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APRESENTAÇÃO 

A comissão organizadora do VII Seminário de Literatura Infantil e Juvenil (VII SLIJ): 

Linguagens poéticas pelas frestas do contemporâneo e do II Seminário Internacional de literatura 

infantil e juvenil e práticas de mediação literária (II SELIPRAM) reconhecem a necessidade e se 

propõe a abrir espaços de reflexão às linguagens poéticas contemporâneas. Neste sentido, não só 

as literaturas estarão em foco, mas todas as demais linguagens que, em seus diferentes campos de 

conhecimento, se debruçam sobre a arte poética.  

Entende-se por linguagens poéticas a palavra em suas formas escrita e oral, a música, as 

imagens estáticas e em movimento, a dança, as artes plásticas, a dramaturgia e sua encenação, 

bem como todas as linguagens que se expõem, proporcionando o que se chama de experiência 

estética. 

É sabido que a imaginação e a capacidade de improvisação se confundem na criatividade 

infantil e juvenil, como formas de ver/experimentar o mundo. São maneiras de encenar a vida, 

muitas vezes, sinalizando às crianças, aos jovens e adultos o valor da fantasia na reinvenção do 

cotidiano. É, assim, que a arte se aproxima da infância e revela a necessidade de que se acredite 

nela e de que se extrapole com ela os limites da vida regrada. Não se trata, portanto, de 

chamamento à sensibilidade? Não somos provocados, como partícipes da infância e juventude, a 

desconstruir nossas percepções do mundo, com suas exterioridades, e irmos em busca dos espaços 

do nunca? 

A proposição do tema do evento – buscar as frestas de onde brotam as linguagens poéticas 

– não deve se confundir com a utopia do lugar fora; ao contrário, o desafio é o de, junto com 

pesquisadores, professores, estudantes e críticos de arte, apontarmos as possibilidades de poesia 

dentro dos nossos cotidianos. Trata-se de realçar a convivência da poesia com as duras 

experiências da vida material com diferentes vivências dos seres humanos em seu cotidiano.  

O mundo da superexposição, das indiferenças, dos comportamentos pautados e regrados 

pelo consumo, da transformação da própria vida em mercadoria tende, vertiginosamente, a 

colocar a poesia em declínio. É no arrepio ao avanço da vida conformada que se pretende pautar 

as reflexões do e no evento. Inspirados em Didi-Huberman (2011), buscamos ver e apontar as 

aparições dos vaga-lumes – a metáfora das pequenas luzes que brilham como aparições potentes 

em zonas de apagamento das experiências sensíveis. Em suas palavras, é “[…] ver o espaço – seja 

ele intersticial, intermitente, nômade, situado no improvável – das aberturas, dos possíveis, dos 

lampejos, dos apesar de tudo”. É, então, nas frestas de nosso tempo contemporâneo que vamos 

qualificar as linguagens que, enfatizando o imprescindível das poéticas, fazem da infância 

parceira da poesia, ou seja, reafirmando que imaginação não é o inverso da maturidade e, ao 

contrário disso, imaginação e fantasia são ingredientes fundamentais para a consciência do adulto 

maduro, sujeito por inteiro.  

Cresce, a olhos vistos, a produção de ficção endereçada às crianças e jovens, requerendo 

seu equivalente crítico por parte de estudiosos nas diversas áreas de conhecimento e práticas 

escolares e acadêmicas. Por essas razões, o VII Seminário de Literatura Infantil e Juvenil (VII 

SLIJ) e o II Seminário Internacional de literatura infantil e juvenil e práticas de mediação literária 

(II SELIPRAM) visam reafirmar o debate, a exemplo de anos anteriores, sobre as linguagens 

verbais e não verbais e suas correlações, bem como sobre as manifestações culturais e estéticas, 

que estejam voltadas à infância e juventude, na contemporaneidade. 

O objetivo geral dos eventos é o de congregar pesquisadores brasileiros e estrangeiros 

envolvidos em pesquisas sobre literatura infantil e juvenil, em particular aqueles cujas 

investigações relacionam-se à produção literária para crianças e jovens, às práticas educativas 
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construídas em diálogo com a literatura infantil e juvenil em às práticas de mediação da leitura 

literária. 

São objetivos específicos dos eventos: a) propiciar a reflexão e a análise de questões 

teóricas e aplicadas relacionadas à pesquisa em literatura infantil e juvenil; b) possibilitar a 

divulgação de estudos teóricos e aplicados que possam contribuir para releituras de diferentes 

enfoques e abordagens postos sobre esse objeto de pesquisa; c) aproximar o professor-leitor de 

escritores e de suas produções literárias para ampliação de conhecimentos sobre a literatura 

infantil e juvenil; e, d) Refletir sobre o letramento literário com ênfase na literatura infantil e 

juvenià leitura dos textos publicados nesta edição. 

 

Os Editores 
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DESVENDANDO “O MISTÉRIO DA FLORESTA DE VERDE 

INTENSO”: UM ESTUDO SOBRE AS IMPLICAÇÕES DO GÊNERO 

TEXTUAL NA TRADUÇÃO DE UM CONTO INFANTIL E JUVENIL 

ENTRE O PORTUGUÊS E O ESPANHOL 

 

Adja Balbino de Amorim Barbieri Durão (UFSC) 

Diego Napoleão Viana Azevedo (UFSC)
 

Gisele Tyba M. R. Orgado (UFSC)
 

Paulo Roberto Kloeppel (UFSC) 

 

Resumo: Neubert (apud GENTZLER, 2009) chamou a atenção para a necessidade de se 

conhecer as configurações tipológicas e as marcas discursivas de cada gênero literário a 

ser traduzido, de modo a ser possível identificar os recursos de construção textual cujas 

manutenções são imperativas em cada processo tradutório. Considerando-se essa 

necessidade, ao iniciar a atividade tradutória referente ao conto infantil “O mistério da 

Floresta de verde intenso”, o grupo de tradutores realizou pesquisas sobre as marcas 

discursivas desse gênero, tais como uso dos tempos verbais, elementos coesivos, etc., na 

interseção com os Estudos da Tradução, pretendendo, dessa forma, compreender sua forma 

composicional à luz da diversidade discursiva. Nesse processo, admitiu-se que atualmente 

dedica-se maior atenção ao subgênero Literatura Infantil e Juvenil, bem como às suas 

traduções, que além dos desafios habituais inerentes a qualquer processo de tradução, 

demandam procedimentos tradutórios complexos, haja vista as especificidades a serem 

levadas em conta com relação a seu público potencial. Para observar o que os estudos 

teóricos sobre esse subgênero indicam, delimitou-se um pequeno corpus constituído de obras 

clássicas da literatura infantil redigidas em espanhol, tais como “El Patito feo”, “La Bella 

durmiente” e “La Bella y la Bestia”, entre outras, para, a partir deste, buscar marcas 

discursivas e elementos textuais que pudessem ser tomadas como base no processo 

tradutório do referido conto. Este artigo tem por objetivo discorrer sobre alguns 

procedimentos realizados pelos tradutores envolvidos nesta atividade, os quais 

possivelmente poderão ser retomados por outros tradutores de Literatura Infantil e Juvenil 

antes de se lançarem nas suas empreitadas tradutórias. 

Palavras-chave: Literatura infantil e juvenil. Gênero textual. Tradução literária. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo discorre sobre as práticas de anotar e comentar traduções, centrando-se 

especificamente nas contingências referidas à tradução da variante brasileira do português para a 

variante centro-peninsular do espanhol do conto “O mistério da Floresta de verde intenso”, de 

autoria de Adja Balbino de Amorim Barbieri Durão. 
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Essa tradução foi realizada por um grupo de estudos1 
coordenado por esta docente no 

contexto do CALEPINO: Núcleo de Lexicografia Multilíngue2. 

Este trabalho tem por objetivo destacar alguns movimentos envolvidos nas escolhas 

definidas para a tradução do referido conto, algumas das quais, como em outros contextos de 

trabalho similares, envolveram buscas realizadas com esmero por correspondentes 

interlinguísticos de culturemas3, haja vista o intento de elaboração de um texto meta que 

privilegiasse as características e necessidades de seus destinatários potenciais, que seriam, nesse 

caso, crianças falantes de espanhol, embora não seja consensual entre os estudiosos da área a faixa 

etária que caracterizaria tais destinatários. Nesse sentido, os tradutores estavam centrados no 

intento de elaboração de um texto meta que privilegiasse as peculiaridades linguísticas e culturais 

de seus destinatários. 

É preciso destacar a circunstância de que o texto em questão, embora tenha sido escrito 

originalmente na variante brasileira do português, dialoga com elementos culturais típicos da 

Alemanha, ou mais especificamente, da região da Alemanha conhecida como Schwarzwald 

(Floresta Negra), tais como o Bollenhut4, o Schäpell5 e o Schwarzwälder Kirschtorte (Bolo 

Floresta Negra). As escolhas definidas pelo grupo de tradutores são explicitadas neste trabalho 

com ânimo de poderem ser úteis nas tomadas de decisões quanto ao uso do conto em sala de aula, 

visto que elas têm efeitos diretos nas relações identitárias que se estabelecem entre o conto 

traduzido e as crianças que são seus leitores potenciais. 

Em se tratando da adoção de contos infantis e juvenis, traduzidos, como textos 

paradidáticos, estes, no sentido pedagógico de textos literários que dialogam com as ementas das 

disciplinas escolares, as quais devem, conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais, abordar 

temas transversais, de modo a “possibilitarem a compreensão e a crítica da realidade, ao invés de 

tratarem [os conteúdos] [...] como dados abstratos a serem aprendidos [...], e [oferecerem] [...] 

aos alunos a oportunidade de se apropriarem deles como instrumentos para refletir e mudar sua 

própria vida” (PCNS, 1997. p.23), educadores devem ter em mente as implicações das 

                                                 
1 Grupo composto pelos estudantes de espanhol Katia Maria Carvalho e Matheus Ligeiro Barroso Santos, 

em nível inicial, Andressa Saraiva Ternes e Maikon Marllon Gonçalves dos Santos, em nível intermediário, 

a professora Cínthia Fortini de Oliveira Santos, formada em Letras-Espanhol, as falantes nativas desta 

língua, María Alejandra Maldonado Bonilla e Poliany Soledad Velez Bernal, a colaboradora, em um nível 

mais sofisticado, Silvia Marisa Ihank Coimbra Fagundes, por ter vivido por um longo tempo numa 

comunidade falante do espanhol, a doutora em Estudos da Tradução Gisele Tyba Mayrink Redondo 

Orgado, os doutorandos Diego Napoleão Viana Azevedo e Paulo Roberto Kloeppel da mesma área de 

concentração, sendo todos coordenados pela Prof.ª Dr.ª Adja Balbino de Amorim Barbieri Durão, que 

também é a autora do conto 
2 Núcleo de pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina voltado para o estudo dos recursos 

envolvidos na produção de dicionários bilíngues e multilíngues, assim como no desenvolvimento e análise 

de processos tradutórios. 
3 O termo culturema refere-se a “um fenômeno social de uma cultura A, que é considerado como relevante 

para os membros desta cultura e que, quando comparados com um fenômeno social correspondente na 

cultura B, é específico da língua A” (VERMEER, 1983, p.3 apud NADAL, 2009, p. 95, tradução nossa). 
4 O Bollenhut, Sombrero de Pompones em espanhol, é um chapéu que é, geralmente, associado à região da 

Alemanha conhecida como Floresta Negra (Schwarzwald). Ele é feito com um chapéu branco de palha, com 

uma aba larga que é coberta com bolas grandes de lã, dispostas em forma de cruz, e cuja cor vermelha 

indica que a mulher que o usa é solteira, e a preta indica que ela é casada (BRIGHT HUB EDUCATION, 

adaptado). 
5 Também típico da região da Floresta Negra, o Schäpell é usado principalmente em festivais religiosos, 

como Corpus Christi ou de Ação de Graças. A preparação de um Schäpell requer muita habilidade e tempo. 

A coroa em forma de um quadro de haste de metal curvado é envolvida com fitas vermelhas. Então pequenas 

Perlensträußchen (Buquês de pérolas) coloridas são tecidas com fitas brancas. (SCHWARZWALD.NET, 

adaptado). 
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transposições de conteúdos linguísticos e semânticos de textos de uma cultura para outra, a fim 

de poderem efetuar tomadas de decisão relativas às abordagens estratégicas aos textos 

paradidáticos, consistentemente alinhados com os objetivos gerais das disciplinas, bem como com 

o desenvolvimento da cidadania. 

Se, por exemplo, as estratégias pedagógicas da adoção de contos traduzidos preveem 

abordagens às marcas discursivas de gênero textual e aos traços culturais presentes nos contos, 

educadores devem observar traços, por assim dizer, macro dos textos traduzidos, tais como 

domesticação ou estrangeirização da tradução, seguindo o modelo da Teoria do Escopo, de 

Vermeer e Reiss (2014), e relações de hierarquia entre as culturas das línguas fonte e das línguas 

alvo, de tal forma que possam decidir entre abordagens estratégicas voltadas a estas ou àquelas 

culturas. No entanto, a promoção da cidadania, rogada pelos PNLDs, torna as tomadas de decisão 

mais complexas, pois se o foco das traduções recaírem nas culturas e línguas fonte, se pode 

incorrer no afastamento dos conteúdos dos contos traduzidos da realidade do aluno, mantendo-os 

num imaginário “estranho” a eles, tão somente pertinente àquelas culturas, pois, segundo Bakhtin, 

as palavras estão carregadas de conteúdo vivencial (BAKHTIN, 2004), e as não vivências do 

aluno naquelas culturas enfraquecem as relações identitárias entre ele e os conteúdos dos contos. 

Por outro lado, se as traduções forem domesticadas, além de, talvez, se estar privando o 

aluno de ter acesso às culturas fonte, pode-se estar adotando traduções linguística e culturalmente 

híbridas quanto a essas relações identitárias, dadas às forças das línguas e culturas fonte nos textos 

alvo (MCENERY; XIAO, 2007), visto que, a despeito de nortes funcionalistas da Teoria do 

Escopo (VERMEER; REISS, 2014) das traduções, marcas do que Baker chama de tradutês 

(BAKER, 1993), tendem a mutuamente atuarem nelas, enfraquecendo, igualmente, tais relações 

identitárias. Diante deste impasse estratégico pedagógico, que, na realidade, reflete questões 

cruciais aos Estudos da Tradução, este artigo exporá algumas práticas de tradução que foram 

adotadas pelo grupo de estudos que traduziu o conto, as quais impactam diretamente na decisão 

pela adoção ou não do conto em sala de aula. 

 

A LITERATURA INFANTIL E JUVENIL 

 

Dentro do âmbito da literatura acadêmica, poder-se-ia dizer que, assim como a tradução 

propriamente dita, a Literatura Infantil e Juvenil (LIJ) continua sendo considerada como algo 

periférico, ou, como denomina Shavit (2003), “literatura periférica”, ou, ainda, como literatura 

que foge dos cânones, tendo, por essa razão, prestígio questionável. Essa visão sobre a Literatura 

Infantil e Juvenil e sobre a Tradução não é só, digamos, bastante preconceituosa, como também, 

por um lado, desconhece o número significativo de estudiosos que vem delimitando linhas de 

pesquisa em torno dessa sorte de literatura e, por outro lado, ignora a existência de uma 

comunidade crescente de pesquisadores que vem consolidando a subárea dos Estudos da 

Tradução, lutando para que os tradutores sustentem cada processo tradutório em saberes que vêm 

sendo construídos sob a produção científica desses pesquisadores6. Pois essa visão relaciona-se, 

entre outras razões, ao fato de a Literatura Infantil e Juvenil ter se iniciado entre as nações novas 

– como nas Américas e, obviamente, no Brasil – justamente por intermediação da tradução, afinal 

foi em forma de texto traduzido que a Literatura Infantil e Juvenil chegou às terras americanas. 

                                                 
6 Prova disso vem a ser a mudança processada pela CAPES no mês de junho de 2016, ao definir que os 

Estudos da Tradução estariam vinculados explicitamente a duas áreas da Grande Área Linguística e 

Literatura: à área da Linguística, na subárea Linguagens e Interfaces, sob a designação de Estudos 

Linguísticos da Tradução; e à área da Literatura, na subárea Literatura e Interfaces, sob a designação 

de Estudos Literários da Tradução. 
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Como se sabe, o ato de traduzir desempenhou, desde os primórdios da História, importante tarefa, 

tanto que se tivemos acesso às primeiras fábulas e às primeiras narrativas, que datam de séculos 

antes de Cristo, isso só se deu como resultado do trabalho de tradutores que transpuseram esses 

textos para línguas às quais tínhamos acesso e que permitiram que as conhecêssemos. 

No que concerne à Literatura Infantil e Juvenil, vemos que se intensifica, atualmente, a 

atenção dada a ela. Chama a atenção o fato de o vínculo existente entre esse subgênero literário e 

a tradução ainda se manter plenamente vigente, haja vista, ao contrário do que se possa supor, 

que traduzir textos redigidos de uma língua a outra para o público infantil e juvenil oferece 

complexidade singular, complexidade essa perceptível, principalmente se tomada em comparação 

com a tradução de textos literários ditos “para adultos”, pois além dos desafios habituais inerentes 

a qualquer processo tradutório há uma série de especificidades a serem consideradas de forma 

que uma tradução destinada às crianças e aos adolescentes possa ser plenamente entendida por 

elas. Reitera-se, de antemão, portanto, o valor e a responsabilidade envolvidos nos processos 

tradutórios referidos às obras infantis e juvenis, afinal tais processos abrem acesso a novos 

mundos e colaboram, inclusive, para o desenvolvimento da personalidade da criança que terá que 

aprender a desconstruir ingredientes do mundo estético e contrastá- los com os pertinentes ao 

mundo real, função primordial da literatura. 

Entretanto, não se pretende traçar, aqui, uma diacronia da literatura infantil e juvenil, afinal 

os contornos desse subgênero da literatura já estão definidos, embora, como é natural, toda e 

qualquer reflexão complementar sobre seus pormenores sejam bem-vindos. Assim entendemos a 

nossa proposta. O que se pretende, na realidade, é tão somente propor uma análise dos recursos 

empregados na produção da tradução de um espaço criativo da literatura que tem potencial para 

despertar o interesse tanto de crianças quanto de adultos. Como se esclareceu anteriormente, esta 

comunicação tem por objetivo discorrer sobre alguns procedimentos realizados pelos tradutores 

envolvidos nesta atividade, os quais podem ser retomados por outros tradutores do subgênero 

literário em questão, antes de se lançarem a suas empreitadas tradutórias. 

 

ANÁLISE NARRATIVA DO CONTO 

 

O conto “O mistério da Floresta de verde intenso” apresenta um relato pessoal, subjetivo, 

de uma história fictícia que propõe uma solução para o mistério em torno de como a maior floresta 

da Alemanha tornou-se conhecida como “Floresta Negra”. A narração relata a ocasião quando a 

narradora teve contato com um país fictício chamado Alehumana, nome que remete à Alemanha, 

país onde está localizada a Floresta Negra. 

 

Era uma vez uma floresta de verde intenso, um lindo parque natural que fica num povoadinho de um 

país chamado Alehumana. Acontece que todo mundo cismou de chamar a floresta de verde intenso 

de Floresta Negra, aí quando eu li que exista uma floresta negra no mundo, eu fiquei muito intrigada 

porque pensava que todas as florestas do mundo fossem bem verdinhas. Eu fiquei tão encafifada com 

essa coisa que acabei decidindo ir até aquele distante país para ver de perto como poderia ser uma 

floresta toda pretinha. (DURÃO, 2016, p. 6-8, grifos da autora) 

 

A complicação da história encontra-se na parte do relato que apresenta um evento que reúne 

um conselho de árvores que tem a finalidade de encontrar uma solução para o índice elevado de 

mortalidade de árvores, ocasião em que as árvores da floresta, vestem-se com gala e ostentação. 

 

Há muitos e muitos séculos atrás, as árvores da floresta de verde intenso participaram de um congresso 

convocado por uma comissão de árvores sábias que estavam tentando encontrar uma solução 
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ecologicamente correta para o baita frio que fazia naquela região. [...] Como nunca tinha acontecido 

um congresso tão importante por aquelas bandas, mesmo sendo para tratar de um assunto de vida ou 

morte, as árvores que mandam no lugar decidiram que todos os participantes do congresso deveriam 

vestir seus melhores trajes para a ocasião. (DURÃO, 2016, p. 10-12, grifos da autora) 

 

O desfecho ocorre quando uma árvore, desprezada pelas demais, faz uma proposta que põe 

uma resolução para o problema do frio na região, solução que vem a ser a proposta de se promover 

a união de todas as árvores. Ao adotarem esta, a luz solar passou a ter as próprias árvores como 

obstáculo, levando à denominação “Floresta Negra”. 

No que se refere ao foco narrativo, a história é contada em primeira pessoa por uma 

narradora onipresente, mas não onisciente. Uma evidência disso é que foi preciso que ela viajasse 

para a Floresta Negra, na Alehumana, para conhecê-la e, então, desvendar seus mistérios. Não há 

intromissão alguma no decorrer da narrativa principal (a história da Floresta Negra) e a narração 

situa o leitor em um passado indefinido (“era uma vez…”). 

Quanto às personagens, estas são árvores da floresta de verde intenso, principalmente as 

árvores femininas. Embora seja evidenciado certo problema que árvores masculinas tiveram ao 

tentarem manter relacionamentos amorosos com árvores femininas não disponíveis para isso, a 

maior parte das árvores mencionadas, à exceção de Keller, uma árvore masculina que faz o maior 

bolo da floresta, são femininas. Além disso, essas árvores da floresta personificam atitudes 

humanas, daí a serem descritas, entre outros aspectos, como sensatas, sábias, sagazes, frívolas e 

metidas. As árvores da floresta conversam entre si, trajam roupas, mantêm relacionamentos 

amorosos, além de participarem de um megaevento que congrega todas as árvores da floresta em 

torno de um problema enfrentado pela comunidade. O narrador se atém à descrição das 

vestimentas das árvores femininas, havendo certo predomínio da “árvore resoluta e de voz firme” 

sobre as demais. 

No que diz respeito à linguagem utilizada, o tipo de discurso predominante é o discurso 

indireto, pois todas as falas e reações das personagens são reproduzidas pela narradora, contando-

a de maneira indireta por meio de paráfrases. A linguagem predominante é objetiva, pois a 

narradora não se envolve sentimentalmente com o que é contado, fazendo uso de vários 

coloquialismos. 

Por fim, os temas enfocados são: viagem; descoberta; união e companheirismo (contra o 

frio). O texto tece a ideia de que não importa o quão diferentes sejamos todos devemos nos 

articular harmoniosamente para alcançar o bem comum. 
 

ESTRATÉGIAS DE PRÉ-TRADUÇÃO 

 

Antes de adentrar o processo de tradução propriamente dito, o grupo de tradutores efetuou 

três atividades de pré-tradução: (i) a análise das marcas discursivas do gênero “conto” sob o viés 

das culturas alvo; (ii) o levantamento de um número significativo de unidades léxicas presentes 

no texto fonte, já que sua tradução demandaria buscas complexas por estarem essas unidades 

atreladas à oralidade da cultura fonte ou por serem neologismos; e (iii) o levantamento das marcas 

temáticas e gráficas do conto. 

Na primeira atividade de pré-tradução, de acordo com a proposta de Neubert (apud 

GENTZLER, 2009), que reforça a necessidade de se conhecer as configurações tipológicas e as 

marcas discursivas de cada gênero textual a ser traduzido, procedeu-se à leitura de vários contos 

infantis redigidos em espanhol, isto é, contos da literatura infantil que haviam previamente sido 

traduzidos para o espanhol, de modo a obter um panorama quantitativo de algumas tendências 

referentes ao uso de formas verbales (formas verbais), de marcas temporales (marcas temporais) 
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e de marcas de comienzo y fin (começo e fim), de onomatopeyas (onomatopeias) e de disminutivos 

(diminutivos) usados nesse subgênero da literatura, dentro das culturas falantes do espanhol. 

Num segundo momento, as atividades de pré-tradução se voltaram para o desvendamento 

das peculiaridades do texto fonte, primeiramente, considerando que “tratar de gêneros da 

literatura infantil pressupõe um permanente diálogo com a tradição oral e escrita do texto literário, 

‘contado’ e escrito para crianças em diferentes épocas”7, razão pela qual foram analisadas: as 

possíveis traduções das onomatopeias presentes no texto; os possíveis usos que poderiam vir a 

fazer frente aos registros típicos da oralidade coloquial da língua original do texto em relação à 

língua para a qual este seria traduzido; as estratégias pelas quais se optariam frente às repetições 

lexicais e aos neologismos presentes no texto fonte. Por exemplo, a onomatopeia “vapt-vupt”, por 

ter sido popularizada num programa televisão brasileira, não encontra correspondência em 

espanhol, assim, optou-se por traduzir por chan- tata-chan, que mantém o traço de sonoridade e 

parece produzir um efeito semântico similar; “Brrr!” e “Nham...nham” foram traduzidos, 

adequando à norma de pontuação, por ¡Brrrr! e ¡Ñam-ñam!; “fiu, fiu!” foi traduzido por hwee, 

hwoo; enquanto que, “Humm!” em espanhol, perde uma letra ‘m’ e ganha reticências, “Hum…”. 

No entanto, os registros típicos da oralidade coloquial regionalistas, “tim tim por tim tim”, “auê”, 

“blá-blá-blá”, “trololó”, “nhem, nhem, nhem”, por se tratarem de culturemas, conforme definido 

na introdução deste artigo, não encontram correspondência na língua espanhola, e foram omitidas 

na versão para o espanhol ou foram substituídas por outras formas semanticamente similares, 

como, por exemplo, “árvores [...] cheias de nhem, nhem, nhem” foi traduzido por “árboles [...] 

muy vanidosas”. 

Em seguida, foram analisados alguns aspectos gráficos do conto original, em especial as 

articulações entre a presença de vocábulos impressos em diferentes cores e a evolução temática 

do conto, pois “as imagens propõem uma significação articulada com a do texto, ou seja, não são 

redundantes à narrativa, a leitura do livro ilustrado solicita apreensão daquilo que está escrito e 

daquilo que é mostrado” (LINDEN, 2011). Por fim, foram analisadas as marcas temáticas do 

conto, considerando que “tradicionais ou modernas, as narrativas podem ser definidas como 

‘expressão de modificações de um estado inicial’” (FARIA, 2015, p.24), tal qual no conto, em 

que o fato da Floresta Negra ser assim chamada não causa espanto a ninguém, sendo que este 

estado inicial passa a se alterar quando o narrador resolve investigar o porquê de tal denominação, 

de modo que, “o equilíbrio passa a desequilíbrio com o surgimento de um problema” (ibid., p.25). 

Alinhando-se com o que Faria aponta, quanto ao “‘miolo’ da narrativa [...] [concentrar] as 

tentativas de solução, com ou sem ajuda de pessoas ou atos reais ou da ordem do maravilhoso” 

(ibid., p. 25), no desenvolvimento da narrativa ocorre um congresso, onde a diversidade 

socioeconômica é metaforicamente abordada através das descrições das árvores presentes no 

acontecimento, distinguindo as casadas das solteiras, as “dondocas” das demais, bem como as 

hierarquicamente superiores, ou seja, as que “mandam” e que organizaram o congresso. No 

desenlace do problema do conto, que é anunciado com o compromisso de que “todas as árvores 

do lugar deixariam de lado toda e qualquer diferença pessoal e se uniriam para sempre contra o 

frio”, ocorre um desfecho feliz, segundo Faria, pois “há a solução do problema e a recuperação 

do equilíbrio” (FARIA, 2015, p.25), o qual é celebrado com o compartilhamento de um bolo 

chamado de Floresta Negra. 

 

                                                 
7 Citação extraída da palestra de Maria Zélia V. Machado, intitulada, Os gêneros da literatura infantil, 

apresentada junto ao CEALE da Universidade Federal de Minas Gerais, disponível em 

http://www.ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/files/uploads/Palestras%20Pnaic%202014/Os%20G%C3%AA

neros%20da%20Literatura%20Infantil%20-%20M.%20Z.%20Versiani2.pdf. Acesso em: 12 ago 2016. 

http://www.ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/files/uploads/Palestras%20Pnaic%202014/Os%20G
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando-se os procedimentos tradutórios aqui descritos, podemos reiterar a 

necessidade existente de os tradutores levarem em consideração, além dos aspectos linguísticos 

propriamente ditos, os elementos inerentes ao gênero textual trabalhado e as culturas da língua 

fonte e da língua meta durante seu processo tradutório, tendo em vista que esses aspectos 

influenciam de forma contundente nas escolhas tradutórias desse profissional. 

Além disso, estudiosos conhecidos no universo da LIJ, Oittinen (2000), Puurtinen (1995) 

e Shavit (1986), são de parecer unânime quanto à necessidade de adaptações nas traduções para 

crianças, sendo que essas adaptações não deveriam se restringir àquelas de ordem moral ou 

educacional exclusivamente, mas se estenderiam à elaboração do próprio texto traduzido que deve 

adequar-se ao nível de compreensão da criança, ressaltando que a criança precisa, além de 

compreender e interpretar, deduzir. 

Muito embora pesquisadores e teóricos dos Estudos da Tradução ainda apresentem suas 

ressalvas quanto aos métodos de tradução e suas dicotomias, uma afirmação é unânime a todos: 

a tradução interlínguas não se trata pura e simplesmente da transcodificação de vocábulos e 

expressões isoladas de um idioma para outro. 

O tradutor que se propõe a mediar tais línguas, obviamente irá se deparar, não somente com 

amplas diversidades culturais, mas também com características gramaticais igualmente díspares, 

que podem vir a auxiliá-lo em sua tarefa, ou inversamente, podem se tornar um obstáculo a mais, 

somado aos já inerentes ao processo tradutório em si. A grande pluralidade de componentes de 

natureza linguística e cultural contidas, às vezes, em uma simples unidade lexical, constitui 

somente um dos vários desafios que se enfrenta ao se trabalhar com tradução, tendo em vista que 

os contextos mais amplos se estendem muito além do léxico. 
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CONSTRUINDO MATERIAL DIDÁTICO APOIADO NA POESIA DE 

CORDEL 

 

Adriana Leite Campos(UNEB) 

drizzalua@hotmail.com 

 

Resumo: Este projeto de intervenção foi desenvolvido com o 5º e 6º ano do Ensino 

Fundamental II, no Colégio Estadual Juracy Magalhães Junior, na localidade de Cacha 

Pregos em Vera Cruz – BA, no ano 2012, e teve por objetivo a produção de material didático 

para as atividades de ensino ligadas à área de linguagens e literatura apoiando-se na poesia 

de cordel. A proposta contou com a participação de quatro professores de Português e 

cinquenta alunos do 6º ano, para os quais foram ofertadas cinco oficinas. A primeira e a 

segunda oficina tinham como tema a cultura regional do Nordeste. Na 1º Oficina foram 

apresentados vídeos com a participação de cantadores nordestinos e cordelistas baianos. 

Na segunda exibiu- se o filme O Auto da Compadecida de Guel Arras baseado na obra 

homônima de Ariano Suassuna. Na terceira oficina fez-se uma exposição conceitual sobre o 

cordel, suas origens, características, estrutura poética, elementos alegóricos, estéticos e 

variações escrita e musicada. Na sequência os participantes foram orientados para elaborar 

poemas em cordel e na quarta oficina os participantes elaboraram as xilogravuras que 

acompanhariam os poemas. Por fim, a quinta oficina, contou com a produção de folhetos, 

poesias de cordel e xilogravuras na forma Cordel. Resultou deste projeto de intervenção a 

produção da Revista Dinâmica Cordel Encantado, estruturada como recurso didático para 

ser praticada por professores da área de linguagens e literatura. Atualmente sou estudante 

do mestrado profissional Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação, pela Universidade 

do Estado da Bahia – UNEB no qual estou desenvolvendo novos materiais didáticos em 

forma de cordel, apoiados na cultura e história do município de Vera Cruz – Bahia, a fim de 

fortalecer o ensino de linguagens e literatura na rede de ensino fundamental II desta 

localidade. 

Palavras-chave: Ensino Fundamental II. Literatura de Cordel. Material didático. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O cordel é uma arte popular trazida pelos colonizadores ibéricos para o Brasil por volta do 

século XVII. Esta arte chegou aqui através da oralidade. No começo o cordel era declamado pelos 

trovadores, depois surgiram repentistas e emboladores, cantadores de histórias e por fim, 

cordelistas. 

O cordão feito de algodão aqui no Brasil denomina-se por cordel em Portugal, por isso o 

nome dado à cartilha popular, seu custo é bem menor que um livro tradicional, principalmente 

por ser pequeno e desenvolvido com poucas laudas, esse fator, facilitaria a produção para os 

artistas que costumavam copiar e xilogravar seus livrinhos a mão. 

No começo do século XX, os folhetos passaram a ser vendidos em barracas e feiras livres 

do nordeste, e outras regiões brasileiras. Pendurados em cordões, era recitados ou cantados pelos 

poetas violeiros para atrair compradores. A poesia de cordel sempre teve sua importância para 

distintos leitores, sejam eles estudantes, apreciadores da cultura popular, satíricos, contadores de 

histórias inclusive as crianças do sertão nordestino, que tinham o folheto de cordel como única 

fonte alfabetizadora. 

Apresentar essa cultura como proposta de produzir material didático que contribua para o 

reconhecimento da poesia popular, existente no cordel, aos alunos do ensino fundamental II, 
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compartilhando práticas na construção de rimas e xilogravuras, poderá proporcionar o incentivo 

à leitura e escrita, estabelecendo um vínculo valioso entre poesia e cotidiano, versando sobre 

qualquer tema relacionado com a cidadania, solidariedade, violência, condição social, ética, amor 

ao próprio entre outros. 

A análise feita durante o estágio da disciplina de literatura do curso de Letras da Faculdade 

de Ciências Educacionais (FACE), turma 2010.1, consistia na observação de duas turmas, do 5º 

e 6º ano ensino fundamental II a fim de elaborar um projeto que despertasse o interesse do 

educando para a Cultura Nordestina. O primeiro estágio aconteceu na Escola Municipal 

Margarida Moreira no ano de 2011 com a participação de 23 alunos e uma professora de 

Português do 5º ano do ensino fundamental II. Já no ano de 2012, cumpri um segundo estágio 

complementar no Colégio Estadual Juracy Magalhães Júnior com a participação de 50 alunos do 

6º ano do ensino fundamental II, e três professoras de língua portuguesa e literatura, ambos, 

situados na localidade de Cacha Pregos em Vera Cruz – BA. Lá também desenvolvi atividades e 

oficinas relacionadas com a Cultura Nordestina. Observa-se através da pesquisa sobre a Cultura 

Nordestina, que as classes observadas do 5º e 6º ano do ensino fundamental I e II, desconheciam 

a literatura de cordel, mesmo os professores de Língua Portuguesa sentiam dificuldades em 

lecionar abordando este conteúdo, apontando não apropriar-se desse saber, principalmente na 

construção de poesias com rimas e métricas. 

A partir dessa inquietação, foram analisados que os livros didáticos destes grupos, 

apresentavam o cordel resumidamente, sem uma proposta de intervir no desenvolvimento de 

atividades para a produção de rimas e folhetos. 

Surge então à proposta de desenvolver oficinas literárias apoiadas na cultura regional com 

a apresentação de vídeos, filmes, cantores e cordelistas nordestinos. A primeira oficina apresentou 

vídeos com repentistas nordestinos e baianos; a segunda oficina exibiu o filme de Ariano 

Suassuna, O Alto da Compadecida e a terceira fez-se uma exposição conceitual sobre o cordel, 

suas origens, características, estrutura poética, elementos alegóricos, estéticos e variações escrita 

e musicada. 

O projeto Cultura Nordestina foi desenvolvido em duas etapas. A etapa um teve por público 

alvo duas professoras das áreas de português e literatura e a etapa dois incluía alunos e 

professores. As estratégias didáticas desenvolvidas foram: oficinas, seminários e atividades que 

visavam à construção de rimas, folhetos de cordel e xilogravuras. O objetivo da pesquisa para 

desenvolvimento do projeto de estágio pretendia aproximar alunos e professores a cultura popular 

registrada na cultura do cordel, ressaltando a importância da oralidade, bem como o olhar poético, 

artístico e crítico sem deixar de incorporar os aspectos sociais às práticas de leituras e produção 

textual. 

Esta prática resultou na elaboração de Uma Revista de Cordel no formato de material 

didático instrucional utilizado no ensino fundamental I e II, e agora apresento como proposta de 

Projeto de Intervenção no mestrado Profissional Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação onde 

atualmente sou estudante. 

 

TEMA 

 

Construção de Materiais didáticos apoiados na poesia de cordel: Fortalecendo o ensino de 

linguagens e literatura do ensino fundamental II no município de Vera Cruz – Bahia. A 

aproximação pessoal da pesquisadora com o tema da pesquisa emerge sobre a apropriação de 

conhecimentos históricos e culturais da literatura de cordel, a partir de uma prática adquirida 



 

 

P
ág

in
a2

2
 

através de ensaios, oficinas e estudos nesta área. A proposta de apoiar-se na poesia e gêneros 

linguísticos seria relevante para o incentivo à produção da escrita por estes alunos. 

O tema persiste em conduzir o grupo em questão, para uma descoberta valorosa, a universo 

poético com métricas, versos e rimas compostas por atividades facilitadoras da aprendizagem, 

além de estimular a criatividade, suscitar a sensibilidade artística. Este movimento tem como 

possibilidade orientar os alunos através de oficinas para a produção poética da história de sua 

localidade, valorizando o estigma poético do lugar e dos grandes poetas baianos da Ilha de Vera 

Cruz, além de contribuir para a prática de escrita dos alunos do ensino fundamental II, que 

atualmente apresentam grande deficiência. 
Orientar e estimular alunos e professores a produzirem folhetos de cordel, fomentando a 

produção de materiais didáticos no ensino fundamental II, é a proposta apresentada no GESTEC 

(Programa de Pós-graduação Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação) como projeto de intervenção 

o qual, encontra- se em andamento. Novas perspectivas metodológicas poderão ser analisadas na 

tentativa de demostrar um caminho interessante e inovador, que facilite a leitura e a produção de 

textos por estes alunos. 

 

DELIMITAÇÃO 

 

Colégio Estadual Juracy Magalhães Junior, situado na Ilha de Itaparica, localidade litorânea 

de Cacha Pregos, município de Vera Cruz, Bahia. Esta instituição, mesmo localizada em uma 

área do litoral baiano, é considerada pelos tramites educacionais, Escola Rural. Pretende-se 

trabalhar nesta escola com as turmas do 6º e 7º ano e professores de língua portuguesa do ensino 

fundamental II. A perspectiva de trabalhar oficinas de literatura e linguagens com essas classes 

será relevante, visto que, os alunos recém-chegados do ensino fundamental I, são os que 

apresentam maior grau de complexidade com a escrita e a leitura. 

 

PROBLEMA 

 

Como estimular alunos e professores a produzirem cordéis, se não tiverem este hábito? 

Quais metodologias poderão ser utilizadas para o desenvolvimento de atividades culturais e 

gramaticais apoiados na poesia de cordel?  Os livros didáticos apresentam práticas culturais 

suficientes para o desenvolvimento de folhetos de cordel e xilogravuras? 

 

HIPÓTESES 

 

Oficinas de sensibilização sobre a literatura de cordel; Oficinas com aplicação de atividades 

gramaticais sobre variações e preconceitos linguísticos no ensino fundamental II; Oficinas 

didáticas de apoio à produção de folhetos e xilogravuras. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: Desenvolver materiais didáticos para o ensino de Língua Portuguesa e Literatura 

Brasileira com alunos do ensino fundamental II apoiada na poesia de cordel. 

ESPECÍFICOS: 
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Desenvolver oficinas de sensibilização cultural com professores das disciplinas de Língua 

Portuguesa e Literatura Brasileira do ensino fundamental II. 

Desenvolver oficinas gramaticais sobre gêneros linguísticos e questões que levam o 

preconceito das variações dialetais, no ensino de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira no 

fundamental II. 

Desenvolver oficinas de construção de folhetos e xilogravuras para fomentar a construção 

de materiais didáticos. 

 

METODOLOGIA 

 

A metodologia dessa pesquisa é considerada aplicada e de campo, por que pretende 

desenvolver oficinas culturais e de sensibilização fundamentada na literatura de cordel. O Campo 

empírico consiste na observação dos fatos tal como ocorrem. Não permite isolar e controlar as 

variáveis, mas perceber e estudar as relações estabelecidas. É uma pesquisa participante por que 

desenvolve a partir da interação entre pesquisador e membros das situações investigadas. 

Tem o objetivo de gerar conhecimentos, investigar, comprovar ou rejeitar hipóteses 

sugeridas pelos modelos teóricos (RODRIGUES, 2017). Pretende contribuir para solução de um 

problema específico de uma localidade através de uma pratica cultural. 

Os procedimentos metodológicos serão desenvolvidos em três momentos. No primeiro 

momento, será aplicada uma oficina de vídeos sobre a cultura da poesia popular nordestina, com 

a participação de autores, cantores e cordelistas, o que se espera desse método e a conscientização 

sobre a literatura de cordel por professores e alunos. 

A segunda oficina será ministrada quatro aulas de português, na qual serão oferecidas 

atividades gramaticais sobre variações geográficas e preconceitos linguísticos, essa proposta 

pretende investigar se o aluno é capaz de assimilar as diferentes variações linguísticas, 

especificando qual a variação está exposta na linguagem do cordel. 

Por fim a terceira oficina, professores e alunos participarão da oficina de produção de 

folhetos de cordel, onde serão apresentadas métricas, rimas e xilogravuras. O objetivo dessa 

oficina é avaliar se os alunos conseguem escrever poesias rimadas e construir folhetos de cordel. 

A proposta é fomentar material didático para intervenção, através das análises de 

observação sistemática, individual e em equipe. 

Observação sistemática tem planejamento, realiza-se em condições controladas para 

responder propósitos preestabelecidos. Depende da elaboração de planos de aula inovadores, 

organiza e auxilia as oficinas didáticas que estimulem os alunos. É preciso partir de uma visão 

dinâmica da língua, pois além de ser uma escrita poética é tradicionalmente declamada e cantada 

(RESTINE, 2009). 

Observação individual será feita pela pesquisadora, durante a apresentação de oficinas 

culturais e gramaticais. E a observação em equipe, contará com participação da pesquisadora e 

professores (as). 

O propósito dos membros é observar, investigar e participar da produção de folhetos de 

cordel com os alunos do 6º ano do ensino fundamental II. O campo empírico é o Colégio Estadual 

Juracy Magalhães Junior na localidade de Cacha Pregos, Vera Cruz – BA. 

O que pretende é basear-se nas oficinas, para a análise e discussão de resultados que possam 

atender os objetivos da pesquisa. O principal objetivo conta em observar e acompanhar o 
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desempenho dos alunos e professores, comparando ou confrontando com dados e provas, que 

confirmem ou rejeitem hipóteses ou pressupostos da pesquisa. 

O que se espera desta metodologia é a qualificação de professores, conscientização de 

alunos sobre a poesia de cordel e a produção de folhetos. 

Pretende-se apoiar-se neste método com a perspectiva de furtar resultados positivos, 

fomentado a elaboração de material didático. 

A metodologia que será utilizada nesta pesquisa terá uma abordagem, quantitativa, 

conjugada à análise quantitativa e de intervenção. 

Qualitativa por que é considerada uma pesquisa dinâmica entre uma realidade e o sujeito, 

depende da reflexão subjetiva, visto que a oficina de xilogravuras e produção de cordel depende 

do desempenho artístico, este, não impõem metas e estatísticas, depende de uma capacidade de 

absorção praticável através de uma abordagem poética. 

Paulo Freire (2006, 1997), inspira o uso da literatura popular especialmente nos aspectos 

metodológicos. Este autor refere que educar é como viver, exige a consciência do inacabado e 

do mundo vivo, de modo tal que a história e o cotidiano sejam contemplados nas metodologias e 

didáticas do ensino praticadas. 

Destaca a importância da leitura da palavra para a leitura do mundo, ao mesmo tempo em 

que afirma a cultura local da qual cada aluno é experiência histórica viva. Os pressupostos 

metodológicos se inscrevem no contexto das pesquisas qualitativas em educação. 

O método quantitativo considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir 

em números opiniões e informações para classificá-las e analisá- las (SILVA, 2005). 

Neste caso, as atividades gramaticais sobre variações geográficas e preconceitos 

linguísticos, que serão desenvolvidas na segunda oficina, pretende ser analisadas, a fim de avaliar 

dados obtidos através de uma estatística, estabelecendo porcentagens de acertos. Esta análise deve 

ser considerada como uma opção importante a ser adotada, constituindo-se numa base confiável 

para outros pesquisadores e para o incentivo a produção de material didático ligado a poesia de 

cordel. 

A Lei Diretrizes Bases da educação contribui com elementos para a conquista de novo 

espaços no seu exercício do cotidiano escolar e os Parâmetros Curriculares Nacionais colaboram 

para a reflexão do cordel sobre a tradução que, ´´A Língua Portuguesa, no Brasil, possui muitas 

variedades dialetais``. (PCNS/Brasil, 1997, p. 26). 

Bagno (2012) aponta que “A escola tenta impor sua norma linguística como se ela fosse, 

de fato, a língua comum de 190 milhões de brasileiros, com isso também nega o caráter 

multilíngue do nosso país”. 

Certamente a escola sugeria leituras de literaturas que dominassem a norma culta, sustenta 

o preconceito para com a oralidade nos finais do século XIX, no entanto a oralidade da literatura 

de cordel. A partir desta lógica surge a possibilidade de serem trabalhadas oficinas com atividades 

gramaticais que estabeleçam para os alunos essas diferenças dialetais apresentadas no português 

brasileiro. 

É de intervenção por que pretende através da pesquisa, construir produtos. Para Faria 

(2011, p. 2) É uma proposta de ação a partir da leitura da realidade, considerando o contexto nas 

suas várias expressões: social, político, ideológico, cultural, e econômico. 

Deverá estar conectado com o projeto ético e político da profissão, atingindo um público 

profissional em uma localidade, responsável em dar continuidade ao projeto. 
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A intervenção pretende apoiar-se nas oficinas de construção de folhetos, na observação de 

um campo empírico, tentando analisar a possibilidade de produção de material didático 

instrucional ainda não definido. 

Sérgio Ricardo Silva (2013), aponta que, durante toda caminhada arte-educativa 

desenvolvida até aqui, percebeu que na prática não há uma abordagem da Literatura de Cordel no 

âmbito da instituição escolar, a partir de uma metodologia que contemple outras elaborações, que 

faça insurgir o Cordel como instrumento de encantamento, de ressignificações de valores e 

afirmação das identidades dos educando. 

Este também utilizou oficinas lúdicas para a reanimação da instituição onde trabalha para 

fortalecimento dos saberes, é preciso preestabelecer momentos dinâmicos na tentativa de 

sensibilizar a plateia, assim construindo um novo mundo de ideias, com a possibilidade de ser 

galgadas para o desenvolvimento de atividades culturais, seja ela, em uma característica social 

cultural ou de gêneros linguísticos. 

Para ele é possível conscientizar-se de um determinado saber, quando provamos através 

das diversidades populares, a cultura inserida nos termos gramaticais e nas variações geográficas 

facilitando o acesso a novas práticas. 

 

CONCLUSÃO 

 

Trata de um problema que requer pesquisa aplicada em campo empírico. Esta encontra em 

andamento no Programa de Pós-graduação Gestão e tecnologias Aplicadas a Educação. 

Estudos apontam que as oficinas metodológicas, poderão oferecer possibilidades relevantes 

para a interação da língua portuguesa e a literatura de cordel nas séries iniciais do ensino 

fundamental II. 

Sugere que, a partir das observações, reflexões e resultados das oficinas, seja possível a 

construção de material didático para a conscientização do cordel, ensino de gramática e produção 

de poesias. Visto que a problemática emerge sobre o desconhecimento da cultura popular e suas 

características de estilo. 

Subentende que a abordagem pretendida, além de tratar da conscientização cultural, 

preocupa-se em desenvolver atividades instrucionais para a construção de métricas poéticas por 

professores e alunos, normas preestabelecidas para o desenvolvimento de folhetos de cordel. 

Rodolfo Coelho Cavalcante (1987) um importante poeta da literatura de cordel, infere que 

para desenvolver um cordel é preciso aprender a metrificação, a arte e o talento, acontece pouco 

a pouco. Aponta que é muito mais importante à criação da história em versos com uma finalidade 

didática moral, que o próprio estilo métrico. 

A proposta é desenvolver um método didático, que apresente a literatura de cordel 

colaborando com a cultura e capacitação de professores e alunos. Para seguir esta meta é 

necessário promover a realização de atividades que estimulem a escrita poética, seguida de versos, 

estrofes e rimas. 

Supostamente a realização de atividades técnicas, para a construção versos, tenta produzir 

um efeito inovador, não sugere regressão, se contrapõe ao contexto apresentado na maioria dos 

livros didáticos de língua portuguesa e literatura brasileira. 

Roger Chartier (1987) é um dos teóricos em estudo, que seria relevante para o 

conhecimento e aprofundamento histórico da poesia de cordel. Ele aborda aspectos culturais do 

cordel no capítulo IV, Textos, impressos, leituras. 
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O autor cria uma expectativa da reconstrução da escrita em diferentes impressos buscando 

pautar aos diferentes públicos na condição de resumir o texto, recortar ou misturá-lo. 

Busca métodos genéricos para criação artística e compreensão da classe pretendida, usando 

uma maneira artística de produzir leituras mínimas, porém de uma abordagem fácil do gênero 

satírico ou lírico de um determinado episódio. 

Neste caso o livro de cordel nem sempre são recriados, pode utilizar deste padrão da escrita 

sobre recortes de conhecimentos prévios, históricos e culturais, utilizando da arte, até mesmo 

invenções, para traduzi-lo. 

Chartier deixa entender que a literatura de cordel não é tão moderna, em uma perspectiva 

histórica cultural livreira, adaptam folhetos e brochuras para uma determinada classe popular, 

adequando a linguagem de modo a conquistar compradores, de certa forma resumem episódios 

recriam capítulos com escritas não formais para a época. 

Rodolfo Coelho Cavalcante e Roger Chartier colaboram especificamente para o diálogo 

sobre a cultura do cordel no contexto histórico e cultural, estudos relevantes para a continuidade 

desta pesquisa. A partir destes estudos, a compreensão e reflexão sobre o domínio da língua, da 

escrita e das formas de divulgação dos folhetos, esclarecem rumos importantes para novas 

investigações regionais e suas popularidades, a qual demostram novas perspectivas culturais a 

serem trabalhadas em grupos escolares. 
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ONDE ESTÃO OS LIVROS PARA BÊBES? UM ESTUDO SOBRE O 

ESPAÇO FÍSICO DOS LIVROS NA EDUCAÇÃO INFANTIL8
 

 

Adriana Pryscilla Melo (UFLA) 

Dalva de Souza Lobo (UFLA) 
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 Agência de fomento: FAPEMIG 

 

Resumo: Este trabalho, que contou com o apoio financeiro da FAPEMIG, considera o 

contato de bebês com a literatura como uma atividade fundamental para a formação do 

sujeito crítico e reflexivo, o que ativa a capacidade de leitura e de diálogos com os diferentes 

contextos sociais, culturais e históricos. Nesse sentido, a presente reflexão, fruto de uma 

pesquisa em andamento, tem por finalidade compreender de que modo a literatura infantil é 

oferecida aos bebês, especificamente em creches das cidades de São João Del-Rei e 

Tiradentes, no Estado de Minas Gerais. O trabalho busca examinar qual o lugar ocupado 

pela literatura infantil, tanto em relação ao espaço físico, como sua localização, 

disponibilização e acessibilidade, quanto em relação aos modos de usos dos livros pelo 

mediador ou pelas próprias crianças. Para tanto, realiza-se uma pesquisa de campo, a partir 

da coleta de imagens de diferentes espaços em que os livros estão expostos ou dispostos em 

salas de crianças de o a 2 anos, de creches da rede municipal. O estudo toma como 

fundamentação teórica os estudos de Reys (2010) e Souza (2009) que discutem a respeito da 

literatura para a primeira infância e Vygotsky (1998) a respeito da linguagem como 

processo de interação social, entendendo o espaço do livro como um ambiente de mediação 

da uma cultura letrada. 

Palavras-chave: Espaço físico. Literatura infantil. Mediação literária. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A leitura literária abre espaços infindáveis da relação das crianças com o mundo do 

fantástico, do rompimento das fronteiras entre o impossível e o possível, possui uma abre espaços 

para a função transformadora e permite vivenciar a alteridade, experimentar sentimentos, 

conhecer outros mundos, imaginar, sonhar acreditar e interagir com uma linguagem 

desconhecida, que lhes permite a possibilidade de ousar. 

Para as crianças pequenas, junto ao objeto-livro se mostra amparado aos personagens, aos 

fantoches, aos bonecos, e objetos outros, criados para o contar e recontar das histórias. que muitas 

vezes estão organizados em caixas, aventais, tapetes, cenários, músicas, vídeo e outros suportes 

que favoreçam a intertextualidade e ampliem as leituras. 

São nestes espaços que professores e crianças caminham entre um fluxo das ações 

imaginárias, manipuladas e sentidas no universo encantador das histórias conduzidas e dispostas 

pela materialidade dos objetos-livros. 

                                                 
8 Manifesta-se o agradecimento à agência de indução e fomento à pesquisa Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, que muito contribuiu para que a apresentação deste trabalho 

fosse realizada. 
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A criança vivencia, desde muito pequena, um contato privilegiado com uma cultura letrada. 

Rodeada de escritos por todos os lados, ela se vê instigada ao uso e consumo de diferentes 

informações, veiculadas pela escrita. A criança está atenta aos estímulos visuais da língua escrita 

que a circunda e que com ela interagem antes mesmo do seu ensino sistematizado. 

Ao ingressar na instituição de educação infantil, a criança apresenta noções de várias das 

funções e dos usos sociais da escrita. O que ocorre, muitas vezes, na educação de crianças 

pequenas, de 0 a 3 anos, é, muitas vezes, um distanciamento entre as atividades espontâneas ou 

direcionadas de leitura e escrita em sua aplicabilidade social, haja vista que, por vezes, ler e 

escrever tornam-se atividades de uso restrito às crianças de 4 a 5 anos, quando, na verdade, são 

atividades que pertencem a uma sociedade escriturística, como aponta Certeau (2007). 

 

LEITURA, LITERATURA E PRIMEIRA INFÂNCIA. 

 

Em seu artigo 9, a Resolução n.º 5 de 17 de dezembro de 2009 institui que as práticas 

pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter como eixos 

norteadores as interações e a brincadeira, garantindo experiências que promovam o conhecimento 

de si e do mundo, por meio das experiências sensoriais, expressivas e corporais que possibilitem 

movimentação ampla, a expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança. 

Além disso, deve-se contemplar atividades que favoreçam sua imersão nas diferentes 

linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, 

dramática, verbal, plástica e musical; possibilitem a experiência de narrativas, de apreciação e 

interação com a linguagem oral e escrita e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais 

orais e escritos. 

As narrativas, orais, visuais (considerando o livro com imagens e sem escrita) e, claro, as 

escritas são um recurso antiquíssimo, pois desde sempre o homem registra sua passagem e 

história, haja vista os desenhos rupestres e os hieróglifos. 

Assim como interage com as coisas que se lhe aparecem, a criança interage com os 

personagens das histórias, nelas se inserindo para vivenciar e futuramente compreender os 

sentimentos mais elementares à humanidade, como o prazer, a dor, a raiva, a angústia, a alegria, 

o medo. 

Quanto a objeto-livro, como disse o filósofo Walter Benjamin (1984, p.55) “Frente ao livro 

ilustrado, a criança vence a parede ilusória da superfície e, esgueirando-se entre tapetes e 

bastidores coloridos, penetra em um palco onde o conto de fadas vive”. 

Retomando a Resolução, ela pede ainda que as propostas pedagógicas recriem, em 

contextos significativos para as crianças, atividades que incentivem a curiosidade, exploração, 

encantamento, questionamento e o conhecimento em relação ao mundo físico e social, ao tempo 

e à natureza; que promovam o relacionamento e a interação com diversificadas manifestações de 

música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura e por último 

a interação e o conhecimento de diversas manifestações culturais brasileiras. 

Além de estar expressa na referida resolução, a literatura pode servir de mote para a 

conquista de muitos dos aspectos citados, como o incentivo a criatividade, ao encantamento e ao 

conhecimento. 

Entretanto, pensar sobre bebês, infância e literatura infantil pode soar estranho ou mesmo 

precoce. Sobre tal inquietação, Vygotsky (2009) apresenta uma perspectiva sobre a qual devemos 

refletir. O psicólogo defendia que o melhor estímulo para a atividade criadora na infância está na 
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organização de vida e do ambiente, devido às necessidades reais geradas à criança. Educação, 

entendida correta e cientificamente não significa infundir de maneira artificial, de fora, ideias e 

sentimentos e ânimos totalmente estranhos às crianças. A educação consiste em despertar na 

criança as potencialidades já existentes na criança de modo a contribuir para seu desenvolvimento. 

No caso dos bebês, segundo Priolli (2014), bebês talvez eles não compreendam o enredo 

de uma história, mas a leitura em voz alta os coloca em contato com outras dimensões das 

linguagens oral, e mais tarde, com a escrita, que serão importantes em seu desenvolvimento. No 

primeiro ano de vida, o bebê aprende a chorar, comer, engatinhar e andar. Para a autora, a 

velocidade da transformação é tamanha que, a cada semana, a capacidade dos pequenos de 

compreender uma história muda completamente. É por isso que obras clássicas da literatura 

universal funcionam tão bem: por serem clássicas, são atemporais e emocionam sempre. 

 

Por isso, ilustrações são especialmente importantes nos livros destinados à primeira infância. 

Nessa faixa etária, o texto é menos importante, pois as letras ainda não fazem sentido para a 

criança. O que realmente interessa são as formas e as imagens, além da expressão vocal e facial 

de quem lê para ela. Do mesmo modo que um bebê é capaz de dormir tranquilamente ao som de 

uma doce canção de ninar, sem prestar atenção à letra, ele pode se emocionar escutando uma 

história que ainda não entende muito bem, só de prestar atenção na voz do contador. (PRIOLLI, 

p. 4, 2014) 

 

Ouvir histórias é algo muito marcante para a criança, pois através delas, ela dá asas à 

imaginação, constrói um mundo de ideias e vive experiências que enriquecem seu conhecimento. 

Vygotsky (2009), postula que contar histórias é uma atividade muito vivenciada na infância 

e deve ser encarada como um importante recurso para promover o desenvolvimento das crianças. 

Uma atividade lúdica, fonte de prazer, que envolve o pensamento, a imaginação, a fantasia e a 

criatividade. Ao contar e recriar sua própria história, a criança, mesmo não alfabetizada, constrói 

sentidos e significados, expressa sentimentos e vivencia fantasias. 

Outro ponto importante acerca da leitura, da literatura e da contação de histórias na primeira 

infância, remete à descoberta de outros lugares, tempos, formas de fazer, sentir e compreender. 

Como aponta Abramovich (2008, p.22) “Se é importante para o bebê ouvir a voz amada e para a 

criança pequenina escutar uma narrativa curta, simples, repetitiva, cheia de humor e de calidez”, 

é certo também que quanto mais estimulada, mais criativa será, mesmo antes de dominar o código 

linguístico, daí ser fundamental o contato com diferentes tipos de leitura e de livros. 

Portanto resta saber como a literatura pode ser introduzida aos pequenos que estão imersos 

desde que nascem em um mundo letrado, digital, carregado de informações e qual seria o papel 

de uma educação formadora, comprometida com o desenvolvimento integral destas crianças. 

Retomando a Resolução n.º 5 de dezembro de 2009, no que tange às práticas pedagógicas 

da Educação Infantil, o documento sugere que tais atividades devem possibilitar experiências de 

narrativas, de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes 

suportes e gêneros textuais. No mesmo artigo a lei pede também que a escola promova o 

relacionamento e a interação das crianças com diversificadas manifestações de música, artes 

plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura. 

Sendo assim, a literatura pode ser peça chave no cotidiano da Educação Infantil, não para 

passar o tempo entre uma atividade e outra, mas de forma significativa, sem jamais representar, 

principalmente para a primeira infância uma imposição do mundo letrado, muito menos 

expectativas quanto a um possível processo precoce de alfabetização. É importante, pois que os 

educadores tenham em mente que o trabalho com a literatura com bebês, não se resume a intenção 

de aprendizagem sistematizada da língua escrita, mas a possibilidade de imersão da criança no 
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mundo mágico da representação simbólica, em que vivencie a cultura, a criação oral, a imitação, 

a expressão de diferentes linguagens e a brincadeira. 

Assim, a instituição de educação infantil torna-se um espaço privilegiado de estímulo à 

criança, desde bem pequena, à leitura e contação de histórias, em que o professor assume o papel 

de mediador da leitura literária, o elo entre a criança e o mundo da fantasia que para Vygotsky 

(2014) acontece através da mediação simbólica, pois a criança se insere num dado contexto 

cultural, interage com colegas, com a professora, com os personagens e participa de práticas 

historicamente construídas. 

Nessa perspectiva, é preciso considerar o espaço físico, tendo em vista sua relevância nas 

atividades desenvolvidas junto às crianças. 

 

ESPAÇO FÍSICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Considerando a leitura literária como um aspecto significativo no processo de formação de 

crianças bem pequenas, a compreensão do espaço em que o livro literário, o livro-brinquedo ou 

livros ilustrados ocupa no interior das salas de educação infantil se torna o objeto direcionador 

deste trabalho. 

A pesquisa entende que o espaço físico de uma instituição escolar pode adquirir uma 

compreensão mais ampla do que apenas os aspectos físicos. Deste modo, percebemos que a 

articulação da estruturação do ambiente adquire uma dimensão de extensão das ações humanas, 

o que segue em proximidade à perspectiva de um trabalho educativo na educação infantil e em 

creches. 

Segundo os Referenciais Curriculares para a Educação Infantil, RCNEI, (BRASIL, 1998, 

p. 68), três elementos são considerados fundamentais num projeto educativo: a estruturação 

do espaço, a forma como os materiais estão organizados e sua qualidade e adequação. Tais 

aspectos se mostram articulados entre si, visto que ante ao modo como se estruturam o lugar, a 

disposição dos materiais que nele se encontram e a características destes materiais, garantirão 

melhor versatilidade do espaço físico na educação infantil. O que os RCNEI (BRASIL, 1998) 

destacam é que todos os materiais que compõem o espaço físico são vistos como componentes 

ativos do processo educacional e refletem a concepção de educação assumida pela instituição, 

constituindo-se em objetos ou recursos materiais auxiliares do processo de aprendizagem da 

criança. 

Nesta mesma vertente, os estudos de Horn (2004) nos mostram que o modo como se 

organizam os materiais e o mobiliário, bem como a posição que os sujeitos ocupam ou a forma 

como se relacionam ou interagem com esse espaço são reveladores de uma concepção 

pedagógica. 

Para esta autora o modo de organização dos ambientes nas instituições de educação infantil 

se torna um aspecto determinante em sua proposta pedagógica. O espaço físico sinaliza as 

concepções de criança, de educação, de ensino e aprendizagem, bem como uma visão de mundo 

e de ser humano, daqueles que atuam no cenário entre o educar e o cuidar da educação infantil. 

Neste sentido, a autora defende que os educadores “[...] tem, na realidade, uma concepção 

pedagógica explicitada no modo como planeja suas aulas, na maneira como se relaciona com as 

crianças, na forma como organiza seus espaços na sala de aula.” (HORN, 2004, p.61) 

De acordo com Viñao Frago (1995, p. 69) ao estudar sobre a cultura escolar, elege três 

dimensões ou aspectos como merecedores da atenção: “[...] el espacio, el tiempo y ellenguaje o 

modos de comunicación”. Para o autor, o espaço físico envolve o local apropriado, o território 
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disposto e habitado, considerado uma construção social, que por se constituir de relações humanas 

não é neutro, mas é um símbolo das condições e das relações de quem o habita. 

O espaço, na concepção de Viñao Frago (1995) comunica, e, por isso, participa do processo 

de educação. Institui uma linguagem através da materialidade que se põe à leitura, a partir dos 

usos e das formas distintas de se ocupar e empregar tal ambiente; das relações interpessoais, ritos 

e representações sociais que ali são gerados ou que se estabelecem como proximidade e distância, 

comunicação e emudecimento, contato e conflito; das disposições dos corpos e dos objetos e da 

organização e hierarquização. 

Já Ceppi e Zinni (2013), compreendem o espaço físico como um ambiente de linguagens 

híbridas. Em relação ao modo como ele se estrutura e se apresenta aos sujeitos torna-se um 

ambiente dialógico, pois adquire identidade por meio das relações humanas nele construídas. 

Por ser constituído de uma linguagem simbólica pode ser considerado provocador de 

sensações e emoções, conforme Barbosa (2006). O espaço físico de uma sala de aula não é único 

na forma de estruturação arquitetônica nem de organização estético-espacial, varia conforme as 

instituições e dentro de uma mesma instituição. 

De acordo com Goulart (2013), o espaço físico das instituições escolares traz em si uma 

arquitetura comunicativa e dialógica, que articula por meio de um jogo de formas e de 

representações, a expressão de ideias, de crenças, de valores, além de uma cultura escrita, com 

modos específicos de usos, e instrumento de compreensão da realidade social. 

Os usuários deste ambiente escolar se apropriam de seus códigos legitimados por meio de 

uma experiência sensível da atuação docente e da aprendizagem a que ela se destina. Ao 

(con)viverem nos cenários escolares, as crianças desenvolvem ali seus primeiros hábitos motores, 

cognitivos e interacionais a partir de toda uma percepção dos recursos materiais que espaço físico 

oferece. 

Como recursos materiais entende-se o mobiliário, espelhos, brinquedos, livros, lápis, 

papéis, tintas, pincéis, tesouras, cola, massa de modelar, argila, jogos os mais diversos, blocos 

para construções, material de sucata, roupas e panos para brincar, etc. 

Constituído na intencionalidade e na interatividade na articulação do mobiliário e da 

presença de recursos materiais variados, o espaço passa a ser visto como um refletor da concepção 

de educação, como revelador de uma concepção pedagógica e de uma concepção de infância, e 

também, como um ambiente de linguagens híbridas, articulador de relações sociais e ações e 

atuações dos sujeitos que ali coabitam. 

A presença destes objetos desponta como um dos indicadores significativos para a 

definição de práticas educativas de qualidade em instituição de educação infantil. No caso deste 

trabalho, o foco se direciona ao objeto-livro e seu cenário no trabalho educativo na educação 

infantil, como um dos recursos materiais que viabilizamo processo de construção da 

representação simbólica pela criança. 

Em estudo sobre o espaço do objeto-livro nas salas de alfabetização, Goulart (2016) 

constata que o lugar que o livro de literatura ocupa não se mostra neutro ou marcado pela 

indiferença pedagógica, antes disso, se mostra ceceado pelas ações e atuações de uma concepção 

pedagógica, preocupado com a propagação de ambiente escolar de interação com as obras 

literárias, o que aponta para características como a mobilidade no espaço físico, dos livros, a 

visibilidade e a demarcação de um espaço físico estável para a exposição dos livros de literatura 

infantil, ambos articulam a ação leitora e um modo de integração entre o leitor e a materialidade 

da obra. 

Em relação à presença do objeto-livro na educação infantil, especificamente nas creches, 

Girotto (2016) afirma que a manipulação dos materiais de leitura auxilia na elaboração de 
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conhecimentos, da noção de tempo e espaço, na elaboração da representação simbólica, o que 

repercute diretamente no processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança. 

Ao retratar o espaço do livro e da leitura na educação infantil, Corsino (2010, p.201) 

descreve que assim como os brinquedos, os livros também podem ter o seu lugar nas creches e 

pré-escolas. A autora afirma que muitas podem ser as “estações de leitura” que ocupem um espaço 

maior dentro da sala ou a um pequeno canto, uma simples prateleira ou estante, desde que se 

garanta a exposição dos volumes de forma atraente e acessível às crianças. 

Partindo das considerações e reflexões aqui desenvolvidas sobre a relevância do espaço 

físico e os livros, cabe, agora, compreender como se configuram os espaços dos livros para os 

bebês, levando em conta a acessibilidade, o objeto-livro mesmo em suas diferentes perspectivas, 

suportes e modos de uso, e a mediação feita pelos educadores nas instituições de educação 

infantil. 

 

OS ESPAÇOS RESERVADOS AOS LIVROS E A LITERATURA 

PARA OS BEBÊS (0 A 2 ANOS) NAS CRECHES MUNICIPAIS DE MINAS GERAIS 

 

Com o objetivo principal de investigar o lugar ocupado pela literatura infantil no berçário 

e compreender em que espaço físico ficam os livros para os bebês, este trabalho realizou uma 

pesquisa de campo a partir da coleta de imagens dos diferentes espaços reservados aos livros em 

creches municipais da cidade de Tiradentes e de São João del-Rei, ambas localizadas em Minas 

Gerais.9 

Algumas questões orientaram essa investigação: Em que espaços ficam disponibilizados 

os livros para os bebês? Em que momentos esses bebês têm acesso a esses livros? Como é a 

dinâmica do trabalho desses livros com os bebês? De que modo esses livros são manuseados e 

mediados pelas professoras e pelos próprios bebês? 

 
O ESPAÇO FÍSICO DOS LIVROS PARA OS BEBÊS 

NA CRECHE CENTRO INFANTIL DE TIRADENTES 

 

O Centro Infantil de Tiradentes funciona em dois espaços diferentes devido ao crescimento 

da procura pela comunidade local na creche, assim, houve a necessidade de instituir outra unidade 

de atendimento. Atualmente as duas unidades contam com um número de 90 crianças desde o 

berçário (4 meses a 1 ano), maternal 2 (2 anos) e maternal 3 (3 anos). Ao completarem a idade de 

3 anos as crianças são transferidas para as escolas de Educação Infantil do município. 

Nas duas unidades da creche atuam 14 professoras na sala de aula, 2 professoras eventuais, 

uma diretora, 2 supervisoras e outros funcionários que atuam nos serviços gerais. 

No berçário ficam 8 bebês de 4 meses a 11 meses sob aos cuidados de uma professora a 

todo o momento. E há outra sala onde ficam 8 bebês de 1 ano a 1 ano e onze meses também com 

outra professora. Caso as professoras necessitem de ajuda no momento da troca de fraldas ou da 

alimentação dos bebês, solicitam a professora eventual o que não impede de ser solicitado outro 

funcionário que trabalha na creche caso da eventual esteja ocupada. 

                                                 
9 A pesquisa de campo realizada teve como objetivo de investigar os espaços físicos reservados aos livros 

dos bebês. Posteriormente serão investigadas as práticas pedagógicas que envolvem o trabalho literário com 

os bebês. 
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De acordo com o relato da diretora e supervisora, há um trabalho voltado para a prática da 

literatura com os bebês que ocorre por meio de projetos desenvolvidos pelas professoras na sala 

de aula e pela equipe de supervisão da creche. 

No que se refere ao espaço físico dos livros para os bebês foi apresentado pela diretora da 

Escola, uma caixa com vários livros destinados para a faixa etária dos bebês. Esses livros eram 

de diferentes texturas tais como tecido, plástico, de papel grosso e de diferentes tamanhos, ficam 

guardados em um armário fechado na biblioteca e são utilizados pelas professoras para as 

atividades literárias com os bebês na sala e em outros espaços da creche. 

 

Imagem 1: Livros de pano 

 

 

O livro de pano foi encontrado em uma caixa de livros na biblioteca da creche e utilizado 

pelas professoras nas atividades que envolvem o trabalho com a literatura infantil com os bebês. 

 

Imagem 2: Livro de plástico 

 

 

O Livro de plástico, também encontrado em uma caixa de livros na biblioteca da creche, é 

utilizado pelas professoras nas atividades que envolvem a literatura infantil com os bebês. 

 

Imagem 3 – Espaço da biblioteca 
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O espaço da biblioteca da creche onde são realizadas atividades diversificadas com a 

literatura infantil e também é utilizado para que as crianças assistam aos vídeos infantis. 

De acordo com Corsino (2010, p. 201) no trabalho com livros de literatura para crianças, 

deve-se evitar caixas fechadas e livros empilhados de forma desordenada. Para a autora “[...] os 

livros precisam ser arrumados de maneira a serem vistos, manipulados, consultados, lidos, relidos, 

apreciados”. É importante que o ambiente seja confortável e aconchegante para convidar à leitura, 

que os leitores encontrem almofadas no chão para se acomodar para ler, um tapete ou uma esteira 

ou ainda mesas, cadeiras, poltronas, sofás”. 

 

Imagem 5: Estante para livros 

 

 

A estante de livros encontra-se localizada na biblioteca da creche onde ficam os livros de 

literatura infantil para diferentes faixas etárias. O espaço aberto da estante favorece e a 

disposição pouco a visualização das obras, no entanto permite o acesso das crianças aos livros e 

a locomoção em um espaço mais livre, que viabiliza a circulação, as leituras coletivas, a 

organização de cenas, de brincadeiras e dramatizações das histórias, interações diversas entre o 

texto verbal e visual dos livros e as diferentes linguagens. (CORSINO, 2010) 

 

O ESPAÇO FÍSICO DOS LIVROS 

PARA OS BEBÊS NA CRECHE DE SÃO JOÃO DEL-REI 

 

A creche atende aproximadamente de 80 crianças e conta com o trabalho de 21 

funcionários, especificamente 10 professoras regentes e 5 professoras de apoio. No berçário ficam 

5 bebês de 4 meses a 11 meses de idade com uma professora e em uma outra sala ao lado ficam 

5 bebês de 1 ano a 1 ano e um mês aos cuidados de uma professora. Em cada turno os bebês ficam 

aos cuidados de professoras diferentes e fora de sala ficam algumas professoras eventuais para 

auxiliar as professoras regentes dentro de sala em caso de necessidade, banho, alimentação e 

outros momentos. 

Em relação aos livros para a faixa etária dos bebês a diretora relatou que não há um material 

específico para essa faixa etária e que é algo que precisa ser repensado na creche pelas professoras. 

Porém, afirmou existir um trabalho intenso na contação de histórias pelas professoras para todas 

as crianças da creche por meio de diferentes artefatos. 
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Imagem 1: Artefatos utilizados para a contação de histórias para as diferentes faixa etárias nos 
momentos das refeições das crianças. 

 

 

Imagem 2: Suporte de livro – tipo envelope 

 

 

Espaço localizado na sala de professores da creche onde ficam os livros de literatura 

utilizados pelas professoras das diferentes faixas etárias. Não foram encontrados livros 

específicos para a faixa etária dos bebês. A forma de disposição das obras permite o maior ou o 

menor contato das crianças com a leitura, isso porque, segundo Corsino (2010) a mediação entre 

o livro e o leitor começa no ambiente, nos modos de organização e de exposição das obras dentro 

e fora da sala de aula, intermediando as interações com os livros de literatura. 

 

Imagens 3: Sacola de livros 
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Projeto “Historinha com a família” desenvolvido com as turmas de 3 anos. Nessa bolsa 

contém um livro de histórias que é enviado para casa e é solicitado à família da criança que leia 

para ela ou junto com ela. De acordo com Corsino (2010) o espaço do livro deve ser flexível, ou 

seja, deve-se considerar outras possibilidades de interação entre a criança e a obra literária e sua 

circulação. O livro pode ocupar lugar de destaque quando a mediação ultrapassa os limites da sala 

de aula e busca interações com pessoas do convívio familiar, possibilitando modos diferenciados 

da relação entre o leitor o livro. 

 

CONCLUSÃO 

 

Este trabalho, fruto de uma pesquisa ainda em andamento, teve por objetivo investigar qual 

o lugar ocupado pela literatura infantil no berçário e compreender em que espaço físico ficam os 

livros para os bebês, realizando uma pesquisa de campo, a partir da coleta de imagens dos 

diferentes espaços físicos reservados aos livros em creches municipais da cidade de Tiradentes e 

de São João del-Rei, MG. 

As observações das imagens mostram que o espaço pode permitir uma maior ou menor 

integração da criança a práticas de leitura. Entendendo que as crianças estão em permanente 

contato com a cultura letrada e rodeadas de escritos por todos os lados, elas se veem instigadas 

ao uso e consumo de diferentes informações veiculadas pela escrita. 

À instituição de educação infantil cabe, então, apresentar um espaço para que a crianças 

ampliem seu conhecimento através dos estímulos visuais e sonoros contemplados pela leitura do 

texto escrito, bem como pela contação de histórias, as quais devem aguçar o interesse pela leitura 

de modo que ela interaja efetivamente com o que ouve e vê, o que resultará em maior 

desenvolvimento de sua capacidade de compreensão e relação com o mundo letrado. 
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Resumo: Propomos por meio deste trabalho relacionar as obras Vitória Valentina, da 

escritora e ilustradora brasileira Elvira Vigna, e Coraline, do britânico Neil Gaiman e do 

estadunidense P. Craig Russell, discutindo diferentes temáticas em torno do gênero 

quadrinhos na literatura infanto-juvenil. Enquanto a primeira obra narra as percepções da 

personagem Carla sobre as circunstâncias sociais e econômicas vividas, a segunda conta a 

história de uma menina que descobre um outro mundo através de uma porta. A proposta 

surgiu com a indicação da obra Vitória Valentina no vestibular da Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC) de 2017. Primeiramente, relacionando as duas obras, abordaremos 

a literatura infantil e juvenil como gênero textual e a importância da figura do leitor, tanto 

na história e constituição do gênero quanto na recepção da obra, para a formação do olhar 

crítico dos sujeitos através da leitura. Ao mesmo tempo, procuraremos discutir a 

representatividade das personagens femininas, voltando-se para as questões de gênero 

encontradas nas obras, principalmente no que diz respeito à independência das 

protagonistas e na quebra dos estereótipos presentes nos discursos sobre a mulher na 

sociedade. Além disso, iremos refletir sobre a relação entre imagem e texto e as 

particularidades dessa junção em cada obra estudada, levando em conta a configuração do 

gênero história em quadrinhos e suas reverberações visuais em jornais, TV, cinema, entre 

outros, com os quais estabelece intertextos. Com isso, buscamos fazer uma aproximação 

entre as duas obras mostrando suas singularidades e as pontes possíveis entre a literatura 

infantil e juvenil e as temáticas abordadas. 

Palavras-chave: Literatura infanto-juvenil. Quadrinhos. Gênero. Imagens. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Procuramos, a partir das obras Vitória Valentina, de Elvira Vigna, e Coraline, de Neil 

Gaiman e de P. Craig Russell, discutir diferentes temáticas em torno no gênero quadrinhos na 

literatura infanto-juvenil. A discussão se faz necessária após a inclusão da primeira obra no 

vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina em 2017, fato que torna as reflexões aqui 

apresentadas pertinentes para o ensino de literatura na escola. 

A primeira obra, Vitória Valentina, é um uma história em quadrinhos da escritora e 

ilustradora brasileira Elvira Vigna e que foi publicada pela editora Lamparina em 2013. Ao 

percorrer suas páginas, observamos que as ilustrações escapam dos limites impostos pelas linhas 

dos quadrinhos, invadindo outros quadrinhos ou o intervalo entre eles – o branco da página, 

contando, através dos capítulos, “uma história de resistência”, como define a própria autora. A 

obra aborda assuntos diversos, tais como o preconceito, a violência, a exclusão social, a amizade 

e o desejo de liberdade. O livro traz em seu título o nome da personagem que acompanhamos 

durante a leitura, Carla Vitória Valentina, que já no começo da história deixa claro que seu nome 

é apenas Carla. Nando, seu amigo desde a infância, arquiteta um plano para tomar uma bolsa de 
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dinheiro de um empresário que fornecia armas para a periferia e que, por acaso, era patrão de 

Carla. Mas algo dá errado no plano e Nando precisa deixar a bolsa com Carla e desaparecer. Dessa 

maneira, Vitória Valentina se lança para um lugar que sirva de esconderijo, ao mesmo tempo que 

busca notícias do amigo. 

A segunda obra foi escrita pelo britânico Neil Gaiman e adaptada e ilustrada pelo 

estadunidense P. Craig Russell. Foi originalmente publicada em forma de romance em 2002 no 

Reino Unido e em 2003 no Brasil, sendo posteriormente adaptada para uma novela gráfica, 

publicada no ano de 2008 no Reino Unido e 2010 no Brasil, pela editora Rocco. A história é a de 

Coraline, uma menina que se muda para uma nova casa e, entediada, resolve “explorar” o novo 

lugar, descobrindo, dessa forma, uma porta para um novo mundo, que é quase uma réplica 

melhorada de sua realidade. O que no início parece mais interessante e divertido, principalmente 

em relação a seus novos pais, que dão uma atenção que Coraline normalmente não recebia, acaba 

se tornando um grande pesadelo. 

Dessa forma, observamos que Coraline e Vitória Valentina são narrativas sobre a realidade 

sentida e vivida pelas personagens. Sendo assim, elas possuem significações e afetos que 

atravessam os leitores, sejam eles crianças, jovens ou adultos. Logo, ao questionamento de “Mas 

esse é um livro para crianças?”, é necessário pensarmos a criança como um ser humano em 

formação que não está fora da realidade, mas que interage com ela. Dessa forma, concordamos 

com Azevedo: 

 

Argumentar que não pertencem ao “universo infantil” é referir-se a um acomodado e redutivo – 

além de improvável – modelo teórico-abstrato do que seja a infância. Crianças, na vida concreta, 

inconscientemente ou não, buscam seu autoconhecimento e sua identidade; têm sentimentos e 

razão; sonham e se apaixonam; têm dúvidas, medos e prazeres; ficam perplexas diante da 

existência de múltiplos pontos de vista; têm dificuldades em separar realidade e fantasia; são 

sexuadas e mortais. Em suma, são essencialmente seres humanos. (AZEVEDO, 2004, p.6)  

 

Assim sendo, na seção a seguir, entrando nas reflexões acerca do nosso objeto de estudo, 

propomos algumas considerações sobre a literatura infanto- juvenil como gênero literário 

singular. Em seguida, discutiremos as questões de gênero encontradas nas obras, principalmente 

no que diz respeito a representatividade das personagens femininas. Após isso, refletiremos sobre 

a relação entre imagem e texto nos quadrinhos, assim como sua relação com outros gêneros 

visuais, tais como o jornal, a televisão e o cinema. 

 

A LITERATURA INFANTIL: OS LEITORES E SUAS REPRESENTAÇÕES 

 

A literatura infantil é um gênero literário singular, sendo o único que se define por seu 

receptor, ou seja, as crianças e os jovens. Dessa forma, é uma literatura que possui um 

determinado direcionamento, diferentemente do que ocorre em outros gêneros literários. 

O surgimento da literatura infantil foi marcado por seu caráter pedagógico e ainda hoje essa 

característica está presente na maior parte das obras destinadas às crianças. De fato, segundo 

Regina Zilberman (1984): 

 

Desde seu aparecimento, (a literatura infantil) destinou-se a preparação intelectual e moral das 

crianças; por isso, tornou-se um colaborador assíduo da pedagogia, incorporando os interesses dos 

adultos, que se configuram principalmente em termos de normas.(p.85) 

A literatura infantil, portanto, quando surgiu, se preocupava muito mais em formar um 

pensamento moralista, que restringe as ações dos seus leitores, do que propriamente contribuir 
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para a construção de uma personalidade que questiona a realidade que lhes é imposta. Isso talvez 

tenha se dado pela própria história do conceito de infância. Conforme afirma Manuel Sarmento 

(2004), a ideia de infância é muito moderna. De acordo com o autor, durante grande parte da 

Idade Média, as crianças foram vistas meramente como seres biológicos, sem autonomia ou 

estatuto social. Apesar, então, de sempre existirem crianças, nem sempre houve infância. Somente 

por volta do século XVIII, com o advento da industrialização e com o êxodo rural que lotou as 

cidades, é que essa configuração social começa a mudar. Como afirmam Lajolo e Zilberman 

(1986), várias mudanças ocorreram nesse período, tanto econômicas, quanto políticas e sociais, 

alterando a maneira de se pensar a família e, consequentemente, a criança. 

Nesse contexto, a escola, antes escassa e raramente frequentada, passa a ser obrigatória. 

Como as crianças eram vistas como seres frágeis e despreparados, era preciso uma instituição que 

as levasse a enfrentar o mundo adulto. A partir dessa necessidade, o livro infantil surge como 

mercadoria, como objeto para a alfabetização e o aprendizado de valores sociais. Assim sendo, a 

literatura infantil já nasceu com o propósito de introdução da criança ao mundo da escrita; seu 

surgimento, portanto, acontece estreitamente vinculado à educação. (LAJOLO; ZILBERMAN, 

1986). Ainda de acordo com Lajolo e Zilberman (1986), no Brasil, os primeiros livros infantis 

surgiram somente no século XIX, embora uma produção mais significativa só fosse aparecer no 

século XX. Assim como na Europa, o livro infantil surgiu pela preocupação com a falta de 

material adequado na educação dos jovens brasileiros. Percebia-se a importância do hábito de 

leitura na formação desse público, buscando a consolidação de um Brasil moderno. 

Nesse período surgiram obras com forte apelo pedagógico e patriótico, inspiradas no 

modelo europeu. Nessas, as personagens infantis, construídas de forma estereotipada, ora como 

crianças de comportamento exemplar, ora como mal-educadas e negligentes, tomam lições de 

moral, aprendendo sobre a importância da família, da obediência, do amor à pátria e do 

desenvolvimento de virtudes. As crianças-modelo dessa literatura deviam inspirar seus leitores, 

que recebiam as lições de comportamento de forma passiva.
4 

Essa configuração pedagógica da 

literatura infantil, embora não tenha desaparecido, se modificou ao longo do tempo, iniciando um 

novo momento no século XIX com o surgimento de narrativas com personagens-crianças, 

havendo, assim, mais identificação dos leitores com os personagens. Desse modo, concordando 

com Zilberman (1984), observamos que as novas obras problematizam o mundo da criança em 

confronto com o mundo dos adultos, restringindo o poder destes. Nesse sentido, a criança não é 

mais um ser passivo nas narrativas, mas um sujeito consciente de suas ações. É Vitória Valentina 

se lançando nas aventuras da vida, como dona da chave da própria história. É Coraline dando o 

“passo” para adentrar, através da abertura da porta, para o inexplorável. 

Tanto na obra de Vitória Valentina, quanto na de Coraline, as personagens não estão 

representadas de forma a educar as crianças e os jovens para serem “comportados” ou 

“obedientes”, mas sim de modo que seus leitores se identifiquem com a independência e a 

agentividade das protagonistas, gerando reflexões sobre a própria realidade. Dessa forma, as 

personagens Carla e Coraline são transgressoras, pois não obedecem a ordem estabelecida, seja 

ao não aceitar o padrão de mulher construído cultural e historicamente e fazendo seu próprio 

caminho, seja ao dizer “não” para a figura da falsa mãe, que representa a antagonista e que 

impõem as normas do mundo adulto. 

Embora, em Vitória Valentina, a personagem Carla seja uma adulta, o livro é classificado, 

e portanto direcionado, ao público infanto-juvenil. Além disso, temos sua história sendo revelada 

desde a infância. Carla, assim como seu melhor amigo Fernando, cresceu sozinha e órfã, sendo 

rejeitada para adoção por não possuir “a cor e a idade certas”. E assim, as duas crianças, “[...] 

ficam lá. Escondidos. Ouvindo o silêncio. Vão ser assim, quietos, meio mudos, por toda a vida” 

(VIGNA, 2013). Assim, a criança-adulta Carla, ao longo da obra, é marcada pela sua história de 
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violência e solidão, que produzem uma personagem forte, independente e decidida, que faz suas 

próprias escolhas e seus próprios caminhos. 

Já em Coraline, a todo momento, a personagem central se coloca contra as posturas dos 

pais que considera inadequadas, como não a permitirem explorar o local, sair de casa em dia de 

chuva ou comprar as roupas que ela quer, questionando ou se mostrando insatisfeita diante deles. 

Vemos representada, dessa forma, uma criança que não é passiva, obedecendo a todos os 

comandos dos adultos, mas sim uma menina independente e que consegue resolver seus 

problemas sozinha, ao final acabando por salvar os próprios pais do perigo. Além disso, Coraline 

enfrenta a sua antagonista, a “outra mãe”, que faz parte do outro mundo revelado pela porta, de 

forma equiparada, acabando por vencê-la por meio de uma estratégia inteligente. A criança é 

retratada, assim, como um agente que não é inferior, ou menor, mas que tem o poder de afrontar 

o adulto. 

Na próxima seção, abriremos outra porta, que une as duas narrativas, e discutiremos o papel 

das protagonistas femininas nas duas obras, nos voltando para as questões de gênero. 

 

A REPRESENTAÇÃO DA MENINA E DA MULHER NOS ENTRE-QUADROS 

 

Discutimos na seção anterior o papel que as personagens possuem nas obras, que é atuante 

e autônomo. Partimos agora do mesmo princípio, com um novo foco, que são as questões de 

gênero presentes nas duas narrativas. Acreditamos que Vitória Valentina e Coraline refletem uma 

sociedade em que a mulher passa a ocupar um papel não mais passivo, comportado e previsível, 

mas atuante e independente. 

Assim, observamos em Vitória Valentina a mulher não procurando um príncipe encantado 

ou dependendo de uma figura masculina, mas sim buscando sua liberdade. O quadrinho também 

possui uma crítica, através da representação dos personagens, da visão da mulher diante do 

homem que, nas sociedades ocidentais, possui mais poder historicamente e, portanto, mais 

privilégios. 

Já em Coraline, notamos o uso das bonecas como estratégia de luta contra a outra mãe, na 

construção de uma armadilha. As bonecas, que fazem parte de uma brincadeira relacionada à 

figura feminina, pois, desde cedo, ensinam a menina a cuidar da casa e dos filhos, e, assim, podem 

“preparar a menininha para a causalidade doméstica, ‘condicioná-la’ para a sua futura função de 

mãe” (BARTHES, 2001, p.41)
,
 são, na obra de Neil Gaiman, revertidas em uma arma contra a 

antagonista. Também, percebemos, aqui, uma das grandes diferença entre o livro em quadrinhos 

e o filme Coraline e o Mundo Secreto (2009), dirigido por Henry Selick. Nesse último, há um 

personagem menino, que ajuda Coraline em sua aventura, enquanto que no quadrinho, Coraline 

se auto-afirma “corajosa” e enfrenta, como Vitória Valentina, sozinha os problemas e percalços 

que aparecem durante o caminho. Além disso, observamos que há um confronto entre Coraline e 

a outra mãe, que, no decorrer dos quadros, se mostra possessiva e controladora. Nesse sentido, o 

quadrinho inverte o discurso vigente do papel materno, sendo um sonho de toda a mulher. Em 

Coraline, a mãe deixa de ser a figura dócil e amorosa para se tornar algo que rouba as vidas de 

crianças, já que ela própria não pode ser mãe. 

Se por um lado as personagens são transgressivas e lutam contra a imposição da ordem 

vigente, por outro, também observamos essa desobediência na construção da forma do gênero das 

narrativas escolhidas, ou seja, nos quadrinhos, na medida em que a imagem atravessa o quadro, 

criando novas narrativas, novas portas para a leitura das obras. Aqui, portanto, se faz necessário 

discutir a imagem, já que os quadrinhos são gêneros icônicos em que a imagem e texto são 

indissociáveis para a criação de uma narrativa. Discutiremos essas questões na seção a seguir. 
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IMAGEM-TEXTO E SEUS REFLEXOS 

 

A partir de algumas reflexões sobre as possíveis aproximações entre a imagem e o texto, 

podemos começar por aquilo que as assemelham, como, por exemplo, o traço. O traço ou a linha 

é elemento comum entre as duas experiências. Além disso, a palavra traço é utilizada tanto como 

traço de escrita (texto), quanto traço de “escrita da luz” (imagem). Dessa forma, os dois permeiam 

a ideia de rastro, de vestígio e registro, fazendo com que texto e imagem produzam algo mágico 

e subjetivo, em que essa magia talvez esteja na passagem do concreto para o imaginário, isso é, 

da possibilidade de ler um texto e produzir uma imagem, ver uma imagem e produzir um texto e, 

ainda, a possibilidade de isso se repetir, sendo um produto do devir. Como um exemplo dessa 

ligação, lembramos da passagem em que Benjamin, no texto Livros Infantis Antigos e Esquecidos, 

comenta sobre a relação das crianças com os livros, ou ainda, da relação da criança com o texto 

e com as imagens. A visão que temos quando nos lembramos dos livros de uma criança nos seus 

primeiros anos de vida é um livro marcado por rabiscos, rastros das tentativas de interação com 

o objeto: 
 

A imperiosa exigência de descrever, contida nessas imagens, estimula na criança a palavra. Mas, 

assim como ela descreve com palavras essas imagens, ela escreve nelas. Ela penetra nas imagens. 

[...] Ela tem um caráter meramente alusivo e admite a cooperação da criança. A criança redige 

dentro da imagem. Por isso, ela não se limita a descrever as imagens: ela as descreve, no sentido 

mais literal. Ela rabisca. Graças a elas, aprende, ao mesmo tempo, a linguagem oral e a linguagem 

escrita: os hieróglifos. (BENJAMIN, 1994, p. 241) 

 

Com isso, podemos nos referir às imagens e à escrita como algo não só fixo no papel, pois 

como no livro infantil, palavra e imagem transbordam o seu limite, saem do quadro, saltam e 

pulsam da superfície branca, como se contivessem algo vivo e orgânico impregnado na sua 

essência. E é a partir dessa introdução, que aproximamos os elementos que compõem as novelas 

gráficas analisadas neste trabalho. 

Coraline e Vitória Valentina transbordam, de suas maneiras, o gênero dos quadrinhos, 

mostrando que imagem e texto não se encontram em oposição e sim trabalhando em uma troca 

de papéis. Partindo disso, as reflexões feitas por Elvira Vigna no texto Os sons das palavras: 

possibilidades e limites da novela gráfica, nos elucidam ainda mais sobre esse movimento: 

 
Então, em um nível intermediário de complexidade, a novela gráfica usa o texto como 

complemento necessário à informação generalista oferecida pela imagem. A imagem dá o tipo, o 

texto dá o indivíduo. A imagem dá o evento genérico, o texto o transforma em específico. Há uma 

situação particular em que é a imagem, à primeira vista, que oferece o complemento que falta ao 

texto, ou que seria mais trabalhoso de se dar no texto. É o caso do detalhe emblemático. Mas 

emblemas são imagens em função-texto. Textos e imagens, a depender da circunstância, 

simplesmente trocam seus papéis.(VIGNA, 2011, p.109) 

 

A ideia que nós propomos, a partir dessa reflexão, dessa troca de papéis, é de mostrar esse 

olhar para fora dos quadros, para fora da câmera/caixa escura/texto que o gênero quadrinhos está 

proporcionando, ou ainda, observar os quadros possíveis que ele reverbera. 

Comecemos com Vitória Valentina, em que texto e imagem, conteúdo e forma ultrapassam 

alguns padrões. Quando o “quadro” vira o quadrado de uma janela, a janela da tela do computador, 

a caixa da televisão ou ainda a caixa de texto; os balõezinhos de fala se bagunçam a medida que 

a conversa das personagens fica confusa; o retângulo de papel da página do livro vira quadrinho, 

pois a imagem ocupa a folha inteira; os desenhos dos personagens saem dos quadrados, 
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caminham, pulam, escorregam pelas páginas – páginas que não possuem numeração; o quadrinho 

vira folha de jornal, mostrando a reportagem do assalto; propaganda de televisão; verbete de 

biologia, sobre plantas e pessoas; identidades; currículo; plantas de engenheiros; mapas 

desenhados; frames de filmes e fotografias espalhadas pelas páginas em forma de quadrinhos. 

Compondo a construção da junção de texto + imagem. Como a autora afirma: 

 
Fiz Vitória Valentina em cima de um entusiasmo com a linguagem dupla: imagem + texto. O texto 

era antigo. Um Juvenil, ainda da época em que escrevia para essa faixa de leitores. Refiz. E refiz 

para que coubesse nos espaços que os desenhos iam pedindo à medida que ficavam prontos. Ou 

seja: os desenhos é que ofereceram lugar para o texto, e não vice- versa. (VIGNA, 2011, sobrecapa) 

 
Já Coraline se mostra como adaptação nessa novela gráfica, a qual podemos, no conteúdo, 

entender esse entre-quadros. A história da personagem Coraline começa com ela atravessando 

uma porta. Uma porta que estava fechada por um muro de tijolos, mas que em certo momento se 

mostra aberta, com um grande buraco escuro. Quando Coraline emerge nesse escuro, quando ela 

transborda o quadrado, outro mundo se revela. Como um “up side down”10. Onde personagens 

macabros e fantásticos se assemelham aos personagens reais, no entanto, seus olhos são feitos de 

botões costurados. Essa analogia à visão pode, de certa forma, ser uma analogia ligada à imagem, 

isto é, a invisibilidade que a imagem tem como essência11. Não se pode enxergar no escuro, não 

se pode reconhecer a realidade. Mas Coraline, assim como Alice, atravessa o espelho. Nesse caso, 

o espelho é o escuro do outro lado e o outro lado fica através da porta (ou um quadrado?). Além 

disso, o romance de Coraline foi adaptado para o cinema, em uma animação em stop-motion 

chamada de Coraline e o Mundo Secreto (2009), sob a direção do estadunidense Henry Selick. 

Com isso, a história de Coraline nos revela outro quadro da literatura. Outro fora da caixa. 

Podemos pensar, também, que na própria área do cinema já acontece uma problematização 

do dispositivo. O crítico Arlindo Machado (2013), ao discutir sobre cinema e arte contemporânea, 

traz a seguinte reflexão: “a saída para fora do cubo negro (equivalente cinematográfico do cubo 

branco das artes visuais)”. Isto é, a partir da montagem e da forma de exposição, proporcionar 

uma descristalização da estrutura cinematográfica, em outras palavras, pensar o cinema fora da 

sua “caixa preta”, pois como ele discute: 

 

O cinema, tal como o conhecemos hoje, é uma instalação que se cristalizou numa forma única: um 

spot de luz situado atrás da plateia, ao atravessar uma película, projeta as imagens ampliadas da 

película numa única tela à frente dos espectadores mergulhados numa sala escura. Essa instalação 

foi planejada pela primeira vez quase quatrocentos anos antes de Cristo por Platão, em seu livro A 

República [...]. O cinema petrificou esse modelo durante mais de cem anos e constitui mesmo um 

fato surpreendente que durante esse tempo todo pessoas de todo o mundo tenham saído de casa 

todos os dias para ver sempre a mesma instalação, ainda que com imagens 

diferentes.(MACHADO, 2013) 

Dessa maneira, tanto no cinema, discutindo a estagnação através da tela parada, do assento 

parado em posição de dormir e do silêncio da platéia como indicação aos espectadores, quanto na 

                                                 
10 Referência ao enredo na série de ficção sobrenatural Stranger Things, Netflix, 2016. 
11 A imagem a qual é referenciada está ligada a imagem fotográfica, pois na fotografia, a imagem se forma 

onde não há luz, no escuro de uma câmara escura (câmera) e no escuro de um laboratório químico, em que 

o processo de revelação dos negativos fotográficos ocorre com a ausência da luz, isto é, “às cegas”, 

eliminando o sentido que é considerado o mais importante quando se fala de fotografia, a visão. Nessa 

etapa, as mãos são os olhos (cegos) que manipulam com cuidado o negativo para que não haja manchas 

(rastros). O sentido do tato sutil no negativo, uma mínima audição, proporcionam outra forma de 

experimentar a fotografia, tocando o invisível. Por fim, depois dos processos químicos, quando o negativo 

já está “revelado”, acontece o que o teórico Ansel Adams afirma: “Muitos classificam minhas fotografias 

de ‘realistas’. Na verdade, o que existe de  
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literatura procurando a movimentação, do olhar para fora da página e das letras e, por isso, o valor 

da ilustração, das adaptações e de seus leitores, fazem com que as duas áreas se aproximem, nesse 

caminho mútuo da intertextualidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nossa proposta, aqui, foi de iniciarmos uma discussão sobre a literatura infanto-juvenil, 

através de duas novelas gráficas, permeando questões acerca da figura da criança e do jovem 

como personagem, da representatividade da mulher na literatura e de como o texto e a imagem 

presentes nas duas novelas gráficas estão em comunicação, abrindo novos olhares e uma 

aproximação aos leitores. Não é nosso objetivo, aqui, trancar a porta para novos olhares, pois 

sabemos que as histórias possuem várias janelas a serem exploradas. Fica aqui o convite para que 

leiam as duas obras estudadas e observem pela fechadura um universo novo, o mundo de Coraline 

e de Vitória Valentina que, mesmo sendo mundos ficcionais, penetram na nossa realidade. 
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PRÁTICAS DE LEITURA DO TEXTO LITERÁRIO 
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Resumo: Como sabemos, o jovem, atualmente, dispõe de uma infinidade de recursos 

tecnológicos, os quais, muitas vezes, não são de domínio do professor nem estão disponíveis 

no ambiente escolar. Essa nova realidade impõe ações ao docente, de modo a, além de 

trabalhar com os modelos tradicionais de leitura, procurar acompanhar os avanços da 

tecnologia ou, então, permitir que essas ferramentas sejam utilizadas pelos alunos. Nosso 

trabalho, com base na teoria semiótica de Peirce (1975) e nas reflexões de diversos autores 

sobre leitura do texto literário, pretende abordar estratégias de leitura a serem 

desenvolvidas com jovens do século XXI, na busca de sua participação na formação de 

sentido do texto. Com o objetivo de levar o aluno à leitura vivenciada do texto literário, 

faremos relato de experiências bem-sucedidas de leitura em sala de aula, desde a milenar 

contação de histórias chegando às modernas tecnologias de produção de vídeos. 

Palavras-chave: Leitura. Literatura. Linguagens. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O trabalho com o texto literário, frequentemente, provoca discussões entre os estudiosos 

dedicados à leitura e ao ensino de literatura na escola. No Ensino Fundamental, observa-se que, 

em geral, a escolha do texto para leitura é feita de acordo com os gêneros estudados em cada série. 

No Ensino Médio, a leitura do texto literário se confunde com a História da Literatura, como 

observa Rouxel (2013). De acordo com essa autora, a questão relacionada à leitura do texto 

literário não é exclusiva de nosso tempo. Verrier (apud ROUXEL, 2013, p. 105) chamava atenção 

para o fato de que, no século XIX, Lanson, primeiro estudioso a sistematizar as escolas literárias, 

lamentava que os liceus franceses ensinassem a nova disciplina, História da Literatura, sem que 

os alunos conhecessem as obras citadas. 

Como se percebe, a leitura efetiva do texto, não se realiza da forma como se espera. 

Observa-se um trabalho superficial em que se destacam apenas as características do gênero a que 

pertence o texto ou os elementos do período literário em estudo presentes na obra selecionada 

para leitura. 

A despeito da grande quantidade de obras dedicadas ao trabalho com o texto na escola, 

vemos, via de regra, uma prática equivocada de leitura, que pouco contribui para a compreensão 

leitora do aluno. Poderíamos dizer que o trabalho com o texto é pautado no estudo da literatura 

ou do gênero textual, não na leitura literária. 

Diante dos problemas já apontados, buscamos, incessantemente, novas formas de trabalho 

com o texto em sala de aula, nas quais procuramos um efetivo trabalho de leitura. Com base na 

teoria semiótica de extração peirciana (1975) e auxílio de reflexões de importantes pesquisadores 

do trabalho com o texto em sala de aula, como Cosson (2014) e Colomer (2007), entre outros, 

pretendemos fazer relato de experiências bem-sucedidas de trabalho com o texto literário em 

turmas do segundo segmento do Ensino Fundamental. 

                                                 
12 Professora do Ensino Fundamental e do Mestrado Profissional em Práticas de Educação Básica do 

Colégio Pedro II. É também Supervisora do Programa de Residência Docente da mesma instituição. Faz 

parte dos grupos de pesquisa SELEPROT e LITESCOLA 

mailto:airamartins@uol.com.br
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A IMPORTÂNCIA DA LEITURA LITERÁRIA 

 

Conforme observa Cosson (2014a), em uma sociedade letrada, como a nossa, as 

possibilidades do exercício da linguagem por meio das palavras são inúmeras. Nesse contexto, a 

escrita ocupa o lugar central. O mesmo pesquisador lembra que, praticamente, todas as transações 

do mundo moderno são registradas por essa grande invenção que tem suas origens no séc. IV a.C. 

Desse modo, podemos considerar a escrita uma das tecnologias mais importantes para a difusão 

de ideias e informações no mundo moderno. 

O valor da escrita, entretanto, não reside apenas na sua funcionalidade. Por meio dessa 

tecnologia é possível o registro do emprego artístico da palavra que revela as inquietações 

humanas de maneira única, de acordo com as características do autor, que, por sua vez, são 

resultado de influências de uma cultura situada num tempo e num espaço. Até mesmo textos de 

características eminentemente orais têm seu registro na escrita, como vemos nos folhetos e nas 

bem-cuidadas edições de cordel. 

Por meio da literatura, é possível a um indivíduo conhecer mundos criados pelo outro e se 

sentir parte deles, com todas as suas cores, odores e sabores, como observa Cosson (2014a). O 

texto literário, entretanto, tem uma característica singular, pois o universo criado pelo autor só 

terá sentido com a participação do leitor. Desse modo, é necessário que a escola desenvolva no 

aluno o gosto pela leitura para que ele possa dividir com o autor interessantes experiências. 

As histórias criadas com a palavra, inicialmente faladas, e, posteriormente, registradas na 

escrita, sempre atraíram o homem que tem, naturalmente, necessidade da arte. Observamos isso 

na atração que sente a criança pela palavra cantada, pelas histórias que lhe são contadas, pelos 

jogos de linguagem, como as rimas, as parlendas e os trava-línguas. Ao adquirir certa 

desenvoltura com a palavra, a criança é capaz de elaborar suas próprias histórias. Como sabemos, 

todas essas práticas, além de proporcionarem prazer estético, contribuem também para o 

desenvolvimento da criatividade e do pensamento lógico do indivíduo. 

Via de regra, as atividades de leitura e o trabalho com a palavra falada são desenvolvidos 

de forma criativa nos primeiros anos de escolarização, no primeiro segmento do Ensino 

Fundamental. Observamos, entretanto uma ruptura entre o primeiro e o segundo segmentos, no 

que se refere ao trabalho com o texto literário. Aquilo que era fonte de prazer passa a despertar 

verdadeira aversão no aluno. 

Dessa forma, o professor de língua e literatura tem certa dificuldade de cumprir uma de 

suas atribuições, que é a formação de leitores literários. As práticas desenvolvidas nos momentos 

de leitura do texto literário são importantes não só para a leitura do texto como também para a 

leitura do mundo. Um efetivo trabalho com a leitura é capaz de educar o olhar do leitor para 

observar todos os elementos que fazem parte da trama da narrativa, como a composição dos 

personagens, o papel do espaço e as marcas textuais que podem auxiliar na decifração do sentido 

do texto. 

É necessário, portanto, que nós, professores, façamos uma revisão de nossas práticas de 

sala de aula com o texto literário. Conforme observa Rouxel (2013), a preocupação da escola em 

cumprir o conteúdo programático estabelecido faz com que, via de regra, se faça um trabalho de 

leitura apressado e superficial. 

Sabemos que é comum, após a leitura de uma obra, a avaliação por meio de um teste. A 

atividade de leitura passa a ser vista, então, como uma obrigação, não um objeto de fruição. 

Muitas vezes, a leitura nem é realizada pelo estudante, que recorre a resumos na Internet para 

obter um grau na avaliação. Vemos, desse modo, que a já desgastada proposta de “formar 
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leitores”, na verdade, não se cumpre, pois determinadas práticas levam o aluno, pelo contrário, a 

se afastar do texto. 

Consideramos a leitura de obras literárias na escola, sobretudo as clássicas, de grande 

importância para a formação do indivíduo. Os textos reconhecidamente clássicos abordam 

questões sempre presentes na existência do homem. Essas obras transmitem, ainda, o 

conhecimento enciclopédico essencial para a formação do repertório cultural de uma pessoa, tão 

importante para sua participação na sociedade. O contato com o texto clássico vai, ainda, 

proporcionar o conhecimento das belas e interessantes páginas da literatura que compõem o 

patrimônio da humanidade, além de contribuir para tornar o indivíduo sensível às diversas 

manifestações artísticas, como pintura, escultura e teatro, entre outras. 

Calvino (2007, p.11) faz a seguinte observação em relação às obras clássicas: 

 

Os clássicos são aqueles livros que chegam até nós trazendo consigo as marcas das leituras que 

precederam a nossa e atrás de si os traços que deixaram na cultura ou nas culturas que atravessaram 

(ou mais simplesmente na linguagem ou nos costumes). 

 

De acordo com o autor, ao lermos uma obra clássica, não podemos ignorar aquilo que a 

narrativa passou a significar durante os séculos para os leitores. Devemos também buscar esses 

significados no texto e indagar se eles realmente podem ser atribuídos à obra ou se representam 

equívocos de leitura. 

A leitura de um clássico consagrado também nos faz conhecer episódios ou jargões 

possivelmente ouvidos com frequência sem que conheçamos sua origem. Acrescentamos que uma 

história clássica, apesar de ter sido criada centenas de anos atrás sempre surpreende o leitor. Por 

isso, não podemos deixar de apresentar essas obras a nossos alunos. Calvino, na mesma obra 

citada anteriormente (2007, p. 12), acrescenta que “os clássicos são livros que, quanto mais 

pensamos conhecer por ouvir dizer, quando são lidos de fato mais se revelam inesperados, 

inéditos.” Além de provocar surpresa e prazer estético, a leitura de um clássico pode suscitar 

reflexões sobre fatos nele presentes. O conhecimento de um clássico muito vai contribuir para a 

formação cultural do indivíduo. O contato com obras clássicas da literatura também fornece 

condições de o leitor reconhecer passagens de histórias conhecidas em textos elaborados em 

outros suportes ou em outras linguagens, como comerciais, letras de músicas e peças teatrais. 

Além da identificação da intertextualidade, o conhecimento de um número razoável de textos 

clássicos também fornece condições ao leitor de perceber o diálogo do enredo de histórias 

pertencentes ao acervo clássico ou universal com tramas mais modernas. 

Um dos objetivos de nossa prática em sala de aula é apresentar ao aluno os clássicos da 

literatura, pois, caso ele não tenha oportunidade de conhecer essas obras em seu meio social, a 

escola pode lhe proporcionar essa experiência. Há interessantes edições de textos clássicos, 

próprios para o leitor mais jovem. Obras de autores da nossa literatura, como Conto de escola 

(2002), de Machado de Assis, O homem que sabia javanês (2003), de Lima Barreto, Na rua do 

sabão (2012), de Manuel Bandeira, Ou isto ou aquilo (2012), de Cecília Meireles (2012) e Será 

o Benedito? (2007) de Mário de Andrade e obras de autores da literatura universal, como O 

aprendiz de feiticeiro (2006), de Goethe, Decameron (2007), de Boccaccio e O gato e o diabo 

(2007), de Joyce estão ao alcance de leitores mais jovens em edições primorosas, que muito 

contribuem para tornar a leitura agradável. Todo o trabalho de edição é feito para captar o leitor 

e oferecer-lhe índices de leitura que muito colaboram para o processo de semiose ou a 

interpretação final do texto. Podemos citar, como exemplo, as imagens presentes nos textos. Estas 

caminham de forma paralela ao texto verbal e, desse modo, fornecem importantes informações 
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da narrativa, que podem não estar presentes no texto verbal ou não muito claras para o leitor 

inexperiente. 

Embora tenhamos o propósito de apresentar aos alunos as principais obras clássicas da 

literatura, sabemos que, muitas vezes, elas oferecem dificuldades ao leitor mais jovem. Como não 

podemos deixar de apresentar essas interessantes histórias aos alunos, buscamos adaptações. 

Temos reescrituras de histórias, como Odisseia (2012), de Homero, As Mil e uma Noites (2012), 

Os Miseráveis (2009), de Victor Hugo, D. Quixote (2010) de Cervantes, Romeu e Julieta (2013) 

e O Mercador de Veneza (2013), de Shakespeare em quadrinhos. Alguns desses clássicos são 

encontrados em cordel ou em prosa. 

Essas edições adaptadas empregam uma linguagem mais coloquial e podem ser editadas 

com ou sem imagens. Esperamos, com isso, que mais tarde os estudantes tenham interesse em 

buscar a leitura dessas obras nas edições originais. Caso tal fato não aconteça, pelo menos, nosso 

aluno terá tido a oportunidade de conhecer, mesmo que de forma simplificada, obras clássicas, 

cujas referências aparecem em variados textos. Cremos que,com isso, a escola terá contribuído 

para enriquecer o repertório cultural do aluno. 

 

AS CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS 

 

Colomer (2007), lembra que, após discussões ocorridas no Seminário Della Ricerca DILIS, 

realizado na Itália em 1986, chegou-se à conclusão de que a escola, no lugar de ensinar literatura, 

deve ensinar o aluno a ler literatura, ou seja, a instituição de ensino deve procurar ensinar o 

indivíduo a buscar um sentido nas obras lidas. Essas experiências com a leitura, como ainda 

observa a autora, são importantes para a formação do indivíduo, pois no texto literário são comuns 

questionamentos acerca dos valores morais e do papel do ser no mundo, por exemplo. Na leitura 

literária, também, o indivíduo tem oportunidade de vivenciar histórias cujos protagonistas 

pertencem a diferentes grupos sociais e culturais. Podemos encontrar, ainda, no livro impresso, 

belíssimos textos extraídos da sabedoria popular. Desse modo, os dramas humanos 

experimentados na leitura ou na audição de histórias presentes da imaginação de pessoas 

desprovidas da cultura livresca vão fazer com que o leitor vivencie as diversidades culturais e 

sociais presentes na sociedade e se torne mais preparado para as mudanças que ocorrem em seu 

meio. 

Como vimos anteriormente, Colomer (2007) propõe a substituição de ensino da literatura 

por educação literária, já que, ao longo do tempo, o texto literário sempre teve um papel 

secundário na escola. Sabemos que o trabalho com a tipologia textual prioriza os textos não 

literários, pois o objetivo da escola, atualmente, é preparar o aluno para a identificação e 

elaboração de textos que atendam às exigências sociocomunicativas. 

Colomer (2007) lembra que, a despeito de o texto literário ser considerado secundário, ele 

é capaz de preparar o indivíduo para a leitura de outros textos com mais facilidade, pois o trabalho 

artístico com a palavra vai levar o leitor a se familiarizar com as inúmeras possibilidades de 

utilização dos recursos da língua, de acordo com as intenções comunicativas do sujeito. Assim, o 

texto literário prepara o indivíduo não só para uma leitura atenta como também para uma escrita 

rica de informação e criatividade. 

Além de buscarmos informações nas obras dedicadas à leitura e à formação do leitor para 

o nosso trabalho com a leitura em sala de aula, temos o auxílio da teoria semiótica de Peirce 

(1975) que nos leva a compreender como se processa o sentido do texto na mente do leitor. Desse 

modo, podemos planejar estratégias que levem o aluno a participar da formação de sentido do 

texto e aproveitar esse momento para a proposta de atividades relacionadas ao texto lido, como 
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produção textual ou outra atividade que utilize as sensações experimentadas no momento da 

leitura. 

De acordo com o filósofo americano, vivemos cercados de signos. Desse modo, um texto 

literário pode ser considerado um signo. Caso ele desperte interesse no leitor, desenvolve-se o 

processo de semiose na mente interpretadora, isto é, o signo afeta a mente e nela produz algum 

tipo de efeito, o interpretante. Ele é múltiplo e contínuo, ou seja, pode causar diferentes efeitos, 

que se desenvolvem incessantemente. Podemos perceber o desenvolvimento de um signo ao 

voltar a fazer a leitura de uma obra mais de uma vez. Vemos que o contato com o signo, em 

diferentes situações, faz com que novas ideias surjam a respeito da história, quadro ou melodia. 

As experiências significativas passam a fazer parte do repertório do indivíduo, que poderão 

ser utilizadas em situações futuras. Assim, uma atividade de leitura, que provoque interesse no 

aluno, poderá trazer contribuições para seu desenvolvimento intelectual, cultural e afetivo. 

Sabemos que o repertório cultural do indivíduo não se forma somente na escola, entretanto, 

para muitos estudantes, o espaço de aprendizagem e de experiências enriquecedoras se resume 

nos bancos escolares. Desse modo, é importante que o professor utilize variadas linguagens em 

suas atividades de sala de aula, para que o aluno domine não só os conteúdos necessários para sua 

formação como também participe de atividades que contribuam para seu aprimoramento cultural. 

Esse procedimento pode fazer com que o aluno desenvolva a sensibilidade para admirar o belo e 

respeitar as diferentes culturas e formas de expressão. 

 

PRÁTICAS DE LEITURA LITERÁRIA 

 

Conforme observa Santaella (2001), vivemos rodeados de inúmeras linguagens que 

aparecem nos mais variados suportes, meios e canais que, cada vez mais, vão se ampliando, com 

a utilização das matrizes sonora, visual e verbal da linguagem. Com toda essa riqueza de 

linguagens presentes na sociedade, a escola pode tornar mais significativas as experiências de 

leitura em sala de aula. O aproveitamento das múltiplas linguagens faz com que as atividades 

sejam mais interessantes, mesmo que não tenhamos muitos recursos ou domínio de tecnologias 

mais avançadas. Com esse novo modelo de trabalho com o texto literário, práticas capazes de 

afastar o aluno do texto podem ser abolidas, como, por exemplo, a avaliação de leitura. 

É possível fazer proposta de atividade cuja elaboração seja associada à leitura do texto. 

Desse modo, de acordo com a teoria semiótica, a atividade criada pelos alunos representa o 

desenvolvimento do texto lido, isto é, um signo transformado em outro signo. Nesta seção, 

tencionamos apresentar relatos de atividades desenvolvidas a partir da leitura do texto literário, 

cujos resultados se mostraram bastante interessantes, além e terem causado aos autores grande 

satisfação. As atividades relatadas foram desenvolvidas a partir da leitura de poema, novela, conto 

e histórias em quadrinhos. 

 

A LEITURA DO POEMA 

 

Geralmente, iniciamos as atividades de leitura e produção textual do período letivo com a 

leitura de poemas, pois acreditamos que esses textos sejam capazes de tornar os alunos mais 

receptivos às futuras leituras. O gênero poético, em geral, é bem-recebido pelo aluno, pois o 

trabalho com a palavra e com os recursos da língua produz diversos tipos de reação no leitor, do 

estranhamento ao encantamento, ou seja, um poema não passa despercebido; de alguma forma, 

chama atenção do leitor e desperta comentários. 
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De acordo com Santaella (2001), é na poesia que o potencial icônico da língua é mais 

explorado. Desse modo, observa-se uma correspondência mais acentuada entre forma e 

significado. A seleção lexical, as assonâncias, as aliterações, os recursos gráficos e outros 

elementos da língua utilizados pelo autor conduzem à formação de imagens e outras sensações 

na tela mental, capazes de produzir a formação de sentido do texto com mais facilidade. 

O momento em que o texto leva o indivíduo a experimentar alguma sensação, isto é, quando 

se processa a semiose, a transformação de um signo em outro mais desenvolvido pode ser 

oportuno para a produção de um texto no mesmo gênero. Nossas práticas mostram que os 

resultados são bastante interessantes, gerando grande satisfação no aluno. 

Apresentaremos relato de duas atividades desenvolvidas após a leitura de textos do gênero 

poético. A primeira foi desenvolvida em turmas de sexto ano, com a leitura de poemas 

relacionados aos elementos da natureza. Após a leitura e comentário dos textos, solicitamos que 

cada um escolhesse um dos elementos, aquele com o qual se identificassem. Em seguida, 

propusemos que escrevessem um texto em que o eu lírico se apresentasse como terra, água, fogo 

ou ar. Selecionamos este poema: 

 

A terra 

 

Sou forte 

Sou persistente Sou escura 

Sou lugar de gente Com ternura 

Cuido de todos os seres em mim Com vivacidade 

Sou assim 

 

Sou a mãe natureza Dona de beleza 

Sou o lugar onde pisam, brincam Ondem se deitam 

 

Sou macia Quente Sombria 

Sou o chocolate preto 

 

Sou o berço Sou o início Sou a vida Sou o começo 

 

Autora: Antônia 

 

Como vemos, a autora, de apenas 11 anos, transmitiu em seu texto grande sensibilidade, 

utilizando, com muita criatividade, recursos da língua encontrados no gênero poético. Sem que 

tivesse conhecimento das possibilidades de construção de versos com a repetição da mesma 

estrutura, a anáfora, ela utilizou esse recurso da língua com muita habilidade, causando um belo 

efeito de sentido em seu texto. 

A segunda atividade, desenvolvida com turmas de sétimo ano, consistiu num exercício de 

paráfrase ou paródia de poemas de Vinicius de Moraes. Foram selecionados poemas do autor e o 

trabalho de leitura seguiu esta ordem: apresentação do autor, leitura, produção textual e 

finalização da atividade na sala de Informática. 

Há etapas no trabalho de leitura que consideramos de grande importância para despertar o 

interesse no aluno, como a apresentação do autor. Cremos que só é possível admirar aquele ou 

aquilo que conhecemos. De acordo com Cosson (2014b), esse procedimento seria uma estratégia 

de leitura, em que o leitor é preparado para a história a ser lida. O mesmo pesquisador afirma que 

esse procedimento não só insere o leitor no texto como também auxilia a realização de outras 

leituras, pois ele vai formar o hábito de contextualizar os textos com os quais deparar futuramente. 

Desse modo, é importante iniciar a leitura de um texto com a apresentação de seu autor, situando 

a obra no contexto social e histórico. 
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Após apresentação do autor, iniciamos a leitura de seus poemas. Durante essa etapa do 

projeto de leitura, verificamos que os textos “Poema enjoadinho” (1960), “A bomba atômica” 

(1960) e “A Rosa de Hiroshima” (1960) despertaram grande interesse nos alunos. 

Desse modo, propusemos a criação de paródias a partir do “Poema enjoadinho” em que o 

eu lírico tecesse considerações sobre sua relação com pais ou irmãos. Os alunos poderiam também 

criar um poema cuja temática se desenvolvesse em torno da questão da violência no mundo. 

Consideramos essa atividade bem produtiva, pois, além de a leitura ter sido feita com interesse, 

os textos produzidos foram muito criativos. Finalizada a elaboração do texto, os alunos 

produziram vídeos, na sala de Informática, com a professora Ana Paula Pitta. A atividade 

consistiu na leitura dos poemas acompanhada de imagens, produzindo um efeito bem interessante. 

A criação de paráfrases e paródias representa uma etapa muito importante no processo de 

criação do aluno, pois, inicialmente, deve ele ter modelos de textos bem elaborados. Selecionamos 

dois poemas, o primeiro foi construído com base em “Bomba atômica”, e o segundo poema foi 

criado a partir de “Poema enjoadinho”. Vejamos: 

 

Paz 

A bomba só destrói A bomba só aterra 

Ela acaba com a vida Do ar e da terra 

A bomba deve acabar Para a paz reinar 

E a vida da Terra Assim se recriar Coitado do planeta Que é muito maltratado Guerra pra lá 

Guerra pra cá 

Vai se tornar acabado A paz deve prevalecer O amor deve acontecer Para no nosso planeta O 

homem viver. 

 

Gabriel Bruno Martins - 12 anos Filhos 

Levar um cascudo? Mais que merecido 

Entornar suco de pera no chão Ai, meu Deus 

Mas que confusão Gritar até ser atendida E eu falava: 

Cala a boca, menina! 

Deixar cair o mais belo cristal 

 

Que coisa infernal 

Sendo sincera até demais Coisa que entendem Somente os pais 

Fazer xixi na cama Se lambuzar na lama Que coisa infernal 

A menina também tinha Seu lado legal 

Sorriso mais feliz do mundo Sei que ela me amava 

Lá no fundo Transmitia felicidade É, são coisas da idade É muito sapeca Apesar de tudo 

É minha boneca! Júlia Araújo 

 

Percebemos a clara referência aos poemas de Vinicius de Moraes, porém consideramos 

esse procedimento uma etapa do processo criativo. É importante que o aluno tenha como modelos 

textos bem elaborados. 

Essa tarefa proporcionou grande satisfação nos alunos, que, depois apresentaram seus 

textos para colegas de outras classes da escola. Como podemos ver, nessa atividade, os alunos 

trabalharam a estrutura do poema, os recursos de expressividade, como rimas, aliterações e 

assonâncias. No campo do léxico, houve necessidade de fazer a seleção das palavras de acordo 

com o tema escolhido. 

 

A LEITURA DA NOVELA 

 

Apresentamos, nesta parte de nosso texto, o relato de outra atividade desenvolvida com 

alunos do oitavo ano do Ensino Fundamental. Após a leitura da narrativa O visconde partido ao 
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meio, de Italo Calvino (2000). A turma foi dividida em grupos, e cada um deveria apresentar uma 

pequena dramatização, de acordo com o tema proposto ao grupo. Esse episódio deveria ser 

apresentado em vídeo. 

Na apresentação desse vídeo, tivemos a grata surpresa de verificar que os alunos utilizaram 

noções estudadas anteriormente, como o texto jornalístico. Os episódios foram apresentados em 

forma de telejornal ou em forma de pequenas cenas. 

 

A LEITURA DO CONTO 

 

Ainda, em turmas de oitavo ano, após leitura de contos brasileiros, como “No retiro da 

Figueira” (2006), de Moacyr Scliar, “Flor, telefone e moça” (2010), de Carlos Drummond de 

Andrade, “A cartomante’ (2007) e “Conto de escola” (2003), de Machado de Assis, “O homem 

que sabia javanês” (2003), de Lima Barreto, “ A moça tecelã” (2006), de Marina Colasanti e 

“Circuito Fechado” (2006), de Ricardo Ramos, os alunos, divididos em grupos, deveriam 

apresentar o conto escolhido em forma de peça teatral ou em forma de vídeo. Essas atividades, 

além de terem exigido a leitura e a compreensão do leitor, proporcionaram muito prazer aos 

alunos. 

É comum algum aluno se identificar com alguma atividade artística e buscar cursos de 

dramatização, locução ou dublagem para dar continuidade à atividade à qual foi apresentado na 

escola. 

 

A LEITURA DAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS 

 

Há obras cuja leitura consideramos necessária para a formação do indivíduo, entretanto, 

pela complexidade oferecida pelo léxico, composição de personagens e estrutura narrativa são 

impossíveis de serem lidas por pessoas mais jovens. A adaptação dessas obras permite que o leitor 

inexperiente conheça a história com certa facilidade. 

As obras clássicas adaptadas para quadrinhos também oferecem inúmeras possibilidades 

de atividades. Realizamos a leitura de D. Quixote (2010), de Miguel Cervantes, seguida de 

propostas de trabalho que foram muito bem recebidas por alunos de 6º ano. 

A partir da leitura do texto adaptado, propusemos atividades distintas para as turmas. Uma 

deveria elaborar pequenas cenas protagonizadas por D. Quixote e Sancho Pança no século XXI. 

A outra turma deveria elaborar uma fotonovela juntamente com a professora de Informática. As 

duas propostas de trabalho exigiram a elaboração de um roteiro feito nas aulas de Português e, a 

partir desse texto, deveriam realizar a atividade proposta. 

Como vemos, todas as atividades relatadas neste texto exigiram leitura, discussão e 

interpretação. Isso pode ser verificado na utilização do léxico empregado pelo autor, na 

caracterização dos personagens e na ambientação das cenas. Dessa forma, fez-se a verificação da 

leitura, sem que houvesse a cobrança da leitura do texto para uma avaliação. Em todas as 

atividades descritas percebemos a vivência da leitura feita em sala de aula. 

 

CONCLUSÃO 

 

Atualmente, entende-se a leitura como a construção de sentido para um texto por meio do 

diálogo entre a escritura e o sujeito leitor. É tarefa da escola é formar o leitor estimulando-o a 
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construir sentido para uma obra com autonomia e espírito crítico. Desse modo, é necessário que 

o professor abandone as práticas ultrapassadas de trabalho com texto literário, nas quais o leitor 

tenha um papel de receptor de um sentido único e imutável para a obra. Para que o leitor tenha 

papel atuante na construção de sentido de um texto, ele deve ser estimulado a participar do ato de 

leitura de forma crítica. O estudo do gênero de um texto ou o conhecimento do percurso da 

literatura no tempo e no espaço podem ser descobertas ou conhecimentos adquiridos com a leitura 

de uma obra. 

Além da necessidade de mudança de práticas de sala de aula, não podemos ignorar que 

atualmente o jovem tem certa dificuldade de fazer uma leitura mais extensa, que exija um nível 

mais elevado de atenção. Uma das razões desse problema é o hábito da leitura fragmentada, tão 

comum nas mídias digitais, que contribui para que o indivíduo tenha certa dificuldade de se 

concentrar para fazer a leitura de um texto mais longo. É importante lembrar também que o jovem 

leitor muitas vezes prefere não fazer a leitura de uma obra, em virtude da falta de domínio do 

léxico empregado pelo autor. Assim, forma-se um círculo vicioso: o indivíduo não lê e, 

consequentemente, não enriquece seu vocabulário e não adquire,assim, vivência para a 

compreensão de outras obras. 

É necessário, portanto, que busquemos estratégias que despertem o interesse do aluno pela 

leitura do texto literário, sobretudo das obras clássicas. Como já comentamos, não é mais 

suficiente uma leitura estrita, balizada pela decodificação. 

As atividades propostas neste artigo representam possibilidades de trabalho com o texto 

literário, com vistas a tornar a leitura uma atividade significativa para o aluno. Isso possibilita o 

enriquecimento de seu vocabulário e de seu conhecimento enciclopédico, preparando-o para os 

desafios futuros nas mais diversas situações. Para que ocorram mudanças na escola, é 

imprescindível, também, a formação continuada do professor, que deve sempre estar à busca de 

novas estratégias que enriqueçam suas aulas e tornem o processo de aprendizagem mais rico 

e criativo. 
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FORMAÇÃO DE LEITORES E A EDUCAÇÃO INFANTIL: ALGUNS 

POSICIONAMENTOS NA PERSPECTIVA CRÍTICA E 

EMANCIPADORA 

 

Altino José Martins Filho (UDESC/PMF) 

 

Resumo: O presente trabalho tem como tema a Pedagogia da Infância e a formação de 

leitores, trazendo uma discussão reflexiva sobre a literatura na Educação Infantil. Nossa 

abordagem perpassa pelos estudos de caráter multidisciplinar das infâncias. Consideramos 

que nossa intenção de pesquisa, se constitui em uma abertura para as perspectivas que 

considera a infância como uma categoria geracional, plural e que necessita ser reconhecida 

em seus diferentes contextos sociais, culturais e históricos. Nosso foco será discutir a 

formação de leitores como possibilidade de construção de uma docência com crianças 

pequenas em uma perspectiva crítica e emancipadora. Temos analisado que a formação de 

leitores, mesmo na Educação Infantil, ainda está à mercê de possíveis poéticas de 

resistências. Inspirados em alguns estudos da literatura e nos desafios do desenvolvimento 

da cultura letrada com crianças pequenas, temos analisado a necessidade de um movimento 

constante de ampliação do entendimento sobre diversos aspectos das complexas e intricadas 

relações entre educação infantil, a prática da docência e a formação de leitores. 

Considerando o processo de formação crítica de professoras/es que atuem com pedagogias 

descolonizadoras (FARIA, 2005; SANTOS, 2005; 2008), respeitando as crianças e a 

produção livre das culturas infantis (MARTINS FILHO, 2013; 2015) que se alimentam de 

uma educação emancipatória, transgressora e libertária (FREIRE, 1998). Nossas 

interpretações anunciam a desconstrução de estereótipos e estigmas, colaborando assim na 

reorganização das percepções, quanto a um mundo mais plural, justo e humano; o que 

proporciona às crianças mecanismos de autoconhecimento, novas experiências, traduzindo 

em textos escritos, cores e ilustrações um mundo diverso daquele normativo, canônico e 

convencional, o qual naturaliza e exclui possibilidades e diferenças entre os sujeitos. 

Palavras-chave: Educação Infantil. Crianças. Formação de Leitores. Literatura. 

 

ASPECTOS TEÓRICOS CRUCIAIS: PERSPECTIVA CRÍTICA E EMANCIPADORA 

 

Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática. 

(Paulo Freire, 1998) 

 

Este texto apresentará – ainda que de forma inicial – alguns desafios e possibilidades 

teórico e metodológicas de uma proposição temática ou como propõe Boaventura de Sousa Santos 

(2005; 2008), um modo de produção da não-existência para pensar o fazer-fazendo da docência 

na Educação Infantil (MARTINS FILHO, 2013). Refiro-me a criação de uma possibilidade de 

produção da docência na Educação Infantil pelo viés de uma pedagogia descolonizadora 

(SANTOS, 2005; 2008; FARIA, 2005), tomando como foco todas as ações estabelecidas com os 

sujeitos envolvidos (adultos e crianças) no contexto de educação coletiva da creche e/ou pré-

escola. Nosso foco será discutir a formação de leitores e a literatura como possibilidade de 

construção de uma docência com crianças pequenas em uma perspectiva crítica e emancipadora 

(FREIRE, 1998). Temos analisado que a formação de leitores, mesmo na Educação Infantil, ainda 

está à mercê de possíveis poéticas de resistências (FARIA, 2005). Inspirados em alguns estudos 

da literatura e nos desafios do desenvolvimento da formação de leitores, analisa- se a necessidade 

de um movimento constante de ampliação do entendimento sobre diversos aspectos das 
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complexas e intricadas relações entre educação infantil, a prática da docência e a formação 

envolvente com a literatura para bebês e crianças pequenas. 

Para tanto, desenvolvemos e aprofundamos estudos teóricos e sistemáticos de autores 

nacionais e estrangeiros, tais como: Bernad Lahire (2002), Boaventura de Sousa Santos (1995; 

1998; 2000; 2003), Vigotski (1985), Maria Carmen Silveira Barbosa (2009), Sônia Kramer & 

Luiz Bazílio (2003), Ana Lúcia Goulart de Faria (2005) e estabelecemos diálogo com a minha 

tese de doutoramento (MARTINS FILHO, 2013) que em intersecção com outros autores 

propiciaram a elaboração de algumas sínteses sobre a temática em análise e discussão. 

Naturalmente que o presente trabalho objetiva demarcar posição em relação à compreensão do 

tema em voga e à possibilidade imanente de se estabelecer um panorama crítico e reflexivo da 

prática da docência na educação infantil, entrecruzando com o campo da literatura infantil e 

desbravando território para afirmar as crianças pequenas, zero a seis anos, como leitores literários. 

Nossa perspectiva reconhece a atividade docente como algo compartilhado, dialógico, 

relacional e colaborativo entre adultos e crianças e das crianças entre si. Porém, privilegiamos uma 

discussão com algumas problematizações fundamentais na possibilidade de se pensar em uma 

Pedagogia da Infância (FARIA, 1993; 2005) auxiliadora no sentido da crítica as abordagens 

dominantes e hegemônicas, contribuindo para um movimento contra-hegemônico, no sentido 

proposto pelos sociólogos Bernad Lahire (2002) e Boaventura de Sousa Santos (1995; 1998; 

2000; 2003). 

A ampliação das concepções de conhecimentos elaborados historicamente nos exige 

compreender as diversas nuanças relativas às demandas da educação para crianças pequenas e 

especialmente, no caso desse artigo, em relação a formação do leitor literário. Falamos por um 

viés sociológico e pedagógico de conhecimentos que vão para além da fragmentação que aposta 

em uma única racionalidade, a qual impõe certa objetividade com determinados parâmetros 

universais e que elabora uma ideia referência de educação institucionalizada e pretende a qualquer 

preço, controlar “tudo e a todos”, em uma relação de colonialismo subalterno (SOUSA SANTOS, 

2000) ao que é considerado hegemônico à atividade denominada pedagógica na relação do 

docente com as crianças. Dessa forma, a atividade docente se fez e refez nos últimos séculos 

seguindo estes parâmetros, que elevou o ato de educar/ensinar/aprender ao caráter natualizante, 

hierárquico, transmissivo e de instrução, que por conseguinte, reduziu-o de sua complexidade13. 

A ciência se estabelece na modernidade como mecanismo de regularidade, nos âmbitos 

social, cultural, epistêmico e econômico. Assim, sob a vigilância de elaborar leis de 

funcionamento para regular a sociedade em nome da ordem, controle e do bem- comum, a ciência 

moderna, desde sua gênese, elabora um conhecimento como verdade absoluta em prol do 

progresso, da razão e de um futuro promissor. Sousa Santos (2007) seguindo os rastros do campo 

da imaginação sociológica e política contemporânea interroga: 

 

Há alguma relação entre ciência e virtude? Há alguma razão de peso para substituirmos o conhecimento 

vulgar que temos da natureza e da vida e que partilhamos com os homens e mulheres de nossa sociedade 

pelo conhecimento científico produzido por poucos e inacessíveis à maioria? (IDEM, 2007, p. 7). 

 

Segundo Boaventura de Sousa Santos (2000, p. 15), “a modernidade ocidental emergiu com 

um ambicioso e revolucionário paradigma sócio-cultural assente numa dinâmica entre regulação 

                                                 
13 De acordo com os pressupostos de uma ciência interpretativa de Bernard Lahire e Boaventura de Sousa 

Santos este não é um texto que defenderá um ponto de vista fechado, mas propõe um quadro de reflexão e 

análises em um conjunto de ideias que traça novas pistas e se esforça para formar uma noção interpretativa 

e não universalista dos achados científicos sobre os quais se fundamenta, sejam eles restritos ou amplos . 
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e emancipação social”14. Sendo este um modelo global, a nova racionalidade científica é também 

um modelo totalitário, na medida em que nega o caráter racional a todas as formas de 

conhecimentos que não se pautarem pelos seus princípios. Desenvolveu-se uma noção de 

colonizar todas as relações, inclusive as epistemológicas. Esta noção trabalha em função da 

imposição de uma lógica hegemônica que responde aos interesses de um grupo somente e que 

busca subordinar os outros, cortando as raízes específicas de cada grupo humano que não 

correspondem aos interesses do modelo global. Na escola o modelo global corresponde as 

técnicas explicitadas pelo treinamento repetitivo por meio das atividades denominadas 

pedagógicas. Há algo correto e verdadeiro a ser transmitido, memorizado e a instruir ao outro que 

não sabe. Expectativa central que passa a ser referência ao rendimento humano da criança que 

agora irá receber educação institucionalizada. Isto mesmo em relação aos bebês, que já aos quatro 

meses estão nas instituições. 

Assim, a partir da criação de espaços institucionalizados, a modernidade coloca a educação 

escolar como prioridade em seu audacioso projeto. O projeto investiu “na promessa que o lugar 

da criança é na escola”. Portanto, sendo parte do Projeto da Modernidade, a escola passando a ser 

responsável pela educação das crianças, tratou-as de homogeneizar em uma certa racionalidade, 

de modo a prever e controlar as mais diferentes variáveis da vida do homem, especialmente o 

homem-criança, que seria o futuro-homem. Normalizar, instruir, “didatizar” e “pedagogizar” este 

sujeito passou a ser a ordem do dia para quem exercerá a atividade docente. 

A tentativa de homogeneizar a educação escolar em função do desenvolvimento da 

racionalidade cientifica da modernidade, colocou a dimensão do aprender em um processo de 

ensino de “cima para baixo” em uma versão de transmissão, padronização, homogeneização e 

memorização de conhecimentos. Conhecimentos que ocupam um lugar de absolutos 

inquestionáveis, alimentando processos contínuos de dicotomias e dualidades exacerbadas entre 

um adulto-que-tudo-sabe e uma criança-que- nada-sabe. Tais processos definem como legítimo 

aquilo que a ciência considera relevante e consensualmente referenciado pelo sistema 

hegemônico legítimo. Para Bernard Lahire (2002), a escola tem sido (desde o inicio da 

modernidade) a instituição social central para veicular, de forma homogênea, a cultura 

considerada “legítima” e para desconsiderar as culturas “não legítimas”, isto é, não-hegemônicas. 

Contrário a esta forma de considerar a educação escolar, buscamos caminhar por trilhas 

construídas e ainda em construção, arriscando-nos adentrar em territórios um tanto 

desconhecidos, porém não menos férteis, mas considerados ricos e prodigiosos, para pensar a 

prática da docência na educação infantil. Aspiramos à vontade de encarar o desafio do novo e a 

buscar, nos diversos campos das Ciências Humanas e Sociais, esses outros territórios e, ao tentar 

adentrar neles, não negligenciar, mas problematizar as verdades absoltas dos nichos proclamados 

pela razão da ciência moderna ocidental. Pensamento que extrapola as tendências que procuram 

medir e determinar o desenvolvimento, a aprendizagem e a socialização das crianças pequenas e 

                                                 
14 A modernidade assenta seu “projeto cultural” com a pretensão de instalar um percurso de grande 

desenvolvimento e progresso humanitário. Este foi estabelecido entre o século XVI e finais do século 

XVIII. O paradigma da modernidade é muito rico e complexo, tão susceptível de variações profundas como 

de desenvolvimento contraditórios. Assenta em dois pilares, o da regulação e o da emancipação, cada um 

constituído por três princípios ou lógicas. O pilar da regulação é constituído pelo princípio do Estado, 

formulado essencialmente por Hobbes, pelo princípio do mercado, desenvolvido sobretudo, por Locke e 

por Adam Smith, e pelo princípio da comunidade, que domina toda a teoria social e política de Rousseau. 

O princípio do Estado consiste na obrigação política vertical entre cidadãos e Estado. O princípio do 

mercado consiste na obrigação política horizontal individualista e antagônica entre os parceiros de mercado. 

O princípio da comunidade consiste na obrigação política horizontal solidária entre membros da 

comunidade e entre associações. O pilar da emancipação é constituído pelas três lógicas de racionalidade 

definidas cognitivo-instrumental da ciência e da tecnologia e a racionalidade moral-prática da ética e do 

direito. (SOUSA SANTOS, 2000). 
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assim ajustá-las em modelos universalizantes e determinantes de ser e estar no mundo, relacionar-

se com a cultura e estabelecer relações com os semelhantes. 

Dessa forma, a crise do paradigma dominante da racionalidade, na qual a ciência positivista 

impôs uma ação de controle e domínio, é colocada em cheque passando a dar lugar a um paradigma 

emergente. O qual permite Sousa Santos (1998) desenvolver a noção de: “um conhecimento 

prudente para uma vida descente”. Nesses termos, o paradigma a emergir não é só científico, 

ligado ao conhecimento prudente, e sim, “precisa ser um paradigma social, que se quer para uma 

vida descente”. (IDEM, 1998, p. 37). Isto não significa que o autor descarte a ciência, desconsidere 

o conhecimento científico, mas alerta para que se leve em conta a dimensão subjetiva, 

legitimando-a em relação à interação no estudo de qualquer fenômeno humano-social15. 

Sousa Santos (1996; 1998; 2000) nos inquieta e nos provoca a desenvolver um 

questionamento central, quando se almeja um paradigma prudente para uma vida descente no 

cotidiano das escolas de educação infantil: o que as crianças apresentam ser, significa o que para 

suas humanidades? Com isto, se expressa o desejo de afirmar que as crianças, mesmo as muito 

pequenas, os bebês, já possuem formas de humanidades peculiares e com potencialidades a 

serem observadas e levadas em consideração. Tal afirmação nos motiva a estabelecer uma 

crítica reflexiva e dialógica com as práticas que pretendem formar o leitor literário. O desejo é 

ultrapassar a lógica da modernidade que considera o sujeito criança, como alguém do futuro, que 

não é presente e nem passado. Este desejo de presentificar o sujeito-criança “não é tarefa fácil, 

pois a teoria da história da modernidade desvalorizou sistematicamente o presente e o passado 

em benefício do futuro” (SOUSA SANTOS, 1996, p. 16); presente e passado superável em função 

de um futuro próximo e radioso. 

Uma diversidade humana que devido sua amplitude e complexidade, não é possível 

conhecê-la totalmente, traduzi-la na sua totalidade é algo irreal16. Por isso, este trabalho ao 

conectar-se a uma ciência que seja interpretativa e não como verdade absoluta, reafirma a 

abordagem em que somos capazes apenas de vermos uma parte do espectro da realidade na sua 

diversidade. Acredita-se que potencializar o homem para perceber a realidade e a diversidade 

humana significa avançar para um mundo menos conformista e mais emancipador, como nosso 

saudoso Paulo Freire (1998) ressaltou em seus diversos escritos. 

Dessa forma, ao se encontrar com estes pressupostos, considera-se que: o que eu construo a 

partir da realidade e da diversidade humana está ligado a minha capacidade de ver, sentir, ouvir e 

sistematizar em sínteses; mas, não representa o real em sua totalidade. Com isto é possível assumir 

uma postura epistemológica, teórico e metodológica que acredita na seguinte máxima: “a minha 

relação com o mundo me constrói como sujeito” (SOUSA SANTOS, 1998, 2000; Lahire, 2002, 

2006; Vigotski, 1985). 

 

  

                                                 
15 Boaventura de Sousa Santos não descarta o conhecimento científico, muito contrário as críticas a ele 

direcionadas, as quais o acusam de se posicionar contra a ciência, apresenta uma posição na qual alerta da 

necessidade de nos apropriarmos dos conhecimentos científicos para podermos trabalhá-los em sua 

expressão contra-hegemônica. Seu alerta sobre que é preciso ter prudência quando se produz um 

conhecimento para uma vida descente, não quer significar parar de fazer ciência, mas sim, se ater as 

conseqüências de um desenvolvimento científico-tecnológico para a humanidade 
16 Para Boaventura de Sousa Santos, o princípio da incompletude de todos os saberes é a condição de 

possibilidade de diálogo e debate epistemológicos entre diferentes formas de conhecimento  
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POSICIONAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA DOCÊNCIA 

COM CRIANÇAS PEQUENAS EM UMA PERSPECTIVA CRÍTICA E EMANCIPADORA: 

HÁ UMA FORMAÇÃO À CRIANÇA LEITORA NA CRECHE E PRÉ-ESCOLA? 

 
Maria Carmen Barbosa (BRASIL, 2009, p. 48) em documento escrito para a Secretaria de 

Educação Básica do Ministério da Educação/MEC, o qual serviu de base para a elaboração das 

orientações curriculares para a educação infantil, argumenta que estar atento as práticas cotidianas 

talvez nos leve a educar as crianças não lhes propondo que abandonem a sensibilidade para 

construir a racionalidade. A autora, analisando algumas propostas curriculares de diferentes 

municípios, evidencia que certos conhecimentos – que nas escolas são chamados de conteúdos – 

se perpetuaram no tempo, apesar das mudanças e dos avanços sociais, culturais e científicos da 

sociedade. Verificou que há ausências de movimento e atualização dos conteúdos e formas nas 

intencionalidades pedagógicas. Sendo os conteúdos privilegiados na prática cotidiana aqueles 

sistematizados em disciplinas formais e transmitidos de um modo que se mostra linear, 

fragmentado e repetitivo. Neste sentido, a autora advoga uma função social para a escola da 

infância, salientando seu papel como imprescindível na garantia de um espaço escolar que 

contemple a vida das crianças e as questões do cotidiano social. 

Em diálogo com a referida autora, propomos a prática da docência exercida em acordo com 

as situações e experiências da vida cotidiana (MARTINS FILHO, 2013). Tarefa que atribui para 

as ciências sociais e humanas o desafio da (re)valorização dos estudos humanísticos, construindo 

o que poderíamos chamar de um conjunto de novas galerias temáticas (também chamadas por 

Sousa Santos de ecologias) para designar “o homem em suas diferentes formas de vida social”. 

(LAHIRE, 2002, p. 10). Tais ecologias não se pautariam em grandes efeitos e/ou grandes 

temáticas sem sentido e significado para a vida, pois para Sousa Santos é preciso voltar-se as 

coisas simples, não no sentido de ser simplista, mas olhar para o grupo social e a cultura por 

aquilo que pretensamente foi/é apagado pelo paradigma dominante. Expressa-se a importância de 

se ter uma relação crítica com o conhecimento acumulado e elaborado pelos tempos históricos, 

principalmente no sentido de se fugir dos enquadramentos que desqualificam e sobrepõem-se as 

variantes sociais e culturais. 

Rompendo com a lógico escolar de tratamento ao contato com a leitura, pensamos ser 

possível e viável, desenvolvermos uma noção que consideramos urgente e emergente para pensar 

a formação das crianças como leitores no cotidiano da creche e pré-escola. Quando falamos em 

formar leitores na educação infantil, não estamos propondo que crianças de zero a seis anos 

possuam habilidades de codificação e decodificação do código gráfico, mas, sim, que 

desenvolvam um grau de letramento e uma aproximação com a cultura escrita. Portanto, a criança 

pode vivenciar práticas de letramento sem ser alfabetizada, e para que ocorram essas práticas é 

importante que sejam inseridas no dia a dia das crianças propostas que envolvam os usos sociais 

de leitura e escrita. 

Seguindo uma perspectiva de currículo narrativo e não pautado em disciplinas que 

fragmentam o conhecimento, abaixo irei trazer um excerto de diário de campo no sentido de 

pensarmos algumas práticas pedagógicas com crianças pequenas em relação a formação de 

leitores. Práticas comumente presenciadas na creche e na pré-escola, tendo em vista a força da 

escolarização precoce e compulsiva, em uma concepção fundamentada em conteúdos 

disciplinares, que precisam ser transmitidos às crianças pequenas. 
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Estou na biblioteca e observo um grupo de crianças, meninos e meninas em torno de três a 

quatro anos, um grupo de 17 crianças, o espaço é pequeno, fica em uma saleta com almofadas e 

livros distribuídos em estantes. As crianças chegam, demonstram curiosidades e querem pegar os 

livros, quando a professora em tom de voz alterada diz: - Todos sentados agora. Eu irei dar o livro 

para vocês, não pode mexer em nada, tá certo! Aqui é lugar de ficar quietinho e apenas olhar os 

livros. (Arquivo do autor, 2014). 

Esta passagem que demonstra a prática de uma professora de creche, torna- se uma 

invariante no que diz respeito ao exercício da docência na educação infantil, pois é comum 

percebermos tal atitude em espaços considerados como bibliotecas nas creches. Frequentes vezes 

observamos o controle em relação a curiosidade das crianças, quando querem pegar os livros, 

folhear e poder se vislumbrar com as ilustrações. Há sempre uma exigência de conterem as 

possibilidades de experimentarem-se com as histórias e as figuras/ilustrações dos livros. 

Percebemos que ir para o espaço da biblioteca, ainda não é uma atividade que investe no 

protagonismo das crianças, apostando na força de desejo das mesmas. Pois nesse lugar geralmente 

o que vigora é o silêncio e no “não pode mexer”. Em um outro excerto, também pertencente ao 

arquivo de pesquisa, transcrevo uma passagem escrita a partir de uma experiência como 

orientador de Estágio na Educação Infantil: 

 

Estou na biblioteca de uma escola, lugar que tem três grupos de crianças da pré-escola. Crianças 

que estão entre quatro a seis anos. A professora se aproxima da porta da biblioteca, uma sala grande 

com um canto agradável para se ler, almofadas confortáveis e um lindo tapete, a referida professora 

se aproxima com suas crianças em fila e todas com a mão para trás das costas, uma a uma entre na 

biblioteca em um silêncio total. Em uma mesa está organizado alguns livros, segundo a atendente 

da biblioteca selecionado previamente pela professora e exposto às crianças. Cada criança se dirige 

até a mesa, uma de cada vez, pega um livro passa por outra mesa, onde acontece o registro de 

empréstimo, em seguida a criança volta para a fila com o livro nas mãos. Curioso pergunto para a 

professora, o por que daquele ritual e não deixar as crianças irem na prateleira ou utilizar o tapete 

para ler. A professora diz que as crianças do pré-escolar fazem muito barulho, atrapalha quem está 

estudando na biblioteca, também sobre a escolha, eles não conseguem pegar o livro certo para a 

sua idade. (Arquivo do autor, 2014). 

 

Poderíamos nos perguntar: Existe um livro certo para formar a criança leitora? O livro certo 

é escolhido por quem? Pela professora? Pela criança? Em harmonia e parceria em um diálogo 

estabelecido pela criança com a professora? Não pretendemos dimensionar uma resposta para tais 

questões, mas trazemos algumas pistas com a leitura de Boaventura de Sousa Santos, 

especialmente no sentido de apostar nas escolhas e na autonomia das crianças. 

Concordamos com Sousa Santos (1996) quando propõe um projeto pedagógico que seja 

“conflitual e emancipatório” ao mesmo tempo. O autor entende que 

o conflito serviria para desestabilizar os modelos epistemológicos dominantes pela 

racionalidade ocidental, em prol de um “relacionamento mais igualitário, mais justo que nos faça 

aprender o mundo de modo edificante, emancipatório e multicultural” (Idem, 1996, p. 33). Este 

projeto pedagógico desenvolveria estratégias de “tradutibilidade” em um diálogo intercultural e 

recíproco entre diferentes saberes e culturas, incluindo-se em uma proposta que ele designa por 

“hermenêutica diatópica”, cujo objetivo seria, 

 

[...] maximizar a consciência da incompletude recíproca das culturas, através de um diálogo com um 

pé numa cultura e outro pé, noutra. Daí o caráter diatópico. A hermenêutica diatópica é um exercício 

de reciprocidade entre culturas que consistem em transformar as premissas de argumentação de uma 

dada cultura em argumentos inteligíveis e credíveis noutra cultura. (SOUSA SANTOS, 2003, p. 33). 
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Pensando o exercício da docência para a formação de leitores na lógica do conceito de 

tradutibilidade de Sousa Santos (2003), elabora-se uma compreensão da ação pedagógica em 

movimento e que passa a ser recíproca entre relações, acontecimentos, interações, saberes, 

culturas e aprendizagens estabelecidas cotidianamente por adultos- crianças e principalmente das 

crianças entre si. A docência dessa forma vai sendo tecida no aprender o mundo, entretecendo-se 

com as situações-experiências cotidianas dos sujeitos que a compõe e não apenas a desenvolve. 

Portanto, nesta noção as crianças não ficam excluídas de participarem, constrói-se uma relação 

pedagógica respeitosa e significante do outro; o que desestabiliza em muito os modelos de 

docência dominantes que foram elaborados a partir da racionalidade moderna. Julgamos possível 

fundamentar a ideia de docência que vai além de “ensinar coisas às crianças o tempo todo”, mas 

que se preocupa com a formação humana dos sujeitos. Uma docência entretecida a um projeto 

pedagógico de humanização em continua formação emancipatória e multicultural. Aqui reafirmo 

a educação como processo de humanização. Para usar uma expressão de Boaventura, pode-se 

terminar o texto afirmando que um novo paradigma para o delineamento da docência com 

crianças pequenas é emergente, especialmente quando se refere as práticas direcionadas a 

formação de leitores. 
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DO GREEN TOUCH AO TOUCH SCREEN: PROPOSTA DE 

TRADUÇÃO FUNCIONALISTA PARA O CLÁSSICO FRANCÊS 

“TISTOU LES POUCES VERTS” 

 

Ana Lavratti (Mestranda PGET/CCE/UFSC) 

 

Resumo: Traduzido do francês em 1973, o livro O menino do dedo verde chegou este ano a 

105ª edição no Brasil mantendo o mesmo padrão de texto e paratexto da edição inicial. Sob 

a ótica da tradução Funcionalista, em que o propósito da tradução tem prioridade sobre o 

conteúdo e a forma, este artigo propõe o transporte da obra para o ano de 2016, com o texto 

permeando todas as tecnologias que hoje são parte do cotidiano de crianças e adolescentes. 

Ao aproximar a realidade do protagonista da rotina dos novos leitores, a tradução 

Funcionalista renova a chance de o livro seguir cumprindo seu propósito, de disseminar 

mensagens de paz e cidadania entre o público infanto-juvenil. 

Palavras-chave: Tradução. Funcionalismo. Maurice Druon. Literatura infantil. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A recorrente alteração da rotina infantil, a partir do acesso a novas tecnologias, torna as 

crianças de hoje mais exigentes e seletivas em relação aos conteúdos consumidos. Em vez do 

quadro negro, aprendem com vídeos, áudios e jogos interativos. Em vez de livros em preto e 

branco, folheiam sites dinâmicos em tablets obedientes a seus comandos. A identificação com 

uma linguagem mais dinâmica e responsiva, neste caso, coloca em xeque o consumo de uma obra 

que perpetua há mais de 100 edições o texto e paratexto da edição de lançamento? Considerando 

que cada geração literária se expressa de uma forma específica, a tradução Funcionalista de 

“Tistou les pouces verts”, com a rotina do protagonista atualizada para a realidade 

contemporânea, apresenta-se como uma pertinente alternativa para renovar o interesse das 

próximas gerações pelo clássico de Maurice Druon. A análise, mesmo que superficial, dos 

paratextos de edições internacionais disponíveis na internet, revela uma busca permanente por 

novas apresentações da obra em dezenas de idiomas, assim como pela retextualização do enredo 

para outros meios. Com uma tradução Funcionalista, que prioriza o propósito do tradutor acima 

da forma e do conteúdo, é possível transportar o contexto para os dias atuais, potencializar a 

aquisição das mensagens de paz e cidadania, sem que as mudanças comprometam a função 

poética inerente à edição em vigor. 

 

TISTU NO MUNDO 

 

Em 2017, o livro Tistou les pouces verts completa 60 anos de edições continuadas. No ano 

seguinte, em 2018, é a vez da França celebrar o centenário de Maurice Druon, autor do clássico 

da literatura infantil que chegou ao mercado brasileiro como O menino do dedo verde, em 1973. 

Desde então, há mais de 100 edições, a obra segue sendo relançada pela mesma editora, José 

Olympio. 

Apesar da inovação tecnológica e dos avanços estéticos consolidados neste período, a capa 

atual (Figura 1) perpetua uma arte que já estava em circulação na 70ª edição da obra. O mesmo 

se dá com as ilustrações em preto e branco e – no âmbito dos paratextos – com o prefácio datado 



 

 

P
ág

in
a6

6
 

de 1973, ou seja, escrito há 43 anos, ocasião em que o crítico Nogueira Moutinho, do jornal Folha 

de São Paulo, considera o livro um dos acontecimentos poéticos do ano. (Prefácio da 105ª edição, 

de 2016). 

 

Figura 1: Evolução das capas no Brasil. 
 

 

 

  

  

Primeira capa no 

Brasil 

Segunda capa no 

Brasil 

Capa da mesma 

editora, de 2005 

Capa da 70ª 

edição 

Capa da 105ª 

edição de 2016 

 

No âmbito mundial, em contrapartida, as lições de Tistu17 
vêm merecendo edições 

atualizadas nos mais distintos idiomas, com capas (Figura 2) 

2) que revelam a modernização do design e da linguagem nos últimos 60 anos. 

 

Figura 2: Edições em francês disponíveis na web. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o passar dos 

anos, na tradução 

intersemiótica da 

capa o chapéu de 

palha é atualizado 

para uma boina. 

                                                 
17 Nome do protagonista, grafado Tistou em francês, recebeu a grafia Tistu no Brasil. 
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Além da tradução intersemiótica, com os signos explorados na capa continuamente 

atualizados, a tradução interlingual (em um mesmo idioma) é facilmente reconhecida, com o título 

mudando de forma significativa conforme a edição. Entre as variações encontradas na web 

(Figura 3) estão: “Tistou dos dedos verdes”, “Tistou dos polegares verdes” e “O menino com 

polegares verdes”, em inglês, e “O menino das polegadas verdes” e “Tistou e a magia da polegada 

verde”, em italiano (tradução nossa). 

 

Figura 3: Variação do título nas edições em inglês e em italiano. 
 

     

 

De Norte a Sul, do Oriente ao Ocidente, a vasta oferta do livro, disponível em sites de e-

commerce em dezenas de idiomas (Figura 4), evidencia a relevância e atemporalidade da obra e 

a busca dos editores por uma atualização visual. 

 

Figura 4: Edições em alemão, russo, húngaro, japonês e árabe. 
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MENSAGEM EM NOVOS MEIOS 

 

Além de reedições literárias mais atraentes, o clássico de Druon também é reiteradamente 

retextualizado, ou seja, transportado para outros gêneros textuais. Mais do que caracterizados pela 

linguagem, os gêneros textuais, para Marcuschi, tratam-se de “fenômenos históricos, 

profundamente vinculados à vida cultural e social” (MARCUSCHI, 2002, p. 19). Neste sentido, 

não surpreende o surgimento gradual de novos e distintos gêneros textuais, condizentes às 

demandas comunicativas dos novos tempos, considerando que os mesmos “surgem emparelhados 

a necessidades e atividades sócio- culturais, bem como na relação com inovações tecnológicas” 

(MARCUSCHI, 2002, p. 19). Suscetíveis a um contexto dinâmico, os gêneros textuais podem 

surgir ou ser extintos com a mesma facilidade. E nos períodos de vigência, enquanto estão em 

uso, “caracterizam-se muito mais por suas funções comunicativas, cognitivas e institucionais do 

que por suas particularidades linguísticas e estruturais” (MARCUSCHI, 2002, p. 20). Mantendo 

as funções comunicativas do texto de Druon, com seu visionário apelo ecológico, cidadão e de 

inserção social, “O menino do dedo verde” ultrapassa as fronteiras da literatura ao ser 

retextualizado (Figura 5) para teatro, projetos ambientais e desenho animado. 
 

Figura 5: Retextualização do livro para teatro (no Rio Grande do Sul, Paraná e Austrália) e para um 
projeto ambiental. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

No Japão, também ganha uma versão anime, um desenho animado marcado pelo 

sentimentalismo e pelas expressões faciais exageradas de seus protagonistas. E na França, além 

da versão em DVD, ganha em 2016 nova retextualização para o cinema (Figura 6), com “Tistou 

of the green thumbs” lançado durante o festival Cartoon Movie, em Lyon, pelo ex-cineasta da 

Disney David Berthier, que compõem personagens modernos, coloridos e caricatos. 
 

Figura 6: Retextualização para anime no Japão, DVD e cinema na França. 
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Considerando a atemporalidade dos temas tratados e o contínuo interesse pelo clássico 

infanto-juvenil, este trabalho propõe uma reedição da obra em comemoração aos 60 anos de seu 

lançamento, tendo como diferencial a tradução francês-português de cunho Funcionalista, capaz 

de tornar o protagonista contemporâneo de seus leitores brasileiros. “O propósito da tradução é o 

que determina os métodos e estratégias a serem empregados para se produzir um resultado 

funcionalmente adequado, isto é, que comunique sem descaracterizar os textos como original e 

tradução.” (ZIPSER; POLCHLOPEK, 2008). 

Sob a ótica Funcionalista, a decisão do tradutor de imprimir ao texto meta18 
um caráter 

“equivalente em relação ao conteúdo conceitual, à forma linguística e à função comunicativa do 

texto fonte19”, deve ser norteada nos seguintes princípios: 

 

a transmissão da função predominante do texto fonte é o fator principal para julgar o texto meta; 

a importância dos critérios de instrução varia de acordo com a tipologia textual; 

o reconhecimento de que a função comunicativa do texto meta pode divergir daquela do texto 

fonte e que o texto meta pode ser dirigido a um público diferente do que fora intencionado pelo 

autor, razão pela qual se faz necessário avaliar a funcionalidade do texto meta em relação ao 

contexto da tradução. (ZIPSER; POLCHLOPEK, 2008). 

 

São exemplos recentes de clássicos em que a função predominante do texto fonte é 

transmitida em meio a cenários e épocas livremente eleitos pelo tradutor “O centauro bronco”, 

lançado em 2006 a partir do romance alemão “Der Schimmelreiter”, de 1888, e “O avesso do 

romance”, lançado em 2011 a partir do romance russo “Os irmãos Karamazov”, de 1880. 

Na primeira situação, tomando como ponto de partida a mesma novela, “Der 

Schimmelreiter” de Theodor Storm, o tradutor Mauricio Mendonça Cardozo assina duas 

traduções distintas em português. A primeira, sob o título “A assombrosa história do homem do 

cavalo branco”, reproduz o cenário da obra escrita no século XIX, com diques ameaçados por 

tempestades e pela fúria do oceano ao Norte da Alemanha. Na segunda, por sua vez intitulada “O 

centauro bronco”, o protagonista é transportado para a atualidade do sertão brasileiro, vítima da 

estiagem e refém de uma tormenta que destrói os açudes. 

Para Skare (2011), “o livro é rigorosamente o “mesmo” (não diremos que se trata de uma 

adaptação)”, ainda que a saga tenha sido transportada para o Nordeste do Brasil, envolvendo 

dilemas inerentes à principal intempérie da região, a seca. Com a mesma proposta, a escritora 

Marilda Vasconcelos de Oliveira traz para sua terra natal, Recife, a obra considerada por Sigmund 

Freud o maior romance de todos os tempos: Os irmãos Karamazov, de Fiódor Dostoiévski. Em 

O avesso do romance, a autora não apenas transporta o enredo para o Brasil do século XXI como 

ainda altera o gênero das personagens (CONTINENTE, 2011, p. 82), preocupada em suprimir 

aspectos distantes do dia-a-dia do leitor. 

 

DO DEDO VERDE AO TOQUE ECOLÓGICO 

 

Figurando entre os principais títulos da literatura infantil francesa, “Tistou les pouces verts” 

conta a breve jornada na Terra de um menino com um poder secreto, compartilhado apenas com 

o jardineiro da família: o de fazer brotar sementes perdidas, que correm o risco de não brotar, a 

menos que venha “um vento que as carregue para um jardim ou para um campo”. (DRUON, 2016, 

p. 35) 

                                                 
18 Texto traduzido. 
19 Texto a ser traduzido, 
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Seu tradutor, Dom Marcos Barbosa, chegou à Academia Brasileira de Letras como autor 

de livros e peças teatrais e pela tradução de outros clássicos infanto-juvenis, como “O pequeno 

príncipe”, de Antoine St. Exupéry, e “Marcelino pão e vinho”, de José María Sánchez Silva. Em 

“O menino do dedo verde”, evidencia sua opção, tão comum à época, por uma tradução 

prescritiva, condicionada à forma e fiel às palavras do texto em que se baseia. 

Em contraste com o que demonstra nas primeiras páginas, pela adaptação do título de 

“Tistou das polegadas verdes” (tradução nossa) para “O menino do dedo verde”20, e do nome do 

protagonista, de François Baptiste (Francisco Batista) para João Batista, a obra em português 

raramente apresenta qualquer alteração de linguagem ou forma em relação ao texto de Druon nem 

sequer denota marcas da cultura do tradutor. Mesmo ao mencionar iguarias típicas do Nordeste 

brasileiro, como a sopa de tapioca, Barbosa se limita a traduzir, ipisis litteris, o menu citado em 

francês, soupe au tapioca. (DRUON, 2016, p. 22). 

Graduado em Ciências Jurídicas e Sociais, padre católico e monge beneditino, é 

compreensível a decisão do tradutor de acolher as opções estéticas de Druon, considerando-se o 

renome do escritor com forte atuação na 2
a 

Guerra Mundial, como autor de ensaios políticos, 

obras literárias e peças teatrais, chegando a Ministro da Cultura e membro da Academia Francesa. 

Passados 43 anos, este trabalho propõe o oposto, ou seja, o transporte de todo o enredo para 

a realidade infantil no século XXI, em que a tecnologia sumariamente substitui o giz nas salas de 

aula. Das funções do texto sistematizadas por Roman Jakobson (apud MONDAY, 2008) como 

Referencial, Emotiva, Conotativa, Fática, de Metalinguística ou Poética, a tradução Funcionalista, 

neste caso, contempla a última, com a essência da mensagem impregnada de poesia. 

Responsável por alinhar a obra ao interesse dos leitores da Geração Z – precocemente 

introduzida ao universo da internet, convergência de mídias e redes sociais -, o tradutor é 

desafiado a transportar a pacata rotina de um protagonista alheio à rede mundial de computadores 

para o cenário da infância atual, com conexão permanente e interação a distância em tempo real. 

Ao atualizar a forma e o conteúdo para 2016, o tradutor contribui com a sobrevida da obra, que 

só se concretiza mediante o interesse e a compreensão dos novos leitores, visto que: 

 

a tradução é uma ação, ou seja, é uma situação comunicativa que está inserida num contexto de 

situação real e autêntico; 

todo texto, traduzido ou não, tem uma função; 

essa função só é concretizada no momento da recepção (da leitura) do texto por parte do 

destinatário, o que faz com que os textos tenham sempre um caráter prospectivo, isto é, os textos 

são sempre produzidos pensando-se no leitor final. (ZIPSER; POLCHLOPEK, 2008) 

 

Espelhado na realidade das crianças brasileiras, que crescem conectadas a games, 

programas e aplicativos com navegação veloz, intuitiva e atraente, o Tistu do século XXI é 

infalivelmente conectado. Ao ser expulso da escola pelo excesso de sono, não toma aulas com o 

jardineiro na estufa da mansão em que vive, e sim a distância, em videoconferência com os demais 

personagens incumbidos de sua educação. Seu perfil engajado, desta vez, não se revela por meio 

de sementes, e sim de simulações. 

Com raro talento como programador, Tistu não tem um “dedo verde” capaz de germinar 

sementes, e sim um “toque verde”, capaz de transportar os jardins que desenha na tela para a vida 

real, com o colorido das flores pacificando hospitais, prisões e a própria fábrica de canhões onde 

seu pai faz fortuna. Por mais significativa que pareça, a alteração não compromete a função 

                                                 
20 Em inglês a mesma variação se apresenta, com o título traduzido para “Tistou of the green fingers” na 

Inglaterra e “Tistou of the green thumbs”, nos Estados Unidos. 
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poética da obra, já que “a equivalência ocorre ao nível da mensagem, entre os textos, e não de 

unidades do código linguístico separadamente”. (ZIPSER; POLCHLOPEK, 2008). 

No novo contexto da trama, ao criar uma impressora 3D, capaz de moldar jardins reais a 

partir de programas de design gráfico, Tistu ganha fama mundial. Mas ao contrário do texto 

escrito por Druon na década de 1960, o poder secreto do protagonista não é comunicado por 

telegrama, e sim simultaneamente, para todo o mundo, via redes sociais, com direito a áudios e 

imagens veiculados em tempo real. 

Além da atualização do contexto, a tradução Funcionalista aqui proposta instiga o 

alinhamento dos paratextos ao novo texto. Para a artista plástica Adri Volpi, em ilustrações 

realizadas on demand para este artigo (Figura 7), o Tistu do século XXI foge do estereótipo de 

jardineiro com chapéu de palha para assumir uma figura condizente com o olhar curioso que 

caracteriza as crianças 

da atualidade e com a aparência angelical descrita no capítulo 2: “Os cabelos de Tistu eram 

louros e crespos nas pontas...Tistu tinha grandes olhos azuis...”21 
(DRUON, 2016, p. 15) 

 

Figura 7: Arte preliminar desenvolvida pela artista plástica Adri Volpi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando que “Cada geração literária tem suas palavras preferidas, palavras com 

feitiço, palavras que ocultam sua magnitude e cujo uso, no ato de escrever, é um grande alívio 

para as imaginações menos habilidosas22” (BORGES, 1926), pode-se deduzir que as crianças de 

hoje, acostumadas a interagir desde a tenra infância com notebooks, tablets e smartphones, em 

que imperam os diálogos sintéticos e proliferam as imagens dinâmicas, não se comunicam como 

as de 60 anos atrás. 

Além da modernização da linguagem, traduzir a obra para os dias atuais demanda outras 

mudanças, como a inclusão de conceitos contemporâneos de comunicação na rotina do 

protagonista, entre eles: conexão em tempo integral, interação via redes sociais, convergência de 

                                                 
21 Tradução nossa para “Les cheveux de Tistou étaient blonds et frisés au bout... Tistou avait des yeux bleus 

grand ouverts...” 
22 Tradução nossa para “Cada generación literária tiene suas palabras predilectas, palabras congualicho, 

palabras que encajonan inmensidad y cuyo empleo, al escribir, es un grandioso alivio para las imaginaciones 

chambonas”. 
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mídias, conteúdos virais, educação a distância e o contato com culturas distintas, decorrente da 

globalização e do fácil acesso à rede mundial de computadores. 

Atualizar o ambiente em que a mágica de Tistu se manifesta, do green touch ao touch 

screen23, requer ainda uma série de mudanças paralelas, sob pena de corromper a função do texto 

fonte, comprometer a coerência entre texto, artes e paratextos e, na mesma esteira, prejudicar a 

compreensão por parte do leitor. Respeitando-se estas condicionantes, a tradução Funcionalista 

de “Tistou les pouces verts” renova o potencial deste clássico da literatura infantil no século XXI, 

contribuindo para que a mensagem de Tistu continue ecoando, entre as crianças brasileiras, as 

sempre necessárias lições de sustentabilidade, cidadania, paz e inserção social. 
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Resumo: O presente trabalho tem como relatar e avaliar o levantamento de dados 

significativos a partir da aquisição de obras adquiridas por estudantes de escolas 

públicas da Região Metropolitana e da grande Porto Alegre por meio do bônus-livro de 

R$30,00 distribuído pela Câmara Rio-grandense do Livro, durante as 60ª e 61ª edições 

da Feira do Livro de Porto Alegre, em 2014 e 2015. Segundo alguns critérios 

específicos, foi delineado um perfil das preferências leitoras desse grupo de estudantes, 

constituído tanto de alunos do ensino fundamental, quanto de alunos do ensino médio. 

Pretende-se também expor os dados da avaliação de, entre outros temas, como: em que 

medida o trabalho prévio de preparação do professor em sala de aula qualificou os 

alunos para a Feira do Livro; em que proporção o contato do leitor com o autor 

influenciou na hora da aquisição das obras; analisar se o contato direto do leitor com 

o livreiro influenciou na escolha da obra realizada pelo leitor- estudante, entre outras 

hipóteses que foram levantadas ao longo do projeto. Foi realizada uma pesquisa 

teórico-empírica, de cunho quantitativo e qualitativo para o levantamento dos dados. 

Com base nas conclusões pôde-se avaliar o grau de funcionalidade das hipóteses 

propostas realizando uma discussão do trabalho como um todo, e verificando possíveis 

propostas práticas. 

Palavras-chave: Formação do leitor. Mediação de leitura. Recepção de leitura. 

 

LEITURA E LEITORES 

 

O Brasil passou de um estágio de cultura oral para a cultura do audiovisual, sem que tenha 

havido a efetiva mediação dos livros e de outro material de leitura que pudesse alcançar largas 

faixas da população. Sabe- se que no Brasil, desde sua colonização, o material de leitura impresso 

vem se restringindo a atingir pequenos e localizados grupos sociais. Além de haver uma razão 

social para essa diferença, encontra-se, principalmente, uma explicação histórico-político-sócio-

cultural para isso. 

Na Europa, livros publicados ainda no século XVII já trazem o leitor para dentro do próprio 

texto, muitas vezes, até o problematizando, como é o caso de em Dom Quixote (1605-1615) de 

Miguel de Cervantes. No Brasil, por outro lado, somente por volta da metade do século XIX, no 

Rio de Janeiro, podem-se encontrar alguns traços necessários “para a formação e o fortalecimento 

de uma sociedade leitora.” (LAJOLO; ZILBERMAN, 2003, p.18). 

A partir do consenso sobre a importância do contato com o livro na educação e na formação 

pessoal e profissional de qualquer pessoa, “constantemente encontramos na grande imprensa 

números que indicam a média anual de leitura do brasileiro e a quantidade de títulos lançados no 

mercado editorial”. (EL FAR, 2006, p.52) 
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O Brasil ainda apresenta enorme déficit no que concerne às práticas leitoras dos textos 

escritos. Nossos índices de alfabetização (stricto e lato sensu) e de consumo de livros são muito 

baixos, na comparação com parâmetros de países mais ricos e desenvolvidos e mesmo com alguns 

dos países em desenvolvimento, tanto da América Latina, como da Ásia. 

Cada vez mais a leitura vem assumindo um papel central já que o meio social em que se 

vive se alimenta primordialmente da circulação da informação, especialmente da informação 

escrita. Costuma-se separar os membros desta sociedade pelos seus níveis de acesso a esses bens 

de informação: entre aqueles que têm e os que não têm acesso à informação escrita, assim como 

a capacidade de cada um em utilizá-la. Portanto, parece natural que se venha a atribuir interesse 

e importância crescentes à compreensão escrita. 

Além disso, a massificação do acesso às novas tecnologias da comunicação, principalmente 

pelo meio do uso da internet, faz com que a compreensão da leitura adquira um prestígio cada vez 

maior, uma vez que a falta de competência do indivíduo neste campo prejudica a completa 

integração da pessoa com a sociedade e sua eficaz entrada e manutenção no mundo do trabalho. 

Mempo Giardinelli, professor, jornalista e escritor argentino, que há mais de vinte anos é 

um militante pela leitura, afirma, em sua obra Voltar a ler: propostas para ser uma nação de 

leitores, 
 

[...] não é possível nem sequer imaginar um futuro para o mundo sem leitura. Isto é: sem povos 

leitores que forjem nos livros seu critério e aprimorem sua democracia. [...] não existe 

desenvolvimento sustentável educacional, social nem político se não está apoiado, também, em 

uma sólida política de Estado de leitura que estabeleça e garanta direito da população a ler, que 

disponha os meios para que isso seja sustentável e que transforme a educação e também todos os 

outros campos das obrigações republicanas.
 
[grifo do autor] (GIARDINELLI, 2010, p.21-22) 

 

Em termos de políticas institucionais e de ideologia programática balizadora de programas 

no âmbito do incentivo à leitura em nível nacional, encontram-se eco às conclusões de Giardinelli 

nas considerações introdutórias no Plano Nacional do Livro e da Leitura (PNLL)1, uma vez que 

lá já consta o pressuposto da formação de uma sociedade leitora como condição essencial 

para a promoção da cidadania. Afirma-se nessa introdução que as diretrizes para uma política 

pública voltada à leitura e ao livro no Brasil (e, em particular, à biblioteca e à formação de 

mediadores) 

 

têm por base a necessidade de formar uma sociedade leitora como condição essencial e decisiva 

para promover a inclusão social de milhões de brasileiros no que diz respeito a bens, serviços e 

cultura, garantindo-lhes uma vida digna e a estruturação de um país economicamente viável. 

(BRASIL, 2014, p.2) 

 

Vale lembrar ainda que duas décadas de obscurantismo, intolerância e medidas autoritárias 

deixaram sequelas e transformaram bastante o país. Conseguiu-se atingir vertical e 

horizontalmente a escola pública, desprestigiando a instituição que durante décadas havia sido 

responsável pela boa formação cultural da população e impulsora do saber e do pensar. 

Apesar de haver políticas e medidas para democratizar a escola e diminuir o índice de 

analfabetismo que houve e que obtiveram relativo sucesso, passamos a ser um país no qual, de 

                                                 
1 O PNLL foi instituído por meio da Portaria Interministerial Nº 1.442, de 10 de agosto de 2006, 

pelosministros da Cultura e da Educação. E, em 1º de setembro de 2011, foi instituído por meio do decreto 

Nº 7.559, firmado pela presidente. 
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acordo com as estatísticas oficiais, há aproximadamente 14 milhões de analfabetos absolutos e 

um pouco mais de 35 milhões de analfabetos funcionais. 

Segundo dados encontrados no site do movimento da Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público (OSCIP), Todos pela Educação2, o Analfabetismo funcional atingiu cerca de 

68% da população IBOPE (2005). O censo de 2010 mostrou que um entre quatro pessoas 

são analfabetas funcionais (porcentagem é de 20,3%). O problema maior está na Região 

Nordeste, onde a taxa chega a 30,8%. 

Culturalmente muito se resistiu - e não se pretende perder o jogo. Tal realidade 

sociocultural é determinante para o desenvolvimento de políticas de fomento à leitura. Apesar de 

tudo, os professores contribuíram muito para isso, juntamente com bibliotecários, pesquisadores, 

animadores culturais, artistas e voluntários, em todo o país. A abertura democrática deu abertura 

também para a expressão da necessidade de valorização da importância da leitura. 

Nos últimos anos, vários projetos e programas de valorização da leitura e de fomento e 

formação do leitor, de formação de mediadores de leitura vêm despontando em diferentes pontos 

do país. Em termos de institucionalização, o PNLL, é diferenciado. Acrescentam-se ainda dezenas 

de programas sustentados por estados, municípios, bibliotecas comunitárias, organizações da 

sociedade civil, ONGs, bancos, assim como câmaras do livro que se unem a essa preocupação 

com a leitura. 

Nas últimas décadas, de modo mais ou menos disperso e mais efetivamente a partir do 

PNLL, o Brasil tem assistido à multiplicação de programas de incentivo à leitura, patrocinados 

tanto pelas três instâncias de governo (federal, estadual e municipal) quanto por organizações não 

governamentais. Tais programas partem do pressuposto de que a leitura, como se viu, é ferramenta 

de inclusão social e desenvolvimento e têm, 

prioritariamente, o objetivo de garantir e democratizar o acesso à leitura a todos os 

habitantes do país, mediante a ampliação e o fortalecimento das bibliotecas, espaços não 

convencionais de leitura e novos pontos de acesso à leitura. 

Há aproximadamente três décadas o livro passa também a ser visto como objeto de estudo, 

especialmente no que se refere à tentativa de descobrir o “como” e o “o quê” as pessoas leem. 

Entretanto, pouco se conhece até hoje sobre os efeitos destes programas de incentivo à Leitura. 

No Brasil, são raros os estudos sobre a preferência de leitura da população. Dentre as exceções 

temos a pesquisa periódica Retratos da Leitura no Brasil, realizada numa amostra da população, 

pelo Instituto Pró-Livro. 

 

PROJETO DE PESQUISA 

 

A partir do Projeto Quintanares, promovido pela Câmara Rio- grandense do Livro durante 

as Feiras do Livro de 2014 e 2015, em Porto Alegre, surgiu a oportunidade de estudar de modo 

mais acurado o perfil das preferências de leitura de uma amostra de estudantes da rede municipal 

                                                 
2 Fundado em 2006, o Todos Pela Educação é um movimento da sociedade brasileira que tem como missão 

contribuir para que até 2022, ano do bicentenário da Independência do Brasil, o País assegure a todas as 

crianças e jovens o direito a Educação Básica de qualidade. Apartidário e plural, congrega representantes 

de diferentes setores da sociedade, como gestores públicos, educadores, pais, alunos, pesquisadores, 

profissionais de imprensa, empresários e as pessoas ou organizações sociais que são comprometidas com a 

garantia do direito a uma Educação de qualidade. O objetivo do movimento é ajudar a propiciar as condições 

de acesso, de alfabetização e de sucesso escolar, a ampliação de recursos investidos na Educação Básica e 

a melhora da gestão desses recursos. Disponível em: http://www.todospelaeducacao.org.br/quem-somos/o-

tpe/. Acesso em: 04 fev. 2015. 

http://www.todospelaeducacao.org.br/quem-somos/o-tpe/
http://www.todospelaeducacao.org.br/quem-somos/o-tpe/
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e estadual de escolas públicas da região metropolitana do município de Porto Alegre, Rio Grande 

do Sul. 

O estudo se deu a partir da listagem do título das obras adquiridas por um determinado 

número de estudantes graças a um bônus-livros de R$30,00, distribuído entre 6.000 alunos (por 

ano) do ensino fundamental e do ensino médio, cujo professor tivesse seu projeto de leitura 

selecionado, pela Câmara Rio-grandense do Livro. O bônus foi distribuído na hora da compra, 

durante a Feira do Livro em Porto Alegre, nos meses de outubro e novembro de 2014 e 2015. 

Conforme informação fornecida na divulgação do projeto, pela Câmara Rio-grandense do 

Livro, 91 autores, em 2014, e 128 autores, em 2015, que participam dos programas de leitura 

Adote um Escritor e Lendo pra Valer, que promovem encontros de autores em escolas, assim 

como da programação da Área Infantil e Juvenil da Feira do Livro, foram selecionados, por 

comissões integradas por representantes da Câmara Rio- Grandense do Livro e das secretarias 

municipal e estadual da Educação para integrarem uma lista de escritores cujas obras podiam 

ser adquiridas pelos alunos e professores, com o bônus-livro que recebessem. 

Os professores de ensino fundamental e do ensino médio de escolas públicas, interessados 

em obter bônus-livros para suas turmas, foram selecionados em função da consistência e do 

caráter inovador dos projetos de formação de leitor que tenham desenvolvido nas escolas, por ao 

menos três meses, em 2014 ou 2015. 

Os projetos foram avaliados pela Câmara Rio-grandense do Livro, por uma banca formada 

por representantes da própria Câmara, da Universidade e, depois de selecionados, as escolas 

foram chamadas a participar da Feira do Livro de Porto Alegre, nos referidos anos. 

O bônus foi distribuído diretamente nas mãos dos alunos, possibilitando e fornecendo 

também aos alunos a aprendizagem de negociar financeiramente suas escolhas literárias em meio 

a uma Feira do Livro. 

A pesquisa se deu, a partir, da listagem do título das obras adquiridas por estudantes e 

professores, com o bônus no valor de R$30,00. 

Estabeleceu-se como principais objetivos: 

a) Conhecer a preferência de aquisição de obras para leitura dos estudantes da rede 

pública; 

b) Traçar um perfil das preferências leitoras do grupo, constituído tanto de estudantes do 

ensino fundamental, quanto de estudantes do ensino médio; 

c) Verificar em que medida o incentivo financeiro para estudantes de escolas públicas à 

compra de livros fomenta o desejo de ler; 

d) Avaliar em que medida 

a. o trabalho prévio de preparação do professor em sala de aula, 

b. a qualificação dos professores em projetos de mediação 

c. o contato do leitor com o autor, 

d. o contato direto do leitor com o livreiro influenciam na escolha na hora da 

aquisição da obra pelo leitor-estudante; 

e) Traçar um perfil dos estudantes enquanto leitores. 

Em razão da necessidade de acompanhar um projeto de âmbito do incentivo à leitura em 

nível regional, fez-se necessário um levantamento qualitativo e quantitativo das preferências 

literárias dos estudantes, e também do perfil literário dos educadores que tiveram seu projeto 

aprovado e realizado junto à Câmara Rio-grandense do Livro. 
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No ano de 2014 uma vez que ainda não havia nenhuma pesquisa institucional que 

embasasse o levantamento de dados como tal, se obteve uma prévia do levantamento previsto. 

Nesse ano a pesquisa feita se embasou em dados fornecidos pela Câmara do Livro e na 

possibilidade de contato telefônico, juntamente com trocas de e-mails, e a resposta de 30 

professores participantes do Projeto Quintanares a um questionário via Google Docs, após 

haverem levado seus alunos à praça para a compra de títulos literários. 

No entanto, em 2015 o projeto de pesquisa foi aceito por duas agências de fomento, sendo 

então contemplado com os dois bolsistas, o que permitiu que fosse aprimorada sua continuidade. 

Dessa forma, a pesquisa alcançou 46 educadores, e também mil trezentos e dezenove alunos de 

uma faixa etária diferenciada, o que resultou em um levantamento de seiscentos e dezesseis novos 

alunos quantificados e analisados em relação ao ano anterior, 2014. 

 

A PREFERÊNCIA LITERÁRIA DOS ALUNOS 

 

Em 2014, a pesquisa conseguiu alcançar a compra de 703 alunos; em 2015 foram mil 

trezentos e dezenove alunos de diferentes escolas públicas com uma faixa etária diferenciada. No 

segundo ano, resultou em um total de aproximadamente mil quinhentas e vinte e cinco obras 

adquiridas, analisadas, e quantificadas pelo projeto. Algumas escolas chegaram a levar 200 alunos 

à Feira, outras, menos. 

O recebimento do bônus-livro de R$30,00, além de servir como meio de acesso à leitura 

de livros de ótima qualidade, possibilitou aos alunos um empoderamento financeiro com o qual 

os mesmos negociavam suas escolhas literárias com o livreiro por meio de cédulas de 5 e 10 

Quintanas, um “dinheiro” com a imagem e assinatura de Mário Quintana. 

 

Imagem I - Bônus-livro 

 

Referência: Foto realizada em novembro de 2015 

 

RESULTADOS 

 

OBRAS ADQUIRIDAS 

 

Os gráficos a seguir ilustram o levantamento das obras adquiridas pelos alunos ao longo da 

60ª e da 61ª edições da Feira do Livro em Porto Alegre, em 2014 e 2015. 
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Gráfico 1 - 2014 - Números de obras adquiridas pelos alunos/autor 

 

TOTAL DE 703 ALUNOS 

 

Neste primeiro ano, o autor best-seller, Maurício de Souza vendeu relativamente mais do 

que a segunda e terceira colocadas: Léia Casol e Paula Pimenta. O conhecimento de sua obra e o 

marketing dos livreiros, como se verá mais tarde, contribuíram muito para essa hegemonia.  

Na lista de autores do Projeto Quintanares escolhidos para 2015, Maurício de Souza não 

aparece mais. 

 

Gráfico 2 – 2015 - Número de obras adquiridas pelos alunos/autor 

TOTAL DE 1.319 ALUNOS 

 

Enquanto estudantes e professores compravam as obras na Feira, pôde-se observar que a 

maioria escolheu obras de autores com os quais já tinha tido alguma proximidade, sendo ela física 

ou literária. Um exemplo que se expressou quantitativamente foi expresso na grande preferência 

literária demonstrada pelos estudantes pela autora Paula Pimenta. Alguns professores relataram 

na Feira do Livro que já vinham trabalhando com as obras dessa autora com seus alunos. 

Das 1.525 obras adquiridas pelos alunos, foram compradas 268 obras da coletânea da 

autora Paula Pimenta; 234 obras da autora Léia Cassol; 122 do autor Carlos Ubim; 123 da autora 

Simone Saueressy; 115 do autor André Neves; 101 do autor Felipe Castilho; 45 obras do autor e 

patrono da 61ª edição da feira do livro, Dilan Camargo, e as demais porcentagens estão 

subdivididas entre os demais autores apontados no gráfico acima. 

Acredita-se que a autora Paula Pimenta ocupa a primeira posição no ranking dos autores 

mais comprados, pois muitos professores afirmaram que já vinham trabalhando pedagogicamente 

com algumas de suas obras, sendo que consideravam que seus livros apresentam características 

literárias apelativas ao gosto do público pré-adolescente: a capa e as páginas são coloridas, 
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ilustradas e a linguagem adaptada para esse público-alvo. O preço das obras da autora em relação 

às outras, no entanto, era mais alto. 

A autora Léia Cassol ocupou a segunda posição, pois, segundo relato de alguns professores, 

as suas obras apresentam uma excelente qualidade a um preço bem mais acessível. Isso fez com 

que muitos alunos adquirissem mais de uma obra da autora. A coletânea é bem ilustrada, colorida 

e tendo como público alvo crianças de uma faixa etária variada. 

O autor Carlos Urbim teve suas obras divulgadas por meio de programações voltadas para 

homenageá-lo e para a divulgação de sua coletânea em diversas programações infantis musicais, 

incluindo até contação das histórias de seus livros, como homenagem póstuma a um patrono 

recente da Feira. 

O autor Dilan Camargo teve uma colocação bem mais elevada em relação ao ano anterior, 

quando poucas de suas obras foram adquiridas. Ele foi o patrono da 61ª edição da feira. 

Questões das hipóteses 

 

Gráfico 3 – Relação bônus-livro com estímulo à leitura. 
 

2014 2015 

  

 

Percebe-se um acréscimo de 13 pontos percentuais, de um ano para o outro, nas respostas 

que consideram que o bônus-livro é um incentivo à leitura. Conforme entrevista, isto se deve 

principalmente ao trabalho pós- feira que foi feito com as obras adquiridas, em 2014. 

 

Gráfico 4 – Relação qualificação do professor e escolha dos livros pelos alunos 

 

2014 2015 

  
 

Vê-se, novamente, um aumento percentual, de um ano para o outro, no que concerne aos 

aspectos positivos relacionados à capacitação permanente dos professores e sua relação com a 

qualificação da escolha literária dos seus alunos. 
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Gráfico 5 – Relação preparação do aluno na escola e suas escolhas das obras 

 

2014 2015 

  

 

Chama a atenção o fato de que, apesar de haver um decréscimo percentual relativamente 

às respostas positivas, de um ano para o outro, em 2015 houve um aumento considerável, de 12 

pontos percentuais, na questão não respondida. No entanto, menos professores deixam de 

perceber a importância do trabalho que realizam em aula e sua consequência no processo de 

escolha das obras pelos alunos na Feira. 

 

Gráfico 6 – Relação entre o contato com o autor na escola e a escolha do livro 

2014 2015 

 
 

 

Provavelmente a diminuição em 9 pontos percentuais de um ano para o outro, nas respostas 

positivas, tenha a ver com o fato de que os autores que foram mais comprados não foram aqueles 

que estiveram visitando as escolas. Percebe-se, mais uma vez, a diminuição do percentual de 

respostas “não percebi”. 

 

Gráfico 7 – Relação entre o contato com o autor na Feira e a escolha do livro 
 

2014 2015 
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Mesmo como o aumento, em 2015, de questão não respondida, é importante notar a 

relevância do contato com prévio com os autores na determinação da escolha para a compra dos 

livros. 

 

Gráfico 8 – Influência do livreiro sobre a compra dos livros 
 

2014 2015 

  

 

Alguns dos protestos dos professores em 2014 foi o fato de assistir a muitos livreiros 

influenciarem os alunos quanto às suas escolhas de obras, não com o intuito de auxiliar, mas de 

vender mais rápido. Há relatos inclusive de que alguns desses comerciantes entregavam sacolas 

prontas para os estudantes. Houve um trabalho, de um ano para o outro, principalmente junto aos 

livreiros, relativamente a este ponto, o que, como se vê no gráfico, provocou uma mudança de 

comportamento, com uma substancial diminuição da resposta positiva para a pergunta e aumento 

para a negativa. 

 

Gráfico 9 – Compra de best-seller 
 

2014 2015 

  

 

É paradoxal o resultado expresso no gráfico se comparado ao resultado das obras 

adquiridas. Chama-se atenção para o fato de que, tanto em 2014, por meio de Maurício de Souza, 

quanto em 2015, por meio de Paula Pimenta, houve a preferência por autores best-sellers, ao 

contrário da resposta dos professores. 
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Gráfico 10 – Relação entre o Projeto Quintanares e a formação de leitores 

 
 

2014 2015 

  

 

Este último gráfico mostra o sucesso do Projeto Quintanares como um programa de 

formação de leitores para as escolas públicas de Porto Alegre e região metropolitana. 

 

PERFIL DOS ALUNOS AVALIADOS NA 61ª FEIRA DO LIVRO EM PORTO ALEGRE 

 

Dos 42 estudantes que responderam ao questionário, pessoalmente, 13 eram do sexo 

masculino e 29 do sexo feminino, de uma idade que variou entre oito e vinte anos. Quando 

perguntado aos estudantes a média de livros que possuem em casa, 20 alunos responderam ter de 

cinco a dez livros, 12 dizem ter entre um e cinco obras, e os outros dez não sabiam dizer quantos 

tinham, ou alegaram não possuir nenhum livro até então. 

Quando perguntado aos estudantes se gostavam de ler, 32 alegaram que sim e justificaram 

sua resposta com expressões que variam de “achar legal” até “obter conhecimento”. Os outros 

alunos alegam não gostar da leitura, suas justificativas estão entre “não tenho tempo” e “achar 

chato”. 
Quando lhes foi perguntado quantos livros em média eles leram nos últimos três meses 18, 

responderam que leram seis ou mais livros, 7 leram de dois a cinco livros, 8 leram um livro, 2 não 

leram nenhum livro, e 7 não sabiam quantos livros tinham lido. 

Importante chamar a atenção para o fato de que o limite de três meses considerados na 

questão sobre as últimas leituras se deve ao fato de que se resolveu adotar o conceito de leitor do 

Retratos de Leitura do Brasil que define: 

 

Não-leitor é aquele que não leu, nenhum livro nos últimos 3 meses, mesmo que tenha lido nos 

últimos 12 meses Leitor é aquele que leu, inteiro ou em partes, pelo menos 1 livro nos últimos 3 

meses. (FAILLA, 2012, p.256) 

 

Quando perguntado o que o estudante lia com mais frequência atualmente, os gêneros 

escolhidos subdividiam-se entre livros, revistas, gibis, textos da internet, e jornais. 

Entre vários fatores, durante as entrevistas com os estudantes, percebeu-se principalmente: 

Alto índice de dificuldade de leitura de muitos alunos que não entendiam as questões que 

foram apresentadas no formulário. 

Muitos alunos se recusaram a responder o questionário, em razão da dificuldade de 

compreensão e leitura de parte dos mesmos. 

 



 

 

P
ág

in
a8

3
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Segundo o levantamento quantitativo e qualitativo realizado na pesquisa pôde-se 

comprovar que a autora Paula Pimenta destacou-se como preferência literária entre a maioria dos 

estudantes das escolas públicas região Metropolitana e da grande Porto Alegre. Pôde-se legitimar 

também que a autora Léia Cassol destacou-se como preferência literária na aquisição realizada 

por professores. A respeito do cruzamento de dados feito por meio da coleta de conceitos literários 

dos mesmos percebeu-se que quanto maior é a atualização cultural, maior é o nível de 

escolaridade desse profissional. Em termos gerais, a pesquisa permitiu a ratificação das hipóteses 

levantadas, concluindo principalmente que: a) o incentivo à compra de livros por meio de 

financiamento individual fomenta o desejo por leitura; b) a participação dos professores em 

projetos de formação de mediadores de leitura qualificou o trabalho com os seus alunos para a 

participação no projeto; c) a participação dos estudantes em projetos escolares, com os seus 

professores qualificou sua participação no projeto; d) o conhecimento prévio do autor auxilia na 

escolha da obra pelo aluno; e) a participação em uma palestra e seção de autógrafo dos autores na 

própria Feira é um incentivo que determina a escolha da obra pelo aluno. 

O projeto Quintanares, da Câmara Rio-Grandense do Livro, proporciona aos alunos e 

professores a aquisição e negociação de obras de alta qualidade. O bônus-livro proporciona ao 

aluno o poder de escolher a própria obra. Esse fato pode desencadear um desejo maior pela leitura, 

uma vez que, o estudante pode ler o livro que escolhe por vontade própria. Isto se caracteriza 

como um episódio de iniciação de um processo de apreciação do que se lê, desenvolvendo no 

aprendiz a leitura por prazer. Aos professores o Quintanares pode proporcionar uma nova 

perspectiva de leitura e de aprendizado, uma vez que os mesmos além de realizarem a compra de 

suas obras puderam, também, incentivar e presenciar a aquisição autônoma de seus alunos. 
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FORMAÇÃO DE MEDIADORES DE LEITURA: A EXPERIÊNCIA DO 

“TESSITURAS” 
 

Ana Paula Cecato de Oliveira 

(Câmara Rio-Grandense do Livro) 

anacecato@gmail.com 

 

Resumo: A partir do fim dos anos noventa, temos o surgimento, no Brasil, de várias 

iniciativas mobilizadas por comunidades, escolas, instituições públicas e privadas que se 

propõem a democratizar o acesso ao livro e valorizá-lo no imaginário coletivo. Um dos 

agentes fundamentais para a consolidação de tais políticas é o mediador de leitura, aquele 

que promove ações que aproximam o livro, a leitura e a literatura de seus leitores. Ainda 

que não exija formação acadêmica, a prática da mediação de leitura é nutrida pela troca de 

experiências com outros agentes e com outras iniciativas na área e permite a atualização de 

conhecimentos. A partir da necessidade de formar e qualificar a atuação dos mediadores em 

diferentes espaços de leitura, sobretudo em programas de leitura desenvolvidos pela Câmara 

Rio-Grandense do Livro (CRL) em parceria com órgãos públicos, teve início, em 2009, o 

curso de extensão universitária “Tessituras: formação de mediadores para programas de 

leitura”, realizado através de parceria do Núcleo de Formação de Mediadores de Leitura 

da CRL com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Em sete anos, o 

“Tessituras” ofereceu certificação para 340 mediadores de leitura de mais de 20 municípios 

gaúchos e, neste ano, conta com público de 95 participantes. Através da aplicação de um 

questionário, dirigido a novos e veteranos participantes do curso, procurou-se verificar em 

que medida o curso tem contribuído para a disseminação de práticas leitoras em diferentes 

espaços de leitura (salas de aula, bibliotecas e outros espaços não formais) e para a 

qualificação da atuação desses mediadores. 

Palavras-chave: Mediação de leitura. Formação. Tessituras. 

 

MEDIAÇÃO DE LEITURA: DESLOCAR-SE POR ROTAS IMAGINÁRIAS 

 

Apesar do tímido crescimento apresentado em pesquisas em grande escala que avaliam o 

comportamento leitor dos brasileiros, como a Retratos da Leitura no Brasil ou o Índice Nacional 

de Alfabetismo Funcional, é inegável constatar que, pelo menos nos últimos vinte anos, várias 

iniciativas, promovidas por instituições públicas e privadas e por mobilizações coletivas da 

sociedade civil, têm colocado em destaque o livro, a leitura e a literatura no território brasileiro. 

Dentre os fóruns de debate e de reflexão sobre a promoção da leitura, uma das grandes conquistas 

foi a instituição do Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL), articulação dos Ministérios da 

Educação (MEC) e da Cultura (MINC), que direciona rumos para o planejamento e a 

implementação de políticas públicas voltadas para a área. O documento, que completa dez anos 

em 2016, tem como um de seus eixos norteadores o fomento à formação de mediadores de leitura, 

realizada através de cursos de capacitação presenciais e à distância. 

Colocar em destaque a formação dos mediadores de leitura significa investir na 

consolidação de políticas de formação de leitores, pensando em termos de sua expansão, 

progressão e continuidade. Sabemos que a leitura ainda não é um valor efetivamente prestigiado 

no imaginário coletivo, fazendo com que, na maioria das vezes, se torne um discurso raso e 

mailto:anacecato@gmail.com
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rasteiro3, com slogans pomposos, mas que, na prática, não é desempenhado. Tal superficialidade 

aparece em espaços e iniciativas onde a atuação do mediador encontra-se inconsistente, o que se 

deve a muitos fatores, sendo talvez, o mais recorrente, a falta de vivências culturais (sobretudo 

artísticas e literárias) por parte de quem está formando os leitores, que, por sua condição, não 

conseguem irradiar práticas leitoras com seu público. 

Na maioria das vezes, o local onde o mundo dos livros e da cultura letrada é apresentado 

pela primeira vez às crianças é a escola. Porém, esquecem-se de que as crianças já carregam 

consigo um repertório de histórias (reais ou fictícias, orais ou escritas, folclóricas ou autorais, em 

prosa ou em verso, nos livros ou no imaginário popular) oriundas de seu contexto familiar, que 

certamente marcaram- na afetivamente. A última pesquisa Retratos da Leitura no Brasil 

indica que a 

figura mais lembrada pelos leitores em relação ao incentivo à leitura é a mãe ou a 

responsável do sexo feminino, ficando, em segundo lugar, o professor. A análise presente na 

introdução do documento nos aponta um componente importante para a formação do leitor, a 

afetividade: “as pessoas reconhecem melhor o que fica na memória afetiva.” (FAILLA, 2016, p. 

26). Além disso, presume que o mediador de leitura não seja, necessariamente, alguém que tenha 

passado pela academia, mas alguém que consiga perceber, de forma sensível, a força da palavra 

literária e transmiti-la a outro, sem exercer sobre ele uma voz opressora e autoritária. Michèle 

Petit (2009) afirma: “A leitura é um arte que se transmite, mais do que se ensina [...]” (PETIT, 

2009, p.22). Na escola ou em outros espaços comunitários onde a leitura acontece, cabe ao 

mediador de leitura fazer valer a riqueza do acervo imaginário dos leitores, em um duplo 

movimento de acolhida da experiência leitora e de deslocamento para outras leituras, mais 

desafiadoras. 

Silvia Castrillón (2011), bibliotecária, autora e editora colombiana, elenca alguns tópicos 

que julga importantes para o “ser bibliotecário”, entendido por ela como um intelectual. Deixando 

um pouco de lado a formalidade que a ideia possa apresentar ao leitor, os propósitos de um perfil 

ideal de mediador de leitura se delineiam nas palavras da autora: 

 

Um bibliotecário leitor. Crítico e reflexivo. Leitor da realidade e leitor de livros que o ajudem a 

ler essa realidade. [...] Nenhuma pessoa – menos ainda um bibliotecário que trabalha com livros e 

leitura - deve sucumbir às pressões da vida cotidiana e renunciar a melhorar sua condição como 

ser humano, algo para o qual a leitura contribui como forma de transcender e de superar uma 

sobrevivência imediatista. 

Um bibliotecário que não se sinta inibido para escrever. Fazer uso da escrita não significa, 

necessariamente, tornar-se autor. No entanto, a escrita é necessária para que ele possa pensar e 

colocar em ordem as suas ideias, registrando e comprovando seu trabalho, comunicando a outros 

sua experiência e também, de certa forma, superando-se. Escrever, inclusive, aumenta a confiança 

e a segurança em si mesmo. 

Um bibliotecário curioso, com desejos de explorar, de pesquisar - ainda que não seja 

obrigatoriamente um pesquisador -, deve buscar novas mudanças e soluções. 

Um bibliotecário bem informado, para o qual não seja suficiente a informação que lhe oferecem 

os meios de comunicação. 

Enfim, um bibliotecário que se assuma como mais do que um profissional eficiente, [...] Que se 

assuma como um ser ético “capaz de comparar, de avaliar, de intervir, de escolher, de decidir, de 

romper” (FREIRE, 1997, p.32) (CASTRILLÓN, 2011, p. 46-48). 

 

A descrição do mediador de leitura aqui alinhavada presume que este agente tenha um 

repertório de leituras e disponha de acervo teórico e artístico, ou seja, que tenha vínculos com a 

                                                 
3 Sobre “os discursos da leitura”, recomendamos o artigo “A leitura e sua promoção”, de Luiz Percival 

Leme Brito, no livro “No lugar da leitura – Biblioteca e formação”, cuja referência encontra- se no fim deste 

artigo. 
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palavra escrita e a cultura letrada. Além disso, deve ter disponibilidade para desafiar-se 

constantemente, buscando, inclusive – por que não dizer principalmente - o que desconhece. Para 

quem deseja lançar-se pelas rotas imaginárias de formar leitores, buscar espaços de 

compartilhamento e de troca de experiências com outros formadores é fundamental. São nesses 

encontros, como apresentaremos na seção a seguir, que os mediadores de leitura interseccionam 

suas trajetórias com outros mediadores e ampliam suas concepções sobre livro, leitura e literatura. 

 

TESSITURAS: O DESAFIO DE FORMAR MEDIADORES 

 

Antes de iniciarmos a apresentação do curso “Tessituras”, cabe contar um pouco do que a 

Câmara Rio-Grandense do Livro, entidade promotora da ação, desenvolve na área do livro, leitura 

e literatura, uma vez que toda sua atuação está interligada ao longo de sua trajetória. A Câmara 

Rio-Grandense do Livro (CRL), entidade sem fins lucrativos que congrega editores, 

distribuidores de livros, livreiros e creditistas, além de trabalhar para o desenvolvimento do 

mercado editorial gaúcho, tem realizado várias ações no intuito de aproximar a população da 

leitura, sendo a maior delas, a Feira do Livro de Porto Alegre, que está em sua 62ª edição. 

Entretanto, a atuação da entidade não se restringe a este evento, que oferece, além da venda de 

livros em espaço aberto e acessível, a Praça da Alfândega, uma programação cultural para 

diferentes públicos. Está em seu calendário anual a promoção da Semana do Livro, de 18 a 24 de 

abril, que instiga a adesão de parceiros de várias regiões do Estado que se dispõem a realizar 

atividades que coloquem o livro e a leitura em destaque, e que culmina com a solenidade do Dia 

Mundial do Livro e do Direito do Autor (23 de abril), com a homenagem concedida a pessoas e 

entidades da cadeia produtiva e mediadora do livro. No âmbito da formação dos leitores e dos 

mediadores de leitura, desde 2002, a CRL articula parcerias para a realização de dois programas 

de leitura, o Adote um Escritor (com a Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre) e o 

Lendo pra Valer (com a Secretaria Estadual de Educação do RS). Ambos os programas viabilizam 

a visita de escritores, ilustradores e contadores de histórias a escolas públicas, mediante a leitura 

prévia de suas obras, adquiridas através de recursos alocados de suas mantenedoras. 

A partir de 2010, as ações já implementadas serão coordenadas pelo Núcleo de Formação 

de Mediadores de Leitura da CRL, ligado à equipe de produção da área infantil e juvenil da Feira 

do Livro de Porto Alegre, o que amplia os propósitos das ações de leitura promovidas pela 

entidade. Até então, um dos grandes desafios apontados na avaliação dos programas era como 

qualificar as práticas leitoras que ocorriam nas escolas. Com o intuito de promover um espaço de 

reflexão teórica vinculada com a prática docente, nasceu o curso de extensão universitária 

Tessituras: formação de mediadores para programas de leitura, tendo como parceiro, em cinco 

edições, o Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (CAp-UFRGS), 

através da professora Gláucia de Souza, de Língua Portuguesa e Literatura. Em 2011, o curso foi 

viabilizado com a Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), pela professora Angela Rolla, do 

curso de Letras, e em 2016, com o Instituto de Letras da UFRGS, pela professora Jane Tutikian. 

Em suas duas primeiras edições, o Tessituras tratou da elaboração de projetos de leitura e 

dos gêneros literários vinculados à infância e juventude. Porém, a diversidade do público 

participante possibilitou a abertura para outras temáticas, relacionadas com a atuação do mediador 

de leitura em diferentes espaços além da sala de aula, como a biblioteca (pública, comunitária, 

escolar), e espaços não formais de leitura (parques, igrejas, associações de bairro, entre outros). 

Com uma carga horária de 40h, com certificação pela Pró-Reitoria de Extensão da UFRGS para 

participantes com frequência mínima de 80%, o curso ocorre no primeiro semestre do ano, de 

março a julho, em dez encontros quinzenais, às segundas-feiras, das 14h às 18h, no auditório da 

Livraria Paulinas, apoiadora da ação de extensão. 
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Os temas dos encontros são escolhidos a partir de sugestões dos participantes, 

encaminhadas em avaliação entregue no último encontro, e de indicações da Comissão 

Organizadora, integrada por especialistas das instituições parceiras na realização do curso. Em 

cada encontro, nos 30min iniciais, um participante compartilha com o grupo um relato de 

experiência relacionado com sua prática como mediador e com o tema abordado naquele dia. A 

última edição do curso contou com os seguintes temas: Como elaborar um projeto de leitura 

literária; SarAula – poesia e letra de música; Painel de relatos sobre Literatura no Ensino Médio 

e na EJA; Painel de relatos sobre Literatura e outras linguagens artísticas; “Basta ler para ser um 

leitor?”; painel de relatos sobre Literatura e diversidade; Contação de Histórias; Literatura e o 

jovem leitor; Literatura na primeira infância e encontro com autor Dilan Camargo. 

 

TESSITURAS: AVALIAÇÃO DA TRAJETÓRIA DO CURSO 

 

Em sete anos de história, o Tessituras ofereceu certificação para 430 mediadores de mais 

de 20 municípios gaúchos. A aplicação de um questionário escrito, no último encontro do curso, 

teve por finalidade conhecer o perfil dos participantes da ação de extensão e de verificar quais são 

as contribuições oferecidas para a atuação dos medidores. 

O preenchimento do questionário foi optativo, portanto, conseguimos avaliar a participação 

de 44 mediadores de leitura. As perguntas que nortearam o perfil dos mediadores participantes, 

sem alternativas indicativas de resposta, foram: 1) Você participa pela primeira vez do curso? Se 

não, escreva o numero da edição da qual participa: 2) Profissão e/ou atuação como mediador de 

leitura: 3) Você trabalha com qual faixa etária? 4) Idade: 5) Sexo. 

No levantamento das respostas, verificamos que, apesar do grande número de novatos (30 

participantes), muitos deles participam mais de uma vez do curso (14), alguns, inclusive, pela 

sétima vez (4 pessoas). Apesar da certificação do curso ser validada nos planos de carreira dos 

professores e de outros servidores públicos e nas horas complementares dos estudantes, não há 

liberação de carga horária sem compensação das dez tardes de curso, fato apontado por alguns 

participantes por não poderem retornar aos estudos no ano seguinte. Em relação à profissão ou 

atuação do mediador, predominam os professores (20 participantes), seguidos pelos bibliotecários 

(9), técnicos em Biblioteconomia (6), estudantes de Magistério e curso superior (4), voluntários 

de espaços comunitários (3), contadores de histórias e escritores (1 cada). Vale lembrar que 

muitos deles assumem mais do que uma função relacionada com a mediação, tendo sido 

considerada a primeira mencionada no questionário. 

Sobressaem-se, no levantamento das faixas etárias, a variedade de público (crianças, 

adolescentes e adultos, mencionadas por 20 participantes), o que contempla, principalmente, os 

bibliotecários e técnicos (que atuam em escolas ou bibliotecas públicas) e professores regentes de 

bibliotecas escolares. Depois, são mencionadas crianças (12), adolescentes (8), adultos (2), e 2 

participantes que não trabalham. A idade dos participantes é bastante equilibrada em várias faixas, 

sendo em maior número os mediadores de 31 a 40 anos (14 pessoas), 41 a 50 e 51 a 60(10 pessoas 

em cada), de 20 a 30 anos (8) e 61 a 70 (2), e quanto ao sexo, denominam-se do feminino 39 

pessoas e 5 do masculino. 

Ainda que se destaquem aspectos que possam indicar um determinado perfil de mediador 

de leitura que procura o curso, sua programação não é pensada exclusivamente para suas 

necessidades, mas para uma diversidade de temáticas que possam atender a várias demandas da 

ação mediadora em diferentes espaços de leitura, sobretudo onde há circulação da comunidade. 

Neste sentido, vários projetos inovadores foram motivados pela participação de mediadores de 

leituras no Tessituras. Um dos exemplos é de uma bibliotecária escolar, de Esteio (RS), que 
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expandiu os limites geográficos de sua atuação, articulando diversas parcerias para a criação 

de um espaço de leitura em um hospital municipal localizado na rua da escola, onde, 

quinzenalmente, ocorrem sessões de contações de histórias narradas por professores e alunos do 

colégio4. Outra experiência, apresentada nos relatos do curso, foi combinada por três colegas (uma 

escritora, uma voluntária e uma professora) que, num espaço comunitário, 

também localizado em Esteio, realizaram um sarau com alunos da professora, a partir de 

poemas do autor gaúcho Dilan Camargo5. Em uma biblioteca comunitária, em Porto Alegre, os 

livros de Dilan suscitaram a curiosidade das famílias das crianças que frequentam a biblioteca, 

fomentando, assim, o projeto “DC Brincadeirinhas”, um kit itinerante com livros, material 

escolar e atividades 

lúdicas, possibilitando o envolvimento de toda a família. No último dia do curso, um autor 

de Literatura Infantil, votado pelo grupo, vai ao encontro dos mediadores para socializar 

atividades feitas em suas comunidades a partir da leitura prévia de suas obras e para promover 

um bate-papo com o autor, como ocorre nas visitas das escolas nos programas de leitura Adote 

um Escritor e Lendo pra Valer. A propósito, estes programas têm fomentado a criação de outros 

projetos em todo o Rio Grande do Sul, realizados, em grande parte, pelas mantenedoras das 

escolas, contando com dotação orçamentária para atualização de acervo da biblioteca escolar, 

formação continuada de professores e pagamento de cachês para os autores. 

Nos depoimentos dos participantes, muitas considerações são feitas sobre as contribuições 

e a continuidade prática dos conhecimentos obtidos no curso. Através da transcrição das respostas 

dos participantes nos questionários, organizamos alguns itens mais evidenciados na coleta dos 

dados6. 

Acesso a amplo acervo de obras literárias, sobretudo de Literatura Infantil e Juvenil: “O 

Tessituras me proporcionou a redescoberta da literatura infantil e tem me auxiliado muito com 

as práticas e estímulos variados.” “Planejo adquirir (dentro do possível), os títulos sugeridos e 

trabalhá-los com os alunos.” “Utilizei os títulos indicados para alunos a partir do sexto ano, e 

tem dado certo.” 

Conhecimento sobre o processo estético-artístico do livro literário: “Depois do curso, 

procuro enfatizar o livro não só pela história, mas por todos os aspectos nele implícitos.” 

“Também ampliou o meu conhecimento sobre a produção do livro, o texto, a ilustração, a 

abordagem do tema, enfim, todo o processo de criação.” 

Compartilhamento e trocas de experiências: “Através dos encontros oferecidos com bate-

papos junto aos escritores e demais profissionais ligados à leitura multiplicamos nossas ações, 

trocando ideias e experiências de incentivo à leitura.” “Ter participado do Tessituras foi uma 

experiência muito rica, que aproveitei em sala de aula, e agora, em cargo técnico. Gosto 

especialmente da diversidade de experiências e de olhares sobre mediação de leitura.” 

Novos olhares sobre a prática de mediação de leitura: “O Tessituras me ajudou a 

aperfeiçoar as técnicas de mediação: como contagiar as pessoas com a leitura. Me fez 

                                                 
4 Para conhecer mais o projeto do CMEB: Edwiges Fogaça: Disponível em: 

http://www.esteio.rs.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=9868:cmeb-edwiges- 

fogaca-lanca-projeto-de-contacao-de-historia-no-sao-camilo&catid=30&Itemid=211 
5 Dilan Camargo (Itaqui, 1948) é mestre em Ciências Políticas na UFRGS, escritor e compositor Destaca-

se por sua produção como poeta, publica para crianças, jovens e adultos. Foi patrono da 61ª Feira do Livro 

de Porto Alegre 
6 Os depoimentos, não identificados, constam no questionário final do curso, a partir das perguntas: “Quais 

foram as contribuições do curso para sua prática de mediação de leitura? Como você planeja trabalhar, a 

fim de obter continuidade prática dos temas abordados no curso? 
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compreender que, para muitas pessoas, esse processo não está estruturado, necessita do 

mediador para consolidar a prática.” “[...] qualificar o acervo e as atividades literárias 

propostas (oficinas, grupo de alunos Contadores de Histórias, feiras do livro, encontros com 

escritores, entre outras)” “Planejo elaborar projetos de leitura com foco na ludicidade, 

imaginação e vivências dos alunos.” “A mediação deve ser realizada como atividade cotidiana 

nas escolas, pois assim teremos mais leitores”. “Já que a biblioteca está desativada, estou 

tentando implantar o carrinho literário, com diversos livros onde os alunos podem levar para 

casa para ler com a família, bem como trazer livros para doação”. 

Para além dos conhecimentos teóricos, os registros dos mediadores também apontam que 

o curso possibilita a redescoberta de si mesmos como leitores, “Tornando-se leitor, cada um passa 

a ser ator e autor da própria vida, formulando o seu próprio texto” (PETIT, 2009, p.131) e, dessa 

forma, sentem-se mais confiantes em assumir a elaboração de projetos que visem ao compromisso 

de formar leitores. 
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Resumo: Por volta do final do século XIX e início do século XX, começou a se firmar no 

Brasil a consciência de que uma literatura própria se fazia urgente para a demanda infantil, 

ao mesmo tempo em que a sala de aula passou a incorporar uma produção literária 

específica, originando a criação de um público consumidor de livros escolares. As primeiras 

publicações, assinadas por professores ou intelectuais preocupados com a educação, eram 

revestidas de exemplaridade e caráter pedagógico, apresentando claro conteúdo utilitário, 

ainda mais quando desenvolvidas em versos que serviriam tanto para exercícios de 

linguagem, quanto para a memorização relacionada a futuras recitações, também se 

voltando à difusão de determinados valores da época. Nesta perspectiva, propomos analisar 

alguns aspectos temáticos e formais de duas coletâneas poéticas bastante representativas 

deste período: Livro das Crianças (1897), da escritora e educadora paulista Zalina Rolim, 

e Poesias Infantis (1916 [1904]), do escritor fluminense Olavo Bilac, amplamente adotados 

como livros de leitura por escolas de todo o país. Preocupamo-nos, mais especificamente, 

em mostrar de que maneira suas composições representavam a valorização dos estudos e o 

ensino das primeiras letras, também destacando seu caráter lúdico junto ao leitor iniciante. 

Além da dimensão formativa e moralizante, estes impressos constituíram uma importante 

renovação do material destinado ao ensino elementar até então, cumprindo a importante 

finalidade de auxiliar a alfabetização das crianças, inserindo-as na cultura letrada. Para 

embasar o nosso trabalho, nos valemos principalmente de Coelho (1991; 2000), Lajolo 

(1982), Pinheiro Alves (2012) e Lajolo & Zilberman (1987), levando em consideração o 

contexto de produção das obras e sua relação com a sensibilidade do pequeno leitor. 

Palavras-chave: Olavo Bilac. Zalina Rolim. Poesia Infantil. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A literatura voltada para a infância sempre se associou a critérios morais desde o seu 

nascimento, que ligou-se a um quadro histórico definido pela ascensão da família burguesa, pela 

institucionalização da escola e pelo novo status oferecido à criança na sociedade. Antes de existir 

uma produção escrita específica à faixa etária, oferecia-se aos pequenos a leitura dos clássicos 

que, mesmo envolvendo o tino artístico, tinham a escolha orientada por critérios convenientes à 

sua formação. No contexto brasileiro, o material impresso destinado às crianças surgiu 

intrinsicamente ligado ao ambiente educacional, desenvolvendo-se, em primeira instância, como 

recurso didático para a disseminação de valores vinculados à Primeira República brasileira. 

Nesta perspectiva, propomos analisar alguns aspectos temáticos e formais de duas 

coletâneas poéticas bastante representativas deste período: Livro das Crianças (1897), da 

escritora e educadora paulista Zalina Rolim, e Poesias Infantis (1916 [1904]), do escritor 

fluminense Olavo Bilac, amplamente adotados como livros de leitura por escolas de todo o país. 

Preocupamo-nos, mais especificamente, em mostrar de que maneira suas composições 
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representavam a valorização dos estudos e o ensino das primeiras letras, também destacando seu 

caráter lúdico junto ao leitor iniciante. Além da dimensão formativa e moralizante, estes 

impressos constituíram uma importante renovação do material destinado ao ensino elementar até 

então, cumprindo a importante finalidade de auxiliar a alfabetização das crianças, inserindo-as na 

cultura letrada. 

Olavo Bilac (1865-1918) é um dos autores mais difundidos da nascente literatura infantil 

nacional, prevalecendo em sua poesia o civismo, a religiosidade, o culto ao trabalho, bem ao modo 

dos escritos vinculados à Primeira República, mesmo que também apresente composições alegres 

junto ao pequeno leitor. Lajolo (1982, p. 45) elucida que esse homem de letras sonhava com um 

Brasil lotado de escolas, com crianças felizes, estudando a cartilha do “a-bê-cê”, para acabar com 

o atraso e a miséria do país. Já Zalina Rolim (1869-1961), desde a sua primeira publicação 

em livro, O Coração (1893), sempre mostrou apreço pelos versos infantis. Trabalhando no Jardim 

da Infância, anexo à Escola Normal Caetano de Campos, alinhou sua escrita à formação das 

crianças, tornando-se uma das precursoras da poesia infantil brasileira ao mesmo tempo em que 

se engajava com as transformações do pensamento pedagógico, chegando a colaborar para alguns 

dos periódicos educacionais mais importantes do entresséculos. 

A escolha das coletâneas poéticas destes dois autores não foi aleatória: as obras podem ser 

entendidas como integrantes do processo de renovação do ensino propagado durante a 

implantação do regime republicano brasileiro, constituindo claras amostras da criação literária 

infantil dentro do sistema cultural daquele tempo. Os versos que as compõem revelam uma 

memória da infância no final do século XIX e início do XX, além de um fazer poético específico 

à época. Um trabalho que recupere estas publicações infantis como construção literária e 

pedagógica pode contribuir para os estudos sobre a leitura, o ensino e a produção da literatura 

infantil no Brasil, também fornecendo relevante material crítico sobre Zalina Rolim e Olavo Bilac. 

Ressaltamos que, no tocante às citações, foi mantida a ortografia da época de publicação da 

primeira edição de Livro das Crianças (1897) e da edição de Poesias Infantis lançada em 1916 

que tomamos como fontes de análise. 

 

POESIA INFANTIL E ENSINO NA PRIMEIRA REPÚBLICA 

 

A literatura infantil brasileira nasce com a publicação dos chamados livros de leitura. Com 

o advento da Primeira República, começa a se firmar no Brasil a consciência de que uma literatura 

própria se fazia urgente para o público infantil ao mesmo tempo em que a sala de aula começa a 

incorporar a produção literária, originando a criação de um público consumidor de livros 

escolares. De acordo com Coelho (1991, p. 206), estas obras, escritas em prosa ou em verso e 

surgidas no âmbito escolar, caracterizaram no Brasil “a primeira manifestação consciente da 

produção de uma leitura específica para crianças”, como também “a primeira tentativa de 

realização de uma literatura para crianças”. A importância do hábito de ler para o cidadão era 

patente na época, uma “formação que, a curto, médio e longo prazo, era o papel que se esperava 

do sistema escolar que então se pretendia implantar e expandir” (LAJOLO & ZILBERMAN, 

1987, p. 28). Para os republicanos, a educação tinha uma função sócio-política muito definida. 

Eles viam na escola primária a possibilidade de mudar a mentalidade dos brasileiros, reformando 

os costumes, moralizando, disciplinando sua postura, além do valor dado à alfabetização do povo, 

peça fundamental para a participação política através do voto, então instituído apenas a pessoas 

que sabiam ler e escrever. 

Segundo Coelho (1991), os primeiros trabalhos que formaram a literatura infantil brasileira 

pertenciam simultaneamente a dois extremos de intenção: instruir e deleitar. Enquanto “objeto” 
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que provoca emoções, dá prazer ou diverte e, acima de tudo, “modifica” a consciência-de-mundo 

de seu leitor, a literatura para crianças seria arte. Por outro lado, como “instrumento” manipulado 

por uma intenção “educativa”, ela se inscreveria na área da pedagogia. A eventual opção do 

escritor em relação a uma dessas perspectivas não dependeria exclusivamente de sua decisão 

pessoal, mas da tendência predominante em sua época (COELHO, 2000, pp. 25-26). Contudo, 

em épocas de consolidação de sistemas, nota-se uma dose maior de intencionalidade pedagógica, 

dando-se mais importância à transmissão de valores a serem incorporados como “verdades” pelas 

novas gerações, dentre os quais: 

 

Nacionalismo: preocupação com a língua portuguesa falada no Brasil; preocupação em incentivar 

nos novos entusiasmo e dedicação pela pátria; o culto das origens e o amor pela terra (com ênfase 

na vida rural e, conseqüentemente, idealização da vida do campo, em oposição à vida urbana). 

Intelectualismo: valorização do estudo e do livro, como meios essenciais de realização social - 

meios que permitem a ascensão econômica através do Saber. 

Tradicionalismo cultural: valorização dos grandes autores e das grandes obras literárias do 

passado, como modelos da cultura a ser assimilada e imitada. 

Moralismo e religiosidade: exigência absoluta de retidão de caráter, honestidade, solidariedade, 

fraternidade, pureza do corpo e alma, dentro dos preceitos cristãos. (COELHO, 1991, p. 207)  

 

O vínculo entre a literatura infantil e a educação visava validar a instituição republicana, 

garantindo sua permanência dentro da organização social. A crescente oportunidade financeira 

fez com que o número de escritores aumentasse cada vez mais, o que segundo Zilberman (2005, 

p. 35), “[...] conferiu consistência e durabilidade à literatura destinada às crianças do Brasil”. 

Muitos desses autores voltados ao público infantil receberam do estado o apoio necessário a quem 

produz literatura em um país cuja maior parte da população ainda era analfabeta. A boa relação 

com as esferas governamentais garantia a adoção maciça dos livros infantis pelas escolas. 

Segundo Camargo (2001, p. 88), a poesia infantil brasileira surgiu “de braços dados com a 

escola, visando principalmente a aprendizagem da língua portuguesa”. Além de significar o 

ensino desse símbolo da nacionalidade, as composições em verso foram utilizadas como recurso 

didático para legitimar os valores ideológicos republicanos, seguindo um paradigma moral e 

cívico. Coelho (2000, p. 224) indica que fazia parte do sistema educativo do entresséculos “a 

memorização de poemas que deviam ser ditos pelos alunos nas aulas de leitura ou em datas 

festivas”. De acordo com a estudiosa, a produção de poesia para crianças na época restringia-se a 

publicações quase sempre pueris, com predomínio de composições narrativas e exemplares que 

“visavam a formação de bons sentimentos (pátrios, filiais, fraternais, caridosos, generosos, de 

obediência, etc.)” (COELHO, 2000, p. 225). 

 

A CRIANÇA E AS PRIMEIRAS LETRAS 

 

Em Poesias Infantis (1916 [1904]), os versos de “A infância” descreve o desenvolver da 

criança, com ênfase à contemplação de seu crescimento e seu primeiro contato com as letras: 

 

A Infância 

 

[...] 

Depois, a andar já começa, E pelos moveis tropeça, Quer correr, vacila, cae... Depois, a boca 

entreabrindo, Vae pouco a pouco sorrindo, Dizendo: mamãe... papae... 

 

Vae crescendo. Forte e bella, Corre a casa, tagarella, 

Tudo escuta, tudo vê... Fica esperta e intelligente... 

E dão-lhe, então, de presente Uma carta de A.B.C... 
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(BILAC, 1916, pp. 108-109, grifo nosso) 

 

 

Em relação ao arranjo estrutural, a poesia é toda escrita em versos de sete sílabas 

(redondilhas maiores), respeitando o padrão presente em maior parte da coletânea. Tem quatro 

estrofes composta em sextetos, com rimas que seguem o esquema AABCCB, composto de 

emparelhadas e alternadas. No último verso da terceira estrofe, o eu-poemático indica as primeiras 

palavras proferidas pela criança de sua descrição: “mamãe... papae...”. Esse detalhe pode 

simbolizar o espaço significativo que a infância passou a ocupar no seio familiar, sendo protegida 

pelos pais, comprovando sua condição diferenciada na sociedade. O uso, por Bilac, da metáfora 

“pedacinho do céu” para designar o recém-nascido que cresce forte e belo reforça esse sentimento 

de cuidado e de proteção para com a criança da virada do século. A poesia demonstra, ainda, um 

afinamento entre o espaço doméstico e os valores dominantes, apresentando, de forma singela e 

musical, a valorização das primeiras letras e o cultivo à inteligência. A alfabetização e a iniciação 

à leitura vêm simbolizados pelo presente dado à criança, uma “carta de A.B.C.”, a partir de qual 

o pequeno se prepararia para a caminhada escolar. Tal cartilha, nesse momento, seria o principal 

mediador de acesso que ela teria ao mundo. 

Já em Livro das Crianças (1897), a poesia “A Primeira Lição” conta uma historieta 

centrada na figura de um menino que descobre a palavra escrita através da irmã mais velha, que 

desperta a sua curiosidade para a leitura. 

 

A PRIMEIRA LIÇÃO 

 

RAUL não sabe lêr; 

É um traquinas, que vive toda a hora Pela campina em fóra 

A correr, a correr... 

 

[...] 

Que teria, meu Deus! 

Aquelle grande livro tão pesado, Ali dentro guardado, 

Longe dos olhos seus? 

 

[...] 

Mas a irmã, tal e qual 

Uma bondosa mãi ao filho amado, Fel-o assentar-se ao lado 

E explicou-lhe o seu mal. 

 

E com tanta razão 

Que, abrindo attento o livro mysterioso, Raul pediu, ansioso, 

A primeira lição. 

(ROLIM, 1897, pp. 21-23, grifo nosso) 

 

A composição é uma das mais longas do compêndio, com onze quadras compostas por três 

versos hexassílabos e um decassílabo, com esquema de rimas em ABBA, alternando graves e 

agudas. Raul evoca um comportamento típico das crianças do campo, vivendo de brincadeiras 

que envolvem elementos do ambiente rural. Os elementos de jogo vão sendo substituídos pelo 

interesse de aprender as primeiras letras, com o personagem sofrendo uma espécie de 

transformação moral no desenrolar da descrição: as quatro primeiras estrofes acompanham suas 

peraltices para, depois, o quinto estabelecer o conflito relacionado ao riso da irmã ao ler um grande 

livro, com os blocos subsequentes tratando de seu contato frustrante com o impresso e finalizando 

com sua compreensão de que aquela brochura também poderia proporcionar diversão. É 
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interessante destacar que Rolim faz uso de uma situação envolvendo a leitura em sua percepção 

lúdica para indicar a importância do estudo e do livro para as crianças. 

A postura de Cecy, por sua vez, delineia o exemplo de virtude esperado ao leitor infante, 

além de simbolizar o papel da mãe típica do século XIX, enquanto mulher responsável pelo 

cuidado e educação elementar dos rebentos ainda no ambiente doméstico. Resgata-se um 

movimento paradoxal relacionado à formação das meninas no entresséculos: por um lado, o 

conhecimento podia promover uma espécie de ruptura com o destino restrito ao casamento, à 

maternidade e ao lar, por outro, o sistema ressaltava sua ligação com as “obrigações” domésticas 

que a cercavam desde o nascimento, inclusive na instância profissional, enquanto educadora “por 

natureza”. 

 

A VALORIZAÇÃO DOS ESTUDOS 

 

Zalina Rolim trata da importância dada ao estudo e ao bom comportamento escolar 

claramente em diversos momentos de seu compêndio poético. Todavia, merece destaque a 

composição “Preguiça e Diligência”, que compara um aluno preguiçoso a um aluno exemplar: 

 

PREGUIÇA E DILIGENCIA 

 

NUNO espreita a lição do companheiro N’um olhar de preguiça e de cançaço: Se podesse copial-

a por inteiro!... 

 

[...] 

E Nuno eleva os olhos bocejando... Sonha um país, onde não haja estudo, 

Nem mestre, nem trabalho ordem ou mando; 

 

[...] 

E, depois - o jardim, jogos, folguedos... Quem estuda e trabalha, então descansa, Liberto o coração 

de inúteis medos. 

 

[...] 

Somente o pobre Nuno abaixa os olhos. (ROLIM, 1897, pp. 84-86, grifo nosso) 

 

No tocante à métrica, a poesia apresenta quatorze tercetos e um monóstico compostos por 

decassílabos, com rimas totalmente graves respeitando o esquema ABA. A exceção vem no 

arremate, com o verso isolado rimando com a órfã entre as interpoladas da décima quarta estrofe, 

à semelhança de uma quadrinha ou quarteto em ABAB. A historieta inicia-se contando da vontade 

do desanimado Nuno em “colar” da lição do colega Mário, que parece feliz em realizar a lida do 

estudo. Em devaneio, o menino imagina um país livre de qualquer encargo ou obrigação escolar, 

com festejos diários abarrotados de comida e seguidos de longas sonecas. Neste lugar de sonho, 

os maiores prêmios seriam entregues àqueles que se demonstrassem mais alheios à formação, 

com ele recebendo sempre o melhor destaque. Todavia, Nuno “desperta” para a realidade com a 

voz do mestre e, terminada a tarefa, todos da classe veem que seus esforços valeram a pena, menos 

a indolente criança. Enquanto os estudiosos podem descansar e brincar com o coração isento de 

“inúteis medos”, dotados de confiança e esperança ante o futuro, o garoto “abaixa os olhos”, 

demonstrando-se envergonhado e triste. O contraste entre a ociosidade e a dedicação em sala de 

aula evidencia a valorização dos estudos para o pequeno leitor. O tom aqui é de conselho junto à 

compreensão infantil, com a fantasia criada por Nuno servindo de motivação para o disseminar 

do preceito moral. 
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Uma dessas temáticas é abordada em “Justiça”, que também apresenta, através de um 

diálogo entre mãe e filho, a valorização do estudo. No trecho abaixo o aluno, Oscar, chega a sua 

casa aos prantos e diz à mãe que: 

 

Justiça 

 

[...] 

Ao trabalho e ao estudo, 

Preferes os passeios ociosos? Os outros, filho, mais estudiosos, 

Pelas suas lições despresam tudo... 

 

[...] 

Para outra vez, ao teu prazer prefere 

O estudo! e o premio alcançarás sem custo: E aprende: mesmo quando isso te fere, 

É preciso ser justo!” 

(BILAC, 1916, pp. 61-62, grifo nosso) 

 

O texto segue uma estrutura deveras complicada para análise, com os versos parecendo 

estar quebrados. Ademais, eles aparentemente formam quadras que seguem o esquema de rimas 

em ABAB. A primeira estrofe introduz o triste desabado de um filho acerca de seu insucesso nos 

estudos. As linhas que se seguem são então tomadas pelo forte discurso da mãe, que predomina 

no espaço da poesia. Ela chama a atenção para o erro do rebento, que viveria dos passeios e dos 

males da ociosidade, deixando de lado o estudo e o trabalho. A poesia segue o fato de que, entre 

os séculos XIX e XX, a figura materna se ocupava da primeira educação dos filhos dentro do 

ambiente doméstico. Aqui, Bilac utiliza-se do mesmo artifício de comparação presente na 

composição de Rolim, com a mãe reforçando que Oscar não pode comparar-se com outros alunos 

que ganharam prêmios e brilho por terem diligência e foco nas lições. Todavia, é clara a postura 

normativa do autor, expressa através do hiperativo: “E aprende: mesmo quando isso te fere,/É 

preciso ser justo!”. Essa carga pedagogizante visaria “emplacar um ensinamento ou reforçar uma 

determinada ideologia” (PINHEIRO ALVES, 2012, p. 80). 

 

A POESIA DE CARÁTER LÚDICO 

 

No prefácio de Livro das Crianças (1897), o educador Gabriel Prestes (1867-1911), ressalta 

a importância deste livro de leitura para o ensino das primeiras letras através da observação, 

apontando sua adequação textual ao público-alvo: 

 

Para bem fallar e escrever é preciso bem observar e conceber, pois que, da precisão das idéas 

adquiridas, é que resulta a clareza e propriedade da expressão. Os assumptos devem, portanto, ser 

bastante simples e attrahentes, para que a observação se faça expontanea e sem esforço. [...] o livro 

de d. Zalina presta-se admiravelmente á leitura expressiva e aos exercicios de recitação. Sob este 

ponto de vista, o livro ora publicado é um magnifico elemento para a educação esthetica e litterária. 

É este o seu principal caracteristico e o seu objectivo mais directo. (PRESTES apud ROLIM, 1897, 

p. 7) 
 

Podemos perceber que, fora o cultivo das virtudes e o doutrinamento ligado aos conceitos 

de criança, de ensino e de leitura da época, a obra também estava conectada à sensibilidade 

estética que, por sua vez, vinculava-se à experiência literária. Alguns elementos técnicos 

evidenciam uma intencionalidade atrativa presente na maioria das poesias, inclusive naquelas 

relacionadas à formação cívica e à orientação moral. Destaca-se a própria base ficcional das 

composições, além da presença do eu-poético infantil descrevendo em primeira pessoa do singular 

várias das historietas em verso. O aspecto lúdico também ganha espaço em alguns momentos, 
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principalmente vinculando-se à linguagem e às temáticas sem pretensão utilitária, como em “Um 

Artista”: 

 

UM ARTISTA 

 

NENÊ vai tocar violino. Psiu! Silencio! Escutem lá! É o nosso guerreiro himno: 

Trá... lá... lá... trá... lá... lá... lá... lá! [...] 

(ROLIM, 1897, pp. 25-26, grifo nosso) 

 

Esta composição divide-se em cinco quartetos de redondilhas maiores, com domínio dos 

acentos de intensidade nas terceiras e sétimas sílabas métricas. As rimas graves e agudas são 

organizadas alternadamente em ABAB. Os versos principiam chamando a atenção para uma 

criança de quatro anos a brincar com um fole, utensílio doméstico que serve para produzir vento 

e aumentar a chama do forno ou lareira, de forma a imaginá-lo como um instrumento musical, 

com a vareta de ferro que também serve para avivar o fogo tornando-se arco para extrair som das 

cordas imaginárias. Mesmo vinculando a informação de que o pequeno está a produzir em tom 

marcial um “guerreiro himno”, a versejadora faz uso de onomatopeias para remeter à melodia 

realizada por ele. A ação do menino é encarada com genialidade e a poesia encerra com as palmas 

oferecidas pelo encanto e admiração dos familiares. Outro exemplo de arranjo poético mais 

relacionado à atração e à identificação do destinatário infantil do que com a uma função 

pedagógica é “Uma Amiguinha”, que descreve um animal de estimação: 

 

UMA AMIGUINHA. 

 

É INTELLIGENTE e graciosa; Mais limpa, que ella, não ha: Focinhito côr de rosa, 

E chama-se Resedá. 

 

[...] 

É toda mimos da sorte, Gatinha de estimação, Defende-a, contra o mais forte, Das patas vivo 

arranhão. 

 

Mas é boazinha e correcta; Não provoca ásperos tractos; Sómente mostra-se inquieta, Se escuta 

rumor de ratos. [...] 

(ROLIM, 1897, pp. 37-38, grifo nosso) 

 

A composição possui sete quadrinhas de redondilhas maiores, alternando rimas graves e 

agudas de maneira cruzada, respeitando o esquema ABAB. A cadência é bastante musical, 

semelhante a uma cantiga, e o tom é bem leve, diferente das peças que procuram vincular alguma 

lição, destacando-se a preocupação com o uso de diminutivos. A gatinha, de nome Resedá, só é 

identificada como felina na quinta estrofe, tendo seus principais atributos e hábitos apresentados 

aos poucos. Ela aparentemente gosta muito de brincar nos arredores da casa dos donos e de dormir 

seu “somno de rainha” no início da tarde, em uma cesta especialmente acolchoada. Demonstra-

se calma e mansa, porém, quando incomodada, não hesita em mostrar as garras. A parte final 

denota o instinto do animalzinho, caçando ratos com destreza. Segundo Zilberman (2005, p. 131), 

desde os primórdios, “bichos são apropriados à literatura infantil, porque, a partir de algumas de 

suas características, possibilitando simbolizar a própria criança”. Desta maneira, inferimos que, 

em Livro das Crianças (1897), Zalina Rolim faz uso da presença de animais procurando sintetizar 

o mundo interior das crianças, arraigado em imaginação e recreação junto à natureza. Estes 

primeiros amigos dos pequenos aparecem na publicação sempre relacionados a temas desafetados 

de moralidade e civismo, retratando a infância brasileira finissecular em sua essência lúdica. 
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A produção infantil bilaquiana, por outro lado, aparentemente não tinha preocupação com 

o imaginário infantil, justamente por estar mais vinculada ao ideário republicano, preocupando-

se com a reorganização da sociedade para o trabalho e o estudo. Neste sentido, em Poesias Infantis 

(1916 [1904]), o autor daria maior preferência à difusão de valores sociais, cívicos, morais e de 

formação do caráter, por meio de “descripções da natureza, scenas de familia, hymnos ao trabalho, 

à fé, ao dever [...]” (BILAC, 1916, p. 3). Em carta introdutória deste livro, intitulada “Ao Leitor”, 

Bilac evidencia sua consciência formal, enquanto escritor para infância, apontando que a poesia 

deveria assumir uma exigência educativa aliada à vernaculidade e ao rigor no arranjo textual. 

Pinheiro Alves (2012, p. 76) afirma que a poesia bilaquiana ostenta “um nível de construção 

diferenciado, que em nenhum momento cai nas facilitações da linguagem presentes em boa parte 

da poesia contemporânea feita para crianças”, não havendo como negar, no entanto, o nível 

estético atribuído a composições de métrica ainda “bastante agradável ao ouvido do leitor” 

(PINHEIRO ALVES, 2012, p. 97). Sendo assim, ainda infere-se que não haveria na escrita de 

Bilac uma clara preocupação com o deleite e experiência literária do destinatário infantil, mas sim 

um cuidado mais evidente com a eficácia da assimilação de valores. Todavia, a poesia “A 

Boneca”, que trata da disputa acirrada de duas meninas por uma boneca, apresenta-se como 

aparente exceção à regra: 

 
A Boneca 

 

[...] 

Quem mais soffria (coitada!) Era a boneca. Já tinha 

Toda a roupa estraçalhada, E amarrotada a carinha. 

 

[...] 

 

E, ao fim de tanta fadiga, Voltando á bola e á peteca, Ambas, por causa da briga, Ficaram sem a 

boneca... 

(BILAC, 1916, pp. 27-28, grifo nosso) 

 

Dividindo-se em cinco quartetos de redondilhas maiores, a poesia segue o esquema de 

rimas graves em ABAB. Podemos verificar que os versos vinculam certo caráter lúdico, a 

começar pelo retrato das brincadeiras infantis no entresséculos, também especificando o 

“sofrimento” da boneca, um objeto inanimado que acaba destruído. A composição vai em 

contrapartida ao restante da coletânea, evidenciando, ao menos neste exemplo isolado, certa 

preocupação com a aproximação da poesia ao mundo das crianças por meio do trabalho com 

elementos de seu cotidiano. No desfecho, as meninas, após tanta briga, acabam ficando sem a 

boneca, voltando a brincar com a bola e a peteca. Mesmo com um fundo moralista, ligado ao 

combate do egoísmo, a composição privilegia o olhar infantil, fugindo, de certo modo, do 

utilitarismo pedagógico. 

 

CONCLUSÕES 

 

Em relação às coletâneas poéticas de Olavo Bilac e Zalina Rolim, podemos afirmar que as 

composições descreviam a formação virtuosa desde os primeiros anos de vida, evidenciando a 

importância da alfabetização, com o papel da exemplaridade tomando força. Todavia, os 

pequenos também deveriam crescer tendo plena consciência da importância dos estudos ante as 

realizações e glórias futuras. Aqui, a comparação entre a indolência e o empenho na aprendizagem 

respalda a ideia de que os alunos desleixados não teriam os mesmos louros que os esforçados. 
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Este é o caso das poesias que apresentamos em que o lúdico, elemento constitutivo da cultura 

infantil, se destaca ao meio de tantas poesias com caráter utilitarista. 

Como também foi observado, além de constituírem material vinculado ao ensino, não 

existia tanto em Poesias Infantis (1916 [1904]), quanto em Livro das Crianças (1897), um 

repertório reduzido apenas à difusão de preceitos morais, mas também para o deleite e sedução 

do destinatário infantil, com a produção da autora paulista ganhando a dianteira no tocante a uma 

presença maior de elementos vinculados ao universo infantil e à fuga do utilitarismo. Por fim, 

deixamos a proposta de novos estudos entendendo a poesia presente nos livros de leitura do 

entresséculos como parte de um momento político-cultural bastante marcado pela urgência do 

estabelecimento de uma base não só virtuosa para a infância no país, mas também preocupada 

com sua satisfação e retrato social. 
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DA ENERGIA ESTÉTICO-FORMATIVA DO CANTO E DA POESIA NA 

GRÉCIA ANTIGA 

 

Ananda Maria Maciel (PPGE-UFSC) 

 

Estancaram à porta da deusa de belas tranças, e ouviram de dentro Circe a cantar com voz 

melodiosa, enquanto se dedicava à trama imperecível de sua tecelagem, sutil, graciosa e brilhante, 

como são as tapeçarias das deusas. (Odisséia, X: 220-223) 

 

DO COMO SE DISPÕEM OS FIOS NO TEAR DA FORMAÇÃO HUMANA... 

 

Fios. Barbantes. Fitas. Formas. Texturas. Pretextos. Linhas retas, coloridas, novelos firmes 

nas mãos de quem tece a vida. Como uma tapeçaria, cada “quadro” da formação humana, na 

Grécia dos tempos antigos, poderia ser confeccionado por mãos hábeis e “divinas” de uma 

fiandeira, que canta enquanto tece os fios. 

Assim, o espírito humano conduz sua (auto) formação, linha sobre linha e preceito sobre 

preceito, através da descoberta de si próprio e cria, pelo conhecimento do mundo exterior e 

interior, formas melhores de sua própria existência. Dentre as forças promotoras destas formas, 

escolhi a poesia épica de Homero e a força formadora do canto dos aedos (anterior aos poemas 

fixados pela escrita) como temas da presente pesquisa. 

Como uma tapeçaria sendo tecida em um tear, a formação humana poderia ser constituída 

pela energia estética do canto e da poesia em tempos primitivos. Parti desta premissa para 

construir uma metáfora – a do tear e de suas tessituras – que será importantíssima para a 

compreensão dos conceitos escolhidos em toda a pesquisa. Apresento, neste presente texto, parte 

dos resultados da minha Dissertação de Mestrado, que teve como orientadora a professora doutora 

Marlene de Souza Dozol, tendo sido desenvolvida entre 2013 e 2015 na Linha de Pesquisa em 

Filosofia da Educação, no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de 

Santa Catarina. 

Assim, o “tear”, que procurei desenvolver metaforicamente, teve como base – seus pés de 

sustentação – a função estética da filosofia, porém as barras de madeira que dão apoio aos fios 

são compostas de material mitológico – uma energia ainda mais antiga que o pensamento 

filosófico-racional, que se desenvolveu na Grécia séculos mais tarde. Desta forma, entre filosofia 

e mitologia, está localizado o pente do tear, isto é, a poesia épica em toda a sua especificidade. 

A pergunta-chave, que guiou a presente pesquisa, é a seguinte: “existiria já no canto dos 

aedos e, posteriormente, na poesia épica fixada pela escrita, um télos estético-formativo?” 

Se a hipótese formulada por esta pergunta se provar positiva, a tapeçaria resultante deverá 

ser a representação metafórica do “ideal” de ser humano que a poesia épica forjou para a educação 

grega, em tempos antigos. 

Da Grécia pré-helênica, nenhum outro registro escrito restou, a não ser o literário. Segundo 

Jaeger (2010, p. 19), “a história da educação grega coincide substancialmente com a da literatura. 

Esta é, no sentido originário que lhe deram os seus criadores, a expressão do processo de (auto) 

formação do homem grego”. Para o autor, “não possuímos nenhuma tradição escrita dos séculos 

anteriores à idade clássica além do que nos resta de seus poemas” (idem). Assim, mesmo tomando 

a História no seu mais amplo sentido, “uma só coisa torna acessível à compreensão daquele 

período: a evolução e a formação do homem na poesia e na arte. A História determinou que só 
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isto ficasse da existência inteira do homem” (ibidem). Devemos traçar o processo de formação 

dos gregos, desta forma, a partir do ideal de homem (uma nobreza de virtude cavalheiresca) que 

a poesia épica forjou. 

Assim, para que os homens de nobre estirpe possam constituir-se como tal, é necessário 

que, por meio do ritmo do canto e da memorização dos feitos de seus antepassados, eles possam 

absorver os valores morais e sejam ensinados dentro de um código de conduta para a sua classe 

aristocrática. 

A tapeçaria da formação humana, em tempos antigos, não poderia ser entrelaçada por 

outras mãos, a não ser pelas de Homero, concordem ou não os estudiosos de que ele realmente 

tenha existido. Suas habilidosas laçadas na história da literatura e da educação, fizeram com que 

houvesse uma originalidade grega na composição de um todo unitário para a poesia, o que a eleva 

à uma posição espiritual e à uma função educadora, no mais alto sentido da palavra. 

Desta forma, Homero ficou conhecido como o grande educador da Grécia em tempos 

antigos. Segundo Jaeger (2010, p 61), “a concepção do poeta como educador do seu povo – no 

sentido mais amplo e profundo da palavra – foi familiar aos gregos desde a sua origem e manteve 

sempre a sua importância”. Ainda de acordo com o autor, “Homero deve ser considerado não 

como simples objeto da história formal da literatura, mas como o primeiro e maior criador e 

modelador da humanidade grega” (p. 62). 

Quanto ao urdume, isto é, à qualidade do trabalho de fiar e tecer, os fios de lã sem 

coloração, alinhados e dispostos na barra de urdidura, representam o que há de mais natural e 

verdadeiro na arte de tessitura. Relacionei estes aos conceitos gregos de timé, tekhné, kalós 

agathia e kléos, e suas implicações para o entendimento do conceito de areté, pois eles são 

imutáveis e fundamentais na trama dos fios, já que representam a educação moral do jovem de 

nobre estirpe. 

Segundo Goergen (2006, p. 185), na arte da poesia épica há uma face estética que se torna 

modelo de beleza. Para ele, “se as virtudes de seus heróis eram o modelo do comportamento 

moral, sua poesia era o modelo do comportamento estético. Aliás, estes dois aspectos – ética e 

estética – não devem ser vistos como elementos separados”, porém são entendidos como faces 

diversas de um mesmo ideal de ser humano: o homem belo (kalós) e bom (agathós), que se forma 

tanto pela virtude (areté) e honra (timé) do herói, quanto pela plasticidade da própria poesia. 

A educação na Antiguidade grega era, portanto, de conteúdo moral e prático. Da tekhné 

(aprender um ofício) difere substancialmente o ideal de formação, que oferece ao espírito humano 

o que ele deve ser. O que se revela como “ideal” é sempre entendido dentro de um contexto 

político: o homem concreto que vive na comunidade. A utilidade não é o essencial, mas sim o 

conceito de kalós agathós, o belo e o bom, no sentido da imagem desejada, pois, segundo Jaeger 

(2010, p. 24), “a formação manifesta-se na forma integral do homem, na sua conduta e 

comportamento exterior e sua atitude interior”. 

Já para Goergen (2006, p.184), “qualquer inspiração que busquemos entre os gregos deve 

ter presente o fato fundamental de que a educação e a filosofia gregas [...] sempre se orientaram 

no ser humano enquanto ser político”. Assim, a aristocracia pautava-se no ideal de areté, cuja 

tradução “virtude” ainda não dá conta do conceito, porque representa uma nobreza cavalheiresca 

misturada a uma conduta cortês distinta e a um heroísmo guerreiro quase sobrenatural, sempre 

em benefício e honra da pólis. Sua timé é o reconhecimento público, o que lhe permite ser 

lembrado com honra mesmo após a morte, ou seja, ter glória (kléos) diante de seus feitos. 

O “fio da vida”, de deve estar enrolado ao fuso para entretecer-se aos outros já dispostos, 

é o conceito de areté. Ao ouvirem o cantar sobre os feitos de heróis, era esperado que os jovens 

aprendessem o modo de ser aristocrata, na medida certa. 
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A distinção em segmentos sociais era pautada por uma distinção espiritual entre os 

indivíduos, pois, segundo Jaeger (2010, p. 25), “a nobreza é a fonte do processo espiritual pelo 

qual nasce e se desenvolve a formação de uma nação”. Um dotado de areté é alguém distinto e 

escolhido, portador de força e coragem heróicas, alguém de nobre estirpe. Ainda de acordo com 

o autor, o grande herói Aquiles, por exemplo, fora educado tanto para proferir palavras, quanto 

para realizar ações. Assim, também, Odisseu. O domínio da palavra, portanto, significava a 

soberania do espírito. 

Em tempos antigos, a música, ligada à educação, é uma poderosa arte de conseqüências 

formativas, cujo apelo estético e educativo se pode sentir desde sempre. O que se chama de “som 

musical”, sem dúvida, não pode existir antes do aparecimento do homem, pois, segundo Candé 

(1994, p. 1), “a música é uma antiga sabedoria coletiva”, por ser a chave de todos os outros 

saberes. 

É na Grécia pré-helênica que aparecerá, pela primeira vez, a cultura musical como arte; 

bem como a poesia épica como expressão estética e ética da nobreza do herói. A não separação 

entre ética e estética é uma das características mais fortes da cultura grega nesse período. “A 

forma estética e o interesse ético condicionavam mutuamente o sentido mesmo da poesia” 

(GOERGEN, 2006, p. 187). 

 

A GRÉCIA DO PERÍODO HOMÉRICO: MÃOS “DIVINAS” QUE APRENDEM A ESCREVER 

 

Com o passar do tempo, porém, até mesmo o encanto das Musas torna-se uno e fixo por 

meio da escrita. De acordo com Goergen (2006, p. 197), o mundo homérico, com todas as suas 

especificidades, revela-se, a esta altura, “pleno de sentido na perspectiva de uma construção 

histórica, quando entendido já como obra de uma razão ordenadora, que tenta superar o mito 

graças precisamente à ordem racional” sobre a qual ela os projeta. 

Para Brandão (1997, p. 25), neste processo, o mito se enrijece e se fixa numa forma 

definitiva. E quando o mito ganha uma “forma”, ele se distancia do momento da narrativa e da 

ação sagrada que o tornaria em rito. 

Ao serem iniciadas na tekhné da palavra escrita, teriam as mãos divinas perdido sua 

capacidade de encanto? 

De acordo com Jaeger (2010, p. 37), “as escavações [de Schliemann] enriqueceram, sem 

dúvida de modo fundamental, o nosso conhecimento da Antiguidade grega, e ofereceram-nos 

soluções precisas [...] à questão do núcleo histórico da tradição heróica”, mas mesmo assim não 

houve avanços significativos na determinação de uma data precisa para a invenção dos dois 

poemas atribuídos a Homero. Para Baldry (1969, p. 34), a única certeza é a de que “ambos os 

poemas pertencem a um estádio tardio na evolução de tais narrativas em verso, a uma altura em 

que a arte dos cantores já não era rude, antes tinha atingido um elevado grau de perfeição”. É por 

isso que a relação de Homero com a história arqueológica também é tão polêmica quanto a questão 

da origem da língua grega. 

De acordo com Havelock (1996, p. 163), “em algum ponto entre 700 e 550 a. C., a Ilíada e 

a Odisséia foram confiadas à escrita.” Ainda para este pesquisador, a compreensão técnica do 

alfabeto fonético torna impossível crer que algum outro sistema de escrita anterior, tal como as 

tabuinhas do Linear B, tenha podido simbolizar com êxito a linguagem da Ilíada e da Odisséia, 

os quais “são construções complexas, [que] refletem o começo de uma parceria entre o oral e o 

escrito, parceria que se mostrou fecunda” (p. 17). 
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Ainda de acordo com Havelock (1996, p. 140), o sistema de escrita inventado pelos gregos 

foi superior ao de outras sociedades, porque “capaz de transcrever o som lingüístico com apuro e 

economia, de modo que a plena complexidade do referido enclave pode ser manifestada em 

documentos”. Quanto ao verso, preservou o substrato oralmente composto, por meio da operação 

de leis mnemônicas. “Sob condições orais de comunicação veio a armazenar-se, na narrativa 

épica, um acervo de informações cultural. Como os próprios gregos diziam, a Memória foi mesmo 

a mãe das Musas” (idem). 

Coloca-se, desta forma, o problema da língua grega. Segundo Lourenço (2011, p. 103), nos 

poemas homéricos observa-se uma mescla de diferentes dialetos, especialmente o jônico e o 

eólico. Assim, “a própria língua em que os poemas homéricos foram compostos nunca poderia 

ter sido reconhecida por nenhum falante do grego como sistema lingüístico colado ao mundo 

real”, pois, “apesar do caráter oral da poesia homérica, a língua em que foi composta nunca foi 

falada” (idem). 

Mesmo com todas as controvérsias, aos olhos dos antigos gregos, seu primeiro historiador 

foi Homero. A Iliada e a Odisséia monopolizaram sua imaginação arcaica, exercendo um 

predomínio cultural sobre seu modo de educar as novas gerações, e a transcrição alfabética de 

Homero foi a primeira a produzir-se no sentido de unificação dos saberes escritos de um povo. 

Desta forma, o texto homérico ganha status de cânon, pois, seu público, ainda não letrado, 

podia continuar sendo enlevado pelo canto e pela memória, ao escutar a recitação. De acordo com 

Baldry (1969, p. 33), deve ter sido com 

o recurso às fórmulas, isto é, aos versos e epítetos pré-determinados pela recitação, “que 

foi criado e divulgado um conjunto crescente de histórias em verso, até que os recitais dos 

rapsodos substituíram o canto dos aedos” e, mesmo que o processo não se tenha dado todo ao 

mesmo tempo, pouco a pouco a composição oral foi substituída pela escrita. 

Desta forma também, o alfabeto tornou-se uma peça de tekhné revolucionária, tornando 

possível que Memória e Musas fossem imortalizadas pela escrita, em sentido figurado, isto é, a 

poesia passou a ser preservada tal como foi registrada em algum momento da História. Parece-

me que a Moira, isto é, o “destino” contribuiu para que a Musa não cessasse seu canto, contudo, 

a que “canto” ela se refere exatamente, quando gloria os feitos dos heróis? 

A poesia épica é um tipo muito peculiar de poesia. Ao lermos Homero, vemo-nos envoltos 

por uma criação de imagens, que “tece” em nós um sentimento de mundo, porque imbuído de 

uma intuição poética. Este confere ritmo e beleza à poesia, que foi costurada com uma soma dos 

dialetos jônico e eólico, junto com a linguagem erudita de Atenas como centro literário7. Homero 

tem esse “poder” de auxiliar-nos a “pintar cenas”, ou ver as imagens da tapeçaria, por meio dos 

versos nos quais descreve tão detalhadamente a vida de seus personagens8. 

                                                 
7 “[A dificuldade de compreensão da língua usada nos poemas] foi solucionada por meio da livre 

escolha entre as muitas variações de pronúncia e prosódia proporcionadas pelas diferenças dialetais 

gregas: a linguagem épica é uma mistura de dialetos. Sob a leve pátina das formas áticas (facilmente 

removíveis e, é claro, em virtude da importância de Atenas como centro literário e, a seguir, no comércio de 

livros), há uma combinação indissolúvel de dois dialetos distintos, o eólico e o jônico.” (KNOX, 2011, p. 

21). 
8 “No mito dos helenos convergiram todos os raios luminosos sobre aquela imagem imensamente rica do 

mundo, que determinou, em grande medida, a poesia grega, tanto nos seus temas, como na sua atitude 

cultural. Não tinham razão aqueles que tentaram compreender a forma destes mitos a partir de uma raiz 

única. Aprendemos a separar as diferentes cores na urdidura do tecido e sabemos que nos mitos gregos uma 

multiplicidade de elementos heterogêneos se uniu numa imagem duradoura. [...] Se somos da opinião que 

não se pode remontar à época anterior a Homero a literatura na acepção do texto escrito, isso não significa 

de maneira nenhuma que nessa época não tenha existido poesia.” (LESKY, 1995, p. 24). 
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A própria língua desses poemas é uma criação em versos épicos. O hexâmetro, é, portanto, 

um verso de seis unidades métricas, que podem ser, segundo Knox (2011, p. 20), “tanto dáctilos 

(um longo e dois curtos), quanto espondeus (dois longos) nas quatro primeiras posições, mas deve 

ser dáctilo e espondeu, nessa ordem, nas últimas duas”. A métrica do poema, segundo a explicação 

do autor, é baseada no tempo de pronúncia e não na entonação das sílabas. 

Quanto aos dois poemas atribuídos a Homero, tanto a Ilíada, quanto a Odisséia põem em 

foco o “povo”, tal como a maior parte da literatura grega, mas não o povo como massa, com 

enfoque nos exércitos e nas conseqüências de guerra, e sim as ações individuais que costuram os 

costumes da pólis. Suas expressões, muitas vezes extensamente descritas (como é o caso do 

escudo de Aquiles, na Ilíada), são delicadas e simples e delineiam personagens e ações claramente 

definidas. 

Impõem-se também aqui algumas observações sobre a ação educadora da poesia grega em 

geral e da poesia de Homero, em particular. Ainda, tal como Jaeger (2010, p. 62) afirmou, a poesia 

só pode exercer tal ação quando se faz valer de todas as forças estéticas e éticas do homem. Porém 

a relação entre os aspectos ético e estético consiste em sabermos que o ético é-nos dado como 

“matéria” acidental, alheia ao seu conteúdo formativo, enquanto o que é essencial é propriamente 

seu caráter artístico, sendo que há uma profunda interação entre estes dois aspectos. 

Para Goergen (2006, p. 191), “a poesia épica tem, como nenhum outro estilo poético, um 

objetivo educacional, porque representa o todo da vida humana na sua luta com o destino por um 

mundo mais elevado”. E, segundo Jaeger (2010, p. 63), a poesia épica só pode ser propriamente 

educativa se suas raízes mergulharem nas camadas mais profundas do ser humano. Há um “ethos, 

um anseio espiritual, uma imagem do humano capaz de se tornar uma obrigação e um dever”. A 

poesia grega nas suas formas mais elevadas nos dá um trecho da existência, escolhido e 

considerado em relação a um ideal determinado de formação. 

A Odisséia pertence a uma época cujo ethos da cultura e da moral aristocrática, segundo 

Jaeger (2010, p. 81) encontra uma sociedade peculiar, que é representada idealmente, 

convertendo-se no fundamento vivo de toda a cultura helênica. Este fundamento também se expõe 

a partir do ideal de homem de que Odisseu é o exemplo por excelência – o modelo “ideal” 

entretecido. 

Este poema é a mais antiga narrativa estendida de que se tem notícia na literatura grega. Na 

verdade, ele é centrado na representação de um homem que está se esforçando para alcançar o 

reconhecimento em sua sociedade, um homem que é mais que repetidamente comparado a um 

poeta. 

Para muitos estudiosos modernos, há diferenças significativas entre a Ilíada e a Odisséia 

que não podem ser ignoradas, não apenas em termos de vocabulário e no emprego da gramática, 

mas também nas concepções e atitudes morais e religiosas. O traçado poético da Odisséia é de 

mais fácil apreensão, pois é narrado, em parte, em primeira pessoa. É o próprio Ulisses (nome em 

latim, ou Odisseu, mais próximo à tradução do grego) que conta suas aventuras enquanto esteve 

ausente de sua esposa (Penélope), de seu filho (Telêmaco) e da terra natal, Ítaca, durante dez anos 

após a batalha narrada na Ilíada. É, segundo este autor e outros helenistas, o primeiro romance de 

formação da História, de enredo bem arquitetado, que prende a atenção do leitor desde o primeiro 

verso (o poema completo tem 12109 versos hexâmetros, separados em 24 cantos); é menos 

grandioso que a Ilíada, mas mais aventuroso e romântico. 

Neste poema, pela primeira vez o poeta recorre a um artifício estilístico que será repetido 

por outros após ele: começar a história pelo meio (in media res) e deixar o princípio para ser 

contado mais tarde. O sentimento que evoca um complexo de imagens faz-nos lamentar a tragédia 

de Odisseu, preso na Ilha de Ogígia, dez anos após o início da trama. 
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Segundo Knox (2011, p. 17), “a narrativa épica em geral anuncia o ponto da história em 

que ela começa e prossegue em ordem cronológica até o fim. Mas o prólogo à Odisséia renuncia 

ao tradicional pedido à Musa” para que o poeta inicie seu canto em determinado ponto. 
 

Ela começa no vigésimo ano de sua ausência de casa, quando Atena compele Telêmaco a 

empreender a viagem a Pilos e Esparta e promove a fuga de Ulisses de seu cativeiro de sete anos 

na Ilha de Calipso. A razão para esse afastamento surpreendente da tradição não é difícil de 

encontrar. Se o poeta tivesse começado do princípio e observado uma cronologia rígida, teria sido 

forçado a interromper a sequência da narrativa assim que seu herói houvesse voltado à Ítaca, a fim 

de explicar a situação extremamente complicada com a qual ele teria de lidar na própria casa. A 

Telemaquia o habilita a preparar o terreno para o retorno do herói e apresentar os protagonistas 

das cenas finais – Atena, Telêmaco, Penélope, Euricléia, Antino, Eurímaco – bem como um grupo 

de atores secundários. (KNOX, 2011, p. 18) 

 

Assim, ainda de acordo com o autor, as descrições das viagens de Telêmaco, além de 

mapearem seu curso sob a orientação de Atena9, buscam modificar o rapaz, da timidez 

provinciana10 
à autoconfiança principesca nas suas interações com reis11. E, para além de 

delinearem um protótipo educativo para o jovem, “elas também nos oferecem duas visões ideais 

do regresso do herói, muito diferentes do destino reservado a Ulisses – Nestor entre seus filhos12, 

Menelau com a mulher e a filha13”, ambos governadores de reinos abastados e tendo súditos leais 

sob sua tutela. É como se o leitor pudesse antever o futuro de Ítaca, sendo governada pelo grande 

herói após seu retorno – ou vislumbrar, sob lentes diversas, um passado glorioso que poderia ter 

acontecido, caso Odisseu não tivesse se demorado tanto em seu nostos14. 

De modo geral, o poema contém um amálgama indissolúvel, material que parece abraçar, 

lingüística e historicamente, muitos séculos – por isso, seu fundo histórico é mais obscuro. É o 

motivo do regresso do herói, que conduz- nos à representação intuitiva da terna vida da 

comunidade em tempos de paz. A partir das viagens aventurosas e da rotina caseira com a família 

e os amigos, podemos encontrar referências para compreender a nobreza grega naqueles tempos 

arcaicos pois, sua descrição da vida familiar e política, aproxima-nos da realidade da antiga 

cultura aristocrática. 

Na Odisséia, por meio da constante intervenção de Athena no processo formativo de suas 

personagens, estas “destacam-se menos por suas virtudes heróicas do que por suas qualidades 

humanas. O espiritual é vigorosamente posto em relevo” (JAEGER, 2010, p. 45). Telêmaco, por 

exemplo, recebe com freqüência o epíteto de razoável ou inteligente, pois é sempre guiado pela 

deusa. 

                                                 
9 “À Ítaca irei eu mesma para animar seu filho, para lhe insuflar coragem no espírito. [...] À Esparta quero 

enviá-lo e à Pilos arenosa, para que sobre o regresso do pai amado se informe.” (Odisséia, I: 88-93) 
10 “A ele deu resposta Psístrato, filho de Nestor: ‘Atrida Menelau, criado por Zeus, condutor de hostes! Este 

é mesmo o descendente de quem dizes. Mas é cauteloso e envergonha-se no coração de aqui chegar pela 

primeira vez e se mostrar atrevido à tua frente.” (Odisséia, IV: 155-159) 
11 A ele deu resposta o prudente Telêmaco: ‘Atrida, não me retenhas aqui durante muito tempo. Decerto 

permaneceria ao teu lado um ano inteiro, sem que me viesse a saudade da pátria ou da  família 

Maravilhosamente me deleito quando ouço as tuas palavras. Mas os meus companheiros se agitariam na 

sagrada Pilos, no caso de tu aqui me reteres algum tempo.” (Odissséia, IV: 593-599) 
12 “Aqui se sentou Nestor de Gerênia, guardião dos Aqueus, de cetro na mão; em seu redor reuniam-se os 

filhos, vindos de seus quartos: Esquefronte, Estrácio, Perseu e Areto, assim como o divino Trasimedes. Em 

sexto lugar veio depois o herói Pisístrato, junto ao qual sentaram o divino Telêmaco.” (Odisséia, III: 411-

416) 
13 “Chegaram à ravinosa Lacedemônia cheia de grutas e o carro conduziram para o palácio do famoso 

Menelau. Encontraram-no em casa a oferecer uma festa nupcial a muitos familiares, pelas bodas do filho e 

da filha irrepreensível. [...] pois a Helena não concederam os deuses outro filho depois que dera à luz a filha 

lindíssima, Hermione, que tinha o aspecto da dourada Afrodite.” (Odisséia, IV: 1-14) 
14 Palavra grega que significa “retorno”. 
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Segundo Aubreton (1956, p. 213), a Odisséia é o poema da vida familiar. “Canta as virtudes 

não só dos heróis na guerra, mas também dos heróis na vida quotidiana”. Em meio às provações, 

Odisseu só pensa no nostos; em sua solidão de vinte anos, Penélope permanece a esposa fiel e 

sensata – no dizer de Havelock (1996, p. 128), ela é um paradigma da administração adequada do 

lar – e, mesmo num ambiente em que Telêmaco é opresso pela falta de areté dos pretendentes, o 

jovem mantém-se prudente e virtuoso. Ainda de acordo com Aubreton, o poema celebra a família: 

seus heróis, de fato, são o marido saudoso, a esposa fiel, e o filho irrepreensível. 

Porém, por ser a parte mais essencial e nobre do retorno ao lar de Ulisses, ela é, segundo 

Segal (1968, p. 422), a prova mais importante que ele precisa passar para provar sua areté e timê. 

De acordo com Goldhill (1991, p. 7), a palavra grega para ‘esposa’, alokhos está 

etimologicamente conectada com a palavra para a cama de casal, lekhos, então pode ser traduzida 

também como ‘companheira de leito’. O pleno significado deste termo pode ser compreendido 

não apenas na rejeição de Odisseu à suas ‘companheiras de leito’ anteriores, Calipso e Circe e na 

oferta de Nausícaa como noiva, mas também na jornada de Ulisses em direção a cama, feita por 

ele mesmo na ocasião das núpcias com Penélope, no centro de sua própria casa em Ítaca. O retorno 

final para a cama de sua esposa é o que torna realmente legítima a sua volta. Ainda segundo o 

autor, passo por passo, Odisseu deve construir e reconstituir uma série de relacionamentos que o 

redefinirão dentro do oikos, a esfera familiar e comunitária) do qual Penélope parece ser o ponto 

culminante. 

Desfazendo o que havia previamente feito, ela garante para si mesma a esperança da 

constância na ordem familiar, o sonho do impossível realizado. Para a lã e as urdiduras, esta é 

também uma metáfora dos desfeitos e das desmesuras, do que precisa ser desmanchado para 

encontrar o seu valor. Penélope, especialmente, nos lembra de que, para que a tapeçaria seja 

perfeita, às vezes ela precisa ser destecida e novamente tecida. 

O teste que o herói precisa conquistar é aquele de uma afirmação de sua continuidade à 

família, a responsabilidade pela vida e pela nutrição dos filhos – um contrato essencial (e, para os 

gregos antigos, também um contrato sagrado) onde a sociedade humana se conserva. O teste é 

aquele de saber se, ao lembrar-se do segredo conjugal – a técnica com que a cama de casal 

foi construída15 
– Odisseu obteria novamente sua nobre condição de pai, marido e basileu (rei). 

 

DO DESMANCHAR E RETECER CONSTANTE DOS FIOS: A CENA DA TAPEÇARIA 

 

Num esforço heurístico de uma tradução plástica dos conceitos tratados nesta pesquisa – e 

pensando na metáfora do tear e de suas tessituras – descreverei a cena que foi por mim composta, 

em forma de tapeçaria, ao trançar os fios dos conceitos estudados, de modo a analisar o poema A 

Odisséia. 

A tapeçaria, agora completa, já é passível de contemplação. A cena está envolta por uma 

tênue atmosfera de luminescência, e representa a energia da esfera familiar em tempos de paz, 

energia esta que só é sentida por meio do canto e da poesia. 

Obviamente, a tela que nosso tear de pente liço produz, a qual agora carece de seu devido 

acabamento, não é a representação de um desenho em estilo grego – parece-se, antes, com as 

tapeçarias medievais ou renascentistas. Isto ocorre devido à especificidade do tear, pois, um tear 

grego autêntico não nos serviria para a representação metafórica que foi buscada, e suas técnicas 

demandariam maiores estudos e análises, para os quais se carece de bibliografias adequadas. No 

entanto, a representação desta tapeçaria, por assim dizer, “medieval”, com o uso das devidas 

                                                 
15 (Odisséia, XXIII: 175-208). 
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lentes caleidoscópicas, funciona bem para a compreensão dos conceitos de análise aplicados a 

esta pesquisa. 

Contemplemos agora a imagem da tapeçaria que parece terminada, mas está sempre em um 

retecer constante – e é preciso que distanciemos os olhos para que possamos ver toda a “cena” 

que vai se tecendo, plena de coloridos detalhes: o ideal humano que a poesia épica forjou. 

Ao fundo, as folhas verdes da oliveira e seu tronco forte e antigo denotam uma atmosfera 

de prosperidade e paz. Em primeiro plano, e exatamente ao centro da cena, o tear simples de 

madeira, com fios crus atrelados ao seu pente liço, serve para lembrar-nos da condição sempre 

recorrente da formação: um desmanchar e retecer constante do tecido, nunca perfeito, nunca 

acabado, mas, por isso mesmo, instigante. 

Sentada ao tear, com “mãos” e o olhar absorto no jovem à sua direita – o filho – está 

Penélope, o grande modelo da graça feminina e constância na administração do lar e na honra aos 

laços matrimoniais, centrais para esta sociedade. O jovem Telêmaco, por sua vez, que na infância 

foi por ela educado, agora dependerá da guia e instrução das divinas mãos que seguram a 

lamparina (a próxima imagem, ocupando o canto superior direito da cena é a da deusa Athena, 

ela mesma, em todo o seu esplendor e inteligência). Por fim, envolvendo os ombros da esposa em 

um gesto protetor, encontra-se o paradigma do homem que atingiu a condição de herói em toda a 

sua formação: Odisseu, um basileu (rei), um nobre de estirpe – é nele que o jovem se espelhará 

para que também possa atingir seu pleno potencial como homem. 

Esta é a cena que o fio da areté, entrelaçado tanto aos fios móveis quanto aos fixos, irá 

tecer: a imagem do seio familiar (oikos), onde todas as coisas têm origem. Esta, porém, configura-

se como uma das possíveis imagens, afinal, este é o poema dos mares e das aventuras, e Odisseu, 

o homem de muitos discursos e de muitos ardis, poderia muito bem ter tecido (e desmanchado) 

tantas outras que não foram analisadas nesta pesquisa. 

Porém, a partir da tapeçaria que procurei entretecer e concordando com Shelley (2008, p. 

88), podemos perceber os efeitos da poesia homérica na educação da Antiguidade, pois “Homero 

encarnava o ideal de perfeição em caráter humano de sua época” e, para ele, “aqueles que lêem 

seus versos, foram despertados para uma ambição de se tornarem como Aquiles, Heitor e Ulisses, 

o real e o belo na amizade, patriotismo e na perseverante devoção, se revelados às profundezas 

nestas criações imortais” (idem). 

Ao escutarem os versos da poesia, numa teia intrincada que não separava a mousiké e a 

poyesis, crianças e jovens aprendiam a tornarem-se os filhos da “nobre estirpe” por meio da 

emulação dos modelos heróicos. Ainda na Grécia Clássica, Homero continuava sendo 

considerado o educador da civilização grega, tal como podemos apreender da seguinte citação de 

Vernant, 

 

Platão poderá dizer que, na obra de Homero, aprende-se a ser carpinteiro, chefe guerreiro e 

navegador; as crianças que vão à escola aprendem Homero e Hesíodo de cor, a Paidéia consiste 

em repetir esses textos, que possuem uma espécie de valor canônico, a absorvê- los. E, nesses 

textos, ao que concerne o que nós chamamos de religião – os deuses, os heróis, as descrições do 

culto, alguns pensamentos morais sobre a hospitalidade, a justiça, aqueles que são castigados por 

Zeus – é aprendido junto com o restante. (VERNANT, 2002, p. 200-201) 

 

Se tudo era aprendido ao cantar para ser relembrado, e se a areté foi tecida junto com a 

memorização dos versos, cabe destacar aqui que a enkuklios Paidéia buscava a formação de um 

tipo ideal de ser humano – ideal este que pode ser projetado no caráter de Odisseu, o herói “de 

muitas faces”. Ou, se quiséssemos estender este modelo às normas da comunidade, poderíamos 

ampliar a visão para a imagem do oikós que a tapeçaria proposta por mim procurou entretecer, 
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destacando também o papel da deusa Athena na condução dos jovens, a maturação destes por 

“inspiração divina” em heróis, e a excelência feminina expressa em Penélope – um desmanchar 

e retecer constante dos fios para a preservação da esfera familiar. 

Ao enlaçar os fios móveis da Memória, do Canto e da Origem da Linguagem, trançando-

os aos fios fixos da timé, da tekhné, da kalós agathia e da kléos (por meio do fio principal da 

areté), mãos humanas e divinas – mas sempre mãos femininas, com exceção do Bardo, ele mesmo 

– foram capazes de nos fazer sentir a energia estético-formativa do canto e da poesia em tempos 

primitivos. 

A imagem entretecida é apenas uma, dentre as muitas possíveis – e de fato o herói composto 

por muitos fios, Odisseu, viveria outras tantas aventuras, as quais não foram sequer mencionadas 

devido à brevidade desta pesquisa. No entanto, a “cena” destaca seu nostos aos papéis de pai, 

marido e basileu, enfatizando a importância do seio familiar para a preservação de sua nobreza 

de estirpe – condição essencial desta transmissão estético-formativa. 

E nós, em quais valores temos espelhado a educação das novas gerações? O que deveríamos 

dizer, nós, que já estamos aqui, para os novos que chegam ao mundo? Teria neste mundo ainda 

algum lugar no qual o canto dos bardos e a poesia épica, bem como outros sons, harmonias e 

poemas, atuariam como forças formativas em seu mais alto valor? 

O que nos sobrou desta energia antiga que contém o canto? As Musas ainda cantam, mas 

sabemos nós escutá-las? 
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CRIAÇÃO COLETIVA EM LITERATURA INFANTIL E JUVENIL: COM A 

PALAVRA AS AUTORAS 

 

Edna Bueno 

Antonella Flavia Catinari  

Marcela Afonso Fernandez 

Andrea Viviana Taubman 

 

Neste trabalho nos propomos a apresentar algumas questões e reflexões decorrentes de 

nossas experiências de escrita literária colaborativa. Para tanto, articulamos referenciais teóricos 

que abordam essa temática com a nossa vivência de construção coletiva de textos literários. 

Ressaltamos alguns achados com o intuito de contribuir para a análise dessa possibilidade de 

criação que, apesar de não ser uma novidade no meio literário, ganhou relevância na 

contemporaneidade em função da oportunidade de compartilhamento via internet e da profusão 

de oficinas de produção literária.  

Gostaríamos de iniciar por uma reflexão de María Teresa Andruetto, em seu livro Por uma 

literatura sem adjetivos (2012):  

 

A literatura mergulha primeiro na memória de quem escreve e, depois, no campo de ressonâncias 

de quem lê, e é desse modo e nesse lugar insondável de uma subjetividade que escreve o que outra 

subjetividade lê, que escritor e leitor se comprometem (p. 190) 

 

Ao falarmos de criação coletiva/escrita colaborativa, temos de ter em mente o encontro 

constante e permanente do escritor com o leitor, uma vez que, durante o processo, rascunhos são 

compartilhados. Ao mesmo tempo em que cada autor comparece com o seu texto — polifônico, 

por ser literário —, ele se torna artífice dos demais textos de forma real, ao interferir neles de 

maneira que pode ser comprovada.  

Na medida em que compreendemos o processo da escrita como um meio de reinventar a 

vida, criando, assim, um mundo imaginário, a escrita colaborativa estabelece negociações e 

reflexões coletivas sobre o próprio ato de imaginar e, consequentemente, amplia as possibilidades 

de busca de cada autor. Nesse 

entido, o de reinventar a vida, Leyla Perrone-Moisés, em Flores da Escrivaninha, diz que 

 

[...] na sua gênese e na sua realização, a literatura aponta sempre para o que falta, no mundo e em 

nós. Ela empreende dizer as coisas como são, faltantes, ou como deveriam ser, completas. Trágica 

ou epifânica, negativa ou positiva, ela está sempre dizendo que o real não satisfaz (2006, p.  104). 

 
A escrita colaborativa trata-se, acima de tudo, de um espaço coletivo para refletir sobre a 

vida, recriar o real, dar poder à imaginação e formar pensamento de modo compartilhado. 

Acreditamos que essa forma de escrever traz em si um caráter ainda mais revolucionário, porque 

aceitamos a voz do outro em nosso texto. E ao nos abrirmos para o outro, paulatinamente 

descortinamos e tomamos consciência das nossas memórias pessoais e sociais, valorizando o que 

há de singular na identidade que nos constitui (Yunes, 2009). Retomando Leyla Perrone-Moisés 

(2006), vemos que 
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Representar o que poderia ter acontecido é sugerir o que poderá acontecer, é revelar possibilidades 

irrealizadas do real. E é nesse sentido que a literatura pode ser e é revolucionária: por manter viva 

a utopia, não como o imaginário impossível, mas como o imaginário possível. [...] O que a 

literatura pode, e faz, é ampliar nossa compreensão do real, por um processo que consiste em 

destruí-lo e reconstruí-lo, atribuindo-lhe valores que, em si, ele não tem” (p. 108) 

 

Apresentar as convicções individuais e o universo emocional mais íntimo revelado pela 

escrita e desnudar este conjunto diante de um grupo que exercita o mesmo ofício de carpintaria 

das palavras, é oportunidade pouco usual de se estabelecer uma comunidade (lugar da segurança 

e da confiança mútua) na modernidade líquida descrita por Zygmunt Bauman. As relações 

interpessoais decorrentes dessa prática substituem as frágeis conexões da alta modernidade por 

outras sólidas e profundas, capazes de criar, por meio dessa rede de compartilhamentos, um 

ambiente de real cooperação em várias esferas, gerando uma verdadeira família, como definido 

pela ONU (Organização das Nações Unidas) em 1994: “família é gente com quem se conta”. 

Complementando a ideia de indivíduo e comunidade, citamos Jordi Sierra i Fabra. No 

prólogo de seu livro La página escrita (2008), ele afirma: 

 

Cada escritor, em si mesmo, é um mundo singular, um ente único, diferente, guiado por instintos, 

forças incontroláveis, paixões, febres e arrebatamentos, enquanto se ilumina com o sol de seu 

próprio universo. [...] Escrever é a solidão máxima, e, ao contrário, a companhia global. Você e 

suas personagens. É a liberdade. (p.9)i 

 

Para mais adiante, então, citar Alejandro Jodorowsky que diz que “se você é (ou se sente) 

afortunado, se a vida te abençoou com um dom (ou acredita tê- lo), deve compartilhá-lo com os 

outros e inclusive ofertar parte dele, sem esperar nada em troca”. Segue i Fabra: 

 

Compartilhar minha experiência com outros candidatos a escritor é também uma maneira de levar 

o que mais amo às últimas consequências, posto que não sou, nem me sinto, um mestre, professor, 

erudito ou intelectual capaz de dissertar sobre o divino e o humano da literatura. (Idem)  

 

São palavras que se completam com o pensamento de Anaïs Nin em seu livro Em busca de 

um homem sensível (1987, p.19): “Escrevemos para aprender a falar com os outros, para 

testemunhar nossa viagem no labirinto. Para abrir, expandir nosso mundo quando nos sentimos 

sufocados, oprimidos ou abandonados”. Na escrita literária coletiva, esse sentido de comunicação 

daquilo que nos é visceral aparece de forma imperiosa. Escrever coletivamente é passear de mãos 

dadas pelos bosques da ficção, para nos remeter a Umberto Eco. 

Dessa forma, o exercício desse tipo de criação nos exige abandonar certos pudores, já que 

exibimos nossa alma sem cobri-la com os véus que o trabalho de burilar a linguagem nos oferece. 

Escrever coletivamente nos exige exibir ao outro um mundo ainda em construção, com nossas 

pegadas e digitais ainda aparentes. Entregamos nossos textos, ou seja, um mundo que criamos 

muitas vezes para poder sobreviver, aos olhares de nossos companheiros de jornada para que eles 

critiquem, sugiram cortes e mudanças, enfim, se apropriem e participem ativamente desse 

processo. É necessário que essa atividade seja guiada pelo sentimento de cumplicidade, de 

respeito e de humildade. Expor-se e suportar a tarefa de criticar e ser criticado é um largo 

aprendizado. 

Ao escrevermos, ativamos elementos de nossa memória, de nossa percepção e de nossa 

imaginação. Jogamos com o que fomos, somos e com nosso devir. Está ali, em nosso texto, a nossa 

vida, por mais que se trate de criar um universo jamais vivenciado por nós. Porque, para criar, para 
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escrever, sobretudo para crianças e jovens, é preciso buscar, em si, o imaginário infantil e juvenil, 

as nossas experiências, partir delas para chegar ao outro. 

A escrita atravessada pela colaboração do outro, experiência avivada pela partilha, nasce do 

baú da memória, espaço subjetivo no qual os acervos e repertórios singulares desautomatizam “o 

estar no mundo como qualquer outro” (Yunes, 2009, p. 23) e compõe o eu identitário de cada um. 

Desse entrelaçamento das memórias pessoais e sociais que permeiam a escrita colaborativa, cada 

um pode afirmar sua identidade e elaborar sua percepção de mundo. 

É fundamental, no entanto, estar atento ao caráter de fingimento e de fantasia que perpassa 

toda criação literária, àquilo que Wolfgang Iser (1979) vai chamar de “como se”. Segundo o 

pesquisador alemão, não há um compromisso da literatura com o que se convencionou chamar de 

real e nela “apresenta-se um mundo do como se (as an if world), cujo faz-de-conta não é suscetível 

de invalidação quando mostrado como tal. “ E será justamente essa característica que nos 

permitirá, na criação coletiva, manter nossa individualidade intacta e nossos segredos 

indevassados. A escritora e romancista espanhola Rosa Montero aborda essa questão em seu 

romance A louca da casa (2006, p.242- 243): 

 

Ao brincar com os “e se”, o romancista experimenta com essas vidas potenciais. [...] O escritor 

pega um grumo autêntico da existência, um nome, um rosto, uma pequena anedota, e começa a 

modificá-lo mil e uma vezes, substituindo os ingredientes ou dando-lhes outra forma, como se 

houvesse aplicado um caleidoscópio sobre sua vida e estivesse fazendo rodar indefinidamente os 

mesmos fragmentos para construir mil figuras distintas. E o mais paradoxal de tudo é que, quanto 

mais você se afasta com o caleidoscópio da sua própria realidade, quanto menos você pode 

reconhecer a sua vida no que escreve, mais estará se aprofundando dentro de si. [...]. Alcançar a 

distância exata com o que você conta é a maior sabedoria de um escritor; você tem que conseguir 

que aquilo que está narrando te represente, enquanto ser humano, de um modo simbólico e 

profundo, do mesmo modo como os sonhos o fazem; mas tudo isso não deve ter nada a ver com o 

anedótico da sua pequena vida. 

 

A criação advém, assim, desse oscilar entre estar com os pés no chão e caminhar nas 

nuvens, movimento contínuo de buscar dar sentido ao vivido. Quando de mãos dadas por meio 

da escrita colaborativa, o sentido ganha amplitude, ressonância, elaborando o vivido por cada 

sujeito envolvido no processo criativo. O escritor, assim, é aquele que mente, olha para a realidade 

intensamente, questionando-a e imprimindo seu olhar, sua mentira, no papel (Andruetto, 2012). 

É interessante pensarmos também, e aqui estamos novamente nos reportando ao 

compartilhamento de rascunhos, acerca de todos os elementos que são acionados durante o 

processo de criação e que, depois na concretude da escrita, não necessariamente devem estar 

presentes. É fundamental que esses universos sejam compartilhados e também construídos de 

forma coletiva. 

Tal reflexão é inspirada por dois mestres da crítica literária: Italo Calvino e Umberto Eco. 

Calvino, em seu Seis propostas para o próximo milênio (1995), ao produzir sua conferência sobre 

a exatidão, afirma que 

 

[...] a exatidão quer dizer principalmente, três coisas: 

um projeto de obra bem definido e calculado; 

a evocação de imagens visuais nítidas, incisivas, memoráveis [...]; 

uma linguagem que seja a mais precisa possível como léxico e em sua capacidade de traduzir as 

nuanças do pensamento e da imaginação. (p 71-72) 

 

E, a partir da leitura de um texto de Giacomo Leopardi, resume o que, para ele, Calvino, 

isso significa: “[...] a atenção extremamente precisa e meticulosa que ele [Leopardi] aplica na 
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composição de cada imagem, na definição minuciosa dos detalhes, na escolha dos objetos, da 

iluminação, da atmosfera. “ (p.75) 

A definição de Calvino dialoga com o livro de Umberto Eco Pós-escrito a O nome da Rosa, 

de 1985. Nessa obra, Eco discorre sobre seu processo de criação e relata que dispensou quase um 

ano somente elaborando o universo de O nome da Rosa. Pesquisou a respeito do universo em que 

se inseriria o romance a ponto de inventariar longas listas de livros que pudessem fazer parte de 

uma biblioteca medieval, por exemplo. Produziu uma série de fichas com todos os dados sobre as 

vidas de suas personagens, sendo que a maioria das quais nunca chegou a utilizar na história. O 

escritor italiano alegou, no entanto, o fato de ser fundamental para a construção de seu mundo de 

ficção que ele tivesse o domínio sobre todo aquele universo; para o leitor não importaria, até 

porque nem tomaria conhecimento disso, mas para ele, sim. Eco afirma que, para ele, como autor, 

é fundamental saber construir um mundo da ficção o mais mobiliado possível, nos seus últimos 

pormenores. Segundo ele, “O problema é construir o mundo, as palavras virão quase por si só 

(1985, p.22).” Além disso, esse escritor defende, em outra obra: Seis passeios pelo bosque 

de ficção (1994), que não se pode dar ao leitor todos esses pormenores do mundo construído pelo 

autor, pois é preciso que este último “preencha uma série de lacunas”, já que “todo texto é uma 

máquina preguiçosa pedindo ao leitor que faça uma parte de seu trabalho (p.9).” 

No trabalho colaborativo de colocar em funcionamento essa “máquina preguiçosa”, essas 

lacunas devem ser decididas de comum acordo entre os autores envolvidos, o que exige olhar 

apurado, sensibilidade exercitada, cuidado extremo com o texto do outro e humildade com o seu 

próprio material. 

Para o jovem escritor/leitor, de modo geral mais gregário que o adulto, essa prática pode 

ser bastante significativa e servir para atraí-lo para o universo da escrita/leitura. Coadunar e 

harmonizar o que falta — e o que sobra — em cada escritor é árdua tarefa em uma escrita 

colaborativa. É preciso dialogar, indagar, cortar, somar para construir um todo coerente e que 

satisfaça aqueles critérios de inventividade e qualidade que levem o texto a entrar no mundo que 

chamamos literatura. 

Acreditamos que falar de criação coletiva/escrita colaborativa é tema da maior importância 

nos dias que se seguem, uma vez que vivemos em um tempo/espaço em que as características que 

marcaram a modernidade, dentre elas o individualismo, a competitividade, a crença na ciência e 

poder do homem de dominar a natureza, encontram-se em processo de radicalização. É esse o 

quadro que o sociólogo britânico Anthony Giddens traça e denomina “alta- modernidade” em seu 

livro As consequências da modernidade (1991, p.13-19). Esse processo, segundo o pensador, 

promove o distanciamento dos valores culturais e perda gradual dos vínculos de pertencimento 

social. É a tão falada era da globalização, que, na verdade, nos coloca em meio a um turbilhão de 

identidades políticas e sociais, o que nos fragmenta a ponto de termos dificuldade de nos 

identificarmos com o outro. 

Acreditamos, ainda, na importância da busca de experiências coletivas, em que os sentidos 

de colaboração, respeito, identificação e solidariedade sejam uma maneira de enfrentarmos um 

mundo em que as relações se tornam, de forma evidente, superficiais, efêmeras, ditadas muitas 

vezes por interesses de mercado. Trabalhar com arte, no caso a literária, de maneira coletiva, hoje, 

é uma arma para nos defendermos de uma total desarticulação imposta pelos detentores do poder 

estabelecido. Esse tipo de criação é uma escrita de resistência às forças que impõem o 

imediatismo, o instantâneo nas relações, deixando de lado a eventualidade a até a capacidade de 

engajamento e de inscrição no tempo. 
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DEPOIMENTO EDNA BUENO 

 

Depois de já ter frequentado várias oficinas literárias, tive minha primeira experiência com 

criação coletiva sob coordenação de Anna Claudia Ramos, na Vila das Artes/RJ. Éramos quatro - 

Anna Claudia, eu, Antonella Catinari e Márcia Cristina Silva. Inesquecíveis o exercício da costura 

do texto, a busca da verossimilhança, da construção coletiva de enredo e personagens. E o tempo, 

esse que não controlamos: o tempo da escrita. No caso, um tempo percorrido em conjunto já que 

escrevíamos uma única história. 

A segunda experiência foi na Estação das Letras/RJ, sob coordenação de Nilza Rezende. 

Um grupo de sete alunos quis experimentar os caminhos da construção de um livro de contos e 

assim surgiu “Rio 7x7” (editora Selo Off Flip). Um livro de sete autores, cada um com sete contos, 

todos focados no Rio de Janeiro. Partimos, cada um, de um ponto de vista. Eu, dos sete dias do 

Gênesis, um dos pontos de vista propostos. E, de novo, a questão do tempo da escrita. Escrever é 

um aprendizado do tempo. 

A vontade de, a cada encontro, apresentar um texto bem acabado era enorme, e lá ia eu com 

um rascunho em estado brutíssimo. Esse, porém, o ponto marcante da criação coletiva: quantas 

vezes o olhar do outro enxerga o cerne do seu enredo, aponta a personagem mais importante da 

trama, tantos detalhes. Era preciso paciência e dedicação. 

Compartilhar rascunhos é uma arte. Muitas vezes é doloroso abrir mão, abdicar de partes 

do texto. E a leitura dos outros aponta exatamente os excessos. Posso dizer que a experiência me 

colocou mais próxima ao que é minha palavra e estilo de escrever. 

E vieram outras experiências. Atualmente, com outras quatro autoras, me dedico a dois 

projetos na área de literatura para crianças. São trabalhos de escrita colaborativa. Criticar e 

comentar são saberes difíceis. Delicadeza, mas firmeza, qual a medida para entrar no texto do 

outro? E para receber a palavra do outro no próprio texto? Exercício, vivência, aprendizado, muito 

se pode dizer de tal experiência. Também afeto. Uma rica experiência. 

 

DEPOIMENTO ANTONELLA FLAVIA CATINARI 

 

Em 1997, após sair traumatizada de uma Oficina de Roteiro de uma grande emissora de 

TV, para o qual havia sido selecionada em meio a 660 candidatos, pois meus textos ali eram 

totalmente desrespeitados, entrei em uma profunda crise achava que nunca mais fosse escrever. A 

sorte foi que, em 1998, cheguei à Estação das Letras, na Oficina de Textos para Crianças e Jovens, 

coordenada pela Anna Claudia Ramos. Recebi uma leitura afetuosa e respeitosa de meus textos e 

fui restabelecendo a confiança durante o processo de criação literária. 

Em 2001, já instalada no atelier da Anna Claudia, na companhia da Edna Bueno e da Márcia 

Cristina Silva, iniciamos uma experiência de criação coletiva totalmente colaborativa e 

compartilhada de modo presencial que acabou durando dois anos. Durante esse período, 

imaginamos e construímos coletivamente um mundo, seus habitantes e suas histórias. A voz de 

cada personagem cabia a cada uma de nós, porém, como os fatos se entrelaçavam e o que mudava 

era o ponto de vista, era necessário interferirmos concretamente na escrita umas das outras. Isso 

nos trouxe uma cumplicidade e um sentimento de comunhão literário-afetivo que jamais 

imaginávamos ser possível. O livro ainda não foi publicado (alguém se habilita?), mas a 

experiência foi transformadora. 

Anos depois, em 2014, entrei para a Oficina de Produção de Textos para Crianças e Jovens 

da Ninfa Parreiras, onde estou até hoje. E ali formamos uma espécie de “família literária”, em que 
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compartilhamos nossos textos de forma respeitosa, mas com liberdade para cortar, criticar, chorar, 

rir e nos emocionar. Durante esse período, participei com meus parceiros de oficina de dois 

projetos coletivos: um de contos cujo mote partia de um bairro do Rio de Janeiro e um personagem 

real que tivesse sua história ligada a esse local, e o outro, um livro de aldravias, um tipo de poesia 

criada em Mariana (MG). O primeiro deu origem ao livro Mapas literários: um Rio de histórias, 

da editora Rovelle (2015); o segundo, ao livro Miudezas(2016), publicado artesanalmente pela 

Cartonera Carioca, um selo independente criado pela própria Ninfa. No momento estamos em 

meio a nosso terceiro projeto, agora de minicontos, criados a partir das ilustrações de um dos 

membros da “família”, o ilustrador Agostinho Ornellas. Acho que agora não paro mais... 

 

DEPOIMENTO MARCELA AFONSO FERNANDEZ 

 

Desde 2012 participo da Oficina de Literatura e Criação de Textos Infantis e Juvenis 

ministrado pela professora Ninfa Parreiras, na Estação das Letras, espaço dedicado ao universo 

da literatura, no Rio de Janeiro. De lá pra cá vivo um processo de aprendizagem contínuo marcado 

pela leitura e escrita solidária. A dinâmica de criação é baseada na troca cuidadosa e respeitosa 

de pontos de vista a respeito dos textos literários escritos por todos os integrantes da turma, a 

partir de uma mediação atenta e acolhedora da professora. Cada etapa da revisão leva em conta 

a autoria de cada escritor, processo criativo que enriquece a todos e, paulatinamente, nos leva a 

aprender a lapidar (recortar) e imprimir nossa marca no texto. Lemos obras literárias diversas, 

compartilhamos impressões e emoções, para aguçarmos nossa faceta escritora. 

Foi nesse ambiente de apoio mútuo que juntos escrevemos em coautoria o livro Mapas 

literários: o Rio em histórias (2015), no qual publiquei meu primeiro conto: Rio das Rosas. Nessa 

experiência pude saborear cada versão do texto estimulada pela escuta sensível e pela apreciação 

cuidadosa da professora e dos amigos e coautores. O livro Miudezas (Cartonera Carioca, 2016) 

seguiu essa mesma trilha aberta a muitas mãos, consolidando o prazer pelo lapidar decorrente da 

escrita solidária. Hoje sinto-me capaz de ler com cuidado as linhas e entrelinhas, a forma e o 

conteúdo de um texto literário, reconhecendo o que há de precioso no processo de criação. Viver 

e testemunhar o processo criativo de todos os envolvidos no projeto refinou meu olhar sobre a 

escrita literária valorizando e extraindo o sumo de cada texto, e mais, o sumo da vida. 

 

DEPOIMENTO DE ANDREA VIVIANA TAUBMAN 

 

Em janeiro de 2014 comecei a frequentar o Sarau Poesia no Parque, no Parque das Ruínas, 

no Rio de Janeiro. Morava em Teresópolis, a quase 100 quilômetros da capital. Estava no meu 

quarto ano de literatura infantil, com 4 livros publicados e várias participações em eventos 

literários. 

Por ter uma formação acadêmica em química, sentia muita falta de troca de saberes no 

universo da literatura infantil. Busquei uma pós-graduação, mas acabei optando pela Oficina de 

Literatura e Criação de Textos Infantis e Juvenis ministrada pela escritora e professora Ninfa 

Parreiras na Estação das Letras. Desde a primeira aula, constatei que aquele era um lugar de amor. 

O acolhimento foi tão intenso, que me senti à vontade para dividir com eles os motivos que me 

levavam à oficina: sentia muita solidão e insegurança por não ter com quem compartilhar meus 

escritos. Meu primeiro texto, excessivamente visceral, foi recebido com assombro e compaixão. 

Não foi poupado de críticas pela forma. Vi-me fragilizada e senti um forte incômodo, mas isso foi 

arrefecendo à medida que o método colaborativo se consolidava emocionalmente em mim. Passei 
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a aceitar as sugestões, colocadas com respeito, parcimônia, propriedade e afeto, com bastante 

tranquilidade. 

Meu conto “Tereza na praia”, selecionado para fazer parte do livro Mapas literários: o Rio 

em histórias (Editora Rovelle, 2015) foi concluído com doze colegas opinando e me ajudando a 

dar o ponto final na história. 

Escrevi com outra colega - que não frequenta a oficina - uma história ainda inédita. Trocamos 

emails para construir a narrativa. Foi outra vivência enriquecedora. Os leitores críticos que já a 

leram disseram não conseguir identificar as vozes de uma e da outra, o que me faz acreditar que 

a escrita colaborativa foi eficiente e conseguimos criar um fio narrativo harmonioso. 

Em 2016 a turma da Estação criou o selo Cartonera Carioca e publicou Miudezas, com 3 

aldravias de cada um dos colaboradores. Escrever é um ato solitário, mas pode se transformar em 

ato solidário quando são criadas condições para uma partilha respeitosa e amorosa de emoções e 

saberes. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ANDRUETTO, María Teresa. Por uma literatura sem adjetivos. São Paulo: Editora Pulo do Gato, 2012. 

BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Rio de Janeiro: Editora 

Zahar, 2003. 

CALVINO, Ítalo. Seis propostas para o próximo milênio. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 
ECO, Umberto. Pós-escrito a O nome da Rosa. Rio de janeiro: Nova Fronteira, 1985. 

. Seis passeios pelo bosque de ficção. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. 

FABRA, Jordi Sierra i. A página escrita. 2. Ed. São Paulo: Editora SM, 2008. 
GIDDENS, Anthony. As consequências da Modernidade. São Paulo: Editora UNESP, 1991. -(Biblioteca 

básica) 
ISER, Wolfang. “A interação do texto com o leitor”. In:JAUSS, Hans Robert et al. A literatura e o leitor: 

textos de estética da recepção. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. 
MONTERO, Rosa. La loca de la casa. Madrid: Santillana Ediciones Generales, 2006. 
NIN, Anais. Em busca de um homem sensível. São Paulo: Brasiliense, 1987. 
PERRONE-MOISÉS, Leyla. Flores da Escrivaninha (Ensaios). São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 
QUEIRÓS, Bartolomeu Campos de. Para ler em silêncio. São Paulo: Editora Moderna, 2007. 

. Sobre ler, escrever e outros diálogos (org. Julio de Abreu). São Paulo/Belo Horizonte: Autêntica 

Editora, 2012. 

YUNES, Eliana. Tecendo um leitor: uma rede de fios cruzados. Curitiba: Aymará, 2009. 

  



 

 

P
ág

in
a1

1
5

 

 

ENCANTAMENTO COM A LITERATURA INFANTIL:CONTRIBUIÇÕES 

À PRÁTICA PEDAGÓGICA PARA FORMAÇÃO DE LEITORES 

 

Andreia dos Santos Oliveira (IFRO) andreia.oliveira@ifro.edu.br 

 

Resumo: O estudo que ora se apresenta é um recorte dos resultados finais da pesquisa-

ação intitulada: Encantamento com a Literatura Infantil: contribuições à prática 

pedagógica para formação de leitores. Seu objetivo foi analisar os saberes disciplinares, 

experienciais e temporais referentes à Literatura Infantil de professores de um 

município do interior de Rondônia. A investigação foi desenvolvida em uma escola 

pública municipal entre os meses de outubro a novembro de 2014 e utilizou dos seguintes 

instrumentos de coleta de dados: entrevista e observação. Objetiva-se com esse texto 

fomentar as discussões referentes aos saberes necessários à prática pedagógica, mais 

especificamente à prática dos professores mediadores da leitura literária infantil. As 

incursões teóricas realizadas nesse estudo objetivaram elucidar sobre os saberes 

disciplinares, experienciais e temporais de literatura infantil por professores dos 

primeiros anos do Ensino Fundamental. As observações em sala e a entrevista 

possibilitaram considerar muitas lacunas tanto nos saberes disciplinares quanto nos 

experienciais e temporais desses docentes. Considera-se, portanto, a necessidade de 

uma formação inicial adequada que abranja tanto conhecimentos teóricos quanto 

práticos sobre a Literatura Infantil, conhecimentos esses que vão desde critérios de 

julgamento de uma obra até o percurso histórico da literatura infantil. Deve-se também 

exigir da escola acompanhamento pedagógico e momentos de estudo e discussões sobre 

as dificuldades apresentadas pelas professoras iniciantes, proporcionando assim uma 

aquisição dos saberes experienciais baseados não apenas na reprodução de atos, mas 

na reflexão e avaliação da prática pedagógica. E por fim, espera-se que esse estudo, 

através dos dados levantados e o debate realizado, torne possível uma maior elucidação 

sobre a temática, assim como o desenvolvimento de novas investigações na área. 

Palavras-chave: Literatura Infantil. Práticas Pedagógicas. Formação de leitores. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este texto trata-se do recorte de uma dissertação de mestrado em Educação Escolar e, 

objetiva fomentar as discussões referentes aos saberes necessários à pratica pedagógica, mais 

especificamente à prática dos professores mediadores da leitura literária infantil. 

Durante muito tempo, acreditou-se que para ser docente necessitava apenas possuir dons, 

desconhecendo assim a importância do ensino formal, tanto em nível de formação inicial quanto 

continuada. Entretanto, com o passar do tempo, confirmou-se que a prática docente é composta 

de muitos saberes indispensáveis à boa prática pedagógica (TARDIF,2014). Nessa perspectiva, 

tornar-se um docente apto a exercer sua profissão requer o domínio desses conhecimentos. 

Podemos realizar uma equiparação desses saberes aos dos docentes mediadores da leitura 

literária, tendo em vista que os estudiosos da temática Literatura Infantil, Costa (2007) e Oliveira 

(2008), argumentam que esses profissionais precisam dominar muitos conhecimentos a respeito 

do assunto para realizar um trabalho que favoreça a formação de novos leitores. Haja vista que a 

leitura de textos da Literatura Infantil se mostra pertinente para a etapa da formação de novos 

leitores. Ela foi classificada por Coelho (2000) como agente formador por excelência devido sua 

importante contribuição para a formação de futuros leitores. Não apenas serve como elemento de 

formação, mas também de transformação, pois como toda literatura, permite que façamos uma 

leitura eficaz do mundo e dos humanos, contribuindo para reflexão e transformação. Mas para 
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que isso ocorra, faz-se necessário que os mediadores da leitura tenham alguns conhecimentos 

sobre o assunto e criem estratégias que oportunizem o contato dos discentes com a leitura literária. 

O questionamento levantado ao longo desse artigo fora “Quais os saberes disciplinares, 

experienciais e temporais possuem os professores dos primeiros anos do Ensino Fundamental 

referentes à literatura infantil? Esse questionamento enquadra o estudo em uma abordagem 

qualitativa. 

O objetivo do escrito é discutir os saberes disciplinares, experienciais e temporais 

referentes à Literatura Infantil de duas professoras dos primeiros anos do Ensino Fundamental de 

uma escola pública municipal de Ariquemes- RO. Para isso, em um primeiro momento 

abordaremos os saberes literários necessários ao docente mediador da leitura literária, em seguida 

faremos relatos sobre os saberes disciplinares, experienciais e temporais resultantes das 

entrevistas e observações realizadas durante a pesquisa. 

 

A LITERATURA INFANTIL E OS SABERES 

NECESSÁRIOS AO DOCENTE MEDIADOR DA LEITURA LITERÁRIA 

 

É nos anos iniciais do Ensino Fundamental que a criança passa a ter maior contato formal 

com a linguagem escrita. Sendo assim, torna-se papel da escola e do professor criar estratégias 

para que ela aprenda a ler convencionalmente os mais variados gêneros textuais, entre eles os 

literários, tendo em vista que esses textos contribuem para o letramento literário. Cossom 2012 

(apud SANTOS; MORAES, 2013) define letramento literário como sendo prática social que deve 

ser estimulada nas escolas levando em consideração o prazer proporcionado pela leitura literária 

e ainda a contribuição desses textos para o conhecimento. 

A importância do trabalho com a Literatura Infantil (LI) em sala de aula é preconizada 

também pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), primeiro ciclo, haja vista a 

especificidade desse material. Considera a experiência humana como elemento formador da 

literatura, portanto deve ser trabalhada e discutida. 

Abramovich (2003, p.13) em um relato de suas memórias de leitura de infância confirma o 

poder que a leitura de textos da LI tem ao entrar em contato com o ser em formação: “E essa 

volúpia de ler, essa sensação única e totalizante que só a literatura provoca (em mim pelo 

menos)[...]”. Mas o que é essa literatura capaz de provocar tantas emoções em uma pessoa? De 

que forma ela pode contribuir no processo de alfabetização e na formação de leitores? 

Cavalcante (2002) defende a literatura como sendo processo de libertação e representação 

da humanidade, nessa perspectiva sempre representará a existência humana de forma singular. 

Literatura e vida se confundem tornando a própria expressão do ser humano. Essa arte não 

é apenas passatempo como a denominam alguns imediatistas. Comemos para satisfazer uma 

necessidade biológica do corpo. Lemos literatura para satisfazer a necessidade poética, criadora, 

inventiva, de fantasia. Cândido (2010) afirma que o ser humano necessita de literatura, porque 

carece fugir da realidade. Dessa forma, o estudioso evidencia que nós, seres humanos, 

precisamos de ficção e fantasia como forma de sobrevivência social e emocional. O mesmo autor 

mantém seu posicionamento na obra publicada em 1975 quando sustenta a compreensão da 

realidade por meio da ficção e a construção da ficção advinda de elementos do mundo real. 

Na perspectiva de Abramovich (2003) e Oliveira (2008), trabalhar com a LI em sala de 

aula é estabelecer uma relação dialógica com o aluno, pois permite um diálogo a respeito do 

objeto livro, bem como a cultura e realidade daqueles alunos. É através do contato com esses 
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textos e numa relação de cumplicidade com os personagens que muitas crianças sentem emoções 

como o medo, a raiva, a alegria, a tristeza, fundindo assim fantasia e realidade. 

Apesar da importância da LI para a formação do aluno leitor e constituição do sujeito, não 

é raro encontrarmos professores carentes de saberes necessários para mediar esse conhecimento. 

Sabemos que na atualidade, muitos são os saberes exigidos dos professores. Para Tardif (2014, 

p.36) “Pode-se chamar de saberes profissionais o conjunto de saberes transmitidos pelas 

instituições de formação de professores”. O pesquisador acrescenta sua definição afirmando que: 

 

Pode-se definir o saber docente como um saber plural, formado pelo amálgama, mais ou menos 

coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e 

experienciais. 

 

Ainda em relação aos saberes docentes, Tardif (2014) defende que eles são temporais, 

plurais e heterogêneos, personalizados e situados, e que carregam marcas dos seres humanos. 

Nessa perspectiva, tornou-se conveniente investigar se essas docentes possuíam esses saberes 

referentes à LI. 

 

OS SABERES DISCIPLINARES REFERENTES À LI 

 

Uma análise realizada, por ocasião de uma pesquisa de mestrado em Educação Escolar nas 

ementas de 04 (quatro) campus que oferecem a Licenciatura de Pedagogia em Rondônia e outras 

02 (duas) que ofertam o curso na modalidade a distância, permitem-nos afirmar que há uma 

fragilidade dessas instituições na formação de pedagogos para serem mediadores de leitura 

literária. Pois em todas as grades analisadas, a disciplina de Literatura Infantil é ofertada apenas 

de forma optativa e os poucos temas presentes nas ementas referentes à temática aqui em 

discussão priorizam os aspectos teóricos em detrimento dos práticos. 

O documento intitulado “Relatório final de grupo de trabalho alfabetização infantil” 

(BRASIL, 2003, p.138) raciocina na mesma perspectiva e argumenta que a proporção da carga 

horária destinada ao ensino de língua, literatura infantil e alfabetização é muito reduzida em 

relação ao total” e complementa afirmando que esses temas são abordados apenas na forma 

teórica, desprivilegiando assim a prática em sala de aula. 

Santos (2005) em sua dissertação de mestrado também aborda a questão da literatura 

infantil e a formação de professores, revelando que uma pesquisa realizada na cidade de 

Presidente Prudente evidenciou a lacuna existente tanto em relação à formação inicial quanto 

continuada dos professores. Assim como os professores investigados em uma escola pública 

municipal do estado de Rondônia (OLIVEIRA, 2015), esses docentes afirmaram ter visto a LI de 

forma simplista. Essa fragmentação na formação inicial do professores contribui para que alguns 

deles utilizem textos literários infantis apenas de forma utilitária, desconsiderando todo o seu 

caráter artístico. 

Ainda em relação a esse saber, foi possível evidenciar por meio dos discursos dos 

professores investigados que em muitas instituições de ensino superior (Pedagogia) há 

prevalência dos aspectos teóricos sobre os práticos. É preciso que um curso de formação de 

professores não seja firmado apenas em teorias, mas sim em teorias com relações diretas com a 

prática, aquilo que é real, concreto, e decorrente das salas de aulas. 

Observamos ainda, nos relatos das docentes investigadas, que em suas formações iniciais 

faltaram teoria e prática a respeito da temática LI. Libâneo (2002) aponta para uma formação 

inicial que ofereça conhecimento teórico e prático aprofundados aos acadêmicos dos cursos de 
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licenciatura. Dessa forma, com conhecimentos adequados os professores terão a oportunidade de 

oferecer aos estudantes um ensino de maior qualidade. 

Ambas as professoras entrevistadas eram licenciadas em Pedagogia, entretanto relataram 

não ter tido em suas grades curriculares a disciplina de Literatura Infantil e que o assunto foi 

pouco abordado durante a licenciatura. As docentes afirmaram não se lembrar com convicção o 

que de fato havia estudado sobre o tópico aqui em pauta, mas que viram alguns aspectos teóricos, 

tais como a definição da Literatura Infantil (OLIVEIRA, ET AL, 2016). 

O discurso das docentes demonstra um fato muito corriqueiro em muitas instituições de 

ensino superior que oferecem cursos de licenciatura, trata-se da predominância de aspectos 

teóricos sobre os práticos. É preciso que um curso de formação de professores não seja firmado 

apenas em teorias, mas sim em teorias com relações diretas com a prática, aquilo que é real, 

concreto, e decorrente das salas de aula. Freire (2011, p. 47) defende: 

 

Como professor num curso de formação docente não posso esgotar minha prática discursando 

sobre a Teoria da não extensão do conhecimento. Não posso apenas falar bonito sobre as razões 

ontológicas, epistemológicas e políticas da Teoria. O meu discurso sobre a Teoria deve ser o 

exemplo concreto, prático, da teoria. Sua encarnação (grifos do autor). 

 

Pelas análises feitas sobre os cursos de Pedagogia que formam professores bem como 

respostas fornecidas tanto pela P1 quanto P2 notamos certa urgência na reformulação nos cursos 

de formação inicial de professores, no sentido de dar tanta visibilidade à prática quanto à teoria. 

Alguns estudiosos da temática formação inicial de professores, dentre eles Tardif, propõem 

algumas soluções que contribuiriam com as formações iniciais de professores. Dentre elas, 

citamos: 

 

Essa tarefa supõe que os pesquisadores universitários trabalhem nas escolas, nas salas de aula em 

colaboração com os professores, vistos não como sujeitos ou objetos de pesquisa, mas como 

colaboradores dos pesquisadores, isto é, como copesquisadores ou, melhor ainda, como 

colaboradores da pesquisa sobre seus próprios saberes profissionais (TARDIF, 2014, p. 274). 

 

O que é proposto por Tardif são pesquisas que tenham o caráter colaborativo, dessa forma, 

os professores pesquisadores e formadores de professores podem juntamente com outros docentes 

refletirem sobre a realidade da prática em sala de aula e, posteriormente propor alternativas que 

contribuam qualitativamente com os cursos de formações de professores. 

Não desconsideramos nesse trabalho a importância da teoria para a prática docente. Apenas 

a união de formações iniciais que envolvam tanto aspectos teóricos quanto práticos. Libâneo 

(2002, p. 35) também defende uma formação de qualidade dos professores que envolva o trabalho 

teórico e prático de forma aprofundada. Para ele, o aprofundamento na teoria é requisito para a 

análise reflexiva da prática: 

 

Não se pode tolerar mais a formação teórica e prática precárias, ao contrário, é preciso cuidar do 

aprofundamento teórico nas disciplinas propriamente pedagógicas e admitir que o trabalho nas 

escolas e nas salas de aula implicam um “saber-fazer” que necessita ser assunto do currículo. A 

insuficiência de formação teórica dificultará a análise reflexiva da prática, por sua vez, a 

desvinculação do currículo das efetivas demandas da prática não permitirá que os professores 

desenvolvam competências para lidar com situações novas, problemas novos que sempre acabam 

por requerer um modus operandi (Grifo do autor). 
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Ao responderem que viram de forma superficial e apenas a teoria, as professoras confirmam 

as discussões levantadas por Tardif (2014) e Libâneo (2002) a respeito da necessidade de uma 

formação mais voltada para a prática da escola a para as dificuldades de aprendizagem dos 

conteúdos devido à fragmentação das disciplinas. Sendo assim, cabe questionamento e reflexão 

sobre a necessidade do curso de Pedagogia oferecer de maneira mais consistente e unindo teoria 

à prática elementos que envolvam a temática LI. 

Há uma enorme lacuna entre os saberes adquiridos na formação inicial de professores e os 

saberes necessários para atuação no ambiente escolar. Pois na academia, o saber experiencial que 

nasce da relação com os agentes escolares (professores, diretores, supervisores, orientadores, 

alunos), as diversas obrigações da profissão e da escola, são vistos de forma superficial, não 

fornecendo assim, subsídios para que o professor ao chegar à escola atue de forma qualitativa. 

Para Tardif (2014, p.51) “Ao se tornarem professores, descobrem os limites de seus saberes 

pedagógicos”. Dessa forma elabora o seguinte questionamento: 

 

Será preciso uma outra reforma do ensino para finalmente vermos os responsáveis pelas faculdades 

de educação e os formadores universitários dirigirem-se à escola dos professores de profissão para 

aprenderem como ensinar? (TARDIF, 2014, p.55). 

 

Observamos ainda nos relatos que faltou na formação inicial dessas professoras tanto o 

conhecimento teórico quanto o prático a respeito da temática LI. Libâneo (2002) aponta também 

para uma formação inicial que ofereça conhecimento teórico e prático aprofundados aos 

acadêmicos dos cursos de licenciatura. Nessa perspectiva, com uma bagagem teórica e 

conhecimento de como realizar na prática a ação de abordar o assunto, os professores terão a 

oportunidade de oferecer aos estudantes um ensino de maior qualidade. O pesquisador vê a 

necessidade de uma formação inicial ligada à realidade das escolas brasileiras: “O caminho para 

se chegar à essência dos problemas é fazer a pesquisa e a reflexão sobre a prática docente junto 

com os agentes diretos da escolarização” (LIBÂNEO, 2002, p.34). 

Nessa perspectiva, é preciso reconhecer que para formar professores aptos para 

desempenhar sua profissão com qualidade as instituições de ensino terão que garantir uma 

presença maior dos conhecimentos práticos no currículo (TARDIF, 2014). 

O fato das professoras afirmarem terem estudado a temática em questão de forma 

superficial e fragmentada, nos remete a outra crítica referente à formação inicial citada também 

por Tardif (2014). Trata-se da forma fragmentada com as quais as disciplinas são trabalhadas com 

os acadêmicos. Ele denuncia que além dessas disciplinas serem fragmentadas, curtas, ainda não 

possuem relação entre si. Isso contribui para que o impacto do estudo não seja o desejado para os 

alunos. 

Esses problemas da formação inicial de professores, segundo Tardif (2014), resultam de 

problemas epistemológicos do modelo universitário de formação de professores. Trata-se de um 

modelo aplicacionista, pois os alunos passam alguns anos assistindo aulas, em seguida vão para 

o estágio aplicar os conhecimentos aprendidos, e quando se formam vão para as escolas 

aprenderem o ofício na prática. Esse modelo de formação traz alguns problemas, dentre eles o 

fato dos cursos de formação de professores serem “[...] idealizados segundo uma lógica disciplinar 

e não segundo uma lógica profissional centrada no estudo das tarefas e realidades do trabalho dos 

professores” (TARDIF, 2014, p.271). 

Outro problema também evidenciado por Tardif é o fato de que a lógica disciplinar é 

diferente da lógica da prática. “Numa disciplina, aprender é conhecer. Mas na prática, aprender é 

fazer e conhecer fazendo”. (TARDIF, 2014, p.271). Comungamos com Tardif (2014) que é 

urgente também a necessidade de quebrar a lógica das disciplinas nos cursos de formação de 
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professores. Claro que não é extremizar no sentido de aniquilar de vez as disciplinas dos cursos 

de formação, mas encontrar meios em que elas possam contribuir de outras formas e não controlar 

a organização dos cursos (TARDIF, 2014). Compactuamos dessas ideias citadas aqui e 

defendemos uma formação inicial de professores não fragmentada, que una teoria à prática, 

contribuindo com a formação de professores aptos a desenvolverem suas atividades pedagógicas, 

principalmente as práticas pedagógicas que envolvam a leitura literária. 

 

SABERES EXPERIENCIAIS 

 

As professoras participantes desse estudo exerciam pela primeira vez o trabalho docente, 

nessa perspectiva, podemos afirmar que os saberes experienciais dessas profissionais da educação 

encontravam-se em construção no decorrer da pesquisa (OLIVEIRA, ET AL, 2016). Tardif 

(2014) (apud Oliveira ET AL, 2016, p.13):defende que: “os saberes experienciais são construídos 

no prazo de 01(um) a 05 (cinco) anos e após esse tempo se transforma em habitus.”. Mas nos 

relatos e nas observações de sala de aula, verificamos que ambas as docentes realizavam a leitura 

denominada por elas de “leitura deleite”, no início da aula, porque assim aprenderam com seus 

pares (OLIVEIRA ET AL, 2016). Entretanto, como lhes faltavam conhecimentos teóricos e 

práticos, a atividade era realizada de forma não planejada o que não contribuía para a formação 

de novos leitores. 

 

SABERES TEMPORAIS 

 

Um possível equívoco no trabalho com a LI demonstrado pelas professoras deve-se a dois 

fatores. O primeiro é a falta de aprofundamento da temática que as duas professoras tiveram em 

suas licenciaturas e o segundo é a falta de contato com obras da LI quando crianças. Pois quando 

questionadas se tiveram contato com obras da LI na infância, a P1 respondeu que somente foi ter 

contato com essa modalidade de texto ao final do Ensino Fundamental. A P2 se confundiu para 

dar resposta a essa pergunta. Primeiramente afirmou que tinha lido pouquíssimos livros de LI na 

infância, em seguida afirmou não ter lido nenhum. O que foi unânime na resposta de ambas foi o 

fato das duas instituições terem falhado na formação inicial dessas professoras: a escola e os 

professores com os quais estudaram as séries iniciais não proporcionaram o contato com obras da 

LI e os pais também não cumpriram seus papeis de incentivadores da leitura literária (OLIVEIRA 

ET AL, 2016). 

Pelos relatos das docentes, podemos considerar que as lacunas existentes nas práticas 

dessas professoras com a LI devem-se em parte aos saberes temporais. Tardif (2014) afirmou que 

esses saberes são importantes ao professor tendo em vista que muitas das práticas que os 

professores desenvolvem em sala de aula são resquícios de suas histórias de vida e de escola. 

Sendo assim, os exemplos de seus professores na forma como vão atuar em sala de aula são de 

suma importância. 

A falta de contato e conhecimento sobre a LI também se manifesta em outras modalidades 

de textos, pois as professoras afirmaram não serem leitoras assíduas. Essas profissionais 

desconhecem também a importância de incentivar a leitura literária para seus filhos, já que 

afirmaram não ler para eles com a justificativa de que ainda são muito pequenos:”[...] mas não 

incentivo porque o meu filho é pequeno ainda. Ele vai fazer três anos ainda. Esses dias eu levei 

um da Branca de Neve, aí ele pediu para pai dele contar, mas ele ficou mais envolvido nos 

desenhos” (Entrevista P2, 2014). 
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Pelos relatos acima, podemos considerar que a lacuna existente na prática dessas 

professoras com a LI deve-se em parte aos seus saberes temporais. Tardif (2014) afirmou que 

esses saberes são importantes ao professor tendo em vista que muitas das práticas que os 

professores desenvolvem em sala de aula são resquícios de suas histórias de vida e de escola. 

Sendo assim, os exemplos de seus professores influenciam na forma como vão atuar em sala de 

aula. 

Ainda segundo Tardif (2014) muitas concepções que os educadores possuem sobre a 

docência advêm de experiências escolares dos docentes do tempo de escola, pois a forma como 

agiam seus professores tendem a influenciar na forma de conduzir suas práticas pedagógicas. 

Pelos relatos das professoras, podemos observar que o saber construído ao longo do tempo escolar 

a respeito do trabalho com a LI foi insuficiente para que pudessem contribuir com suas práticas 

pedagógicas. Percebemos, portanto, a importância do meio em que o indivíduo está inserido, 

conforme defendido por Silva (1997) e Martins (2003) para que ele atribua sentido e desenvolva 

o hábito de ler. Sendo assim, não podemos desconsiderar da trajetória dessas professoras o fato 

de terem sido criadas em um ambiente familiar que não proporcionou o contato adequado com a 

leitura, e a instituição escolar também não ter oportunizado, por meio de ações da própria escola 

quanto dos professores, práticas de leitura significativas. Portanto, os modelos de leitura e leitores 

das docentes, ou a falta desses, influenciam consideravelmente na maneira como veem e 

trabalham a leitura com seus alunos, o que nos faz lembrar Elis Regina “Ainda somos os mesmos 

e vivemos como nossos pais”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final dessa pesquisa entendemos o quão importante são os saberes temporais e 

experienciais na prática pedagógica docente, pois esses juntamente com uma formação inicial que 

dê importância tanto à teoria quanto à prática, que trabalhe o conhecimento de forma não 

fragmentada, que compreenda a leitura como um dos atos mais importantes no processo de 

alfabetização e letramento e, portanto percebam a necessidade de um maior aprofundamento nessa 

questão, e que no momento em que o professor for para a sala de aula, a escola e as políticas 

públicas pensem em formações continuadas que possam ouvir as suas reais necessidades. Estes 

são importantes passos para uma educação de qualidade. 

No decorrer do processo, percebemos que essas dificuldades eram provenientes de diversos 

fatores, tais como a fragilidade das formações iniciais vivenciadas por essas docentes, bem como 

dos saberes temporais referentes à literatura infantil e ainda o fato dos saberes experienciais 

estarem em processo de construção. Mas não podemos desconsiderar o fato das docentes, apesar 

de suas limitações, tentarem trabalhar com a leitura em sala de aula. 
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O ENSINO DA LEITURA E DA ESCRITA COMO COMPROMISSO DA 

ESCOLA E DE TODAS AS ÁREAS DO CONHECIMENTO 

 

Ângela Beirith 

(Escola Básica Municipal Beatriz de Souza Brito) 

Márcia Bressan Carminati  

(Escola Básica Municipal Beatriz de Souza Brito) 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente texto objetiva esboçar algumas reflexões em torno do ensino da leitura e da 

escrita em uma perspectiva interdisciplinar. Para tanto, analisaremos o processo de discussão 

coletiva realizado na Escola Básica Municipal Beatriz de Souza Brito16 
em torno de três ações 

pedagógicas – a proposta de introdução da prática de reescrita de textos, a qualificação do ensino 

da pesquisa escolar, e a realização de duas oficinas sobre texto dissertativo –, que, de forma 

relativamente articulada, criaram as condições para que o ensino da leitura e da escrita se 

constituísse em uma necessidade formativa para a Escola Beatriz. 

A análise desse processo se justifica pelo fato de ele ter possibilitado a proposição e 

implementação, ao longo de uma década (2004 – 2013), do curso de formação continuada “Ler e 

escrever: compromisso da escola, compromisso de todas as áreas”, que envolveu todos os 

professores e cujo pressuposto era o compromisso de todas as áreas do conhecimento com o 

ensino da leitura e da escrita. 

 

O ENSINO DA LEITURA E DA ESCRITA EM UMA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR 

 

É imprescindível o domínio da leitura e da escrita no mundo em que vivemos, seja para 

realizar tarefas simples do cotidiano, para compreender e interpretar a quantidade de informações 

que circulam na mídia, nas instâncias burocráticas, nos discursos oficiais, seja para apropriar-se 

de conhecimentos recentes ou acumulados historicamente. 

Saber ler e escrever para inserir-se em uma sociedade tecnológica cada vez mais exigente 

e diversificada quanto aos usos da leitura e da escrita significa ser capaz de decodificar a palavra 

em seu sentido literal, isto é, apropriar-se do código escrito, mas também utilizar-se socialmente 

das práticas da leitura e da escrita, de estabelecer um conjunto de relações entre o texto e outros 

textos, entre o texto e o mundo. Essa ampliação da noção de leitura e escrita – que não dispensa 

a aquisição do código, antes depende dele para se desenvolver – inseriu no campo da educação o 

conceito de letramento, condição que presume do leitor um grau de desenvolvimento da leitura e 

da escrita que lhe permite, por exemplo, escrever um bilhete, um e-mail, interpretar uma notícia, 

participar de um debate, desfrutar do prazer de uma obra literária. (SOARES, 2004, 2013; 

MORTATTI, 2004) 

                                                 
16 A Escola Beatriz pertence à Rede Municipal de Ensino de Florianópolis e está situada no bairro Pantanal, 

próximo à Universidade Federal de Santa Catarina. De acordo com dados da matrícula de agosto de 2016, 

possui 517 estudantes distribuídos em dois turnos, sendo 272 em 10 turmas de anos iniciais (1º ao 5º ano) 

e 245 em 8 turmas de anos finais (6º ao 9º ano). 
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E é nesse sentido que tomamos como referência a concepção bakhtiniana de leitura, que a 

considera como uma atividade interativa altamente complexa de produção de sentidos, que se 

realiza com base nos elementos linguísticos presentes na superfície textual e na sua forma de 

organização, mas requer a mobilização de um vasto conjunto de saberes. Essa concepção põe em 

foco o leitor e seus conhecimentos em interação com o autor e o texto para a construção do 

sentido. Nessa perspectiva o leitor, como sujeito ativo na construção do sentido do texto, lança 

mão de uma série de estratégias como seleção, formulação de hipóteses, inferências, verificação, 

por meio das quais realiza o processamento do texto. Para Bakhtin (1997, p. 271), 

 

toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de natureza ativamente responsiva (embora o 

grau desse ativismo seja bastante diverso); toda compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou 

naquela forma a gera obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante. 

 

A complexidade que envolve a capacidade de estabelecer relações criadas a partir da 

leitura, entretanto, nem sempre é compreendida pela escola. Conjeturamos que isso se deva, em 

grande medida, à formação inicial dos professores das diferentes áreas do conhecimento, 

excetuados os de Língua Portuguesa, que pouca ou nenhuma importância dão aos aspectos 

relacionados ao ensino da leitura e da escrita. O entrave se dá justamente porque muitos julgam 

que o estabelecimento dessas relações é tarefa simples, e esperam do aluno um comportamento 

de leitor maduro, uma autonomia diante do texto que ele não aprendeu a desenvolver. 

Considerando esse contexto, não é demais admitir que grande parte das dificuldades de 

aprendizagem, na escola, pode ser atribuída às dificuldades com a leitura e a escrita. 

A incompreensão do que está subentendido no processamento da leitura levou a práticas 

pedagógicas que se restringem a abordar aspectos como a simples identificação ou localização de 

informações da superfície do texto – por meio de questões do tipo “qual a mensagem do texto” – 

ou a confundir interpretação com imaginação, com espontaneísmo, representadas em questões do 

tipo “o que você achou do texto”. 

O ensino de procedimentos que levem à formação de leitores autônomos diante de qualquer 

texto, capazes de se apropriar de seus elementos estruturais, de interpretar e realizar reflexões, é 

responsabilidade da escola, responsabilidade que se potencializa quanto mais a escola, para a 

maioria dos brasileiros, é o principal local de aprendizagem da leitura e da escrita, ou, nas palavras 

de Kleiman (1995, p. 20), é a “mais importante das agências de letramento”. 

Na escola, a leitura e a escrita estão presentes em todas as áreas do conhecimento, são o 

principal instrumento de ensino e aprendizagem. A quase totalidade das atividades na escola tem 

como suporte o texto, quer enquanto objeto de leituras, quer enquanto trabalho de produção. Uma 

das principais discussões que a escola precisa fazer, então, é de quem é a tarefa de formar leitores 

e usuários competentes da língua escrita. 

Se concordarmos com a perspectiva teórica dos estudos do letramento, necessariamente 

compartilhamos da premissa de que cada grupo socioprofissional desenvolve práticas sociais 

específicas de uso da escrita. Sendo assim, 

 

Enquanto atividade social, a leitura [e a escrita] compete a todos os professores. Ao professor de 

língua, porque deverá ajudar a desenvolver nas crianças – mais ainda naquelas que foram 

alfabetizadas abruptamente através de métodos puramente formais e analíticos – o prazer e a magia 

da palavra na obra literária. Aos demais professores, porque eles são o modelo de leitor [e escritor] 

do grupo profissional que representam: do geógrafo, do cientista, do matemático. (Kleiman e 

Moraes, 1999, p. 98) 

 



 

 

P
ág

in
a1

2
5

 

A necessidade de reorganizar o ensino com vistas a essa perspectiva coloca como conteúdo 

formativo necessário a todos os professores que assumem a tarefa de ensinar a ler e a escrever o 

estudo dos gêneros textuais17. Para Kleiman e Moraes (1999), o reconhecimento do gênero se 

constitui em uma importante chave para a interpretação do texto. Ao determinar o gênero ao qual 

pertence o texto, o leitor, pela sua experiência anterior de leitura, pode fazer antecipações sobre 

o que buscar ou o que esperar do texto. Se estiver lendo um texto de opinião, por exemplo, sabe 

que a sua compreensão depende da identificação da ideia ou tese defendida pelo autor; agora se 

o texto for uma crônica buscará os elementos de crítica social que deverão estar presentes, mesmo 

que implicitamente. Mas tais habilidades não são inatas, elas precisam ser ensinadas. 

É importante, então, que todos os professores que se considerem também professores de 

leitura e de escrita tenham um conhecimento mais aprofundado – não diríamos especializado 

– em torno, sobretudo, dos gêneros mais recorrentes na sua área de conhecimento. A abordagem 

de textos na perspectiva dos gêneros do discurso possibilita, conforme destacam Borgatto; Bertin; 

Marchezi (2006, p. 7), o desenvolvimento da percepção de que, “no mundo das linguagens, a 

produção de sentidos é sempre contextualizada, circunstancializada em situações específicas de 

comunicação e carregada de intenções. É a dimensão social da linguagem, dos textos”. 

Sendo assim, pensar um projeto de escola que envolva todos os professores em torno do 

ensino da leitura e da escrita expressa a compreensão de que esta escola concebe o acesso ao saber 

como um direito de todos, como uma forma de democratização das oportunidades que a educação 

pode e deve oferecer. 

 

LEITURA E ESCRITA: UMA NECESSIDADE FORMATIVA DA ESCOLA BEATRIZ18 

 

Na Escola Beatriz, a definição do ensino da leitura e da escrita como uma necessidade 

formativa da escola e não, como normalmente é tratada, como uma necessidade formativa de um 

grupo de professores – os alfabetizadores e/ou os professores de Língua Portuguesa –, decorreu 

de um longo processo de reflexão, discussão e tentativas de mudança das práticas pedagógicas. 

Tal processo envolvendo todos os profissionais da Escola centrou-se principalmente no 

desenvolvimento, durante o período de 1998 a 2003, de três ações pedagógicas – a proposta de 

introdução da prática de reescrita de textos, a qualificação do ensino da pesquisa escolar e a 

realização de duas oficinas sobre texto dissertativo. 

 

  

                                                 
17 De acordo com Bakhtin (1997, p. 279): “A utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais 

e escritos), concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma ou doutra esfera da atividade humana. O 

enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de cada uma dessas esferas, não só por seu 

conteúdo (temático) e por seu estilo verbal, ou seja, pela seleção operada nos recursos da língua – recursos 

lexicais, fraseológicos e gramaticais –, mas também, e sobretudo, por sua construção composicional. Esses 

três elementos (conteúdo temático, estilo e construção composicional) fundem-se indissoluvelmente no todo 

do enunciado, e todos eles são marcados pela especificidade de uma esfera de comunicação. Qualquer 

enunciado considerado isoladamente é, claro, individual, mas cada esfera de utilização da língua elabora 

seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do discurso.” 
18 O texto que será apresentado neste item é resultado da pesquisa de doutorado, ainda em andamento, de 

Márcia Bressan Carminati, uma das autoras desse artigo. Tal pesquisa busca analisar o curso de formação 

continuada “Ler e escrever: compromisso da escola, compromisso de todas as áreas”, realizado na Escola 

Beatriz, durante os anos de 2004 e 2013 
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A INTRODUÇÃO DA PRÁTICA DE REESCRITA DE TEXTOS 

 

No final dos anos 1990, a reescrita de textos, apontada pelos professores de Língua 

Portuguesa da Escola Beatriz como uma forma de recuperação paralela de conteúdo para todas as 

disciplinas19, configurou-se em um ponto de partida para a construção de uma nova concepção 

em torno do ensino da leitura e da escrita, que implicava, antes de tudo, romper com o 

pressuposto de que a tarefa de ensinar a ler e a escrever é uma responsabilidade exclusiva 

dos professores alfabetizadores e/ou dos professores de Língua Portuguesa. Um ponto de partida 

que, naquele momento, materializou-se com a criação de um grupo de trabalho, formado por 

professores de diferentes áreas, que definiu como primeiro encaminhamento “introduzir a prática 

da reescrita entre todos os professores, trabalhando com os alunos primeiro a elaboração do 

rascunho para depois o texto definitivo” (CARMINATI, 1998). 

Essa era uma proposta bastante inovadora para o período, uma vez que na “escola a grande 

maioria dos professores não dá oportunidade para o aluno refazer o que ele faz” (EBMBSB, 1998, 

p. 62). Uma situação que para Raquel Fiad (2009), estudiosa dessa temática, abrange as escolas 

de uma maneira geral. 

De acordo com a pesquisadora, no Brasil, a proposta de uma prática escolar envolvendo a 

reescrita de textos20 
está presente em documentos oficiais sobre o ensino da língua materna desde 

os anos 1980, principalmente após a publicação e ampla divulgação da coletânea O texto na sala 

de aula, organizada pelo professor João Wanderley Geraldi, que introduziu o conceito de “prática 

de análise linguística”. No final dos anos 1990, a reescrita de textos aparece nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) para o Ensino da Língua Portuguesa no terceiro e quarto ciclos. 

No entanto, apesar de constar nos documentos oficiais há quase três décadas, ao fazer um 

levantamento inicial da produção acadêmica sobre essa temática no contexto escolar, a autora 

constata que “a reescrita ainda é um procedimento pouco frequente, [e disso] decorre que o 

interesse pela pesquisa sobre a reescrita em textos de aprendizes é relativamente recente no 

Brasil” (FIAD, 2009, p. 1)21. Portanto, se neste novo milênio o ensino envolvendo a reescrita de 

textos ainda é um desafio para os professores de Língua Portuguesa, ter proposto a introdução 

desta prática para os professores de todas as áreas, em 1998, mesmo que inicialmente como uma 

forma de recuperação paralela, nos dá a dimensão da ousadia e das dificuldades para a 

implementação de tal proposta. 

A exemplo do que ocorreu na França na década de 1990, a apropriação dessa prática 

exigiria uma mudança de perspectiva em relação à concepção de escrita, que deveria passar a ser 

reconhecida como um trabalho, um processo do qual a reescrita seria parte constitutiva, o que se 

oporia à ideia, muito difundida em nosso contexto escolar, da escrita enquanto um dom de alguns 

poucos privilegiados. A avaliação, nessa nova concepção, também mudaria de foco, ou seja, o 

processo de escrita/reescrita de um texto passaria a ser considerado tão ou mais importante 

(especialmente no caso de aprendizes) do que o produto final. Desse modo, enfatiza Fiad (2009, 

                                                 
19 Essa proposição foi feita durante o processo de discussão da proposta de avaliação da Escola Beatriz que 

ocorreu nos anos de 1997 e 1998. 
20 A autora utiliza os termos reescrita e refacção de textos como sinônimos, o que fazemos também neste 

estudo, sem com isso desconsiderar a existência do importante debate teórico envolvendo os conceitos de 

refacção, reescrita, reconstrução, reelaboração, reestruturação ou retextualização textual. Sobre esse debate, 

ver: MACEDO, Heloísa de Oliveira. O processo de refacção textual na linguagem escrita de sujeitos 

afásicos. Tese apresentada ao Departamento de Linguística, do Instituto de Estudos da Linguagem da 

Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2005. (especialmente o capítulo 3) . 
21 FIAD, Raquel Salek. A pesquisa sobre a reescrita de textos. Disponível em: 

www.simelp2009.uevora.pt/pdf/slg14/02.pdf. Acessado em 20 de julho de 2015 

http://www.simelp2009.uevora.pt/pdf/slg14/02.pdf
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p. 05), a reescrita passaria “a ser entendida como um objetivo (aprender a escrever é aprender a 

reescrever) e instrumento de ensino, de intervenção”. 

Evidentemente que todas essas mudanças de concepção envolvendo a introdução da prática 

de reescrita de textos causaram muita insegurança, dúvidas e, por vezes, resistências entre os 

professores das diferentes áreas do conhecimento, pois demandava não só uma vontade pessoal 

para isso, mas conhecimentos linguísticos que possibilitassem aos mesmos intervir de forma 

qualificada nos textos dos estudantes. Certamente esses dois aspectos concorreram para que essa 

prática só fosse efetivamente introduzida na Escola Beatriz no último bimestre de 2001, após a 

realização de duas oficinas sobre texto dissertativo, que também trataremos neste artigo. 

 

A QUALIFICAÇÃO DO ENSINO DA PESQUISA ESCOLAR 

 

O ensino da pesquisa escolar era problematizado nas reuniões pedagógicas da Escola 

Beatriz desde 1997, mas foi somente no segundo semestre de 1999 que os professores decidiram 

que “era preciso estudar conteúdos e/ou metodologias referentes ao tema [pesquisa escolar], para 

melhor subsidiar o ensino. O professor que não sabe fazer, não consegue ensinar o aluno a fazer” 

(EBMBSB, 1999a, p. 31). A partir dessa decisão, a Escola definiu que uma das metas para o ano 

2000 seria “professores instrumentalizados para o ensino da pesquisa escolar no ensino 

fundamental” e indicou uma comissão “responsável por elaborar uma proposta que sistematizasse 

o estudo dos professores” (EBMBSB, 2000a, s.p.). 

Essa proposta objetivava qualificar uma prática que já era muito utilizada, mas quase que 

exclusivamente como um recurso para melhorar a nota, principalmente dos estudantes de 5ª a 8ª 

série (atualmente 6º ao 9º ano). Para tanto, foram realizadas “oficinas de vivência, onde os 

próprios educadores da casa serão mestres e aprendizes” (EBMBSB, 2000b, p. 14), e foi 

implementado, de forma progressiva nas turmas de 4a, 5a e 6a série, o projeto “Pesquisa 

bibliográfica escolar orientada”. Esse Projeto envolveu todos os professores das 4as séries – 

exceto os de Educação Física –, e os professores de Língua Portuguesa, Ciências, História, 

Geografia e Artes das 5as
 
e 6as

 
séries. Tinha como objetivo 

 

qualificar a prática da pesquisa bibliográfica, utilizando estratégias que possibilitem aos alunos: 

familiarizar-se com a biblioteca; reconhecer diferentes fontes bibliográficas; adquirir noções de 

organização, de coleta, análise e síntese de informações; habituar-se à refacção, ao uso do 

dicionário, a referenciar as informações e ao trabalho coletivo; utilizar o texto escrito como suporte 

da oralidade; adquirir noções de planejamento pessoal; elaborar a introdução e as considerações 

finais de um trabalho de pesquisa (isto somente nas 5as
 
e 6as

 
séries). (EBMBSB, 2002a, p. 65) 

 

Como o Projeto buscava muito mais a qualificação do processo do que o produto final, o 

mesmo previa uma série de etapas22, que deveriam ser mediadas pelos profissionais envolvidos 

                                                 
22 Os projetos elaborados para as 4

as
, 5

as 
e 6

as 
séries previam praticamente as mesmas etapas: serão sorteados 

dois alunos de cada turma para composição da equipe de pesquisa, os mesmos sortearão o assunto na caixa -

surpresa; - cada série pesquisará sobre um tema; - o professor orientará o aluno a ler sobre o assunto, no 

mínimo, em quatro fontes de pesquisa sempre incluindo: obras de referência, periódicos, livros e fontes 

informatizadas, fornecendo à equipe um roteiro de pesquisa (sumário provisório); - os alunos terão datas 

marcadas para ida à biblioteca; - o produto final será um texto contendo: uma folha de rosto com cabeçalho 

de identificação padrão, o título, ilustração de acordo com o tema (opcional), página com sumário, página 

com desenvolvimento contendo os subtítulos, página com glossário com significados de palavras que 

apareçam no texto, cuja compreensão não seja óbvia para o nível da turma e outra página para as referências 

bibliográficas; - antes do texto final o trabalho será apresentado ao professor em forma de primeira versão 

para reescrita; - uma cópia do texto será colada no caderno do aluno; - o professor deverá marcar com 
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(bibliotecária, coordenadora pedagógica e professores), uma vez que todas elas eram consideradas 

momentos de ensino e aprendizagem tanto para os estudantes quanto para os próprios professores. 

Portanto, foi um trabalho proposto e desenvolvido totalmente na escola, mais especificamente na 

biblioteca, e não em casa ou fora do horário de aula e sem a mediação do professor, como era o 

habitual. 

Foi nesse contexto de formação e práticas pedagógicas em torno da qualificação do ensino 

da pesquisa escolar que, cada vez mais, se escancaravam as dificuldades dos professores das 

diferentes áreas com o domínio da escrita, especialmente da escrita de textos dissertativos, o tipo 

de texto23 
exigido nos chamados trabalhos de pesquisa, como afirmou a bibliotecária da Escola: 

“o professor geralmente não ensina o aluno a pesquisar, dá o título e a data de entrega, cobrando 

depois introdução, desenvolvimento, conclusão, etc.” (EBMBSB, 1999b, p. 29). 

 

AS OFICINAS SOBRE TEXTO DISSERTATIVO 

 

As duas oficinas com o tema “texto dissertativo”, realizadas nos dias 13 de agosto e 19 de 

setembro de 200124, tinham como objetivos: 

 

perceber a importância da língua como principal instrumento de ensino e de aprendizagem em 

todas as áreas do conhecimento, e da implicação desta relação para a comunicação pedagógica; 

reconhecer e analisar textos dissertativos bem elaborados nos aspectos da estrutura metodológica 

do todo (introdução, desenvolvimento e conclusão) e do parágrafo (ideia central e secundária); 

conhecer os elementos de coerência e coesão do texto escrito; diferenciar opinião de argumento; 

perceber a importância da refacção enquanto processo de produção do texto escrito; introduzir a 

prática da refacção de textos escritos nas diferentes disciplinas, registrando o desenvolvimento da 

experiência em todas as turmas da escola. (EBMBSB, 2001, p. 44) 

 

Da primeira oficina, destacamos um dos momentos iniciais no qual, a partir de um exemplo 

utilizado por João Wanderley Geraldi em seu livro Portos de Passagem25, buscou-se realizar uma 

reflexão em torno do processo de produção textual no ambiente da sala de aula, especialmente do 

papel do professor (de todos os professores) no processo de escrita/reescrita do texto. 

Para Geraldi (1997, p. 178), a leitura deve ser “consequência de um movimento que articula 

produção, leitura, retorno à produção [...] revista a partir das novas categorias que o diálogo, entre 

professor, alunos e textos, fornece”. O professor, nessa perspectiva, deve ser um leitor dos textos 

de seus estudantes, curioso e com desejo de escutá-lo, e por isso as questões por ele formuladas 

não estão previamente fixadas, mas são elaboradas a partir do próprio texto do estudante, de um 

querer saber mais sobre ele. 

Posteriormente a essa reflexão inicial, foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

apresentação dos tipos de redação: narração, descrição e dissertação e a diferença entre opinião e 

argumento; realização de um exercício no qual cada um dos participantes deveria escolher um 

texto e depois classificá-lo conforme a predominância de características do texto narrativo, 

                                                 
antecedência, no cartaz temático, a data para entrega da primeira versão, da versão final e da apresentação 

à turma; - o professor e o profissional da biblioteca deverão preencher suas partes no formulário de 

avaliação. (EBMBSB, 2002a, p. 70 
23 No início dos anos 2000, os professores da Escola Beatriz ainda não conheciam a discussão em torno da 

teoria dos gêneros textuais. 
24 

 
Essas oficinas foram organizadas e ministradas pelas professoras de Língua Portuguesa, pela supervisora 

escolar e pela bibliotecária da Escola. 
25 O exemplo utilizado na reflexão foi retirado do livro: GERALDI, João Wanderley. 4.ed. Portos de 

passagem. São Paulo: Martins Fontes, 1997, p. 175-177. 
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descritivo ou dissertativo; leitura da crônica “O melhor amigo”, de FernandoSabino, e a 

partir dela elaboração de uma questão dissertativa; apresentação de como abordar um texto 

dissertativo e da organização de uma dissertação; leitura do texto “A elite e os meios de 

comunicação”, de José Marques de Melo, e identificação da quantidade de parágrafos, da ideia 

central e secundária de cada parágrafo e dos conectivos que aparecem no texto e sua função; 

apresentação de um pequeno texto sobre coesão e coerência textual. 

A segunda oficina, realizada no dia 19 de setembro, foi uma continuidade da primeira, e 

teve como foco a retomada da proposta de introdução da prática de reescrita de textos, que havia 

sido discutida em 1998, na Escola. O registro das discussões realizadas durante a oficina indica 

que havia uma preocupação com a discussão sobre qual o papel dos professores das outras áreas 

no ensino da leitura e da escrita e, a partir daí, qual o conteúdo formativo necessário e possível. 

Talvez por essa razão o trabalho tenha sido iniciado com a apresentação (e discussão) de algumas 

sugestões de procedimentos para a correção coletiva dos textos escritos pelos estudantes, 

considerando sempre dois aspetos: o conteúdo e a forma. Neste momento, o mais importante era 

fazer com que os professores das outras áreas, que não a Língua Portuguesa, se sentissem em 

condições de contribuir com a reescrita dos textos dos estudantes. 

Com base nesses procedimentos, foram analisadas algumas questões dissertativas e as 

respostas dadas por alguns estudantes, buscando identificar aspectos relativos à forma e ao 

conteúdo que poderiam contribuir com a reescrita das respostas e, em algumas situações, das 

próprias perguntas. É importante destacar que o material analisado foi fornecido pelos professores 

e era resultado do trabalho que eles realizaram em sala de aula, o que demonstra um grau bastante 

elevado de confiança no grupo. 

Ao final da oficina, a disponibilidade dos professores em se envolver com esta nova 

proposta em torno do ensino da leitura e da escrita materializou- se com a aprovação de três 

procedimentos: “incluir em todas as provas no mínimo uma questão dissertativa; exigir respostas 

completas e coerentes no cotidiano da sala de aula e iniciar a prática do refazer os textos escritos” 

(EBMBSB, 2001, p. 30). E buscando evitar que a proposta de introdução da prática de 

reescrita de textos se tornasse letra morta ou se perdesse, mais uma vez, entre as inúmeras tarefas 

do cotidiano, sobretudo por se tratar de um final de ano letivo, definiu-se também que, ainda no 

IV bimestre de 2001, todos os professores fariam um exercício de reescrita de texto junto às suas 

turmas. 

Na reunião pedagógica do dia 22 de abril de 2002, cujo objetivo era avaliar, com base nos 

registros dos professores, o exercício de reescrita de texto desenvolvido no IV bimestre do ano 

anterior, fica evidente, pelo número reduzido de professores que de fato efetivaram a proposta, o 

quanto esta ideia ainda encontrava resistências na Escola, seja por discordância de concepção, 

seja por dúvidas e/ou dificuldades do professor em colocar em prática esta nova concepção. 

Apesar de todas essas fragilidades e dúvidas, a avaliação dessa reunião, que contou com a 

participação de pais do Conselho de Escola, afirmou que esse era o caminho que precisava ser 

trilhado, se o que se pretendia “era a qualificação do trabalho pedagógico e a diminuição dos 

índices de repetência e evasão” (EBMBSB, 2002b, p. 67). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As discussões e práticas realizadas em torno das três ações pedagógicas – a proposta de 

introdução da prática de reescrita textual, a qualificação do ensino da pesquisa escolar e a 

realização de duas oficinas sobre texto dissertativo – tornaram o ensino da leitura e da escrita uma 

necessidade formativa para a Escola Beatriz. E foi a partir dessa necessidade que o curso de 
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formação continuada “Ler e escrever: compromisso da escola, compromisso de todas as áreas” 

envolvendo todos os professores e tendo como premissa o compromisso de todas as áreas do 

conhecimento com o ensino da leitura e da escrita foi proposto e realizado ao longo de uma década 

(2004 – 2013). 

O Curso era organizado em duas etapas (dois dias no primeiro semestre letivo e dois dias 

no segundo) e contava com a participação de todos os profissionais da Escola. Sua carga horária 

era de 50 horas por ano, com certificação aos participantes; desse total, 32 horas presenciais e 18 

não presenciais destinadas à leitura/estudo e à implementação de práticas pedagógicas que 

buscassem incorporar as discussões realizadas na formação. Essa organização possibilitava um 

importante movimento de reflexão – ação – reflexão em torno do fazer pedagógico e, ao mesmo 

tempo, constituía um momento de avaliação do próprio processo de formação. 

Essa perspectiva interdisciplinar do ensino da leitura e da escrita materializou-se na 

discussão e reelaboração do currículo da escola, concebido como uma construção coletiva e 

expressão de um projeto de sociedade e de formação humana, a partir do qual se opera a seleção 

dos conhecimentos e das práticas sociais consideradas relevantes em um dado contexto histórico 

(SILVA, 2012). Tal concepção nos permite compreender a necessidade e a complexidade dessa 

articulação, marcada por relações de poder e por um processo de seleção da cultura. 

Nesse sentido, a Escola Beatriz tem-se colocado como desafio permanente a sistematização 

e a construção de um currículo que de fato expresse o compromisso da escola e de todas as áreas 

com o ensino e a aprendizagem da leitura e da escrita, o que envolve a superação de uma 

organização curricular marcada pela fragmentação do conhecimento em disciplinas isoladas e 

hierarquizadas e a construção de um novo projeto político-pedagógico, pois como afirma Nóvoa 

(1995, p. 28), “as escolas não podem mudar sem o empenhamento dos professores; e estes não 

podem mudar sem uma transformação das instituições em que trabalham. O desenvolvimento 

profissional dos professores tem de estar articulado com as escolas e os seus projetos”. 

Superar a visão pautada na crença de que cabe aos anos iniciais ou, mais especificamente, 

aos professores alfabetizadores a tarefa de ensinar a ler e escrever e aos anos finais ensinar os 

conteúdos específicos é defender a apropriação da leitura e da escrita na sua dimensão histórica e 

cultural para todas as áreas do currículo escolar. Um posicionamento que implica, a partir de uma 

perspectiva que considere a educação como um processo de humanização do ser humano 

(MELLO, 2007), repensar a escola atual em toda a sua complexidade, assumir um compromisso 

com uma educação emancipadora, mesmo ou apesar dos limites impostos pela sociedade 

capitalista e, para além da melhora dos índices26, a coragem e a ousadia de buscar fazer de outro 

modo (CARDOSO, 2004), o que não é fácil, mas necessário. 
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O EMPODERAMENTO PELA PALAVRA: EDUCAÇÃO EM DIREITOS 

HUMANOS E A MEDIAÇÃO DA LEITURA DE LITERATURA 

INFANTOJUVENIL 

 

Antônio Cézar Nascimento de Brito (Projeção) 

antoniocezarbrito@gmail.com 

 

Resumo: Neste trabalho pretendemos analisar a relação entre a literatura infanto-juvenil e 

os Direitos Humanos, percebendo de que maneira o professor pode atuar como agente 

mediador da leitura literária capaz de auxiliar o leitor infanto-juvenil a reconhecer-se como 

sujeito pleno de direitos. Um dos eixos teóricos que norteiam este trabalho é a reflexão que 

Antonio Candido propõe a respeito da Literatura como direito indispensável de todas as 

pessoas, devido ao caráter humanizador que advém da literatura e que, por isso, torna-se 

uma necessidade universal que deve ser satisfeita. Procuraremos estabelecer uma relação 

entre o que propõe Candido e a ideia de uma educação em Direitos Humanos, vista como uma 

maneira de estabelecer processos de democratização que, por meio de práticas sociais (neste 

caso, especificamente a leitura de literatura), possam oportunizar a afirmação dos direitos 

individuais e coletivos, bem como o direito ao reconhecimento da diferença. Nesse sentido, 

a atuação do professor como mediador da leitura de literatura torna-se imprescindível, 

tendo em vista que a literatura deve ser entendida também como uma forma de interação 

social, por meio da qual os sujeitos constroem sentidos que podem auxiliá-los a se re-

conhecer e a se posicionar no mundo. Além do aporte teórico, intentaremos analisar 

criticamente os textos “A menina que bordava bilhetes”, de Lenice Gomes, e “A grande 

fábrica de palavras”, de Agnès de Lestrade, procurando verificar de que maneira a leitura 

desses textos literários pode auxiliar na apropriação de elementos culturais pelos sujeitos e 

contribuir para o empoderamento de direitos dos leitores infanto- juvenis. 

Palavras-chave: Direitos Humanos. Mediação de leitura. Empoderamento pela palavra. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Pensar a respeito dos Direitos Humanos, no contexto histórico e social em que vivemos, 

leva-nos a andar na contramão dos eventos sociais e históricos que vêm acontecendo atualmente 

no Brasil. Da mesma maneira, estabelecer relações entre a Educação em Direitos Humanos, por 

meio da qual busca-se a emancipação do sujeito, e a literatura infantil e juvenil, muitas vezes vista 

por parte da crítica literária e da própria academia como uma subliteratura ou uma literatura 

incapacitada de incorporar as contradições históricas devido ao caráter educativo que muitas 

vezes acompanha o processo de criação literária destinado ao público infanto-juvenil, parece algo 

impensável e com improváveis resultados. 

O que nos motiva a tentar uma aproximação entre essas três áreas é o fato de que, 

primeiramente, entendemos a literatura infanto-juvenil como representação, ou seja, o texto 

literário originalmente destinado a esse público extrapola os limites que identificam como seus 

destinatários a criança e o adolescente, pois, como nos mostra Coelho, a literatura infantil é, antes 

de tudo, 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). Nesse sentido, a literatura infanto-

juvenil, ao constituir-se como representação, re- apresenta, não necessariamente o mundo infantil 

e juvenil, mas o mundo, internalizando em sua estrutura as complexidades e contradições 

históricas e sociais. O segundo fato que motiva essa reflexão é a percepção de que, se a literatura 
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é capaz oportunizar ao leitor o autoconhecimento e o reconhecimento de seu papel no mundo, 

pode atuar também na emancipação desse sujeito e na afirmação da democracia, princípios básicos 

da Educação em Direitos Humanos. Além disso, pensamos que o professor desempenha um papel 

fundamental nesse processo, pois, por meio da mediação da leitura literária, pode auxiliar na 

prática do reconhecimento do sujeito como portador de direitos e na construção de uma sociedade 

mais justa e democrática. 

Tendo em vista esses pressupostos, dividimos este artigo em duas partes. Na primeira seção 

discutiremos sobre a Educação em Direitos Humanos, a relação entre literatura e Direitos 

Humanos e sobre a mediação literária. Na segunda seção, Analisaremos as obras A Menina que 

bordava bilhetes e A grande fábrica de palavras, procurando perceber de que maneira a literatura 

infanto-juvenil pode ser vista como representação do mundo. tentando relacionar as discussões 

teóricas sobre Educação em Direitos Humanos com os dois textos literários, refletindo sobre a 

forma estética e sobre a mediação de leitura como fatores de emancipação do sujeito. 

 

A EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS E LITERATURA 

  

A noção de sujeito como portador de direitos é algo relativamente recente na História da 

humanidade. Além disso, a tensão entre os direitos individuais e coletivos estabelece uma série 

de discussões e eventos que dão origem ao que se entende hoje como Direitos Humanos. Santos 

(2013) aponta que a Declaração Universal dos Direitos do Homem das Nações Unidas, 

promulgada no século XX e que dá origem a diversas outras declarações, só reconhece dois 

sujeitos de direito: o indivíduo e o Estado. À época em que foi publicada essa declaração, em 

1948, havia muitos povos, nações e comunidades que não tinham Estado. Como pensar, então, 

em uma igualdade perante o direito, sendo que em diversos lugares do mundo os sujeitos 

individuais não eram reconhecidos como portadores de direito devido ao fato de que estavam 

sujeitos a uma dominação coletiva, como aponta Santos, e que por isso os direitos individuais não 

lhes ofereciam proteção? De acordo com Santos, isso não foi contemplado na declaração, visto 

que o sexismo, por exemplo, fazia parte do senso comum, a orientação sexual era vista como tabu 

e a dominação classista era assunto interno de cada país. À medida que essas questões eram 

reconhecidas, davam motivo à violação dos direitos humanos: 

 

Porque os direitos coletivos não entram no cânone originário dos direitos humanos, a tensão entre 

os direitos individuais e direitos coletivos decorre da luta histórica dos grupos sociais que, por 

serem excluídos ou discriminados enquanto grupos, não podiam ser adequadamente protegidos 

por direitos humanos individuais. A luta das mulheres, dos povos indígenas, dos povos 

afrodescendentes, dos grupos vitimizados pelo racismo, dos gays e das lésbicas marcaram os 

últimos cinquenta anos do processo de reconhecimento dos direitos coletivos, um reconhecimento 

sempre muito contestado e sempre em vias de ser revertido. Não existe necessariamente uma 

contradição entre direitos individuais e coletivos, mais que não seja pelo fato de não existirem 

muitos tipos de direitos coletivos. (SANTOS, 2103, pp. 62-63) 

 

Esses fatos apontam para uma contradição presente atualmente, não apenas no Brasil, mas 

no cenário político internacional, ao demonstrar que à medida que os direitos individuais são 

reconhecidos, por outro lado grupos sociais e culturais, muitas vezes considerados “diferentes” 

porque destoam do que é considerado padrão pela sociedade, são excluídos e têm seus direitos 

negados: 
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Globalização, políticas neoliberais, segurança global, essas são realidades que estão acentuando a 

exclusão, em suas diferentes formas e manifestações. No entanto, não afetam, igualmente, a todos 

os grupos sociais e culturais, nem a todos os países e, dentro de cada país, às diferentes regiões e 

pessoas. São os considerados “diferentes”, aqueles que, por suas características sociais e/ou 

étnicas, por serem pessoas com “necessidades especiais”, por não se adequarem a uma sociedade 

cada vez mais marcada pela competitividade e pela lógica do mercado, os “perdedores”, os 

“descartáveis”, que vêm, a cada dia, negado o seu “direito a ter direitos”. (CANDAU, 2007, p. 

399) 

 

Assim, a busca por uma educação que privilegie a afirmação dos direitos do sujeito e o 

reconhecimento das diferenças é um desafio imposto aos educadores, pois o que se percebe é que, 

nas últimas décadas, as violações desses direitos foram acentuadas sobremaneira, primeiro 

porque, de acordo com a autora, ao se referir à configuração de uma Educação em Direitos 

Humanos na América Latina, a maior parte dos cidadãos latino-americanos não tem consciência 

de si mesmos como sujeitos portadores de direitos. A autora alerta que isso se deve ao fato de que, 

para essas pessoas, os direitos são vistos como dádivas, citando o exemplo de que, muitas vezes, 

as férias do trabalho, muitas vezes, são vistas como uma forma de generosidade do patrão. 

Nesse sentido, uma educação que possa contribuir para o processo de empoderamento 

dessas pessoas para se afirmarem como sujeitos portadores de direitos deve favorecer também a 

autoconsciência dessas pessoas como cidadãos que têm um papel primordial na transformação da 

realidade: 

 

O “empoderamento” começa por liberar a possibilidade, o poder, a potência que cada pessoa tem 

para que ela possa ser sujeito de sua vida e ator social. O “empoderamento” tem, também, uma 

dimensão coletiva, trabalha com grupos sociais minoritários, discriminados, marginalizados, etc, 

favorecendo sua organização e participação ativa na sociedade civil. (CANDAU, 2007, pp. 404- 

405) 

 

Dessa maneira, como afirma Candau (2013), uma Educação em Direitos Humanos 

pressupõe que o educador deve estar aberto e apto para promover uma pedagogia do 

empoderamento, ou seja, uma educação crítica e democrática orientada para a transformação 

social e pessoal, o que será possível se houver uma formação do sujeito capaz de reconhecer e 

reivindicar seus direitos e atuar na transformação social. Evidentemente, essa prática pedagógica 

não é tão simples, já que impõe que um educador que se identifique com a Educação em Direitos 

Humanos e como agente sociocultural e político situe-se em uma ótica contra-hegemônica, pois 

objetiva uma formação de sujeitos críticos, capazes de compreender e atuar na realidade em que 

se encontram. Além disso, os cursos de licenciaturas raras vezes contribuem para a formação de 

professores empenhados nessa maneira de educar: 

 

Na sociedade atual capitalista, marcada pelas políticas neoliberais, muitos dos espaços de 

formação de educadores (as) são concebidos para criar profissionais que atuem na reprodução do 

sistema, legitimando o status quo, reforçando assim a visão mercantilista da educação, com 

acentuado corte tecnicista. (CANDAU, 2013, p. 35) 

 

Sendo assim, ao optar por trabalhar com uma educação pautada na afirmação dos Direitos 

Humanos, é necessário que se perceba que essa prática pedagógica deve estar embasada na 

ressignificação do sujeito como cidadão pleno de direitos, os quais são elementos fundamentais 

para a afirmação dos processos democráticos. 
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Antonio Candido (2006), ao discorrer a respeito da relação entre a literatura e os Direitos 

Humanos, inicia sua reflexão apontando que a racionalidade e o domínio sobre a natureza a que 

o ser humano chegou, comparado a outros tempos, permitem que hoje diversos problemas sociais 

possam ser resolvidos. No entanto, em sentido oposto, a mesma capacidade que o homem 

alcançou para resolver essas questões fez com que a irracionalidade o levasse a atitudes opostas, 

como a criação da bomba atômica, capaz de destruir milhares de vidas de uma só vez, dentre 

outras atitudes que mais causam desgraças que benefícios. De maneira análoga, o progresso, que 

permite que alcancemos um conforto nunca antes imaginado, faz também com que grande parcela 

da população seja excluída dele e condenada à miséria. Aponta também que a ideia iluminista que 

previa que a instrução e o conhecimento, aliados à queda dos governos despóticos, poderiam levar 

à resolução de tais problemas, gerando uma felicidade coletiva, o que não ocorreu, mas que, hoje, 

por mais que atitudes para minimizar as diferenças sociais não sejam efetivadas de fato, discursos 

que afirmavam que ser considerado miserável era uma vontade divina é, no mínimo, inapropriado. 

Isso se deve ao fato de que, segundo Candido, reconhecer que aquilo que consideramos 

como um direito indispensável para nós também deve ser visto como um direito do outro. Nesse 

sentido, se um sujeito entende que é seu direito ter acesso à moradia, ao trabalho, à saúde, à 

educação, dentre outros direitos considerados essenciais, outras pessoas também devem ter 

garantidos esses direitos. Da mesma forma, se alguém que se considera mais culto ou com maior 

nível de instrução que determinada parcela da população pressupõe que é seu direito ter acesso a 

grandes autores de literatura, como Dostoievski, Machado de Assis e Guimarães Rosa, todas as 

demais pessoas também devem ter direito a lê-los. 

Essa relação entre a literatura e os Direitos Humanos é feita pelo crítico a partir da definição 

do que são “bens compressíveis” e “bens incompressíveis”, sendo considerados os primeiros 

aqueles bens que podemos ter acesso, como uma joia, um perfume, um cosmético, os quais são 

considerados supérfluos e que não interferem em nossa humanidade, caso não tenhamos acesso a 

eles. Já os bens incompressíveis são definidos como aqueles que não podem ser negados a 

ninguém, como o alimento, a moradia e a roupa. Ocorre que, para o crítico, a arte e a literatura 

devem ser vistas como um bem incompressível, que correspondem a uma necessidade profunda 

do ser humano, que não pode deixar de ser satisfeita sob a necessidade de uma frustração 

mutiladora. 

Para Candido, a literatura pode ser entendida como o sonho acordado da civilização. Essa 

comparação se dá pelo fato de que, durante o sono, por meio do sonho e do devaneio o ser humano 

pode equilibrar as tensões do cotidiano. Da mesma forma, a literatura pode atuar como fator de 

equilíbrio social. Além disso, “[...] é fator de humanização e, sendo assim, confirma o homem na 

sua humanidade, inclusive porque atua em grande parte no subconsciente e no inconsciente.” 

(CANDIDO, 2004, p. 175). Para o crítico, a literatura não tem uma função utilitária, como 

geralmente se espera dela, e se tiver, essa função é psicológica, de auxiliar o homem a sair da 

alienação em que se encontra e afirmar a sua identidade enquanto ser humano. No entanto, como 

observa Candido, isso só é possível se o texto for esteticamente construído: 

 

A função da literatura está ligada à complexidade da sua natureza, que explica inclusive o papel 

contraditório mas humanizador (talvez humanizador porque contraditório). Analisando-a, 

podemos distinguir pelo menos três faces: (1) ela é uma construção de objetos autônomos com 

estrutura e significado; (2) ela é uma forma de expressão, isto é, manifesta emoções e a visão do 

mundo dos indivíduos e dos grupos; (3) ela é uma forma de conhecimento, inclusive como 

incorporação difusa e inconsciente. (CANDIDO, 2004, p. 176) 

 

Ressalta o crítico que costuma-se pensar que a literatura atua sobre as pessoas devido aos 

terceiro item, ou seja, porque transmite uma forma de conhecimento, mas que, na verdade, ela atua 
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no inconsciente do leitor justamente porque, sendo um objeto esteticamente construído, em que o 

escritor escolhe inicialmente a matéria com que vai trabalhar e vai organizando-a como os tijolos 

em uma construção, assim também o leitor, ao ler o texto literário, tem a possibilidade de se 

organizar para em seguida organizar o mundo. 

A relação entre esses três fatores é que pode afirmar a humanidade do ser humano, 

expressando a sua importância e colocando-a como um bem incompressível e como direito 

humano: 

 

Entendo aqui por humanização (já que tenho falado tanto nela) o processo que confirma no homem 

aqueles traços que reputamos essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa 

disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos 

problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo 

do humor. A literatura desenvolve em nós a quota de humanidade na medida em que nos torna 

mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante. (CANDIDO, 2004, p.  

180) 

 

Dessa maneira, por meio da leitura, o ser humano, além de aprofundar o seu conhecimento 

de mundo e da realidade que o cerca, pode conhecer melhor a si mesmo e ao outro, reafirmando, 

assim, a sua humanidade. Nesse sentido é que a literatura deve ser vista como uma necessidade 

fundamental de todas as pessoas, devendo ser satisfeita, sob pena de mutilar a personalidade do 

ser humano: 

 

Negar a fruição da literatura é mutilar a nossa humanidade. Em segundo lugar a literatura pode ser 

um instrumento consciente de desmascaramento, pelo fato de focalizar as situações de restrição 

dos direitos, ou de negação deles, como a miséria, a servidão, a mutilação espiritual. Tanto num 

nível quanto no outro ela tem muito a ver com a luta pelos direitos humanos. (CANDIDO, 2004, 

p. 186) 

 

LITERATURA INFANTO-JUVENIL E O EMPODERAMENTO PELA PALAVRA 

  

Entendemos a literatura infanto-juvenil como processo de criação estética que tem como 

objetivo principal a representação do mundo por meio da palavra. Ao representar o mundo infanto-

juvenil, o artista encontra limites oriundos, inicialmente, da especificidade do público a quem a 

obra literária se destina originalmente. Sabe-se que quem escreve para a criança e o adolescente 

é o escritor adulto. Assim, o distanciamento entre o produtor literário e o mundo a ser representado 

pode fazer com que o processo de criação artística incorpore determinadas particularidades que 

são próprias do mundo adulto, o que faz com que, muitas vezes, o texto literário infanto-juvenil 

seja caracterizado com determinados objetivos “pedagógicos”. 

As duas obras sobre as quais refletiremos procuram romper com esses limites, escapando 

da armadilha de estereotipar os personagens representados e, ao mesmo tempo em que representam 

o mundo infanto-juvenil, extrapolam a generalidade de uma literature que se propõe simplesmente 

a entreter o leitor, levando-o a refletir acerca de sua posição no mundo e do poder da palavra como 

forma de empoderamento do sujeito. 

A menina que bordava bilhetes, escrito por Lenice Gomes e ilustrado por Ellen Pestili, 

narra a história de Margarida, uma menina que vivia em uma cidade tipicamente interiorana que, 

com a chegada de um parque de diversões, passa a escrever bilhetes plenos de poesia, que são 

doados aos moradores da cidade: 

 

“Ela era bordadeira E tinha nome de flor. 
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Em meio a gestos, palavras e afetos, Sua cor, 

Sua força 

Incandensciam os tecidos. Os sonhos eram longos. 

As meadas coloridas invadiam 

Os desenhos dos bilhetes de Margarida.” (GOMES, 2008, p. 5) 

Já no início da narrativa, ao apresentar a personagem, o narrador destaca a relação entre o 

trabalho da personagem, atuando como bordadeira, e a literatura, percebida como o trabalho 

estético de tecer/bordar palavras que, ao mesmo tempo em que traz o afeto por meio da palavra, 

também traz a luta e a força na emancipação do sujeito. 

No decorrer da narrativa, a personagem, junto com outras crianças e outros moradores, sai 

pela cidade ao som de uma banda de música popular, enquanto vai anunciando os bilhetes que 

seriam bordados e compostos por musicalidade, poesia e resgate de cantigas de roda: 

 

“- Hoje os bilhetes bordados serão dados Feito bandeiras estreladas!” (AMQBB27, p. 6) 

 

Observa-se que, ao mesmo tempo em que o narrador garante que os bilhetes bordados por 

Margarida são doados, trazendo alegria e afeto às pessoas, ela também reafirmava o seu repertório 

poético e artístico, como se vê na fala da florista que, encantada com o trabalho desenvolvido por 

Margarida, diz: 

 

“- Quero enfeitar-lhe os cabelos Com fitas e rosas, 

Para perfumar tua vida 

Neste tempo de palavras raras.” (AMQBB, p. 7) 

 

Quais seriam as palavras raras mencionadas pela florista e que viriam a perfumar a vida da 

bordadeira? Sem dúvida são palavras que formariam, junto com o arcabouço lexical de Margarida, 

um repertório poético, de doação ao outro e também de luta por si e pelo outro. A narrativa 

transcorre imbricada pelos bilhetes bordados pela personagem, assim como pelas cantigas de roda 

entoadas pelas crianças que a acompanhavam e mesmo os adultos resgatavam memórias 

entremeadas de ritos e mitos presentificados pelos bilhetes bordados: 

 

Os mais velhos 

Na canção viajavam: Seus ritmos 

Ritos 

Mitos – melodias 

Se juntaram às crianças. 

 

 

Esquindô-lê-lê, Esquindô-lê-lê, lá-lá... 

 

Tecendo um só bordado. 

 

 

Em seguida, se ouviu: 

- Assim acontece 

Quando a fantasia bate à porta Tomando conta de nós. (AMQBB, p.12) 

 

                                                 
27 Utilizaremos a sigla AMQBB para nos referirmos à obra A menina que bordava bilhetes  
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A literatura, e a poesia em especial, tem a capacidade de resgatar o ser mito- poético, 

descrito por Glória Kirinus (1998) como o ser mágico-poético que acompanha o ser humano desde 

os tempos primitivos, para o qual não havia a dicotomia, a fragmentação e a separação dos 

contrários. Para ela, o pensamento, ao fazer-se linguagem, cobria o mundo de metáforas, na 

tentativa de nomear, de comparar, de descrever o mundo de maneira mítica. Com o passar do 

tempo e o progresso da História, o homem foi obrigado a abandonar a capacidade de ser mito-

poético, sendo compelido a separar e a fragmentar sua própria visão do mundo e da realidade. No 

entanto, por meio da poesia, essa dicotomia pode ser rompida, pois, por meio do texto poético, das 

cantigas de roda, dos ritos e dos mitos, o ser humano, e em especial a criança, pode trazer de volta 

a capacidade de ver o mundo de maneira unívoca: 

 

Chamamos de ser poético, ou melhor, de ser mito-poético, ao homem integrador e integrado com 

e na sua ambiência. Este homem é capaz de aceitar com naturalidade a con-fusão dos contrários e 

de criar o novo a partir do caos con-fusional. O ser mito-poético, apesar dos degraus entre tantas 

outras sinalizações impostas pela sociedade pós-industrial, sabe integrar-se na invisível corrente 

semiológica do universo, conjugando-se com ele. 

A existência do pseudo-homem, gerado com base nos artifícios mecanicistas e reducionistas da 

corrente positivista-racionalista, constitui uma falha antinatural. O homem que sujeita-se à 

fragmentação, divisão e subdivisão é o tal “macaco” petrificado nos seus correspondentes 

“galhos”. Este ser, que se anulou pela metade, por desprezar, desconhecer ou ignorar a 

quintessência da sua humanidade, não comunga da poeticidade da sua “ambiência”. Falta-lhe a 

outra parte: ou o isto ou o aquilo. (KIRINUS, 1998, pp. 74-75) 

 

Nesse sentido, tendo que optar entre o isto e o aquilo, o ser humano está indo contra sua 

própria natureza globalizante. Ressalta-se, ainda, que é na infância e na poesia que essa articulação 

entre contrários é possível de ser concretizada, visto que o olhar poético da criança já traz em si 

essa analogia entre isto e aquilo e a matáfora própria do texto poético: 

 

Brincar de esconde-esconde Onde canta a voz do vento. Depois, escolha onde guardar 

Os seus segredos. (AMQBB, p. 25) 

 

No bilhete bordado por Margarida a voz do vento recupera e materializa a figura mito-

poética do ser humano presente na criança que, ao encantar-se com o devaneio, assombra-se 

diante da metáfora e da concretude da palavra: 

 

A voz do vento?! 

Gracejaram as crianças. 

E o vento tem voz, Margarida? 

Quem já ouviu? Quem já brincou? (AMQBB, p. 26) 

 

E assim, entre cantos, brincadeiras, bilhetes bordados que remetem ao próprio fazer 

poético-literário, as palavras soltam-se da boca e das mãos da menina para tornarem- se autônomas, 

ao mesmo tempo em que a personagem, nutrindo-se desse arcabouço poético, reafirma sua 

identidade e, por meio da linguagem, se empodera como sujeito. 
A outra obra que escolhemos para analisar é A grande fábrica de palavras, escrito por Agnès 

de Lestrade e ilustrado por Valeria Docampo. Escrito também em forma de prosa poética e 

ilustrado por belos desenhos em que a apresentação gráfica predomina na composição estrutural 

do livro, a força poética do texto escrito, desde a apresentação do enredo, arrasta o leitor para o 

interior da narrativa: 
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Existe um país 

Onde as pessoas quase não falam. É o país da grande 

Fábrica de palavras. 

Nesse estranho país, é preciso comprar as palavras e engoli-las Para poder pronunciá-las. 

(LESTRADE28) 

 

Percebe-se, desde o título da obra e da apresentação do enredo, que a palavra tem um valor 

muito grande, inclusive sendo contabilizada financeiramente, visto que as pessoas tinham que 

comprar as palavras para poder pronunciá-las e, por isso, quase não falavam. O tema central da 

narrativa é o amor secreto do personagem Philéas, um menino de origem humilde, que não tinha 

dinheiro para comprar palavras, por Cibelle, caracterizada, aparentemente, como da mesma classe 

social de Philéas. Embora essa seja a temática central, percebe-se a diferença de classes entre os 

personagens em que a palavra, por meio do discurso, ou de sua negação, pode ser uma forma de 

representar a relação entre dominante e dominado, explorador e explorado. 

Sabe-se que é por meio da linguagem que o ser humano se constitui como sujeito. Assim, 

ao serem impossibilitados de utilizar as palavras, os personagens dessa narrativa também são 

incapacitados de se reconhecerem como sujeitos e, nesse sentido, de se reconhecerem como 

portadores de direito: 

 

A grande fábrica de palavras funciona dia e noite. As palavras que saem de suas máquinas são tão 

variadas quanto a própria linguagem. Existem palavras que custam mais caro do que outras. As 

pessoas falam muito pouco essas palavras, a menos que sejam muito ricas. No país da grande 

fábrica, falar custa caro. (AGFDP) 

 

A narrativa é construída relatando que as pessoas que não têm dinheiro catam palavras que, 

devido a sua pouca utilidade, são descartadas nas latas de lixo, ou então esperam a primavera para 

poderem comprar palavras em promoção, as quais também não servem muito, devido ao caráter 

antigo que possuem, como os vocábulos filodendro e ventríloquo. Também é narrado que, 

algumas vezes, os meninos catam palavras no ar e, nesse dia, Philéas pegou três palavras e decidiu 

guardá-las para falar para Cibelle, por quem era apaixonado. O narrador ainda explica que Philéas 

preferia dizer “Eu te amo”, mas como não tinha dinheiro para poder comprá-las, iria oferecer a 

ela as palavras que encontrou: “cereja, poeira, cadeira”. 

Ao bater na porta da amada, sem poder cumprimentá-la, Philéas apenas sorri para Cibelle, 

que está com um vestido vermelho cor de cereja, mas ao receber como retribuição o sorriso de 

Cibelle, percebe que, atrás dela, Oscar, seu maior inimigo, fala para Cibelle: 

 

Eu te amo com todo o meu coração, minha Cibelle. No futuro, tenho certeza, nós vamos nos casar.” 

Ao ouvir todas essas palavras proferidas por Oscar, Philéas pensa que aquele discurso devia ter 

custado muito dinheiro e que as palavras que possui são muito pequenas diante de tudo o que foi 

dito por seu inimigo: “Minhas palavras são muito pequenas!” pensa Philéas. Ele inspira 

profundamente e, sobretudo, pensa em todo o amor que tem no seu coração. Em seguida, fala as 

palavras que pegou em sua rede. 

As palavras voam para Cibelle: elas são como pedras preciosas. Cereja! Poeira! Cadeira! 

Cibelle não sorri mais, apenas olha para Philéas. 

Ela não tem palavras guardadas. Então chega devagarzinho perto dele e dá um beijo doce em seu 

rosto. 

Philéas tem apenas uma palavra a mais para dizer. Ele a encontrou há muito tempo, em uma lata 

de lixo, entre centenas de cocozinhos de cabrito e puns de coelho. 

Ele ama muito essa palavra, pois isso a guardava para um grande dia. Esse grande dia chegou! 

Olhando nos olhos de Cybelle, ele diz: Mais! (AGFDP) 

                                                 
28 Utilizaremos a sigla AGFDP para nos referirmos à obra A grande fábrica de palavras. Na edição que 

analisamos, não consta o número de páginas, motivo pelo qual esses números são suprimidos nas citações. 
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Ao narrar que o personagem infere que o discurso proferido por Oscar teria custado muito 

dinheiro e que suas palavras seriam muito pequenas diante do que foi proferido pelo oponente, o 

próprio narrador dá a ver que a relação entre dominante e dominado é materializada na forma do 

discurso, ou seja, aquele que detém o discurso detém o poder. No entanto, quando “inspira 

profundamente e, sobretudo, pensa em todo o amor que tem no seu coração.”, as palavras que 

havia catado para dar de presente a Cibelle ganham outros sentidos. A elas são atribuídos 

significados que extrapolam o sentido literal da palavra, convertendo-as em palavras de 

encantamento e de conquista. A esse respeito, Kirinus (1998) aponta que, na boca da criança, as 

palavras ganham concretude, tornam-se palavras-coisas. Por meio da metáfora, a criança, tal como 

o poeta, resignifica a palavra: 

 

Ensaia, assim, uma práxis lúdica no momento da criação, tendo poder e oferecendo poder ao 

universo que a rodeia; ela, como o divino adivinhador, no ato de nomear, domina o nomeado. 

Desvela o velado suplementada pelo seu imaginário. 

É neste domínio do seu objeto-brinquedo (a palavra) que se instala a “insurreição poética” do poeta 

quando este diz “a lua ruava”, “a rua luava” e, como a criança, subverte a ordem e a simetria 

linguística. Intuitivamente organiza, de maneira original, do caos seu próprio cosmo. (KIRINUS, 

1998, 45) 

 

Assim, ao metaforizar as palavras “cereja”, “poeira” e “cadeira”, transgredindo o seu 

sentido literal, o personagem passa a ser detentor do discurso, reconhecendo-se e afirmando-se 

como sujeito de sua própria história. 

 

CONCLUSÃO 

 

Pudemos perceber, nas duas obras analisadas, que o processo de criação estética para 

crianças e jovens procura representar, na estrutura do texto literário, questões que dizem respeito 

ao subjetivo, aos conflitos pelos quais esse público passa em determinado momento, mas também 

diz respeito a questões que extrapolam o sentido subjetivo, alcançando uma maneira de 

representar questões histórias e sociais que, quando bem elaboradas, não interferem na qualidade 

da literatura. Pelo contrário, ao representar essas contradições, a literatura questiona seus próprios 

limites e seu papel de representar aqueles que não podem se autorepresentar. 

Nesse sentido, a literatura infanto-juvenil pode trazer para o leitor um certo tipo de 

consciência de si e do mundo, como aponta Coelho: 

 

Da mesma forma, toda leitura que, consciente ou inconscientemente, se faça em sintonia com a 

essencialidade do texto lido, resultará na formação de determinada consciência de mundo no 

espírito do leitor; resultará na representação de determinada realidade ou valores que tomam corpo 

em sua mente. Daí se deduz o poder de fecundação e de propagação de ideias, padrões ou valores 

que é inerente ao fenômeno literário, e que através dos tempos tem servido à humanidade engajada 

no infindável processo de evolução que a faz avançar sempre e sempre... (COELHO, 2000, p. 50, 

grifos da autora) 

 

Assim, a leitura de literatura, enquanto representação do mundo, de suas contradições 

históricas, pode auxiliar o sujeito a tomar consciência de si, do outro e de sua participação no 

mundo. Além disso, afirma no sujeito, nas palavras de Candido, a sua humanidade, empoderando-

o, fazendo com que se perceba como sujeito geograficamente situado e historicamente constituído. 
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OS FIOS DA TECEDURA: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA 

GRAPHIC NOVEL FRANKENSTEIN (2012) DE TAÍSA BORGES. 

 

Camila Santin Calçada Silva (PMEL – UFG – RC) 

Silvana A. Barbosa Carrijo (PMEL – UFG – RC) 

 

Resumo: A transposição de clássicos literários para o gênero graphic novel surge na década 

de 1970 com Will Eisner e desde então se intensifica a leitura e a produção de clássicos neste 

novo gênero. No presente trabalho, analisaremos a transposição da obra Frankenstein, 

lançado pela primeira vez em 1818 sem créditos para Mary Shelley sua autora, para a versão 

quadrinizada de mesmo título, realizada pela artista plástica Taisa Borges (2012), que nela 

contempla imagens ligadas ao Cubismo como forma de demonstrar a fragmentação do 

universo dos personagens, em especial da criatura e do criador. Para Eisner (2005), o 

processo de leitura de imagens estabelece um contato imediato com o leitor que, segundo 

estudos clínicos, aprende desde a infância a identificar sentimentos e atitudes corporais que 

transpostas para os quadrinhos, capacitam-no a identificar-se com os personagens. 

Frankenstein de Shelley inaugura o gênero ficção científica que, segundo Meireles (2008) 

apresenta ainda, o que podemos denominar como terror gótico e ciência gótica, pois 

apresentam espaços que geram medo e intranqüilidades. A seqüência dos acontecimentos 

também nos remete ao decadentismo do período Romântico. O trabalho com o gênero 

graphic novel possibilita,em nosso entendimento, uma maior compreensão da obra clássica 

para um novo público leitor, ampliando as ingerências referentes ao clássico,criando novas 

possibilidades de leitura próprias das múltiplas linguagens presentes no gênero sobre o qual 

teceremos algumas considerações. 

Palavras-chave: Clássicos. graphic novel. transposição. 

 

Os clássicos são aqueles livros que chegam até nós trazendo consigo as marcas das releituras que 

precederam a nossa e atrás de si os traços que deixaram na cultura ou nas culturas que atravessaram (ou 

mais simplesmente na linguagem ou nos costumes). (CALVINO, 1993, p.11) 

 

INTRODUÇÃO 

 

O termo graphic novels foi criado, segundo McCloud (2006, p. 28), por Will Eisner em 

1978 com a obra Um contrato com Deus e outras histórias de cortiço, uma coletânea de contos 

que era então transposta pela primeira vez para o gênero quadrinhos, mas agora com uma visão 

literária. Segundo McCloud a idéia é que surgia uma obra com um caráter mais sério, nas palavras 

do próprio Eisner, que se afastava dos chamados comics books se assemelhando a uma obra 

literária por várias particularidades físicas e estruturais tais como: capa, lombada, temática, seria 

um romance gráfico com peso e conteúdo, desvinculado-se do universo cômico. 

De lá para cá a literatura e as seqüências gráficas têm se entrecruzado em uma infinidade 

de novas obras que fazem uma releitura de clássicos da literatura mundial e que vêm solidificar 

esta idéia de obra literária quadrinizada. 

Para Borges e Vergueiro (2014, p.58-78) embora o termo graphic novel tenha sido cunhado 

por Eisner, o processo de adaptação de obras literárias para os quadrinhos já possuía um percurso 

histórico anterior, datando de 1941, data esta em que Albert Kanter começou a produzir suas 

revistas/livros intitulados Classics Illustraded, com uma longeva sobrevida de 30 anos de 

publicação quase ininterrupta. Durante este período, Kanter, um amante da leitura, promoveu a 

quadrinização de várias obras ditas clássicas da literatura mundial, com a intenção de que as obras 



 

 

P
ág

in
a1

4
3

 

adaptadas para o universo das HQs instigassem a leitura da obra original e servissem meramente 

como um trampolim para esta, assim em suas páginas iniciais sempre havia presente uma ficha 

do autor original da obra e ao final uma conversa com o leitor em que era sugerida a leitura da 

obra original em sua versão comum. 

No Brasil também estes ecos se fizeram ouvir e foi Adolf Aizen o responsável pela entrada 

da Classic Illustraded no país, aqui a coleção recebeu o título de Edição Maravilhosa. Para Borges 

e Vergueiro (2014, p.75), a grande contribuição de Aizen diz respeito não só à difusão de clássicos 

da literatura mundial em quadrinhos como também à transposição de obras clássicas nacionais, 

seguindo a mesma pegada pedagógica de fins educacionais americana que alcançou muitas vezes 

seu intento como propagador da leitura sem, no entanto, perder a peja de obra menor. Neste 

sentido que o termo graphic novel e a reestruturação do modus operandi da transposição vêm 

tentando revalorizar a idéia do romance quadrinizado como obra desvinculada do puramente 

infantil ou facilitador. 

Assim estabelecemos como objetivo deste trabalho,proceder uma leitura e compreensão da 

obra Frankenstein transposta para os quadrinhos por Taísa Borges. 

 

FRANKENSTEIN – A OBRA DE MARY SHELLEY 

 

Frankenstein de Mary Shelley é o marco inaugural da ficção científica lançado em 1818 na 

Inglaterra, mesclando o gênero terror às teorias científicas do período. Na obra em questão, o 

jovem Frankenstein, ainda estudante de medicina imbuído do espírito iluminista busca 

constantemente partes de corpos no cemitério de Ingolstadt, estudando incessantemente os 

processos de decomposição dos corpos, procurando compreender os segredos da vida e da morte. 

Assim busca seu maior intento, trazer de novo à vida seres já inanimados. 

Após meses recolhendo partes de corpos, o jovem Victor constrói e dá vida, em uma 

madrugada do mês de novembro, a um ser imenso, que apesar de assemelhar-se a um humano 

não é aceito nem por seu criador nem tampouco por outras pessoas, tornando-se assim uma 

criatura vingativa e perseguidora do jovem médico e cientista, tirando a vida de todos aqueles que 

lhe eram caros. A busca pela criatura findará em mares gelados do ártico, onde Frankenstein 

criador morrerá e o outro desaparecerá prometendo morrer, pois compreende a extensão de seus 

atos criminosos. 

Como já foi dito, a obra aqui apresentada em forma de uma sinopse rápida, inaugura o 

gênero ficção científica embora apresente, nas palavras de Meireles (2008), uma obra de “terror 

gótico” e ao mesmo tempo de “ciência gótica”, pois há a presença dos espaços que geram medo 

e intranqüilidade, a seqüência dos acontecimentos também nos remete ao decadentismo do 

próprio doutor Frankenstein que vai perdendo seus entes queridos enquanto foge da criatura. Os 

espaços instauradores do medo também são recorrentes, a escuridão, o clima de melancolia, 

imagens soturnas, quase sempre indicando penumbra e decomposição auxiliam na criação de um 

ambiente de terror. 

É interessante perceber como cada adaptação lida com a obra transposta, no cinema e até 

mesmo em paródias da cena em que o monstro ganha vida; a noite fatídica aparece iluminada por 

raios e uma tempestade, porém na obra original e na presente adaptação (2012, p.24 e 25) não há 

referências ao fato, a forma como Victor Frankenstein dá vida à sua criatura é um segredo que 

não nos é realmente revelado. A criatura simplesmente abre os olhos e ganha vida: 
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Numa triste noite de Novembro contemplei. Enfim. O resultado do meu labor. Era uma hora da 

manhã.Vi abrirem-se os olhos amarelados e sombrios da criatura. Respirou profundamente e um 

movimento convulsivo agitou-lhe os membros. (BORGES, 2012 p.24) 

 

A ficção científica tece, assim, um paralelo com o que poderia ser real, mas não o é 

potencializando a perspectiva do “e se...” tão possível na literatura ficcional levando em 

consideração as questões de ética ou como aborda Teixeira (2010, p.11-12) em sua tese, à ficção 

científica por si só já pressuporia o fantástico e a quebra com o real não buscando o simples 

afastamento deste, mas sim a sua “extrapolação”, ela caminha além do real debatendo com as 

possibilidades imbricadas na lógica da realidade possível, mesmo que hipotética. 

Assim ao criar um monstro com o auxílio de descargas elétricas, Shelley inventa uma 

situação que apesar de irreal era baseada em “lógicas científicas” da época sobre estimulação de 

músculos a partir do mesmo princípio, não fugindo a uma verossimilhança aceitável na obra. 

Faz- se interessante ainda a relação do nome da obra, pois Frankenstein também tem como 

segundo nome a alcunha de Prometeu, em uma clara referência ao mito grego do Titã que desafia 

os deuses ao ousar oferecer o fogo à humanidade e por isto é castigado a ter seu fígado comido 

diariamente por um pássaro enviado por Zeus. Segundo Vianna (2000), a figura de Prometeu, 

assim como a do doutor Victor Frankenstein, tenta ser superior a Deus e como “castigo” é 

perseguido por sua própria criatura, que leva todos aqueles que ama através do assassinato. 

Parodaxalmente o criador dá a vida enquanto a criatura a ceifa, assim é ela e não Deus que lhe 

impingirá sua pena. Frankenstein criatura é um espelho de seu próprio criador cuja alma fica-nos 

reconhecível ao abandonar sua obra à própria sorte e negando-lhe a paternidade e auxílio o 

monstro toma consciência de sua condição a partir do encontro e contato com a família De Lacey, 

fazendo com que ele compreenda sua condição monstruosa e de intruso neste mundo. 

 

ANÁLISE DA OBRA NO GÊNERO GRAPHIC NOVEL 

 

A obra Frankenstein no gênero graphic novel já foi transposta tanto em língua inglesa 

quanto em portuguesa mais de uma vez, porém a escolhida para este estudo foi desenvolvida pela 

artista plástica Taisa Borges, o que sem dúvida a influenciou na escolha do como ilustrar este 

romance gráfico, pois se percebe um traço artístico diferenciado do normalmente utilizado no 

gênero quadrinhos ou mesmo nas próprias graphic novels. Há nesta obra a busca por um tracejado 

que relê o romance de Shelley por outro viés, ou seja, como artista plástica, Borges opta por 

buscar nas referências artísticas que lhe são caras pistas de sua visão e compreensão da mesma é 

assim que os personagens vão ser apresentados com uma visão fragmentária tal como proposta 

pelo Cubismo de Picasso. 

Borges opta ainda pela utilização de um enquadramento aberto das imagens sobrepostas 

intercalando partes da narração com balões indicativos de fala, estabelecendo facilmente a 

identificação do gênero de arte seqüencial proposto por McCloud (2006 49-54). Para Cirne (1975, 

p.90), o gênero quadrinho nascido quase ao mesmo tempo do cinema carrega com ele várias 

semelhanças sobre o uso do espaço e da sequenciação das ações através de imagens iconográficas 

aliadas ao texto, direcionando a forma como se lerá a obra em questão. O uso da técnica do close 

sobre personagens que ampliam o efeito da narração tal como no cinema também é um recurso 

utilizado pela ilustradora para ampliar a situação de desamparo do personagem de Dr. 

Frankenstein perdido no gelo: 
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(BORGES 2012.fig.1, p. 8-9). 

 

Segundo Eisner (2005, p. 87), embora a um primeiro olhar quadrinhos e cinema pareçam-

se muito, divergem quanto à atitude de seu público: enquanto o espectador de um filme, através 

de suas ações seqüenciadas, rápidas, aprisiona seu alvo, os quadrinhos trabalham com um 

espectador/leitor que pode folhear a obra a seu bel- prazer, além de necessitar de uma leitura 

interpretativa da obra, porém ambos se assemelham na escolha acurada das imagens para 

transmitir o máximo de informações possíveis. 

O uso da técnica do zoom também próprio do cinema e da fotografia são utilizados para 

demonstrar o estado de espírito do doutor Frankenstein ao perceber a constituição de vida de sua 

experiência científica; além deste recurso, o uso das cores que podem ser, para McCloud (1995, 

p.185) “um grande aliado do artista em qualquer meio visual”, nesta obra é decisivo para instaurar 

o espaço do medo e do terror do personagem que se vê transtornado frente à criatura criada. A 

utilização das cores preta, branca e vermelha contrastam-se e dialogam com o leitor em uma 

compreensão imediata do estado de espírito do cientista: 

 

 

(BORGES 2012.fig.2, p.24-25) 
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Outro ponto interessante é a observação do modo como a artista escolheu representar suas 

personagens nesta obra. A mesma usa elementos imagéticos que instantaneamente nos remetem 

ao Cubismo tanto no uso dos desenhos lembrando formas geométricas, quanto no já exposto uso 

das cores. Instaura-se aí um diálogo profícuo com o leitor fazendo uma referência ao movimento 

encabeçado por Pablo Picasso que mostrava a fragmentação do ser humano em imagens que 

aludiam vários planos, demonstrando diferentes faces da representação, o que nos remete 

novamente à questão do espelhamento feito por Vianna (2000) quem é o monstro? O ser criado 

ou seu criador? 

A fragmentação do ser não está somente na criatura feita com pedaços de mortos, mas 

também no cientista que leva aos extremos seus experimentos sem, no entanto, estar pronto para 

aceitar as conseqüências advindas de seus atos. Ambos se sentem disformes, multifacetados e a 

imagem 2 consegue nos transmitir, através da escolha das cores e da disposição das imagens, a 

angústia vivida pelo médico e cientista ao dar-se por conta de sua criação. 

Na obra estudada, as cores são expressão pura do estado de espírito das personagens: o 

branco representando a morte, o amarelo o medo, o vermelho o horror e a raiva, o cinza a 

depressão e o sentimento de culpa entre tantos outros que podem ser compreendidos na leitura e 

obseração do contexto. 

O processo de intertextualidade também permeia a obra em variados momentos. Segundo 

Oliveira (2014, p. 41), os processos que possibilitam o diálogo entre obras é interessante, pois vão 

criando eixos de compreensão novos e pertinentes. Neste sentido é interessante observar como 

Borges (2012) brinca com nossos sentidos ao recriar no texto de Shelley imagens icônicas de 

outros artistas que vão se agregando aos momentos de sua recriação da obra clássica: 
 

 
 

(BORGES 2012.fig.3 p.38-39) 
 

A imagem do momento em que o monstro percebe que não poderá ser aceito pela sociedade 

devido sua constituição disforme e assustadora nos remete à tela de Caravaggio29, do período 

Barroco, que retrata o jovem Narciso condenado a morrer por não conseguir desviar por um 

segundo sequer seu olhar do próprio reflexo por castigo ao desprezo pelos outros. Na cena de 

Borges, as cores amarela em contraste com o azul da àgua estabelecem o estado de espiríto do 

monstro e a constatação do horror que sua aparência causa parece matar o pouco de humanidade 

que o ser havia absorvido das conversas da familía De Lacey. 

                                                 
29 Obra intitulada Narciso (1594-1596), se encontra atualmente no Palazzo Barberini Itália 
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Outro momento bastante significativo deste jogo de intertextualidade da obra transposta 

com as artes plásticas é a imagem de Dr. Frankenstein sozinho contemplando a paisagem em 

primeiras reflexões pelos caminhos que sua escolha em abandonar o monstro sozinho em sua 

nova vida estava acarretando, pois já morrera seu pequeno irmão pelas mãos do monstro e Justine, 

uma pobre aldeã culpabilizada pela morte do pequeno. A imagem escolhida remete à tela do 

alemão Caspar David Friedrich30 
pintor do período delimitado como ultrarromântico: 

 

 

(Borges 2012. fig.4, p.32) 

A obra Guernica31·, de Pablo Picasso também é sugerida na imagem da desconstrução da 

mulher que o monstro pedira para ser feita como pacto para o fim das mortes dos entes amados 

por Victor Frankenstein, mas que ao final o jovem médico alarmado pela possibilidade de mais 

um monstro acaba por destruí-lo. O uso das partes desconectadas do corpo e a cor vermelha 

sugerindo o sangue e o ódio na cena também são recursos chamativos para o momento que pode 

ser observado na figura abaixo. 
 

 

(fig. 5, p.44-45) 

                                                 
30 A obra é intitulada Viajante sobre mar de névoa (1818), encontra-se atualmente no acervo da Kunsthalle 

de Hamburgo- Alemanha 
31 A obra Guernica (1937) encontr-se atualmente no Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia  
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Ao observarmos o trabalho de Borges (2012) compreendemos não só sua visão de leitora 

da obra e sim da compreensão que sua interpretação cunhada em uma vivência com o mundo das 

artes plásticas lhe suscitou no decorrer da construção desta adaptação quadrinística. Assim 

concordamos com Pirota ao expor que (2014, p. 87): 

 

As representações artísticas por serem produtos de indivíduos inseridos em determinado tempo e 

espaço, carregam em seu cerne as confluências socioculturais de seus criadores; as relações entre 

o artista/sociedade/obra são, ao mesmo tempo, uma representação do conceito de arte do sujeito, 

bem como da apropriação que este faz das práticas culturais de seu tempo. Assim estudar uma obra 

de arte – seja ela uma tela, uma escultura, uma sonata, um livro ou um gibi – significa traçar um 

diálogo entre o concreto do indivíduo e daquilo que o rodeia, e o abstrato de seus desejos, 

sentimentos e ideais. 

 

Toda obra, seja ela uma tradução de uma língua para outra ou transposição para outro 

gênero são sempre ligados a um ponto de partida ou de chegada. Assim, ao utilizar-se de um novo 

formato a obra gerada apresenta o artista, seus conhecimentos, suas pesquisas, enfim seu mundo 

que se interligam diretamente ao leitor da obra gráfica criando novos elos de compreensão. 

 

FRANKENSTEIN, UMA MERA FACILITAÇÃO MERCADOLÓGICA? 

 

Embora alguns críticos insistam em denegrir o gênero quadrinhos como leitura infantil ou 

simplista, dificilmente podem ignorar o trabalho artístico e os diálogos que a leitura desta 

adaptação e de inúmeras outras para o gênero graphic novel. Não há facilitação aparente, a forma 

como a artista escolheu para apresentar iconicamente as personagens nos transmitem o jogo 

intertextual com várias outras leituras e até mesmo releitura de obras artísticas também clássicas. 

Segundo Barbiere (1998 p. 11) 

 

... los lenguages no son solamente instrumentos com los cuales comunicamos lo que pretendemos: 

son también y sobre todo ambientes em los que vivimos y que en buena parte determinam lo que 

queremos, además de lo que podemos comunicar. 

 

Barbiere (1998 p.11-13), ainda aponta quatro relações entre os quadrinhos e outras 

linguagens, são elas: 

a) Inclusão- uma linguagem se inclui dentro da outra, o autor aponta que assim como no 

cinema e outros tipos de linguagem, os quadrinhos possuem uma linguagem comum 

entre si; 

b) Geração- segundo o autor a linguagem dos quadrinhos é filha de outras linguagens tais 

como a ilustração, a caricatura ou a literatura ilustrada; 

c) Convergência- nos quadrinhos são ligados a outras linguagens através da 

expressividade; 

d) Adequação- segundo Barbiere é a que possui maior possibilidade de interação com 

outras linguagens inclusive construindo novos significados. 

Apesar de relativamente novo o gênero estudado tem se mostrado capaz de dizer sempre 

mais do que simplesmente contar despretensiosamente uma história, ele amplia a obra, 

reconstruindo-a apartir de uma visão subjetiva da obra original, subverte- a para recriá-la enfim 

como clássico que é. A obra continua viva e sempre tendo algo novo para acrescentar àquilo 

que já se havia dito nunca esvaziando totalmente o seu sentido inicial. 
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Aos que observam sobre a transposição da obra como mero fruto mercadológico editorial 

que responde a processos de compra pelo governo ou de momento, concordamos com Pina (2014, 

p. 214) ao expor: 

 

Se o propósito das editoras, em geral, é vender as adaptações de clássicos como seus substitutos 

ou como simples degraus para os leitores escolares sejam introduzidos no mundo literário, aqui 

leio tais traduções em sua especificidade. Considero-as instrumento de formação leitora, sim, mas 

porque sua linguagem híbrida potencializa habilidades nos jovens que a literatura, por si só não 

alcança. 

 

Creditamos à modernidade o interesse por novos meios de comunicação, nossos jovens 

estão cada vez mais voltados para os meios eletrônicos, aos jogos em rede, ao mundo virtual e 

digital, todos estes, espaços repletos do icônico verbal, a sociedade não pode continuar, pois 

exigindo que na leitura para sua formação humana seja diferente. Creditar somente ao clássico 

em sua versão costumeira o lugar de obra de prestígio é negar a evolução humana, ressignificar 

códigos, criar novas teias de aprendizagem e de compreensão. Será que podemos realmente 

defender somente o discurso de facilitador dos quadrinhos? 

A academia vem dando espaço para estas discussões e com toda certeza o debate é sempre 

uma forma de ampliar a compreensão sobre qualquer assunto, esperamos “ter combatido o bom 

combate” e ter contribuído com algumas respostas as dúvidas e discussões que cada vez mais 

estão na ordem do dia sobre o universo da imagem e da literatura. 
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LITERATURA SURDA: ANALISANDO DOIS LIVROS INFANTIS 

SOBRE A TEMÁTICA DO NATAL 

 

Carolina Hessel Silveira (UFRGS) 

 

Resumo: O aparecimento da literatura infantil surda no Brasil é um acontecimento recente, 

datando do início dos anos 2000. Os livros de literatura surda para crianças trazem, 

geralmente, personagens surdos e elementos da cultura surda, como a valorização da língua 

de sinais. Também estudos sobre tais livros têm sido realizados, mostrando suas 

características. Neste trabalho, o objetivo é analisar dois livros infantis recentes, 

pertencentes à literatura surda, que têm como cenário e tema em comum o Natal: “As luvas 

mágicas do Papai Noel”, de Alessandra Klein e Cláudio Mourão, Editora Cassol (2012) e 

“As estrelas de Natal”, de Alessandra Klein e Karin Strobel, Editora Arara Azul (2015). Foi 

realizada uma análise tanto do texto escrito, que apresenta a narrativa, quanto das 

ilustrações e, em um caso, a tradução em Libras, presente no DVD que acompanha a obra. 

Observa-se que são utilizados elementos tradicionais da história e da festa de Natal, como 

a Estrela de Belém, o Papai Noel e sua tarefa de entregar presentes para crianças, que estão 

colocados em histórias originais,que utilizam elementos da fantasia: estrelas que conversam 

e cantam, em um, luvas que têm a capacidade de ensinar Libras, em outro. As marcas da 

cultura surda estão presentes através de personagens surdos e da importância da Língua de 

Sinais na comunicação e na identidade daqueles personagens. Esta importância também está 

presente nas ilustrações de Gisele Federizzi, que realça a relevância da comunicação 

gestual, desde as capas. Conclui-se pela importância crescente desta literatura tanto para 

as crianças surdas quanto para as ouvintes. 

Palavras-chave: Literatura surda. Literatura infantil. Natal 

 

INTRODUÇÃO 

 

O aparecimento da literatura infantil surda no Brasil é um acontecimento recente, datando 

do início dos anos 2000. Sobre literatura surda, Karnopp (2006) afirma: 

 

A Literatura Surda é a produção de textos literários em sinais, que traduz a experiência visual, que 

entende a surdez como presença de algo e não como falta, que possibilita outras representações de 

surdos e que considera as pessoas surdas como um grupo linguístico e cultural diferente 

(KARNOPP, 2006) 

 

De maneira mais geral, entretanto, a literatura surda no Brasil também compreende livros 

escritos em Língua Portuguesa, desde que apresentem personagens surdos com as características 

da cultura surda. 

Alguns estudos já analisaram livros infantis com personagens surdos. Karnopp e Machado 

(2006) investigaram sete livros publicados entre 2000 e 2007 e concluíram que, em sua maioria, 

neles, “o enredo, a trama, a linguagem utilizada, os desenhos e a escrita de sinais (SW) evidenciam 

o caminho da autorrepresentação dos surdos”, especificamente “suas identidades, suas formas de 

narrar as histórias, suas formas de existência [...]” (KARNOPP; MACHADO, 2006, p. 2) 

Mas nem todos os livros que trazem personagens surdos são caracterizados como 

pertencendo à literatura surda. Assim, os livros O canto de Bento e Família Sol-lá-si, de Márcia 

Honora, analisados por Silveira e Mourão (2008), trazem protagonistas infantis surdos que são 

apresentados pela falta, por “não conseguirem” algo, que deve ser reparado. 
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Outras cinco obras infantis de autores brasileiros que trazem representações de surdo e 

surdez, publicadas entre 2006 e 2009 – O Feijãozinho Surdo; Mãos tagarelas bocas sorridentes; 

Um mistério a resolver: o mundo das bocas mexedeiras; Óculos de ouvido e A casa amarela – 

são analisadas por Silveira, Silveira e Bonin (2011). À exceção da primeira, as outras obras não 

podem ser caracterizadas como literatura surda. Óculos de ouvido, por exemplo, enfatiza uma 

visão clínica de surdez, com o destaque para a prótese auditiva do menino surdo e com o 

tratamento fonoaudiológico. 

Depois desta rápida síntese de alguns estudos sobre livros infantis que trazem personagens 

surdos – alguns pertencendo a chamada literatura surda e outros, não – estabelecemos o alcance 

deste trabalho. Neste artigo, nosso objetivo é analisar dois livros infantis recentes, pertencentes à 

literatura surda, que têm como cenário e tema em comum o Natal: “As luvas mágicas do Papai 

Noel”, de Alessandra Klein e Cláudio Mourão, Editora Cassol (2012) e “As estrelas de Natal”, de 

Alessandra Klein e Karin Strobel, Editora Arara Azul (2015). Foi realizada uma análise tanto do 

texto escrito, que apresenta a narrativa, quanto das ilustrações e, em um caso, a tradução em 

Libras, presente no DVD que acompanha a obra. 

 

APRESENTANDO AS OBRAS EM ANÁLISE 

 

O livro As luvas mágicas do Papai Noel é de autoria de Alessandra Klein (ouvinte) e 

Claudio Henrique Mourão (surdo), tendo sido ilustrado por Gisele Federizzi Barcellos e publicado 

pela Editora Cassol, em 2012, ocupando 24 páginas. Como paratextos, temos inicialmente o 

prefácio da profa. Dra. Lodenir Karnopp, da UFRGS, pesquisadora de cultura surda, que assim 

enfatiza o convite para a leitura da obra: “... a história também vai lhe trazer um pouco de um 

mundo mágico – é um mundo em que muitos de nós estamos ou um mundo que está ao nosso 

lado: o mundo dos surdos e da Língua de Sinais!” (s/p). Na contracapa, há fotos e breve biografia 

dos autores e ilustradora, em que se mostra a ligação dos autores com a cultura surda (surdo, 

professor de Libras, o primeiro; pedagoga e especialista em tradução-interpretação e docência em 

Libras, a segunda). 

A escrita da história é feita em Língua Portuguesa, mas, ao final é apresentado um glossário 

com alguns sinais (LIBRAS) que são importantes na contação da história do livro: MENINA, 

MENINO, PAI, CONTAR, CONVERSAR, DUENDE, SURDO, FRIO, PAPAI NOEL/NATAL, 

APRENDER, PRESENTE, LÍNGUA DE SINAIS, AMIGO, FELIZ, LUVAS, MÁGICA. Estes 

sinais são apresentados pelos personagens do próprio enredo, em quadrados que se adaptam, pelo 

colorido e formato, ao projeto gráfico da obra. Abaixo, a capa da obra. 
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O segundo livro analisado tem o título de As estrelas de Natal, com autoria de Alessandra 

Klein (ouvinte) e Karin Strobel (surda) e também é ilustrado por Gisele Barcellos e traduzido para 

Libras por Natália Rigo (ouvinte) e Rodrigo Custódio (surdo). Foi publicado pela Editora Arara 

Azul, em 2015, e tem 20 páginas. Vem anexo ao livro um DVD, com tradução da história em 

LIBRAS, apresentada pelo ator Rodrigo Custódio da Silva, que usa um figurino de rei. 

Como paratextos, temos o texto da contracapa apresentado pela gerente editorial da editora 

Arara Azul, que relembra que já há vinte e dois anos, a editora apresenta livros traduzidos para 

Libras, “seguindo nossa metodologia da Tradução Cultural”. Ela aponta, ainda, a “riqueza de uma 

comunidade, de uma língua e de uma cultura ainda tão desconhecidas pela sociedade como um 

todo”. Internamente, nas páginas iniciais, encontramos fotos e biografia das autoras – Karin, 

professora e pesquisadora surda da Universidade Federal de Santa Catarina; Alessandra, 

pedagoga, professora e intérprete de Libras. O prefácio, denominado “Apresentando estrelinhas”, 

é dividido em duas partes, uma assinada por Gladis Perlin, surda, e a outra, por Rachel Sutton-

Spence, ouvinte, conhecida pesquisadora do campo. Várias afirmações do prefácio mostra que 

a obra se insere na valorização da cultura surda: “Alessandra Klein e Karin Strobel uniram, com 

carinho, esses lindos fragmentos compondo este livro de literatura surda, uma história de aventura 

ao encontro da identidade” (Gládis Perlin) e “Contar a história em Português, contar a história em 

Libras, curtir as ilustrações e cantar com as estrelas” (Rachel Sutton-Spence). 

Abaixo, reprodução da capa da obra. 

 

 

ANALISANDO AS OBRAS 

 

Em primeiro lugar, é preciso apontar que existem elementos nas obras que não são 

exclusivos da cultura surda, mas pertencem à cultura ocidental. Assim, a temática do Natal, ligada 

a uma tradição cultural do Ocidente, em suas diferentes formas, é que dá o cenário para as 

histórias. 

Podemos nos perguntar sobre quais são os elementos tradicionais das histórias de Natal que 

aparecem nas histórias? Em “As luvas mágicas do Papai Noel”, a história é toda criada em torno 

da tradição do Papai Noel e sua figura tradicional – vestimentas, modo de locomoção (trenó, 

renas), função (entregar presentes no Natal), estação do ano (neve, frio) – além dos duendes, que 

são seus auxiliares. 

Já em “As estrelas de Natal”, há uma referência à história original do nascimento de Jesus 

e da Estrela de Belém. O livro assim inicia: “A tradição de Natal nos conta que havia uma estrela 

que brilhava mais forte para indicar aos Reis Magos o caminho até o local do nascimento de 
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Jesus”. As personagens principais são estrelas, entre as quais há uma estrela surda; só de forma 

secundária aparecem os reis magos e, em uma ilustração, José, Maria e o nascimento do Jesus. 

Fica evidente, assim, que as escolhas dos autores foram diversas, embora focalizassem a mesma 

festa: enquanto o livro de Strobel e Klein tem mais referências religiosas e antigas, o livro de 

Mourão e Klein está mais relacionado com um personagem que surgiu muito depois do 

nascimento de Jesus (o Papai Noel) e é associado com a prática de as crianças ganharem presentes 

na data. 

A comparação entre as capas nos traz respostas à pergunta: apenas a visão da capa já daria 

uma pista de que é uma história de literatura surda? No caso de As luvas mágicas do Papai Noel, 

o título e a ilustração não necessariamente remetem à questão dos surdos, embora o uso de luvas 

tenha um significado nas lutas surdas, que não é conhecido na sociedade em geral. Já em As 

estrelas de Natal, embora o título não faça sugestão da temática surda, a ilustração de duas estrelas 

sinalizando e as informações “Acompanha DVD-Rom em Libras”, “Texto em Libras Natália 

Schleder Rigo/Rodrigo Custódio da Silva, além do logo “Língua de Sinais”, referente ao DVD, 

fica claro que há uma inserção nas temáticas surdas. 

Mas o principal item de análise é: como aparece no enredo a temática da surdez?. Que 

personagens são surdos (crianças, adultos, outros seres)? Como eles se integram ao enredo? 

Observa-se que a temática da surdez aparece como principal complicação do enredo, mas 

de forma diferente nas duas obras analisadas. 

Em As luvas mágicas do Papai Noel, a situação inicial mostra um Papai Noel na maior 

correria de fim de ano, com muitos ajudantes, tendo perdido suas luvas vermelhas. Um duende, 

novo ajudante, lhe dá umas luvas azuis. Ao entrar em uma casa para entregar presentes, encontra 

um menino surdo e ocorre, então, a dificuldade de comunicação. Então aparece o aspecto mágico 

das luvas dadas pelo duende: elas sabem sinalizar e (parece) ensinam a seus usuários a Língua de 

Sinais. 

Em As estrelas de Natal, a situação inicial é toda fantasiosa. O narrador explica que a 

Estrela de Belém tem um brilho tão intenso, “porque todas as estrelas do céu, todas mesmo, 

trabalham unidas, juntando-se à cauda da Estrela de Belém, cantando para que possa brilhar, 

brilhar e brilhar.” Num determinado momento, o brilho da Estrela de Belém começa a diminuir e 

o conjunto das estrelas descobre que uma estrelinha não sabia cantar. Procuram, então, uma 

solução “para a estrela surda participar do trabalho de alguma forma” e encontram: mudaram jeito 

de cantar para estrelas surdas poderem participar declamando poesia em Língua de Sinais. 

Vê-se, assim, que ambas as obras apresentam personagens surdos; na primeira, 

predominantemente crianças; na segunda, inicialmente é uma estrela que parece ser criança (pois 

a mãe é que fala por ela); depois, são todas as estrelas surdas. O conflito que se coloca nas duas 

obras é diferente: na primeira, é a dificuldade de comunicação entre surdos e ouvintes, realidade 

muito comum na vida. Na segunda, é o fato de a estrela surda não conseguir cantar como as 

estrelas ouvintes. 

Podemos também nos perguntar sobre quais elementos da cultura surda estão mais 

presentes nas obras. 

As duas obras apresentam a importância do uso de Língua de Sinais pelos personagens 

surdos; no caso de As luvas mágicas do Papai Noel, como forma direta de comunicação, e, em 

As estrelas de Natal, se retrata outro aspecto da arte surda: o uso da poesia em Língua de Sinais 

como substituição do canto da música. 

Nos textos escritos, a referência à Língua de Sinais aparece, por exemplo, da seguinte forma 

(os três primeiros exemplos são de Klein e Mourão (2012) e os outros dois de Klein e Strobel 

(2015): 
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O menino respondeu com um sinal! 

 

As luvas azuis começaram a brilhar e a sinalizar. 

 

Ele descobriu que as luvas eram mágicas. Elas sabiam a Língua de Sinais. 

Esta estrela é minha filha e ela não cantará como nós, pois ela é surda, ela não cantará com a voz, 

ela se comunica através de sinais. 

E encontraram na imensidão do céu muitas estrelas que não ouviam, comunicando-se em Língua 

de Sinais. A estrela surda ficou encantada em conhecer outras estrelas surdas e aprendeu a 

declamar poesia, poesia em Sinais. 

 

Outra questão a analisar é de que forma e com qual quantidade aparece nas ilustrações a 

Língua dos Sinais. 

A obra de Klein e Mourão (2012) apresenta vários personagens sinalizando, de acordo com 

o enredo e as ações sugeridas. Assim temos personagens sinalizando CONTAR, OI, NOME, 

APRENDER, PERFEITO, FELIZ, além de APLAUSOS VISUALIZADOS. Como já 

comentamos, apresenta um glossário, ao final, com desenhos dos personagens sinalizando e as 

palavras correspondentes em Língua Portuguesa. 

Já a segunda obra, embora também tenha personagens sinalizando, apresenta bem menos 

sinais. Apenas SURDO, APRENDER, FELIZ. 

Veja-se que as ilustrações de ambos os livros são da mesma ilustradora, mas, enquanto As 

luvas mágicas de Papai Noel apresenta ilustrações mais variadas, retratando vários personagens 

que fazem diversas ações (uma multidão de gnomos [brancos e negros] trabalhando na ajuda ao 

Papai Noel; o duende Pimenta estendendo as luvas azuis para o Papai Noel ou as renas comendo 

sua ração extra, por exemplo), o livro As estrelas de Natal explora apenas dois cenários: a noite 

estrelada (mas escura) em que Jesus nasceu, e o espaço em que as estrelas cantam ou sinalizam 

entre si. 

É preciso registrar que a palavra usada para falar dos personagens surdos é apenas “surdo”, 

sem nenhum termo pejorativo ou clinico. Também se usa o termo correto: Língua de Sinais, não 

Linguagem de Sinais, como se costuma publicar, inclusive em meios jornalísticos. 

A última questão da nossa análise se refere a se os livros têm muitos elementos pedagógicos 

– para ensinar o que é surdo – ou conseguem apresentar uma história imaginativa, com fantasia? 

Vê-se que ambos os livros têm elementos que dão a conhecer as características da 

identidade surda e neste sentido são importantes porque permitem que as crianças, mesmo as 

ouvintes, conheçam os surdos, a Língua de Sinais e sua cultura. Mas, de uma forma mais ou 

menos acentuada, o aspecto pedagógico, a preocupação em ensinar tira um pouco da fantasia e da 

originalidade. 

As luvas mágicas do Papai Noel não contém lições claras sobre o surdo – só dá exemplo, 

com uma história com muitos fatos, da importância da comunicação pela Língua de Sinais. Seu 

final é aberto, pois as “luvas mágicas” vão sendo passadas de um para outro personagem, para 

que se aprenda a Língua de Sinais, e termina com uma pergunta que o leitor pode responder: E, 

no próximo Natal, quem será que vai continuar a tradição das luvas mágicas? 

Já a segunda obra parece estar mais comprometida com o objetivo de esclarecer o que é 

surdo e ensinar diretamente sobre respeito às diferenças. Exemplo: Respeitar as diferenças, seja 

a diferença que for, inclusive a diferença cultural e linguística! (p.17) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Vimos, nesta breve análise, que as obras analisadas, que contam, entre seus autores, 

profissionais surdos, se inspiram na mesma temática - NATAL – festa tradicional nas 

comunidades ouvintes e surdas do mundo ocidental. A principal diferença entre elas é que a 

primeira utiliza mais a personagem do Papai Noel, presente, duendes, enquanto a outra obra tem 

inspiração mais bíblica, como nascimento do Jesus, reis magos, Estrela de Belém. Por outro lado, 

a obra que trata do Papai Noel tem uma construção mais aperfeiçoada: é uma história dentro de 

outra história. Na verdade a história das luvas mágicas está dentro de um livro (o próprio livro As 

luvas mágicas do Papai Noel) que é dado a um menino surdo, Dion, que pede a seu pai que lhe 

conte a história. Pai e filho também voltam a conversar sobre o livro na parte final (as páginas 

não são numeradas). É uma história dentro de outra história. 

Julgamos importante a divulgação de obras brasileiras infantis que incorporem referências 

à Língua de Sinais, Cultura Surda, personagens surdos, para enriquecer o conhecimento dos 

leitores. Como sabemos, alguns livros infantis já foram publicados com equívocos sobre Língua 

de Sinais (só o alfabeto sinalizado, p.ex.) e sobre surdos, com uma abordagem clínica, 

mencionando uso aparelho auditivo, oralização etc,. Já os livros de literatura surda para crianças 

trazem, geralmente, personagens surdos e elementos da cultura surda, como a valorização da 

língua de sinais. Vale registrar que As Estrelas de Natal traz um DVD com tradução em LIBRAS, 

com ator surdo, o que é uma excelente ideia para mostrar a acessibilidade para escolas, para que 

crianças surdas possam ver e acompanhar completamente o enredo etc. 

Porém, precisamos pensar que o grande desafio na literatura surda é a criação de obras que 

tenham mais qualidade literária, criatividade, imaginação e surpresa, enredos desenvolvidos e 

bem construídos, incluindo personagens surdos, mas sem preocupação com ensinamentos e lições 

explícitas sobre ser surdo. 
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O TEATRO PARA A INFÂNCIA: MEDIAÇÕES CULTURAIS NAS 

AÇÕES DE UM GRUPO TEATRAL 

 

Caroline Carvalho (Univali) 

Adalgyza da Costa (Univali) 

 

Resumo: O presente artigo tem como foco a Mediação Cultural no campo do teatro. Faz 

parte das investigações do Grupo de Pesquisa Cultura, Escola e Educação Criadora, 

do Programa de Pós-graduação em Educação da UNIVALI. A escolha deste lugar de 

investigação vem da observação de como as atividades teatrais nos ambientes escolares 

formais, não formais e espaços culturais são atividades expressivas e carregadas de 

significações e distintas linguagens. Observou-se também que os estudos com foco em 

Mediação Cultural são pouco investigados no campo do teatro e as pesquisas 

encontradas são muito recentes e incitam novas investigações neste campo.Consiste em 

fomentar as relações que são estabelecidas entre a mediação cultural e o teatro, bem 

como, levantar as ações mediadoras de um grupo de teatro residente e domiciliado na 

cidade de Itajaí, chamado Porto Cênico, partindo dos espetáculos para a infância, 

montados pelo grupo.Parte da seguinte problemática: Quais ações do grupo de teatro 

Porto Cênico podem ser consideradas Mediações Culturais? O objetivo é identificar as 

relações que possibilitam a mediação cultural nos diversos contextos de atuação de um 

grupo produtor de espetáculos teatrais, objetivando-se adentrar os aspectos relativos 

ao espetáculo para a infância. É uma pesquisa de abordagem qualitativa. Tem como 

instrumentos de coleta de dados disponível um acervo fotográfico e documental 

arquivado pelo próprio grupo. Utilizou-se como aporte teórico Martins (2007), Barbosa 

e Coutinho (2009), Magaldi (1998), Desgranges (2011), Boal (2013), entre outros. Neste 

texto buscamos compreender o papel de mediador cultural de um grupo teatral, 

sobretudo naquilo que tange a produção artística especificamente para a infância. 

Palavras-chave: Mediação Cultural. Teatro. Teatro para a infância. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Achei que devia ser muito ruim a gente viver sem espiar para fora. Então cortei uma janela na 

fazenda da bolsa amarela. Bem juntinho do fecho. Para cara do Afonso ficar parecendo enfeite de 

feche em vez de cara de galo fugido. (BOJUNGA, 2003, p 49) 

 

Das palavras de Raquel, personagem do livro A Bolsa Amarela de Lygia Bojunga, e 

também personagem do espetáculo para a infância “Bolsa Amarela” do Grupo Teatral Porto 

Cênico, iniciamos nossas reflexões que incitam o olhar para fora, a pesquisa do teatro para a 

infância como construção de possibilidades poéticas no universo da criança, que se encontra na 

descoberta de olhar o mundo que a cerca. 

Este artigo elucida questões voltadas aos conceitos de mediação cultural no campo do 

teatro, especialmente neste casopara infância. A Criança dispõe de percepções que o adulto ao 

longo da vida, deixa adormecendo, na espera de que algum estimulo possa despertar.No entanto 

é preciso apresentar a criança proposições para que elas possam elaborar novos saberes e 

conclusões. No teatro, bem como nas outras manifestações artísticas, utilizamos o termo mediação 

cultural com o viés de promoção de estímulos, onde o mediador cultural no palco pode vir a ser 

o próprio texto, ou os objetos propositores que estão no cenário, ou mesmo as cores e a iluminação 

pensadas para tal espetáculo. 
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O Conceito firmado por Martins (p. 315, 2011), nos guia nas pesquisas voltada a mediação 

cultural para infância. “Para abrir a porta, é preciso ‘tirar a tranca, levantar o trinco’, pois ela 

estava trancada. Não será essa a tarefa maior da mediação cultural: abrir o que estava travado, 

libertar o olhar amarrado ao já conhecido para ver além?”. Neste pensar no teatro para infância, 

descobre-se que o espetáculo voltado para a infância engloba um amplo público, desde a criança 

que se deslumbra com o primeiro contato com determinados saberes, ou com o próprio adulto que 

encontra no espaço teatral provocações de repensar ações e saberes de sua infância. Portanto Boal 

discorre sobre os saberes acumulados do público de teatro voltado para infância que segue: 

 

Nesta sequência acumulativa –perceber o mundo, associar-se a ele, e transforma-lo –estes são os 

primeiros contatos da criança com o mundo: contatos estéticos, organizadores de sensações às 

quais atribui valores e qualidade, através das quais realiza desejos, foge do perigo e se integra ao 

mundo físico e social. (BOAL, p.62, 2009) 

 

No capítulo que segue apresentamos além dos espetáculos para infância do sujeito do 

artigo, o grupo produtor de teatro o Porto Cênico, um breve histórico dos doze anos de carreira 

do grupo. 

 

O GRUPO TEATRAL E SUA PRODUÇÃO 

 

O Grupo Teatral Porto Cênico, objeto aqui pesquisado, acolhe como logomarca um símbolo 

náutico emblemático para escoltar sua navegação. A Rosa-dos-ventos
1 

é uma figura que 

representa as quatro direções fundamentais e suas intermediárias, exemplo de exatidão, nas 

tomadas de decisões e nas escolhas das direções a serem seguidas. 

O Porto Cênico nasceu de um projeto da Universidade do Vale do Itajaí no ano de 2004, 

inicialmente sediado nas dependências do Teatro Adelaide Konder, no interior do campus da 

UNIVALI de Itajaí. 

Em novembro daquele mesmo ano, o Grupo estreou na Casa da Cultura Dide Brandão no 

centro da Cidade de Itajaí com a peça O Defunto, uma adaptação da obra do Frances René de 

Obaldia
2

, de 1961. Encenavam o espetáculo a atriz e oceanógrafa Juliana Ken e a atriz Juliana 

Correia, a direção foi realizada por Valéria de Oliveira. 

Com o término do Projeto de Extensão da Univali, os integrantes passaram a se encontrar 

fora do espaço universitário para dar continuidade ao grupo que passou a se chamar Porto Cênico 

em meados de 2006. O intuito foi não somente fazer teatro, mas sim pensá-lo. Definiu-se, então, 

como um Porto, um lugar de chegadas e partidas em que os artistas podem aportar para contribuir 

com suas práticas. Um coletivo que pensa, faz, forma e promove teatro - o Grupo Teatral Porto 

Cênico. 

De 2004 a 2016 foram 12 anos de pesquisas do fazer teatral, montagens de espetáculo para 

o público adulto, adolescente e infantil estão no repertório. Interessado em promover pesquisa, 

formação e registro, o Grupo realiza montagens teatrais e de contação de histórias, para 

diversificado público; mantém um Curso de Teatro intitulado Princípios para a atuação; promove 

oficinas e workshops nas linguagens de teatro, voz e contação de histórias; e edita a Revista de 

Teatro do Porto Cênico, que está em sua quarta edição. 

Dentre os espetáculos adultos o Grupo montou, Noite, a peça do escritor e dramaturgo 

inglês Harold Pinter, de 1969, ganhador do prêmio Nobel de Literatura, com a tradução de 

Stephan Baumgarten estreou em meados do ano de 2007, com direção de Pépe Sedrez
3

, a peça 
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conta com a atuação de Valéria de Oliveira e Roberto Morauer
4
, e ainda se encontra em repertório 

do Grupo Porto Cênico. 

Em 2009, o espetáculo de rua intitulado Rounin nasceu de uma figura histórica específica 

do Japão medieval - que pode ser definido como um samurai, sem senhor para servi-lo. Tratava-

se de uma história de um performer-estátua-samurai, contava com a atuação de Osmar Domingos 

e direção de Leandro de Maman. 

No ano de 2011, estreou o espetáculo intitulado Folhetim, com a proposta de ser um 

espetáculo para adolescentes. Tratava-se de uma colagem de textos, como se cada história fosse 

retirada de um Jornal. Contava com Caroline Carvalho, Osmar Domingos e Valéria de Oliveira 

no elenco, com direção de Valéria de Oliveira. 

Durante o II Seminário do Proler
5
, no campus da UNIVALI de Balneário 

Piçarras,aconteceu a leitura dramática Boca de Ouro. A peça é uma adaptação do texto de 

Nelson Rodrigues32, de 1959, Na “Leitura Dramática” que é resultado do projeto promovido pelo 

SESC, os coletivos Porto Cênico e Sua Cia. de Teatro33, ambos de Itajaí, trabalharam juntos 

dividindo a cena. 

No ano 2016, o Grupo estreou o espetáculo adulto Apto 401, em cena a atriz Valeria de 

Oliveira, com direção de Osmar Domingos, com dramaturgia própria, este é o primeiro espetáculo 

solo do grupo 

No que tange aos espetáculos para a infância, espetáculos que nos interessa neste estudo, 

em setembro de 2007, o grupo estreou seu primeiro espetáculo dedicado ao público infantil e aos 

amantes da Literatura para a Infância, Devoradores de Livros. O grupo Porto Cênico, que 

considera a literatura uma fonte de conhecimento, saberes e cultura que possibilita consideráveis 

benefícios para a infância, produziu o 

Espetáculo Devoradores de Livros (figura 1) para propor uma reflexão acerca do universo 

da leitura, da invenção, da criatividade e, sobretudo, da importância das histórias lúdicas e do 

teatro para o encontro de poesia na vida real cotidiana. 

 

Figura 1: Espetáculo Devoradores de Livros – 2007  

 

Fonte: Acervo Porto Cênico. 

                                                 
32 Jornalista e escritor brasileiro, e tido como o mais influente dramaturgo do Brasil. Nascido no Recife, 

Pernambuco, mudou-se em 1916 para a cidade do Rio de Janeiro. O texto,Boca de Ouro, é uma peça 

teatral brasileira, escrita por Nelson Rodrigues no ano de 1959, e que estreou no Teatro Federação 

(mais tarde Teatro Cacilda Becker) no dia 13 de outubro de 1960. Reeditando a parceria com o autor, 

Ziembinski dirigiu a peça e atuou no papel-título 
33 Iniciou suas atividades em 2008, com os atores Leandro Magalhães e Marcelo Marquetti, oriundos 

de outros coletivos de teatro da cidade. Hoje integra também o ator Adriano Magalhães. É filiado à 

rede Itajaiense de teatro e à Federação Catarinense de Teatro (FECATE). 
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A encenação é conduzida por duas atrizes que interpretam traças comedoras de papel, 

metáfora ideal para abordar o assunto, já que elas se alimentam dos livros abandonados, 

esquecidos nas prateleiras. A traça Bete, que já devorou muitos livros, tem o paladar apurado; e 

a traça Abigailsua companheira inicia uma mudança de hábitos alimentícios. Assim, ambas 

ingressam em um universo de brincadeira, fantasia e gostosuras. As duas estão sempre prontas a 

devorar livros de qualidade, degustando de boas histórias. A dramaturgia é permeada por duas 

histórias da literatura infantil: O Pequeno Fantasma, de Pedro Bandeira, de 1998, e O Pote Vazio, 

de Demi, de 2007, obras escolhidas por abordarem temas pertinentes ao universo da criança: os 

medos, a solidariedade, a honestidade e a auto-estima da criança frente as suas limitações. A obra 

permite uma viagem no mundo da leitura e da criatividade. 

A peça possui um figurino que retrata características do inseto, traça, reverenciando o 

lúdico. O cenário busca se relacionar com o tamanho do inseto, fazendo referência aos objetos de 

tamanho bastante ampliado, livros e uma caixa de alfinetes gigantes estão presentes na cena, os 

quais permitem que a fruição possa alçar vôos mais altos, incitando os espectadores a inserir em 

seu cotidiano a leitura e a ida ao teatro. A peça propõe uma reflexão sobre o hábito de leitura e a 

importância dapoesia e a estética no universo da criança, do adulto e do público interessado. As 

atrizes desse espetáculo foram Caroline Carvalho e Valéria de Oliveira. Por um determinado 

tempo, houve uma 

alteração de personagem - Abigail transformou-se em Amauri, pois o ator e diretor de teatro 

Osmar Domingos de Oliveira
10 

assumiu o papel, uma vez que a atriz Caroline Carvalho se afastou 

em licença maternidade. 

Vale ressaltar que o espetáculo, arquivado pelo grupo, realizou mais de 500 apresentações, 

estima-se que mais de 5.000 pessoas tenham assistido a esta montagem. Foi ganhador de Prêmio 

de Melhor Espetáculo Infantil no ano de 2009 no Festival Nacional Ipitanga de Teatro em Lauro 

de Freitas na Bahia. 

No ano de 2012, aconteceu a estreia de um projeto nomeado Blabli...bláblá...!(Figura 2), 

uma contação de histórias para infância, que se encontra em repertório com apoio da Editora 

Brink Book
11

. Um espetáculo que consiste em levar o encantamento dos livros e das ilustrações 

para a vivência diária desse público infantil. É um respirar literário além de um belíssimo 

incentivo à leitura e ao seu compartilhamento. 

 

Figura 2: Espetáculo Blabli... b l áblá...- 2012  

 

Fonte: Acervo Porto Cênico. 

 

Neste espetáculo o Grupo investe em uma pesquisa iniciada no mestrado pela atriz Caroline 

Carvalho, com o intuito de promover a formação do leitor através da Contação de Histórias, o 

trabalho conta com 6 histórias, retiradas do acervo literário do grupo. Enquanto contam as 

histórias as atrizes mantêm os livros em suas mãos, para que as crianças compreendam que as 
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histórias não estão sendo criadas naquele momento, que são histórias retiradas da obra literária e 

que eles podem, posteriormente, procurar sozinhos o livro e realizar a leitura da história. 

Como forma de promover efetivamente a formação do leitor ao final de cada sessão do 

espetáculo BlaBli...BlaBlá..., o público é convidado a se aproximar, e na mesma colcha que, 

anteriormente, as atrizes contavam as histórias, são colocados livros, e o público continua a 

descoberta literária, desta vez através da leitura. A Roda da Leitura desperta no público o interesse 

por novas e incríveis histórias e permite que a criança continue a se deliciar no universo literário, 

percebendo que mesmo sozinha, ela tem a autonomia da leitura. 

O trabalho nasce da pesquisa constante do Grupo em compreender a criança como ser em 

constante desenvolvimento e aprendizagem, e que para que a criança se envolva com a arte é 

necessário que ela avivencie de forma integral, unindo teatro, contação de histórias e o objeto 

livro. 

Em 2014, o Grupo estreou o espetáculo Bolsa Amarela (Figura 3), adaptação do texto de 

Lygia Bojunga, de 1993 – uma peça para a infância, repleta de signos e significados que provocam 

estesia. A peça conta com a direção de Marcelo de Souza
 
e revela a história de Raquel, criança 

que, além de enfrentar as questões típicas da sua faixa etária, sente-se extremamente só, pois é a 

filha mais nova entre irmãos pelo menos dez anos mais velhos. Assim, é a única criança em uma 

casa de adultos, vivendo em um mundo de adultos.Sem poder contar com a compreensão alheia, 

ela observa muito atentamente o que acontece a sua volta e desenvolve o hábito de corresponder-

se com companheiros invisíveis e fictícios. Ela cria a história desses companheiros, para que, por 

fim, possa compreender melhor e poder escrever sua própria história de vida. É por meio de 

Raquel que conhecemos sua família, não em uma conversa com sua mãe ou irmão, mas em uma 

narração dela sobre essa conversa. Vemos o mundo pela ótica dessa menina que inventa seu 

mundo. Ela questiona sua vida em conversas ou cartas trocadas com uma personagem criada por 

ela. Ela dialoga consigo mesma, com seu duplo inventado. 

As atrizes desse espetáculo são Caroline Carvalho e Aline Barth que deram vida à 

personagem Raquel, ambas dividem o mesmo personagem visto que a menina está sozinha, em 

seu quarto, e ali dialoga com ela mesma, questiona-se, percebe-se e constrói a narrativa 

apresentada no espetáculo. O espetáculo divide técnicas atoriais e manipulação de objetos, cada 

objeto apresentado no espetáculo assumirá o papel de um 

familiar, Raquel se utiliza de objetos de sua casa para construir suas histórias, desde um 

jornal, representando seu pai, a um peso de porta em forma de galo, que assumirá o papel de 

Afonso, o galo que dividirá a cena com ela durante praticamente todo o espetáculo. 

 

Figura 3: Espetáculo Bolsa Amarela - 2014  

 

Fonte: Acervo Porto Cênico. 
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Compreendida resumidamente a trajetória do Grupo Teatral Porto Cênico, sobretudo 

naquilo que concerne as montagens, e mais especificamente as montagens destinadas a infância, 

cabe-nos por agoratratar da mediação quanto conceituação e, a partir dos dispostos, construir as 

relações de mediação cultural nas práticas do grupo. 

 

MEDIAÇÃO CULTURAL: CONSTRUINDO SENTIDOS E NOVOS SABERES 

 

Toda cultura é impura ou se impurifica ao contato com outras culturas. (Augusto BOAL, p.36, 

2009) 

 

Desde a época do renascimento, a cultura é entendida como sendo a soma dos saberes 

transmitidos, mas nem tudo que se transmite é cultura nem mesmo toda cultura é transmitida. 

Hoje com o auxílio da tecnologia e da grande quantidade de seres humanos e seus distintos modos 

de pensar e agir, as culturas parecem estar todas interligadas ou impuras como citou Boal. Se 

formos buscar a definição etimológica, Cultura é definida a partir da palavra cultivo, e cultivo 

entende-se que é o resultado de tudo que deriva da ação humana sobre alguma coisa. Cabe então 

compreender cultura como sendo produção humana, porém não qualquer produção, é tudo aquilo 

que atribui valor único, especial, comumente observado em relação ao passado. Bordieur (2007) 

conceitua cultura como sendo um conjunto de disposições duráveis e transportáveis, é aquilo o 

que permite ao indivíduo e ao seu grupo ‘perseverar em seu ser’.São, portanto, saberes 

provenientes do convívio e das características, comuns, daquele determinado grupo, enquanto se 

apresentam incomuns a outros grupos. 

 

A verdade de cada sociedade humana, ou de cada um dos seus segmentos, é determinada cultura, 

que é a soma ativa de todas as coisas produzidas por qualquer grupo humano em um mesmo tempo 

e lugar, em sua relação com a natureza e com outros grupos sociais. Não são só as coisas, em si 

mesmas, que são cultura, mas também o conjunto das condições sociais nas quais essas coisas se 

produzem e são usadas, nos objetivos e formas de produzi-las. Hábitos, costumes, rituais e 

tradições; crenças e esperanças, técnicas, modos e processos; sobretudo valores da ética, como 

proposta, e da moral vigente – tudo isso forma a cultura, que, em cada momento histórico, revela 

o estado das forças sociais em conflito- ou, dele, boa parte. (BOAL, p,32, 2009) 

 

As diversificadas manifestações culturais harmonizam ou extremam diferenças entre 

grupos, e essa é sua beleza, isso que a faz ser reconhecida e perpetuada. A cultura não depende 

de um objeto para existir, ela dispensa. É um corpo instável por sua natureza e materializa-se 

fenomenologicamente, através dos estudos dos costumes de cada comunidade, cada cultura tem 

o seu valor próprio, especial, a ser um dia reconhecido, como nos coloca Bordieur (2007). 

Conforme alcançamos novos conhecimento tendemos a mudar nossos costumes, assim 

modificamos a cultura. 

Esses costumes diferentes associados ao tempo se traduzem como tradição, todo habito 

diferenciado que perpetua pode ser considerado uma tradição, e logicamente faz parte da cultura 

de determinada comunidade. Teixeira Coelho (2008) exemplifica em sua fala. 

 

A cultura de um lugar não deveria ser vista como a soma de tudo, mas apenas do especifico daquele 

lugar: não o universal, mas o particular; cultura não era o todo de todos, mas o relativo a um grupo, 

com implicação de que cultura revestia-se de um tributo a ela relativo. (COELHO, p. 21, 2008) 

 

A arte é como uma ferramenta da Cultura, um estudo cultural, contempla analisar todas as 

modalidades da cultura do grupo, seja a arte, sejam as crenças ou as práticas de comunicação 
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daquela determinada comunidade. É através da arte que estes costumes também se materializam, 

como por exemplo, as pinturas nos rostos de uma determinada tribo, ou a vestimenta elaborada a 

partir de uma determinada pele de animal em um local de muito frio. Pode-se considerar cultura 

as ações realizadas por um grupo que, por conveniência do mesmo e as influências desta 

convivência, encontram saídas singulares para suportar dificuldades e adequar-se a uma melhor 

vida. A arte proporciona a perpetuação desses atos ditos únicos. Como se a arte nos contasse uma 

história. 

 

A arte não deve continuar encerrada em museus, teatros e salas de concerto para visualizações de 

fim de semana, pois é necessária em todas as atividades humanas, no trabalho, no estudo e no 

lazer. Não deve ser atributo de eleitos: é condição humana. Não é maquiagem na pele, e sangue 

que corre em nossas veias. (BOAL, p. 94, 2009) 

 

O teatro para a infância, da qual se trata este texto, possibilita ao espectador a vivência de 

costumes, a compreensão de determinadas culturas e a relação com o sensível. Utiliza-se das 

demais artes, como a música, a dança a poesia, entre outras, recriando a vida, oportunizando o 

entendimentodaquilo que já foi, que poderá vir ser, e também ao que é. Cabe aqui ressaltar que o 

Grupo Teatral Porto Cênico, objeto desta pesquisa, opta por cunhar seus espetáculos como 

montagens para a infância, ampliando o olhar de seu público, entendendo-se desta forma que, 

uma família, ao ir assistir ao espetáculo, estará amplamente contemplada visto que a montagem 

que irá assistir está voltada para a infância, das crianças ali apresentes e para a infância, de cada 

adulto, que já foi e ainda guarda uma criança dentro de si. 

O grande propósito da Mediação Cultural é certamente possibilitar abertura para novos 

caminhos que vão ao encontro de novos saberes, neste caso saberes artísticos e culturais. Saberes 

esses que são produzidos no contexto social, mas que precisam de fato ser partilhados para que 

sejam apreendidos e compreendidos como conhecimentos produzidos socialmente. Neste sentido 

compreende-se que o objetivo de um grupo de teatro é bastante amplo e assim, é preciso a 

compreensão de como se dá as ações de mediação cultural e o que se compreende como tal. 

A mediação cultural que se discute neste texto tem uma abordagem sensibilizadora, 

diferente de apenas promover a informação para o mercado, como uma cartilha, a proposta a qual 

aqui se refere é complexa, interrogativa, problemática e vem contribuir com um processo de 

construção de novos interpretativos. Uma mediação que propõe o diálogo, o debate e a crítica. 

Na relação do sujeito com a linguagem cênica, tratando-sede mediação cultural, podemos 

observar que além de ser apresentado ao tema proposto, este deve ser compreendido e apreciado 

esteticamente para que seus conceitos possam mediar a relação dos saberes entre as pessoas e 

neste sentido provocar novos pensamentos e idéias. Neste processo que é dialético e dialógico o 

público pode refletir acerca do que compreendeu e elaborar formas de agir no contexto social. 

Um Mediador Cultural tem o papel de orientar, conduzir sem interferir para que os sentidos e 

significados sejam elaborados pelo sujeito, na relação com o artista mediado pela linguagem 

cênica, neste caso. 

Segundo Coelho, o conceito de Mediação Cultural nos remete aos: 

 

Processos de diferente natureza cuja meta é promover a aproximação entre indivíduos ou 

coletividades e obras de cultura e arte. Essa aproximação é feita com o objetivo de facilitar a 

compreensão da obra, seu conhecimento sensível e intelectual - com o que se desenvolvem 

apreciadores ou espectadores, na busca da formação de públicos para a cultura. (COELHO, 2004, 

p.247). 
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O fazer do mediador cultural exige que ele seja de fato, um ser que questione, oriente, 

encoraje, encaminhe, regule, sem forçar no sujeito envolvido no processo de mediação, algum 

conhecimento. Ele tem como objetivo aguçar, provocar e instigar questões que ali podem e devem 

ser reconhecidas como novos saberes. O mediador pode e deve utilizar-se das ciências para 

transpor o conhecimento, sem que isso possa interferir na elaboração do conceito do ser mediado. 

Barbosa relata que: 

 

Através da arte, é possível desenvolver a percepção e a imaginação para aprender a realidade do 

meio ambiente, desenvolver a capacidade crítica, permitindo analisar a realidade percebida e 

desenvolver a capacidade criadora de maneira a mudar a realidade que foi analisada. (BARBOSA, 

2008, p.100) 

 

O mediador não deve ser o responsável por traduzir a arte, mas, leva em si a 

responsabilidade, de assegurar que o conhecimento e os processos na relação com o outro seja o 

mais próximo da relação entre, forma e função, pensadas no contexto da linguagem. 

A mediação cultural pode ser descrita de diversas formas, no entanto observamos que tem 

um grande objetivo - mediar a elaboração de sentidos de uma vivencia cultural, em um 

determinado momento, no qual o mediador age na elaboração do pensamento do expectador. Para 

além do âmbito educativo, a ação cultural tem também uma dimensão política, por estar revestido 

de um caráter transformador, um caráter que visa à transformação da sociedade para operar 

mudanças na realidade. 

Um grupo teatral encontra-se como mediador cultural, quando por meio da sua produção 

artística, viabiliza uma forma diferenciada de relação de sujeitos com outros sujeitos, mediados 

pela linguagem, neste caso a cênica. Deste modo oportuniza que esta relação seja construída com 

conceitos artísticos, culturais, políticos, sociais, éticos e estéticos. Para Koudela: 

 

Se o primeiro mediador dos conteúdos veiculados pelo texto ou pelo tema investigado é o próprio 

coletivo formado pelo grupo teatral, este processo se transforma em uma sucessão de construções 

de sentidos do receptor. Possibilitando que ao ser tocado por tal estimulo o receptor seja produtor 

de ideias. (KOUDELA, 2007, p. 22). 

 

Um Grupo produtor de espetáculos, visto em seu papel de mediador para o público ao qual 

encena, destaca-se como um mediador que tem no seu papel relevante importância na seriedade 

de execução de uma mediação significativa e de qualidade. Diante disso Martins esclarece que o 

papel do mediador é o de: “[...] tornar compreensível à mediação como um importante papel que 

é o de difundir e intermediar as possibilidades e relações de integração entre Arte e o receptor, na 

compreensão da obra de arte”. (MARTINS, 2007, p.76). 

O espetáculo teatral busca representar, apresentar e inquietar através da expressividade do 

Corpo, das seleções dos textos, da escolha dos figurinos, sons e luzes, todos esses citados, são 

propulsores, e constituem a linguagem teatral. 

Por intermédio do espetáculo um grupo teatral, ao produzir a peça, na seleção de textos, e 

seus tantos objetos provocadores, realiza a mediação cultural. “O espetáculo é o início de uma 

transformação social necessária, e não um momento de equilíbrio e repouso” – concluiuAugusto 

Boal (2013, p18),com admirável certeza e simplicidade. 

 

O processo de mediação há de ser provocativo, instigante ao pensar e ao sentir, á percepção e a 

imaginação. Uma forma capaz de abrir diálogos, também internos, ampliados pela socialização 

dos saberes e das perspectivas pessoais de cada fruidor. (MARTINS,p.29, 2012) 
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Por muito tempo os holofotes no teatro foram voltados para o texto, a peça, o enredo, outra 

grande parte de tempo voltou-se ao ator e vema pouco dando espaço para as questões que dizem 

respeito ao espectador. A recepção teatral tem sido revista e vem sendo contemplada com muitos 

benefícios ao público. Afinal o espectador é parte fundamental para o acontecimento teatral. Não 

há como falar de mediação teatral sem falar de recepção teatral. 

 

Educar o espectador para que não se contente em ser apenas o receptáculo de um discurso que lhe 

proponha um silencio passivo. A formação do olhar e a aquisição de instrumentos linguísticos 

capacitam o espectador para lhe fornecer instrumentos para enfrentar o duelo que se trava no dia-

a-dia. O olhar armado busca uma interpretação aguda dos signos utilizados nos espetáculos diário, 

da propaganda aos programas eleitorais. Com um senso crítico apurado, esse cidadão-espectador, 

eleitor-espectador procura estabelecer novas relações com o entorno e as diferentes manifestações 

espetaculares que buscam retrata-lo.(DESGRANGES, 2015, p.37) 

 

A maneira como o espectador vive a experiência teatral, é parte intrínseca, resultado da 

mediação realizada pelo espetáculo.O receptor apropria-se dos signos propostos pelo ator 

mediador e os faz interagir com suas experiências anteriores, resultando em significações únicas 

e próprias, permitindo ao espectador fruir e apreender. Segundo Artaud: 

 

O Teatro que não está em coisa alguma, mas se utiliza de todas as coisas, - gestos, sons, palavras, 

gritos, luz, escuridão – descobre-se, de novo, a si próprio na ocasião precisa em que o espírito 

necessita duma linguagem para exprimir as suas manifestações. (ARTAUD,p.24, sem ano) 

 

A linguagem teatral é um território multifacetado, da produção a recepção. Conceição 

(2014) traz à tona em seu texto intitulado sugestivamente Recepção teatral: o público ontem & 

hoje e a potência de processos educativos mediadores, a discussão acerca das muitas mãos 

artísticas que experimentam o fazer teatral revelando o tom estético, poético e por ora complexo 

do grupo teatral. A produção promove um encontro sortido de elementos teatrais com foco na 

recepção, a fim de propor uma experiência teatral ao público que possibilite fruição estética. 

A linguagem teatral proporciona a interação do ator e o espectador, possibilitando a fruição 

do jogo teatral, estabelece um contato, uma conversa, um diálogo, que pode significar, ou, ter 

sentidos diferentes para cada receptor. 

A relação ator espectador se dá através de todos os elementos presentes no espetáculo 

teatral, o espectador é convidado a adentrar o espaço e construir seus próprios significados, é 

compreensível, portanto que um mesmo espetáculo promova sensações e percepções diferentes 

para cada público ali presente.É natural que o olhar de cada espectador seja atingido por suas 

vivencias particulares, por suas particularidades e, sobretudo, pelos momentos precisos em que a 

cena lhe atingiu o olhar. 

Como acena Sábato Magaldi, “Ler teatro, ou melhor literatura dramática, não abarca todo 

o fenômeno compreendido por essa arte. É nele indispensável que o público veja algo...”(1998, 

p.7). Ver e aproximar, compreender o que foi visto, realizar conexões. Portanto, o espectador olha 

a cena, e ao olhar realiza a sua leitura, enquanto o ator olha, o espectador, e acredita na sua 

capacidade de sensibilizá-lo. 

 

O artista é um sujeito quieto insatisfeito, que busca em sua linguagem uma maneira de dar 

significado em sua existência, uma maneira de responder a realidade que está à sua porta. Por isso 

faz arte: para viver, para estar no mundo e estar de forma significativa. Isso só é possível para o 

artista quando “fazer arte” significa estar inteiro em sua obra. No caso do ator de teatro, essa busca 

é constante, a procura pelo que é verdadeiro: no gesto e corpo, na entonação, na presença, na 

relação com o outro, no mergulho no universo lúdico e no texto. Apesar da pratica de ensaio e 
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estudos, o ator experimenta em ato, ou seja, na cena com o público, porque é só na presença da 

plateia que o teatro acontece. (CONCEIÇÃO, p. 148. 1998.) 

 

CONCLUSÕES 

 

O grupo de teatro Porto Cênico tem como objetivo a montagem de espetáculos para a 

infância aonde tanto a criança quanto o adulto são convidados a questionar e se envolver com o 

objeto artístico, todos carecem de muita pesquisa e compreensão do contexto no qual a sociedade 

perpassa. 

Estes espetáculos carregados de significações são apresentados ao público originando 

provocações por ambas as partes, sugeridas pela peça e também vindas do público. Quando isso 

ocorre, há uma troca de ideias, uma conversa entre o palco e o público. Podemos nomear esse 

movimento de mediação cultural. 

O Grupo Porto Cênico preocupa-se em estabelecer uma estreita relação com a leitura, 

entende que quanto mais saberes o público, o ator e os agentes de educação e cultura elaborarem, 

melhor será o comportamento e a vivencia em sociedade, dessa forma possivelmente esses 

sujeitos serão alvos de uma sociedade melhor. 

O Porto cênico é um grupo produtor de espetáculos teatrais, os quais são completamente 

criados e pensados para o público que o grupo pretende atender. O púbico é definido por cada 

espetáculo. Para cada espetáculo há um processo criativo, uma construção de imagem de cena, 

enfim, cada espetáculo é único e permite a mediação cultural ao público. Em especial os 

espetáculos voltados para a infância, repletos de proposições e estímulos, encaminham 

sugestivamente o público a fruir e vivenciar o espetáculo. 

No caso da tríade de espetáculos para infância do grupo porto cênico, os textos e os objetos 

propositores de cada peça, foram pensados de forma a provocar o público a mover-se em algum 

sentido, seja relacionado a questões que relatem o comportamento infantil e suas prováveis 

consequências ou estimulando a realizar algum feito como no caso do espetáculo BlaBlí..BlaBlá, 

com incentivo à leitura. 

Este artigo pode clarificar como um grupo produtor de espetáculos teatrais, percorre o 

campo do teatro promovendo a mediação cultural em suas apresentações, bem como elucidou a 

importância e a valia do processo de criação bem realizado, paraque de fato, a mediação cultural 

possa ocorrer de forma natural e fundante na elaboração de saberes pelo expectador. 
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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma análise da obra A última 

princesa, de Fabio Yabu (2012), ilustrada por Matheus Lopes Castro, a partir dos 

pressupostos teóricos da Estética da Recepção. A obra, pertencente ao gênero de metaficção 

historiográfica, resgata a memória política e história do povo brasileiro. Sua personagem 

principal, inspirada na princesa Isabel, luta contra a escravidão e consegue a liberdade de 

seu povo. Entretanto, em consequência desse confronto, a princesa e seu príncipe acabam 

exilados de seu reino. Durante muito tempo, a jovem cuidou de suas camélias para esquecer 

a tristeza de não estar mais em casa, até que um dia chega Alberto, figura de Santos Dumont, 

com seu plano mais audacioso e, juntos, incansavelmente, buscam a solução que os levaria 

de volta ao lar. Diferente dos contos de fadas, mas ao mesmo tempo em dialogia, Yabu 

propõe uma princesa desencantada, caracterizada como adiante de seu tempo e livre de 

estereótipos. O interesse pelo público juvenil decorre da sua importância no meio social, 

uma vez que a leitura é ferramenta de construção do sujeito e possui capacidade de alterar 

a realidade do individuo, bem como da comunidade ao seu redor. Salientamos a importância 

em executar o trabalho de mediação, principalmente, utilizando-se do método recepcional, 

entre livro e leitor, para garantir melhor aproveitamento da leitura. Dessa forma, partimos 

da hipótese que a obra de Yabu possui capacidade de fomentar a leitura, pois sua temática 

e narrativa cativam o leitor. Além disso, acreditamos que a obra é dotada de esteticidade 

capaz de ampliar o horizonte de expectativas e emancipar o jovem. 

Palavras-chave: Formação do leitor. Estética da Recepção. Literatura juvenil. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Fabio Yabu (1979-) nasceu na cidade de Santos, no Estado de São Paulo e, além de escritor, 

é ilustrador. Em seu trabalho, destacam-se a série para televisão intitulada “Princesas do Mar”, 

transmitida em mais de 50 países; “Combo Rangers”, série em quadrinhos on-line; e A última 

princesa, seu primeiro livro destinado ao público jovem. Vale destacar que o autor possui obras 

voltadas ao público infantil, como Raimundo, o cidadão do mundo e Apolinário, o homem 

dicionário, as quais são adotadas para leitura por escolas no Brasil. 

O interesse pela formação do leitor está vinculado ao seu papel social, uma vez que a obra 

literária deve ser associada como forma de conhecimento e aprofundamento do mundo real. A 

prática de leitura, com qualidade, tem efeito formador sobre a psicologia individual e a 

organização social (LUCAS, 1970, p.15), pois leva a desejos de mudança e renovação. 

O Instituto Pró-Livro divulgou em 2012, que 50% dos entrevistados brasileiros possuem 

hábito de leitura, além disso, observou que a maioria entende que o hábito de leitura resume-se a 

ler um livro por ano (INSTITUTO PRÓ-LIVRO, 2012). Se levarmos em consideração a pesquisa 

realizada pelo Instituto e o aumento das obras inseridas no âmbito da cultura de massa nas livrarias 

e prateleiras dos jovens, é difícil imaginar que a leitura esteja exercendo seu papel social. Esse 

papel decorre da leitura de obras estéticas e emancipatórias, que suscitam reflexão, rompem com 

conceitos prévios e ampliam os horizontes de expectativa de seu leitor. 

mailto:ceciliabarchidomingues@gmail.com
mailto:elianegalvao13@gmail.com
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Maria da Glória Bordini e Vera Teixeira de Aguiar afirmam que obras emancipatórias, 

quando comparadas com a tradição e cultura do leitor, tendem a modificar seus horizontes de 

expectativa. Sem esse confronto, o que ocorre é a mera confirmação das expectativas do leitor, a 

qual produz sensação de monotonia, e esta só pode ser “quebrada” pela obra dotada de 

esteticidade (1993, p.84-85). Em conformidade com as autoras, Fábio Lucas esclarece que 

somente quando as personagens e as situações criadas pelo autor problematizam as relações em 

sociedade é que a ficção cumpre seu caráter social (1970, p.53). 

Neste texto, partimos do pressuposto de que esse papel social é criado também pela obra 

que resgata a memória histórica e política de um povo, muitas vezes silenciada. Justifica-se, então, 

analisar a obra de Yabu (2012), pertence ao gênero romanesco de produção pós-moderna, mais 

especificamente, o de metaficção historiográfica. Dentro dessa perspectiva, A última princesa 

caracteriza-se pela narrativa autoconsciente que exige tanto o distanciamento quanto o 

envolvimento do leitor e enquadra-se na definição de “metaficção historiográfica”, por ser um 

texto produzido por meio da ambivalência no qual convergem o histórico e o ficcional. Concebe-

se metaficção historiográfica, conforme Linda Hutcheon (1991, p.129), como aquela que recusa 

a visão de que apenas a história tem uma pretensão à verdade, já que tanto a história como a ficção 

são sistemas de significação e é a partir dessa identidade que ambas obtêm sua principal pretensão 

à verdade. 

Norteia a análise do romance de Yabu (2012), a concepção, conforme Regina Zilberman 

(1984, p.133-4), de que uma obra, por ser uma unidade composicional e dialógica, é portadora de 

um fenômeno literário que circula do plano ficcional ao ideológico a partir de sua estrutura, 

independentemente da sociedade que o produz ou o reflete. Para tanto, busca-se compreender 

como se organizam os discursos na narrativa. 

De acordo com Cyana Leahy Dios (2000, p.27), um dos benefícios da literatura é permitir 

ao leitor “viver” dilemas morais. Nesse sentido, constrói-se neste texto a hipótese de que o contato 

com o romance de Yabu (2012), pelo diálogo com “verdades textuais”, contextuais e históricas, 

permite ao leitor ampliar seus horizontes de expectativa. Como se pode notar em A última 

princesa, Yabu (2012), de maneira ágil, divertida e lírica, cria novas situações, reorganiza 

acontecimentos, mediante os pressupostos do riso e da poeticidade. Trata-se, portanto, de uma 

representação paródica dos contos de fadas (BAKHTIN, 1998) que provoca o riso catártico, por 

meio da problematização do conceito de realeza e de liberdade. 

Nesse texto, parte-se do princípio de que a literatura é condicionada, em seu caráter artístico 

e em sua historicidade, pela relação dialógica entre obra e leitor. Essa relação decorre da presença 

de vazios no texto, os quais constituem sua estrutura de apelo. Por sua vez, essa estrutura invoca 

a participação de um indivíduo na feitura e acabamento: o leitor implícito (ISER, 1999). Embora 

seja uma projeção do texto, esse leitor ocupa um lugar que vem a ser preenchido por um indivíduo 

real: o leitor empírico. As reflexões sobre esse recebedor permitem detectar se a obra de Yabu 

(2012) é atraente para o leitor, ou seja, se lhe permite estabelecer uma relação de 

comunicabilidade, conferindo-lhe prazer durante a leitura. 

Diante disto, o presente trabalho busca apresentar uma análise da obra de Yabu (2012), 

refletindo como seu enredo pode fomentar a leitura, emancipar o jovem leitor e ampliar seu 

horizonte de expectativas. Partimos da hipótese de que sua temática, bem como a dialogia, pelo 

viés paródico, com o conto de fadas e fatos históricos, atende aos interesses do leitor em formação. 
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UMA PRINCESA DESENCANTADA 

 

Em 2012, Fábio Yabu lançou seu primeiro livro voltado ao público jovem, justamente, A 

última princesa. Seu enredo, como o título indica, narra a história de uma protagonista, cercada 

pelas riquezas de seu palácio, pelo amor de seu povo e de sua família. Entretanto, diferente das 

outras jovens provenientes da nobreza, essa personagem usava roupas simples, adorava sujar as 

mãos na terra, plantar camélias, como aprendera com seu amigo Gamba, jardineiro do palácio, e 

chupar jabuticaba. Nota-se, em sua caracterização, o afastamento do universo europeu, dos 

preconceitos associados a relações sociais no sistema monarca, pois o amigo da jovem princesa é 

um escravo, e a aproximação com a brasilidade, em especial, na preferência por uma fruta que 

nos representa. 

Além disso, a princesa ama os estudos e os livros, como seu pai, de quem “[...] herdou a 

curiosidade e o gosto pelo conhecimento” (2012, p.13). Na infância, motivada por uma preceptora 

forte, intelectual e destemida, chamada de Madrinha, contratada justamente por essas qualidades 

pelo rei, tanto ela, quanto sua irmã caçula, recebem uma educação primorosa. Já, no exílio, como 

autodidata, em sua biblioteca, a princesa estuda “[...] assuntos que muitos julgariam exclusivos 

dos homens: astronomia, engenharia e, seu tópico favorito, química.” (2012, p.13). Nota-se, na 

descrição da protagonista, o desejo de Yabu (2012) de caracterizá-la como adiante de seu tempo 

e livre de estereótipos impostos pela sociedade patriarcal do século XIX no Brasil. 

Embora não haja uma marcação cronológica no enredo, o jovem, aos poucos, pode 

reconhecer, pela temática da libertação dos escravos no Brasil, do período histórico a que a trama 

remete, além de que princesa se trata, Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela 

Rafaela Gonzaga (29/7/1846-14/11/1921), bem como das demais personagens que a cercam: seu 

marido, com quem se casou em 1864, o príncipe francês Gastão (1842- 1922), conhecido como 

Conde D’Eu, com quem teve três filhos: Pedro de Alcantâra, Luís e Antônio; seu pai, D. Pedro 

II; sua mãe, a Imperatriz Teresa Cristina; sua preceptora, Luísa Margarida Portugal de Barros, 

Condessa de Barral. Contudo, se a memória do jovem leitor não lhe permitir realizar essas ações, 

a bibliografia ao final do livro (2012, p.115), seguida de sites sobre o Brasil Império, vidas 

lusófonas, Santos Dumont, família real brasileira, entre outros, assim como o texto intitulado 

“Nota do Autor” (2012, p.117-119) e as fotos em anexo (2012, p.121-128), permitem-lhe realizar 

essas associações. 

Certo dia, a princesa, ainda na infância, descobriu que algumas das pessoas com as quais 

convivia, seus serviçais, eram vítimas de violência física e opressão causadas pelo Barão, um 

feiticeiro maligno, afeito à riqueza e ao poder. Ao questionar sua Madrinha, bem como seu pai, 

um intelectual humanista, descobre o que é escravidão. Com seu pai, também, percebe que um 

monarca não possui um povo, antes, pertence a ele. A partir dessa descoberta e da verificação de 

que seu povo ansiava por liberdade, assume uma posição política de luta contra toda forma de 

tirania. Para tanto, opõe-se ao Barão, aos nobres, donos de fazendas, propriedades e de escravos, 

enfim, a toda uma classe detentora do poder. Nessa luta, vê-se ludibriada pelo Barão, mas não 

desiste de alcançar seus propósitos de libertação dos escravos. Embora, atinja seu intento, paga 

um preço altíssimo, pois sofre com a morte de entes queridos (sua irmã e sua mãe) e é amaldiçoada 

pelo seu inimigo a perder o trono, ser banida do seu reino e, sobretudo, esquecida pelo seu povo. 

Mesmo casada com “seu príncipe encantado”, a Princesa não era feliz, vivia no exílio, em 

um palácio que lhe fora cedido por razões diplomáticas e tinha muitas saudades de casa. Vale 

destacar que esse príncipe distancia-se da caracterização de “encantado”, pois é descrito pelo 

narrador, como um “[...] General mais velho, baixinho, de olhos caídos, nariz avantajado e 

sobrancelhas ralas” (2012, p.44), que tinha ainda um sotaque carregado e era surdo de um ouvido. 

Todavia, a princesa o elegeu, pois o amava. Desse modo, percebe-se que se valoriza na narrativa 
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heróis dotados de espírito crítico, engajados na luta social, distantes dos estereótipos de beleza 

preconizados pela cultura de massa. 

Um dia, Alberto, seu amigo inventor e apaixonado pela ideia de voar, decidiu realizar um 

grande sonho: construir uma máquina, denominada Ave de Rapina, que realizaria seu desejo de 

voar e o da princesa de voltar para casa, mas para que isso acontecesse, ela passaria ainda por 

muitas provações. Esse inventor, embora afeito à ciência, também possui poderes mágicos, em 

especial, o de entender os anseios da princesa, pois identifica-se com seus ideais de liberdade, 

descobertas e aventuras. Ele se caracteriza pela ambiguidade, assim, enquanto ama a ciência, 

aceita a magia, justamente por isto, possui uma casa “A Encantada”, que se desloca e aparece 

onde deseja. Contudo, não acredita em maldições. Para ele, conforme o narrador, há uma verdade 

epifânica: “– Sabe, Princesa... de certa forma, uma maldição é como uma invenção: para 

funcionar, você precisa acreditar nela.” (2012, p.51). Pela caracterização desse inventor, o jovem 

pode associá-lo a Alberto Santos Dumont (1873-1932), mas também afastá-lo, pelas suas 

potencialidades mágicas. Pode-se perceber, pela descrição do discurso de Alberto, que Yabu 

(2012) utiliza-se da metalinguagem, revelando um texto autoconsciente que, pelo viés paródico 

ao conto de fadas, conscientiza seu leitor sobre a produção ficcional, apresentando-a enquanto 

construto, todavia, que também revela “verdades”, epifanias: a existência de algo depende da 

crença. Outra descoberta que o leitor pode realizar, por meio de pesquisa, é que, de fato, Santos 

Dumont construiu uma casa em Petrópolis, marcada pelo exotismo, denominada “A Encantada” 

e a Princesa Isabel, também em Petrópolis, tinha o Palácio de Cristal. 

A obra é dividida em 20 breves capítulos, sendo que, nos capítulos impares, narra a história 

da família real até o momento do exílio da princesa e, nos capítulos pares, apresenta tudo que 

acontece no exílio. Dessa forma, o leitor é forçado a encaixar os fatos narrados, a fim de obter 

linearidade em dois planos narrativos diversos, que se desenvolvem de forma concomitante. Esse 

exercício cognitivo rompe com seus conceitos prévios associados a textos da cultura de massa, 

pautados pela linearidade, centro fixo e único da trama e desfecho previsível. Assim, a obra 

proporciona a quebra de expectativa do leitor, pois ele se depara com o fluxo narrativo 

interrompido pelos capítulos intercalados e, nessa brincadeira de quebra-cabeça, sente-se 

desafiado pelo relato, bem distante da monotonia. 

A leitura de A última princesa possui potencialidades que podem surpreender esse tipo de 

leitor, não só pela sua estruturação, mas pelo diálogo que estabelece com o conto de fadas e com 

a referência história, assimilando- os e negando-os ao mesmo tempo, por meio da criação 

parodística, bem como problematizando conceitos como poder, liberdade e escravidão, realeza, 

prisão e felicidade: 

 

Há muito, muito tempo, numa terra distante, vivia a Última Princesa. 

Ela era muito elegante, inteligente e educada. Vivia rodeada de riquezas, mas, diferente das 

princesas dos contos de fadas, vestia trajes simples e gostava de sujar as mãos de terra para cuidar 

de seu jardim. E, como todas as outras pessoas, princesas ou não, ela amava a liberdade. 

A Princesa não estava à espera de seu Príncipe Encantado. Já o havia encontrado fazia muitos 

anos, e morava com ele num castelo de quatro andares, tão majestoso que ocultava todo o 

horizonte. [...] 

Ainda mais belo que o castelo era o jardim, [...]. [...] 

Aquela terra era um lugar justo, repleto de paz e prosperidade. 

Mas, mesmo com tudo aquilo, a Última Princesa não era feliz. Pois o enorme castelo, o lindo 

jardim, o Palácio de Cristal e as camélias não eram seu lar. Eram a sua prisão. 

Ela havia sido banida de seu próprio reino. (2012, p.5-6) 

 

A primeira observação acerca dos personagens é a falta de nomes, eles são chamados por 

seus títulos como: Princesa, Rainha, Rei, Príncipe, Barão, Rei-menino, o irmão mais velho da 
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princesa que falecera ainda na infância, a Madrinha, a irmã mais nova da princesa, o Conselheiro. 

Os únicos personagens que são chamados pelo nome é um escravo, Gamba, e o inventor, Alberto. 

Gamba e Alberto não possuíam títulos, mas identidades fortes, eram guerreiros. O primeiro 

lutava pela liberdade e o segundo pela sua manutenção, por meio da realização do livre arbítrio, 

do ir e vir, e da manutenção da memória coletiva de um povo. Esses personagens são 

determinantes para a princesa. Gamba, seu melhor amigo e jardineiro, revela-se um escravo 

inconformado, com desejos de fuga. Ele foi o responsável, pela sua conscientização, assim como 

Alberto a levou a desconsiderar a maldição do esquecimento. Vale destacar que a obra de Yabu 

(2012), ao término da leitura, atua para o jovem leitor como fonte de conhecimento e de resgate 

da sua própria história. Desse modo, ela “quebra” com a maldição do esquecimento, do 

silenciamento histórico. 

Alberto, inventor e amigo da princesa, tinha como objetivo construir uma Ave de Rapina e 

levar a princesa de volta para sua terra natal. Gamba foi o personagem marcante do passado da 

princesa (capítulos impares) e Alberto o personagem marcante do presente (capítulos pares). 

Os demais personagens representam o cargo que ocupam na obra. Exceto a princesa, que é 

mais uma ruptura de expectativa do leitor, ela possui cargo, deve se portar como regente de um 

povo, mas ao invés disso é como uma garota qualquer cheia de sonhos e fantasias. Yabu, logo na 

primeira página, já esclarece que ela não é uma princesa como as outras, antes aproxima-se das 

pessoas comuns: “E, como todas as outras pessoas, princesas ou não, ela amava a liberdade.” 

(YABU, p.5, 2012) 

Nota-se que o objetivo do autor é contar uma história sobre uma princesa mais real, montar 

um paralelo entre o conto de fadas e a realidade. Afinal, a princesa de Yabu é inspirada na Princesa 

Isabel. É uma princesa que luta pela libertação dos escravos e não coloca títulos nobres acima de 

qualquer coisa. Há outro diferencial na obra, “A Princesa não estava à espera de seu Príncipe 

Encantado. Já o havia encontrado fazia muitos anos [...]” (2012, p. 5). Yabu não promete uma 

história romântica, é uma história de luta, uma história em que nem toda a riqueza do mundo pode 

comprar a liberdade de alguém. O autor deixa claro que a luta da princesa custou seu trono e sua 

felicidade, mas que, ao final, ela descobre que a crença na maldição só serve para limitar sua 

própria vida. Ao desacreditar, consegue retornar ao seu povo. Todavia, esse retorno afasta-se do 

final feliz do conto de fadas, pois sugere que a princesa mesmo após doença grave realiza uma 

viagem com Alberto. A descrição plástica e metalinguística do voo – “Mar e montanha se 

misturavam como pinceladas numa tela.” (2012, p.109), e poética da sua viagem – em que ela 

prova o gosto das nuvens e descobre que possuem sabor de jabuticaba –, bem como de sua 

chegada, retorno ao seu reino – “Diante dela, uma enorme fila se formou, composta de 103 ex-

escravos, os primeiros 103 que ela libertou no dia em que recebeu a Pena Dourada. Todos 

beijaram sua mão – e ela lembrava os nomes de todos.” (2012, p.110), leva o leitor a desconfiar 

de que local é este. Justamente, porque ambos reencontram entes amados que já morreram: 

“Sentiu um toque quente em seu ombro. Olhou para trás, e todo mundo estava lá: o Rei e a Rainha, 

a irmã, Gamba, a Madrinha, o Conselheiro e todos os seus amigos, com lágrimas nos olhos, um 

sorriso nos lábios e a cabeça erguida.” (2012, p.111). 

Quanto ao casamento da princesa, ela teve o livre arbítrio, conheceu seu pretendente, mas 

não foi amor à primeira vista, apaixonou-se por outro e teve a chance de mudar. O mais importante 

é que ela se apaixonou pela personalidade e não pela beleza, foi preciso conhecer seu pretendente 

para depois se apaixonar: “[...] a Princesa enxergou além da beleza física e apaixonou-se pela 

nobreza do General.”(2012, p.44). 

Assim como a obra, essa busca pela felicidade além de riquezas e príncipes, papéis 

femininos quebrando barreiras, paradigmas e preconceitos em prol de uma sociedade menos 

machista, menos dependente, começa a tomar conta do público jovem. Os últimos sucessos da 
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Disney como Anna e Elsa, de Frozen; Malévola; Rapunzel, em Enrolados; apresentam 

personagens em busca de seus sonhos, de aventura, e não mais de um príncipe encantado. Em “A 

última princesa” o príncipe é apaixonado pela princesa, mas não fazia nada para ajudá-la a realizar 

seu sonho. Isto decorre do fato dele ser um homem do exército, preso ao pragmatismo, assim, 

quem consegue auxiliá-la é o inventor, imerso no mundo dos sonhos e da fantasia. 

Se a Princesa Isabel é transposta na personagem Princesa, Alberto Santos Dumont, inventor 

brasileiro, é nosso personagem Alberto, responsável pelas mais absurdas e fantásticas invenções 

da obra, a Ave de Rapina, por exemplo, é uma produção muito semelhante ao 14-bis. 

 

Figura 1: Ave de Rapina (2012, contracapa)Figura 2 (2012, p. 63) 

 

 

O tempo histórico da narrativa, nos capítulos referentes ao passado da princesa, há uma 

luta com o Barão para a libertação dos escravos, semelhante ao que ocorreu com a Princesa Isabel 

em 1888. Já nos capítulos em que está exilada, a princesa executa o primeiro voo na Ave de 

Rapina com Alberto, assim como Santos Dumont em 1906. Yabu de forma brilhante consegue 

cativar o leitor e aproximá-lo de fatos históricos marcantes para o Brasil, utilizando-se do 

ficcional, mas também do lirismo. Vale salientar que a narrativa ocorre entre 1888 – 1906, 

aproximadamente, a linguagem utilizada pelo autor é coloquial em 3ª pessoa, facilitando a 

identificação do leitor, contudo, repleta de metáforas, sinestesias, metonímias e lacunas. Essas 

lacunas parecem tanto nos nomes ocultos das personagens centrais, quanto nos rostos das 

ilustrações, impedindo uma identificação imediata do leitor com a personagem histórica, o que 

poderia destruir a atmosfera onírica própria do contos de fadas. A fascinação da princesa por 

jabuticaba – “E ainda mais valiosa que os adornos era uma frondosa jabuticabeira, tão carregada 

de suas frutinhas pretas que mal se podia ver o tronco por baixo.” (2012, p.16) – dialoga com a 

obra Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato, em que sua protagonista também não resiste 

à fruta. A obra também dialoga com Alice no país das maravilhas, de Lewis Carroll, e com o 

conto de fadas João e o pé de feijão, quando a Princesa vai visitar o amigo Alberto em uma casa 

cheia de invenções malucas, onde para se comer é preciso escalar até chegar ao topo da cadeira: 

“O pé- direito alto e as cadeiras e mesas do tamanho de casas sugeriam que aquele era o lar de 

um gigante. Mas havia outros móveis de menor porte, desde armários que quase remetiam 

à normalidade a uma diminuta mesa de chá onde dois camundongos elegantemente vestidos 

tomavam chá.” (2012, p.83). Nota-se, nas descrições dessa casa, o recurso à hipérbole e à 

aproximação, bem como negação da referência com a casa de Santos Dumont, em Petrópolis. As 

ilustrações em conformidade com o texto evidenciam ainda mais a dialogia: 
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Figura 3: (2012, p.92)Figura 4: (2012, p.93) 

 

Matheus Lopes Castro cativa o leitor através de seu belíssimo trabalho em A última 

princesa. Suas ilustrações em preto e branco, localizadas em lugares distintos a cada página, 

desautomatizam o olhar do jovem leitor habituado a encontrá-las em cores e, em geral, em local 

fixo. Seus traços, bem como a configuração do rosto das personagens sem definições explícitas, 

como que lacunados, aproxima sua produção do mangá e favorece à projeção imagética do leitor. 

Há dois objetos muito simbólicos na obra, as camélias e a Pena Dourada. Ambos associam-

se ao amor da princesa pelo seu povo e deste por ela. Durante a narrativa, a princesa sempre 

cultivou camélias, mas foi durante sua incansável busca pela libertação dos escravos que notou 

seus aliados portanto, em sua homenagem, essas flores. Em concordância com a mensagem 

ficcional, a camélia era o símbolo do movimento abolicionista, a Princesa Isabel levava a flor em 

seus vestidos, assim como outras damas da sociedade, como sinal de sua posição (MUSEU 

IMPERIAL, 2016). Já a Pena Dourada que a personagem tanto buscou para permitir a libertação 

dos escravos é a representação da pena dourada utilizada para assinar a Lei Áurea. Cabe destacar 

que o Conselheiro, o qual possui poderes mágicos, em consulta real, afirma que somente essa 

Pena conferiria poder à princesa, mas seu preço era alto. Ela não obtém a Pena, mas a recebe de 

um menino, após muita luta pela libertação de seu povo. Essa simbologia indica que a libertação 

dos escravos advém, em primeiro lugar, das ações do povo e não somente da monarca. 

 

O MÉTODO RECEPCIONAL 

 

A formação do leitor é tarefa árdua, busca-se, pela mediação, a formação do leitor crítico 

que, segundo Nelly Novaes Coelho (2000 apud GREGORIN, 2011), é aquele que consegue 

desenvolver o pensamento reflexivo e crítico, conseguindo exteriorizar através de argumentos e 

atitudes aquilo que absorveu da leitura. 

Atualmente, a excessiva exposição dos jovens à cultura de massa, dificulta essa formação, 

pois exige que a obra retire-os de sua zona de conforto, levando-os a rever seus conceitos prévios. 

Os jovens gostam de mensagens instantâneas e imediatas, caso contrário, são acometidos pela 

falta de paciência. Diante dessa realidade, Aguiar e Bordini desenvolveram o método recepcional 

de formação do leitor, pautado pelos princípios teóricos da Estética da Recepção. Segundo as 

autoras, a aproximação texto e leitor inicia- se a partir de uma identificação em comum, é isso 

que vai garantir o distanciamento ou proximidade com a obra (1993, p.84). 



 

 

P
ág

in
a1

7
4

 

Em A última princesa (2012), a dialogia com o conto de fadas e a linguagem coloquial 

produzem essa proximidade preconizada pelas autoras. Além disso, temas como a escravidão e 

personalidades com a Princesa Isabel, 

D. Pedro II, Santos Dumont, entre outros, fazem parte dos conteúdos escolares, o que 

proporciona ao jovem conforto, por conseguir utilizar na leitura conhecimentos prévios. Todavia, 

como o livro de Yabu (2012), caracteriza-se pela pós-modernidade, justamente, o que chama a 

atenção desse leitor é o recurso à metaficção historiográfica, em que, embora, as referências 

sejam reconhecidas, outras desconhecidas e fantasiosa são inclusas, além das primeira serem 

ampliadas e subvertidas. 

O primeiro passo para o mediador é delimitar o horizonte de expectativas para que, a partir 

desse ponto, possa criar estratégias de ruptura. Deve-se buscar trabalhar com a zona de conforto 

do jovem e aos poucos subvertê-la para não causar total estranhamento. Essa ausência de transição 

entre a zona de conforto e o resultado provoca resistência. Talvez, isso justifique o bloqueio dos 

jovens em ler os clássicos, pois muitos deles são obrigados a fazer a leitura, principalmente para 

cumprir a lista do vestibular, sem passarem pela recepção da obra e estarem preparados. Segundo 

Bordini e Aguiar, “[...] o professor precisa perceber os elementos temáticos ou estruturais que 

atraem a atenção e o prazer de seus alunos, buscando similares para os mesmos nas obras literárias 

de que dispõe” (1993, p.93). 

Assim que os jovens estiverem confortáveis com a obra é preciso provocar a ruptura do 

horizonte de expectativas, deixá-los desconfortáveis, surpreendê-los com textos que se 

assemelhem ao conteúdo anterior, mas que causem inquietação. Para trabalhar com A última 

princesa (2012), uma forma de romper a expectativa é apresentar a obra Doze anos de escravidão, 

de Solomon Northup (2014), assim como sua adaptação ao cinema. Apresentar aos alunos que, 

mesmo com a libertação dos escravos, muitos deles desconheciam seus direitos ou aqueles que 

eram livres corriam o risco de serem contrabandeados. 

A seguir busca-se dar voz ao leitor, para que ele possa questionar e comparar suas 

impressões de leitura, pois o desconforto precisa ser liberado para que ele consiga enxergar o 

belo. Nessa forma de expressão, o leitor pode utilizar o meio que mais seja eficaz para aquele 

momento. Ao final, ocorre a ampliação do horizonte de expectativa, é o momento em que ele 

absorve o novo, implicando na alteração e ampliação de seus conceitos. 

As etapas preconizadas por Bordini e Aguiar (1993) permitem que o leitor note as pistas 

fornecidas pelo autor. No transcorrer da narrativa, o autor deixa lacunas para que o leitor as 

preencha com seu imaginário. No caso da obra de Yabu (2012), a Pena Dourada, as camélias, a 

maldição, a casa de Alberto, o castelo no exílio, entre outros, são lacunas que o leitor precisa 

preencher. Ao final, na nota do autor, Yabu (2012) revela algumas pistas, mas não todas, para que 

o leitor encontre as demais. Sendo assim, observamos que a presença de um mediador é 

fundamental na recepção dessa obra, a fim de que se promova a formação do sujeito crítico. 

 

CONCLUSÃO 

 

Pelo exposto, chegamos à conclusão de que a obra A última princesa, de Fabio Yabu 

(2012), possui narrativa com potencialidade para cativar e prender a atenção do jovem leitor. A 

maneira como os capítulos estão dispostos incentiva-o a continuar a leitura. Além disso, a fusão 

de personagens fictícios e históricos na trama motiva-o a pesquisar sobre vários assuntos, criar 

suas próprias perspectivas históricas e realizar suas descobertas sobre a memória do Brasil. 
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Quanto à capacidade emancipatória da obra, ela é capaz de ampliar o horizonte de 

expectativas, uma vez que o jovem pode se questionar acerca da escravidão, do autoritarismo, da 

igualdade entre homens e mulheres, da liberdade, da perseverança, e da compaixão. 

Sua simbologia é rica, pois demonstra que a libertação dos escravos advém, em primeiro 

lugar, das ações do povo e não somente da realeza. 

Como a obra de Yabu possui lacunas, estabelece comunicabilidade com o leitor, 

permitindo-lhe interação durante a leitura e conferindo-lhe prazer (ISER, 1999). Se algumas pistas 

são reveladas pelo paratexto, outras não o são, para que o leitor as desvende. Com isto, deduz-se 

que o autor considera seu leitor inteligente, pois o desafia a futuras buscas. Embora a obra possa 

ser lida individualmente pelo jovem, a sua mediação pode favorecer sua formação como sujeito 

crítico. Sua importância é inquestionável para construção desse sujeito, pois leva-o ao resgate 

crítico da memória cultural, bem como a ampliação de seus conceitos sobre construção ficcional. 
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Resumo: Este estudo de caso de natureza etnográfica investiga as mediações de leitura e 

formação de leitores no contexto de um Farol do Saber da Rede Municipal de Bibliotecas 

Escolares de Curitiba. Observando a efetivação de ações planejadas pelos agentes de leitura 

envolvendo a leitura e contação de histórias, relata os limites e possibilidades do Farol do 

Saber para a formação do leitor. Diante dos dados levantados no espaço investigado 

ressalta-se a necessidade de maior integração entre o Farol do Saber e a escola. Evidencia- 

se ainda que os acervos e o espaço do Farol do Saber estão sendo mal utilizados e dessa 

maneira a função do Farol do Saber como lugar privilegiado de acesso à leitura precisa ser 

repensado. 

Palavras-chave: Farol do Saber. Biblioteca escolar. Formação de leitores. Ensino 

fundamental. 

 

INTRODUÇÃO 

 

No ano de 2015 foi desenvolvida uma pesquisa com o objetivo de observar as rotinas de 

um Farol do Saber (biblioteca). A abordagem metodológica foi de natureza etnográfica, ou seja, 

um “estudo em profundidade de um fenômeno educacional, com ênfase na sua singularidade e 

levando em conta os princípios e métodos da etnografia” (ANDRÉ, 2008, p. 19). Trata-se de um 

estudo de caso, que possibilitou realizar uma análise profunda de um objeto de pesquisa, visando 

o detalhamento de um ambiente (GODOY, 1995) e de seu funcionamento. Por ser um estudo de 

natureza qualitativa, ele não visou a análise de dados estatísticos (NEVES, 1996), mas a partir 

das observações de um ambiente natural procurou conhecer e interpretar a realidade sem nela 

interferir. 

Os Faróis do Saber são bibliotecas dos bairros da cidade de Curitiba que, em geral, são 

integrados às escolas municipais atendendo aos alunos, professores e a comunidade. Eles foram 

criados na década de 1990 inspirados na primeira biblioteca do mundo localizada na velha 

Alexandria (Egito) e situada junto ao Farol de Alexandria. Conforme demonstrado na Figura 1, a 

arquitetura destas bibliotecas é diferenciada. 
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FIGURA 1 - FAROL DO SABER EM CURITIBA 

 

 

FONTE: Fotos da página da Rede Municipal de Bibliotecas Escolares de Curitiba 

 

Os Faróis do Saber têm 88 m² de área e dois pavimentos, sendo que o térreo abriga o acervo 

literário e o mezanino os computadores disponibilizados para pesquisa. 

Atualmente a Rede Municipal de Bibliotecas Escolares de Curitiba - RMBE é composta 

por 193 Bibliotecas, sendo 178 Bibliotecas Escolares (146 Bibliotecas em Escolas e 32 Faróis do 

Saber anexo às escolas); 9 Faróis do Saber em Praças; 3 Bibliotecas Temáticas; 1 Biblioteca 

Especializada em Educação e 2 gibitecas. Cabe destacar, que no âmbito da RMBE os Faróis do 

Saber são entendidos como ambientes pedagógicos e são integrados às escolas e ao seu processo 

pedagógico, sendo um espaço para mediação da leitura, pesquisas e difusão cultural. 

O estudo aqui apresentado foi realizado num Farol do Saber anexo a uma escola municipal 

que atende 438 alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, na região sul de Curitiba, no 

bairro do Pinheirinho. Nele trabalham 3 professoras, que são denominadas agentes de leitura e 1 

estagiário responsável pelo acesso dos visitantes à área de computadores. Este Farol do Saber 

segue o calendário e horários da escola, funcionando das 7h30 às 11h30 e 13h30 às 17h30. Fecha 

2 horas para o almoço. 

Atualmente o seu acervo tem em torno de 6.000 exemplares, sendo que a maior parte desses 

livros chegaram no ano de sua inauguração (1997). A atualização do acervo ocorre principalmente 

pelo recebimento das obras do Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE (só em 2015 

enviou 450 livros), pela compra com os recursos da escola e, eventualmente, são enviados livros 

pela Prefeitura Municipal de Curitiba. Há também doações pela comunidade. Em 2015, foi 

significativo o número de empréstimos realizados por alunos e pela comunidade, em torno de 

7.000. Entretanto, detectou-se que alguns alunos emprestam o livro por obrigação e não o leem. 

As obras do acervo estão organizados nas prateleiras conforme as seguintes classificações: 

infantis, infanto-juvenis, didáticos, biografias, poesia, história geral, história do Brasil, gibis, 

dicionários, direito, religião, autoajuda, literatura brasileira, literatura estrangeira, doações, conto 

e referência. Também existem disponíveis e de fácil acesso diversos periódicos, direcionados ao 

apoio pedagógico dos docentes (principalmente PNBE professor, de 2010 e 2013). 

O piso térreo do Farol do Saber abriga os livros organizados em três estantes, num espaço 

bastante reduzido (Figura 2) e que permite a circulação de pouquíssimas pessoas ao mesmo 

tempo. As estantes são altas e dificultam o acesso de deficientes físicos e de crianças. Porém os 

agentes de leitura tomam o cuidado de deixar nas prateleiras baixas os gibis, livros infantis, e 

infanto-juvenis, o que facilita o acesso do público infantil. 
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FIGURA 2: ESTANTES DO FAROL DO SABER 

FONTE: Foto elaborada pela pesquisadora 

 

No térreo também fica o balcão de atendimento e uma mesa e dois bancos para pesquisas 

ou leitura. A luminosidade é adequada, pois além das lâmpadas o Farol do Saber é todo 

envidraçado. Contudo nos dias em que há muito sol é preciso abaixar as cortinas deixando o local 

escuro e abafado. 

O Farol do Saber tem duas portas, uma de acesso à escola e outra para a comunidade. No 

acesso da escola há ainda um portão que, por razões de segurança está permanentemente trancado. 

Esta barreira cerceia o acesso das pessoas da escola. Os alunos dependem que um adulto 

(geralmente inspetor ou secretária) autorize sua passagem e abra o portão. 

O acesso ao piso superior é por uma escada, o que o torna inacessível a um cadeirante ou 

deficiente físico. Neste andar estão os computadores para pesquisa e acesso à internet (Figura 3). 

É também nesse local onde são realizadas as atividades de leitura e contação de histórias. No 

início do ano de 2015 foi comprado pela escola um tapete e almofadas (Figura 3) para que o 

espaço ficasse mais confortável e convidativo. Nesse Farol do Saber as atividades denominadas 

“momentos culturais” acontecem mensalmente e participam dessa atividade todos os alunos da 

turma no horário estipulado pela escola. 

 

FIGURA 3: ESPAÇO DO PISO SUPERIOR 

FONTE: Fotos elaboradas pela pesquisadora. 

 

Pelos dados apresentados nesta introdução já se pode destacar alguns aspectos. O Farol do 

Saber é um ambiente atraente para adultos e crianças, mas considerando a dimensão pedagógica 

que esta biblioteca escolar possui e a sua corresponsabilidade na formação do leitor, nota-se 

algumas limitações que serão analisadas neste texto. 
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O FAROL DO SABER E A FORMAÇÃO DO LEITOR 

 

As observações no Farol do Saber aconteceram no período de agosto a dezembro de 2015, 

principalmente nos horários em que os agentes de leitura recebiam as crianças da escola, 

perfazendo 44 horas no total. As observações permitiram o registro de dados sobre a rotina do 

trabalho dos agentes de leitura, seus planejamentos, o atendimento aos alunos, as ações realizadas 

voltadas à mediação de leitura e ao empréstimo de livros. 

No Farol do Saber estudado o horário de permanência dos alunos é em média de 50 

minutos. Considerando que as turmas são numerosas e o espaço é pequeno, a turma é dividida 

entre duas professoras sendo que uma delas acompanha metade da turma ao Farol do Saber (média 

de 15 alunos) e outra professora acompanha os demais ao laboratório de informática. Assim, os 

alunos vão ao Farol do Saber apenas duas vezes ao mês para fazer empréstimo e só podem retirar 

dois livros ou gibis de cada vez. Notou-se que este acesso esporádico ao Farol do Saber poderia 

ser atenuado viabilizando a abertura dos portões na hora do recreio. Vemos que ainda precisamos 

refletir sobre “o fator acesso, que é a primeira garantia que os indivíduos das camadas populares 

devem ter” (PAIVA, 2012, p. 141), acesso tanto ao que diz respeito ao espaço físico quanto ao 

livro. 

Observou-se que durante a permanência dos alunos no Farol do Saber não havia uma 

programação de leitura ou um convite para a troca de impressões sobre o livro que escolheram. 

A efetividade do processo de formação do leitor implica na disponibilização de livros e na 

interação constante entre o professor e os alunos e entre os próprios alunos. O diálogo sobre as 

leituras realizadas, as indicações de autores e obras e atividades específicas deveriam nortear todo 

o contexto de formação do leitor. Entretanto, no Farol do Saber pesquisado não se viu nenhum 

movimento nesse sentido. 

É notável a falta de motivação e preparo dos agentes de leitura no desenvolvimento do 

planejamento de atividades de formação de leitor. O desconhecimento do acervo também é um 

fator a considerar, pois na hora de preparar um planejamento os agentes ficam perdidos ou 

geralmente reproduzem o mesmo modelo apresentado nas formações que realizam. Se não 

possuírem o livro não conseguem pensar em nenhum outro parecido ou com enredo semelhante. 

Ferreira (2009) sinaliza que justamente pelo fato dos professores não serem leitores dificilmente 

incentivarão a leitura ou a frequência à biblioteca escolar, questão observada nesta realidade. 

Durante o período de observação nunca foi visto um professor entrar no Farol do Saber para 

realizar uma leitura. 

Observou-se que os livros disponibilizados para empréstimo pelos alunos são apenas os 

separados pelas agentes de leitura. Elas escolhem os livros que consideram importantes ou 

adequados aos alunos, sua faixa etária e interesses, e os deixam em uma mesa. Ignoram que o 

aluno tem o direito de escolher o livro que deseja ler. É fundamental que o acesso ao acervo seja 

livre apesar dos transtornos provocados pelos extravios de obras e pela carga de trabalho investida 

na reorganização diária. Todavia nada justifica impedir a liberdade de acesso às estantes, 

sobretudo quando se trata da formação de leitores. (SILVA, 2003). 

Durante as férias escolares os alunos não podem levar livros para casa sob a alegação que 

podem se perder. Essa prática é bastante questionável principalmente nas férias de julho, que tem 

duração de apenas duas semanas, quando seria um período propício para a leitura deleite. Além 

do Farol do Saber ficar fechado nesse período, pois ele segue o calendário escolar. 

Ressalta-se, por fim ter ficado clara a desconexão entre o Farol do Saber e a escola. Por 

exemplo, durante as observações foram raros os professores que demonstraram interesse pelos 

livros disponíveis no Farol do Saber, ou que levaram os alunos para empréstimo. Nenhum 
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professor emprestou um livro, ou pediu sugestão aos agentes de leitura sobre alguma obra para 

ler aos seus alunos. 

Evidencia-se que só haverá uma efetiva articulação entre a escola e o Farol do Saber 

quando: a leitura, especialmente a literária, passar a ser considerada fundamental para o 

desenvolvimento dos alunos e a biblioteca um espaço de convivência, de difusão cultural, um 

local de livre acesso e libertador. 

 

AS ESPECIFICIDADES DE UMA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

A literatura deve ser o objeto principal de leitura da biblioteca escolar, cuja função 

educativa e de formação de leitores é fundamental. Entretanto, sabemos que 

 

O descaso com a biblioteca escolar não é incomum em nosso país, pois parte das escolas não possui 

biblioteca, contudo, as que possuem, não a exploram como deveriam, usam-na apenas como 

depósito de livros, sem uma organização pedagógica, sem integrá-la ao projeto educativo da escola 

(SILVA, 2009a, p. 118). 

 

A biblioteca escolar diferencia-se das demais bibliotecas, pois sua função eminentemente 

educativa e pedagógica deve estar em consonância com o Projeto Político Pedagógico da escola 

da qual faz parte. Entretanto, conforme sinaliza Souza “embora exista biblioteca em parte de 

nossas escolas, os alunos têm pouco acesso a ela e seu acervo raramente é explorado [...]” (2009, 

p. 13). Fernandes (2013, p. 50) também ressalta que “o cotidiano da maior parte das escolas 

públicas brasileiras revela a carência ou mesmo a ausência da (do uso) da biblioteca escolar”. Às 

vezes mesmo com uma boa estrutura física e com acervos de qualidade, e em quantidade 

suficientes é “marginal o lugar da biblioteca na vida escolar. O espaço não é visto como 

importante, desprestígio que afeta aqueles que nele trabalham” (CADEMARTORI, 2012, p. 10). 

A biblioteca deve ser integrada à dinâmica escolar, e não um espaço à parte das decisões, 

processos de aprendizagem e atividades da escola. É necessário repensar o papel da biblioteca no 

projeto político-pedagógico da escola para que esse local seja realmente um espaço de 

convivência, de debate, de reflexão e de incentivo à leitura. (BRASIL, Programa Nacional 

Biblioteca da Escola (PNBE): leitura e biblioteca nas escolas públicas brasileiras, 2008). 

Campello (2012) sublinha que mesmo em países adiantados não há compreensão clara do 

valor da biblioteca escolar. Ela aponta que é necessário mensurar evidências da importância desse 

espaço, e para isso não é suficiente apenas verificar os tipos de serviços que a biblioteca oferece. 

A principal evidência de que a biblioteca escolar é importante na escola é a sua comprovada 

influência nos resultados da aprendizagem, e por isso é necessário repensar no potencial da 

biblioteca escolar para que ela de fato faça a diferença. 

A biblioteca escolar atende prioritariamente os alunos e comunidade escolar e 

diferentemente das demais bibliotecas não deve ser o lugar do silêncio e da passividade, mas o 

“pulmão” da escola renovando constantemente o conhecimento que circula nas salas de aulas, na 

vizinhança, na comunidade do entorno e entre os seus usuários. (SILVA, 2009). 

Para ter sua identidade como espaço de cultura e ser de fato o “pulmão” da escola, a 

biblioteca escolar deve promover a autonomia dos usuários para que estes consigam 

autonomamente interagir e circular no espaço para buscar o que desejam e refletir sobre a leitura 

realizada, acessar diversos materiais, e de acordo com Silva (2009a) ser um organismo vivo capaz 

de expandir e ampliar a compreensão de mundo dos alunos e não um espaço meramente 

decorativo. Campello (2012) aponta ainda para a possibilidade de combinar na biblioteca escolar 
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as dimensões de prazer e liberdade com aprendizagem. Sugere que o espaço seja um local de 

conhecimento organizado, liberdade de expressão e atividade intelectual e criativa. 

A dificuldade em formar leitores nas escolas muitas vezes é reflexo da falta de efetividade 

e visibilidade da biblioteca escolar. Não é suficiente uma estrutura adequada, profissionais para 

trabalhar e bons acervos se a biblioteca escolar está vazia de sentidos, de atividades, de incentivo, 

de usuários, como um espaço sombrio e estático à parte da escola. Arena (2009) enfatiza que não 

há uma biblioteca com a simples existência de espaço e livros. Sua existência efetiva-se quando 

acontece a relação sem horários pré-determinados entre os alunos, livros, professores de 

bibliotecas e professores de sala de aula. 

Quando os alunos e professores perceberem a biblioteca escolar como ambiente formador, 

quando de fato tiverem acesso irrestrito a ela, e puderem se apropriar dos livros que lá são 

guardados, e muitas vezes sequer abertos, quando a mediação de leitura de fato ocorrer é que terá 

valido a pena sua existência. E para, além disso, Silva (2003) aponta a necessidade de que a 

biblioteca não seja uma instituição parada que só serve quando há trabalhos escolares a realizar. 

Todas as atividades promovidas pela biblioteca devem ser sempre pensadas e executadas por toda 

a comunidade escolar. 

Sem a presença de alunos, da comunidade, dos professores, não faz sentido manter uma 

estrutura de biblioteca, e “certamente o professor é o principal artífice do processo de 

aproximação entre o aluno, a leitura, e a biblioteca escolar.” (SILVA, 2003, p. 73). Campello 

(2012) chama a atenção para a importância fundamental do apoio da direção da escola para o 

sucesso da implantação e manutenção das atividades realizadas pela biblioteca escolar. A direção 

que confia e valoriza no trabalho do profissional da biblioteca escolar, e percebe essa instituição 

como parte da escola e não como uma instância isolada que precisa ser administrada consegue 

obter melhores resultados. 

Para Patte (2012) a biblioteca é um elo de convivência, uma necessidade. Ela é um ambiente 

cultural único e profundamente humano em que os contratos, a diversidade, o encontro, as 

relações interpessoais e a comunicação são acentuados em torno da necessidade de conhecer, 

conhecer-se e pensar que a leitura ocupa o eixo central. De acordo com a autora, para que a criança 

possa ter uma experiência literária plena, os momentos na biblioteca devem se distinguir dos 

tempos de aprendizagem estritamente escolar de rigidez e de controles de qualquer tipo. A leitura 

deve ser vivida de maneira autêntica, livre, aberta, informal e em movimento e o mediador deve 

ser um provocador positivo estabelecendo uma relação genuína com a criança. 

Patte (2012) ressalta que a biblioteca deve priorizar o compartilhamento de leitura livre de 

intenção pedagógica e objetivo utilitário entre pessoas. Essa troca entre as crianças e entre os 

adultos e crianças é importante para que cada um encontre aquilo que chama sua atenção que o 

sensibiliza. Para a autora, a leitura não deve ser imposta, e por isso cada um deve se sentir 

motivado, estimulado a falar sobre o livro a leitura e as histórias. 

Todas as atividades propostas pelo agente de leitura, desde a contação de histórias, 

empréstimos, roda de leituras, momentos culturais etc. devem ser planejadas sendo que “[...] 

qualquer destas atividades deve orientar-se pelo objetivo fundamental de circulação e apropriação 

da leitura/escrita na escola, demandando um planejamento cuidadoso do mediador de leitura que 

orientará o trabalho.” (SANTOS; SOUZA, 2009, p. 105). 

Todo momento dentro da biblioteca escolar deve ser planejado e não simplesmente 

acontecer, de modo improvisado, impensado ou rapidamente, sem que a devida reflexão sobre os 

processos e resultados seja realizada tanto pelo agente de leitura quanto pela escola de um modo 

geral, “assim, estar na biblioteca escolar deverá ser um prazer para o aluno, o que impõe certas 

preocupações também quanto à organização e à decoração daquele espaço.” (SILVA, 2003, p. 

106). 
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É primordial a clareza das intenções, bem como a organização prévia dos espaços e 

proposições de atividades integradas às salas de aula, dessa forma, conforme as afirmações de 

(SILVA, 2009a), a organização da biblioteca escolar deve facultar aos alunos e comunidade a 

busca pela leitura e cooperar com as ações da escola. Para isso é preciso estabelecer uma ação 

pedagógica integrada entre a sala de aula, biblioteca e comunidade. 

A integração entre a biblioteca e a escola enriquece e potencializa a formação do leitor, 

pois se percebe a partir da sequência de encaminhamentos e intenções pedagógicas, um 

movimento único e direcionado. Tanto as atividades quanto os espaços físicos devem ser 

organizados pensando nesse leitor em potencial. Assim, “defendemos que a sala de aula ou a 

biblioteca escolar, com a composição de seus espaços físicos podem ajudar a refletir acerca desse 

leitor que a escola recebe e quer formar.” (SILVA, et al., 2009, p. 58). Uma biblioteca com as 

prateleiras sempre organizadas e com livros intactos, um lugar de silêncio e que provoca medo 

não é um lugar pensado no leitor. Nesse sentido, além da dinâmica de atividades o espaço da 

biblioteca escolar também precisa ser repensado, como um ambiente favorável à leitura “um lugar 

da variedade, do diverso, do plural, do desigual que, colocando em convivência diferentes autores, 

matérias, recursos, nacionalidades, se revela, de certa forma desordenado.” (SILVA et al., 2009, 

p. 62). 

As atividades desenvolvidas com mais frequência pelas bibliotecas escolares, como a 

contação de histórias, por exemplo, também têm fundamental importância no processo de 

formação do leitor, pois “a Hora do Conto pode ser parte das atividades da BE, reafirmando o 

espaço desta biblioteca como local propício à atividade literária, pois por ele circulam não só os 

livros e conhecimento, como também pessoas.” (GIROTTO; SOUZA, 2009, p. 22). A hora do 

conto, o empréstimo de livros, projetos, sequência de atividades, a leitura livre e direcionada, 

recitais de poesia, oficinas de criação literária etc. também demandam reflexões e planejamento 

sob pena de perderem seu sentido, ou serem muito repetidas, sem diferenciação. A diversificação 

e a qualidade das atividades são resultantes de um planejamento bem elaborado e com objetivos 

claros. Dessa maneira “A reflexão acerca da formação do leitor solicita um olhar atento para as 

bibliotecas escolares das redes públicas de ensino, para a constituição de seus acervos de 

literatura, organização, condição de funcionamento e práticas pedagógicas desenvolvidas nessas 

instâncias escolares.” (SOUZA, 2009, p. 9). 

A biblioteca escolar é, portanto o local ideal para que as mediações de leitura ocorram. 

Nesse sentido, “a biblioteca escolar precisa ser percebida como um ambiente de formação de 

leitores e pesquisadores, e os profissionais que nela atuam devem criar em torno das ações de 

leitura e pesquisa um clima de liberdade e ludicidade [...].” (BORTOLIN; JÚNIOR, 2009, p. 206). 

Diferentemente de outros tipos de biblioteca, o movimento de leitores, a ludicidade das ações, e 

sua dinâmica por vezes barulhenta, são o que a torna realmente eficaz. Contudo, como já dito 

anteriormente, a função do mediador é fundamental para o sucesso no processo de formação de 

leitores. Cabe ressaltar que “mediar a leitura na escola pressupõe criar os suportes para que ela se 

dê. Dentre esses suportes, estão a biblioteca e o livro em consonância com a ação do professor 

mediador.” (SILVA, 2009, p. 178). 
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CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que a relação do Farol do Saber com a escola é deficiente. A baixa frequência 

dos alunos à biblioteca (apenas quinzenalmente), o impedimento de exercitarem uma busca nas 

estantes, o cerceamento pelos agentes de leitura das escolhas sobre que livros os alunos podem 

emprestar, os raros momentos (apenas mensal) de vivência de uma mediação qualificada de 

contação de história, a inexistência do diálogo sobre as leituras que os alunos realizam, o 

desinteresse dos professores pela biblioteca e pela leitura, o desconhecimento do acervo até 

mesmo pelos agentes de leitura do Farol do Saber são alguns dos pontos abordados neste texto e 

que têm como consequência um frágil potencial da escola para formar leitores. 

A superação das limitações observadas depende da intensificação dos esforços conjuntos 

envolvendo os agentes de leitura, os professores, a comunidade, a prefeitura e a gestão da escola. 

A compra dos acervos, a formação dos professores e agentes de leitura, a adequada utilização do 

espaço e dos livros e o planejamento conjunto das atividades dependem de vontade política, de 

esforço coletivo de todos estes agentes. Esta relação ainda está por ser constituída no campo 

estudado. 
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Resumo:Este trabalho apresenta resultados parciais do projeto de pesquisa “A Bela e a 

Fera sabiam ler: representações de leitura, leitores e livros no conto ‘A Bela e a Fera’ 

(de 1756 aos dias atuais)”, desenvolvido junto ao Grupo de Pesquisa História da 

Alfabetização, Leitura, Escrita e dos Livros Escolares - HISALES, vinculado ao 

PPGE/FaE/UFPel. As pesquisas desenvolvidas com esse projeto específico buscam 

articular pelo menos três dimensões: história da leitura, representações de leitura, 

literatura. Atualmente o corpus de pesquisa é composto de 127 versões da história “A 

Bela e a Fera”, em diferentes línguas: português, inglês, espanhol, francês, alemão, 

japonês e bilíngues. A partir da investigação de 114 livros desse acervo mostramos, 

aqui, especificamente, dados sobre as diferentes representações imagéticas da 

personagem Fera, discutindo e comparando seus perfis, identificando manutenções, 

alterações, adaptações e semelhanças de características. Além disso, exploramos, ainda 

que brevemente, um aspecto que é o foco original do projeto: a relação dessa 

personagem, a Fera, com os livros e sua biblioteca. Além de destacarmos a importância 

da imagem e de suas características visuais e plásticas nos livros, interferindo na 

apreensão da narrativa pelo leitor, podemos observar, também, como diferentes 

culturas e países representam a Fera, que pode aparecer semelhante a determinado 

animal ou parecer uma mescla de vários ou mesmo ser uma figura irreconhecível e 

talvez mitológica, originada de uma metamorfose. Com esta pesquisa, pretendemos 

colaborar com os estudos do campo da história dos livros, da literatura, da leitura e da 

produção de narrativas literárias, além de colaborar nos estudos que tomam os contos 

populares como documentos históricos (DARNTON, 1986) e as imagens como elementos 

passíveis de múltiplas interpretações e com funções estéticas e simbólicas que podem 

extrapolar uma mera tradução visual de palavras. 

Palavras-chave: A Bela e a Fera. Imagem. Representação. Literatura. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho apresenta dados do projeto de pesquisa A Bela e a Fera sabiam ler: 

representações de leitura, leitores e livros no conto “A Bela e a Fera” (de 1756 aos dias atuais), 

que tem como objetivo principal identificar representações de leitura, de leitores e de livros no 

conto “A Bela e a Fera”. 

Esse projeto34 
está sendo desenvolvido junto ao grupo de pesquisa História da 

Alfabetização, Leitura, Escrita e dos Livros Escolares (HISALES), cadastrado no CNPq desde 

2006 e vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal de Pelotas (PPGE/FaE/UFPel). 

Segundo Darnton (1986, p. 26), “os contos populares são documentos históricos” (1986, p. 

26) e, por esta perspectiva, trabalhamos com uma noção ampliada de documento nessa pesquisa. 

                                                 
34 Outros trabalhos publicados e vinculados ao projeto podem ser conferidos em: PERES; RAMIL, 2014a; PERES; 

RAMIL, 2014b; PERES; RAMIL (NO PRELO); CASALINHO (NO PRELO) 

mailto:chrisramil@gmail.com
mailto:eteperes@gmail.com
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Os focos de investigação desenvolvidos por esse projeto de pesquisa buscam articular pelo menos 

três dimensões: história da leitura, representações de leitura e literatura, a partir de um acervo 

específico de várias versões do conto “A Bela e a Fera”. Atualmente esse acervo contém 127 

exemplares, escritos em diferentes línguas, tais como português, inglês, espanhol, francês, 

alemão, japonês e bilíngue e, além disso, foram publicados por distintas editoras de vários países. 

O acervo está sendo constituído e ampliado a partir de ações como compras, doações, presentes 

e trocas por pessoas diversas. 

Vários estudiosos do conto (HEARNE, 1993; TATAR, 2002; GRISWOLD, 2004; GÓES, 

2007) afirmam que a história de “A Bela e Fera” tem seus primórdios na lenda de “Eros e Psique”, 

da mitologia grega, narrada por Lucius Apuleius (125-170d.C.) no séc II e que personifica o amor. 

Há pesquisadores que indicam a relação do conto com a história de vida de Petrus Gonsalvus 

(1537-1618), do séc. XVI, que era portador de uma doença - Hipertricose, na qual muitos pêlos 

crescem pela face e pelo corpo (TUDOR BRASIL, 2015). 

Entretanto, a versão de autoria da francesa Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve 

(conhecida como Madame Villeneuve), publicada em 1740 e que era destinada ao público adulto 

está entre as mais referenciadas nos estudos sobre o conto de “A Bela e a Fera” como tendo sido 

uma das primeiras versões escritas da história. Há, ainda, estudos que discutem sobre a 

procedência de sua versão, que poderia ser baseada nas fontes supracitadas. 

Em 1757, Jeanne-Marie Leprince de Beaumont (conhecida como Madame Beaumont), 

também francesa, publicou uma nova versão desse 

conto, destinada às crianças. Esta versão, de Mme. Beaumont, tornou-se uma das histórias 

mais populares e recontadas da literatura infantil, até os dias de hoje. Ela é considerada a “matriz 

referência para as recriações posteriores desse conto” (ALCOFORADO, 2000, p. 43). 

Em geral, na maioria das obras, o enredo da narrativa, inserida no gênero literário do conto 

de fadas, narra “o amor de uma jovem e bela moça por um animal, a Besta, que graças ao amor 

verdadeiro transforma-se, no final, no príncipe que fora vítima de uma maldição” (PERES; 

RAMIL, 2014b, p. 2). 

Além disso, na literatura, o conto “A Bela é a Fera” pertence ao chamado “ciclo do noivo 

ou da noiva animal” (GÓES, 2007). Segundo Góes (2007, p. 151), há inúmeras versões desse 

tipo, mas todos “têm em comum o fato de que o parceiro sexual é vivenciado de início como um 

animal”. 

No decorrer das pesquisas e com as análises dos livros do referido acervo e suas variadas 

versões, observamos que há muitas possibilidades de investigação. Uma delas é a que tratamos 

nesse trabalho, especificamente no que se refere às ilustrações dos diversos livros que compõem 

a amostra, que são de diferentes línguas, países, períodos e editoras. 

Apresentamos, então, resultados relativos às diferentes representações imagéticas criadas 

para a personagem da Fera nas narrativas (que apresentam variações do conto, tanto textual como 

visualmente) em 114 dos 127 livros do acervo, discutindo e comparando seus perfis, identificando 

manutenções, alterações, adaptações e semelhanças de características que a constituem, além de 

se observar a sua relação com os livros e a sua biblioteca, visto que isso também contribui para a 

representação de um contexto cultural e intelectual da personagem. 

Podemos dizer que a personagem Fera é um dos seres fantásticos mais conhecidos na 

literatura até os dias de hoje, considerada muitas vezes um monstro ou uma criatura selvagem e 

ameaçadora. Sua morfologia não possui um padrão, visto que suas características variam nas 

distintas representações adotadas nas versões do conto, tanto na narrativa textual quanto na 

imagética. 

Nesse sentido, consideramos as imagens como elementos passíveis de múltiplas 

interpretações e com funções estéticas e simbólicas que podem extrapolar uma mera tradução 

visual de palavras. Para isso, ao refletirmos sobre a constituição e o potencial das imagens junto 
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a narrativas textuais, como no caso desse clássico conto do qual estamos tratando, nos valemos 

também da definição de Oliveira (2015, p. 36): 

 

Assim como as palavras, as imagens têm seus aspectos físicos e simbólicos; ela é ao mesmo tempo 

tangível e intangível. As imagens não possuem alfabetos, mas foram palavras e conceitos. Elas 

podem ser consideradas um gênero de literatura, com a sua propriedade mágica de representar o 

que realmente está sendo visto, e sugerir algo que está invisível também. Ela é concreção e 

sugestão. 

 

Além de observarmos a importância da imagem e de suas características visuais e plásticas 

nos livros, interferindo na apreensão da narrativa pelo leitor, podemos observar também como 

diferentes culturas e países representam a personagem Fera, que pode aparentar um ser 

semelhante a determinado animal, ou parecer uma mescla de vários ou mesmo ser uma figura 

irreconhecível e talvez mitológica, resultada de uma metamorfose. Oliveira (2015, p. 38) diz que 

“com relação ao texto, a ilustração é sempre um prisma, jamais um espelho”. 

Nesse sentido, a leitura de um livro, tanto pelo texto como pelas imagens, não se refere 

apenas a um processo de decifração de códigos alfanuméricos e imagéticos. Góes e Alencar 

(2009, p. 71) afirmam que: 

 

Ler envolve um processo de compreensão abrangente de diferentes linguagens, que reúne 

componentes sensoriais, emocionais, intelectuais, fisiológicos e neurológicos, bem como 

econômicos, sociais e políticos. Trata-se de uma perspectiva de caráter cognitivo- sociológico em 

que o leitor participa com uma aptidão que não depende somente de sua capacidade de decifrar 

sinais, mas de sua capacidade de atribuir sentido a eles e compreendê-los. 

 

Chartier (1990, 1998) propõe que se investigue como as práticas e as representações são 

construídas, através de uma perspectiva de que as representações são as construções sociais que 

determinados grupos fazem das práticas. Partindo destes conceitos, algumas análises podem ser 

realizadas, como a que apresentamos nesse trabalho que supõe que “as representações não são 

apenas descrições, retratos, tipologias neutras” (FRAISSE et al, 1997, p. 8), mas são resultado de 

lutas empreendidas para impor cosmovisões e condutas. Assim, narrativas (literárias ou não) 

resultam de um jogo polêmico de práticas e representações. 

Com essa perspectiva, a seguir, apresentamos o corpus de pesquisa e procedimentos 

metodológicos, os resultados, as conclusões e as referências. 

 

CORPUS DE PESQUISA E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Como já afirmamos, o corpus geral da pesquisa consta de 127 livros com versões da história 

“A Bela e a Fera”, em diferentes línguas: português (65 exemplares), inglês (24 exemplares), 

espanhol (22 exemplares), francês (07 exemplares), alemão (02 exemplares), japonês (01 

exemplar) e bilíngues (04 exemplares). Entretanto, para esse trabalho, foram analisados 114 

livros, sendo que os critérios adotados no descarte das 13 obras que não foram incluídas nessa 

investigação, foram: ausência de imagens, exemplares de romances adultos, exemplares com 

adaptações baseadas na história e sem relação direta com os mesmos personagens e enredo, 

exemplares em versões digitais e encontradas na internet. 

Entre os procedimentos metodológicos adotados nessa investigação, foram desenvolvidos 

alguns critérios de coleta de dados que pudessem evidenciar informações importantes sobre as 

representações imagéticas da Fera. Para tal, foram desenvolvidas tabelas com categorias 
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específicas, cujos campos foram preenchidos, através de uma análise detalhada e minuciosa de 

todas as páginas dos 114 livros elencados. A partir da organização desses dados, os resultados 

podem ser vistos no decorrer desse trabalho. 

É importante registrar que os textos das narrativas contidas nos livros não foram lidos 

anteriormente, para que as análises pudessem ser livres de pré-interpretações e desvinculadas de 

possíveis características da Fera descritas textualmente pelo autor do livro, buscando-se, assim, 

extrair dados apenas pelas imagens, a partir do que elas revelam, pelas suas características 

plásticas, gráficas e pelas expressão visual e estética da narrativa em geral. 

O texto, junto à imagem, altera o seu sentido, podendo ser um delimitador, direcionando a 

compreensão do leitor, tanto pelo conteúdo das palavras como pelo estilo e pela tipografia 

aplicada. Porém, as imagens também podem modificar o sentido do texto e provocar um ritmo 

particular de leitura, que varia a cada leitor. Além disso, olhando-se somente as imagens, o enredo 

da narrativa e as interpretações podem variar a cada leitor e há a probabilidade de que outras 

pessoas vejam características distintas das que expomos nesse trabalho. 

Na Tabela 1 mostramos a quantidade de imagens contabilizada entre todos os 114 livros e 

também aquelas em que a Fera aparece nas páginas (parte textual). É importante destacar que os 

números desta tabela não incluem as imagens das capas e contracapas (parte extra-textual), mas 

consideram também aquelas que aparecem nas partes pré-textuais e pós-textuais. 

 

Tabela 1 - Quantidade de imagens nos 114 livros analisados 

 

Quantidade de imagens nos 114 livros analisados 

Versões/línguas Total de imagens Total de imagens da Fera 

Português 998 389 

Inglês 394 133 

Espanhol 478 160 

Francês 128 32 

Alemão 347 102 

Japonês 16 06 

Bilíngue 60 24 

TOTAL 2.421 846 

Fonte: dados levantados por Chris Ramil - acervo de versões “A Bela e a Fera” (1º sem./2016). 

 

A Tabela 1 apresenta o total de imagens analisadas na pesquisa, sendo que das 2.421 

registradas, 846 ilustram a Fera, ou seja, essa personagem aparece em 34,9% das imagens nos 

114 livros investigados. Após o levantamento das ilustrações, foram feitas as análises mais 

detalhadas sobre as possíveis representações da personagem Fera, tratadas a seguir. 

Cabe informar que os dados variam e não mostram sempre 114 resultados, o que seria 

equivalente ao número de livros analisados. Nos livros em Português, há, por exemplo, os 

seguintes casos: 01 livro usa imagens de 03 ilustradores diferentes no mesmo conto (cada um 

deles representa a Fera à sua maneira) e em 02 livros a Fera não aparece, mas eles foram 
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analisados por conterem outras imagens variadas do conto. Nos livros de Inglês, há 01 livro em 

que a Fera não aparece, mas ele contém igualmente imagens diversas que foram consideradas por 

serem relevantes para o contexto das análises de âmbito geral nos livros consultados, anteriores 

às mais específicas. 

 

AS VÁRIAS FACES DA FERA: O QUE REVELAM 

AS IMAGENS DE UM ACERVO ESPECÍFICO DE LIVROS INFANTIS 

 

Inicialmente é importante destacar o trabalho dos ilustradores na definição da representação 

da personagem da Fera, pois suas ilustrações, ao serem inseridas no livro e interagirem com o 

texto ali disposto, contribuem com a narrativa escrita e deixam de ser apenas decorativas. Dessa 

forma, o ilustrador assume também a posição de leitor e participa como coautor da obra, com suas 

ideias e sensações originadas a partir de leitura do texto, colaborando com sua interpretação 

através das ilustrações produzidas, a partir da exploração de seus sentidos e de um estilo próprio 

de técnicas e de representação gráfica. 

Na capa e na contracapa de um livro muitas informações sobre a obra podem ser 

antecipadas ou inferidas, mesmo sem a visualização das páginas. Assim, pela análise das 114 

versões de “A Bela e a Fera”, encontramos basicamente quatro situações, considerando a 

verificação da aparição da Fera apenas na parte extratextual do livro - capa e na contracapa (o 

miolo do livro não é considerado aqui): a) livro nos quais a Fera aparece apenas na capa; b) livros 

nos quais a Fera aparece apenas na contracapa; c) livros nos quais a Fera aparece na capa e na 

contracapa; d) livros nos quais a Fera não aparece na capa e nem na contracapa, mas nas páginas 

internas. Esses dados são mostrados na Tabela 2, que não inclui a quantidade de imagens nessas 

partes. 

 

Tabela 2 - A Fera mostrada na capa e na contracapa dos livros - quantidade de exemplares 

 

A Fera mostrada na capa e na contracapa dos livros - quantidade de exemplars 

Versões/línguas A Fera aparece apenas na 

capa 

A Fera aparece apenas 

na contracapa 

A Fera aparece na capa 

e na contracapa 

A Fera não aparece na capa e 

nem na contracapa 

Português 34 03 09 17 

Inglês 10 - 01 07 

Espanhol 09 04 04 05 

Francês 03 - 01 - 

Alemão - 01 01 - 

Japonês - - 01 - 

Bilíngue 03 - - 01 

TOTAL 59 08 17 30 

Fonte: dados levantados por Chris Ramil - acervo de versões “A Bela e a Fera” (1º sem./2016). 

 

Sendo assim, os dados da Tabela 2 indicam que 51,75% das obras mostram a Fera apenas 

na capa do livro (considerando-se aqui exclusivamente a análise da parte extratextual do livro - 

capa e contracapa). O fato de a personagem já aparecer na capa, antes mesmo de se folhear o 

livro, revela e antecipa ao leitor algumas características de suas feições, não causando tanta 
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expectativa e nem plena surpresa no momento em que ela aparece nas páginas, por já se saber 

como ela é, de acordo com a imagem mostrada na capa. Já os livros em que ela não aparece na 

capa podem provocar maior curiosidade no leitor, sobre como será representada a criatura com 

tal nome. 

Ao analisarmos as características físicas da personagem Fera, encontramos uma variedade 

de representações nos 114 livros. Sendo assim, foram estabelecidas 20 categorias de suas 

possíveis representações, de acordo com as características predominantes da personagem, 

considerando-se para tal, semelhanças físicas, sejam de animais ou de pessoas. Essas categorias 

aparecem na Tabela 3, a seguir. 

 

Tabela 3 - Representações possíveis da Fera 

 

Representações possíveis da Fera 

 

Características gerais predominantes nas figuras das Feras 

Versões/línguas 

P
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F
ra

n
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Lobo 12 01 02 - - - 01 16 

Leão 06 02 01 - - - - 09 

Javali 02 02 01 - - - - 05 

Urubu 01 - 03 - - - - 04 

Bode - 01 01 - 01 - - 03 

Tigre 03 - - - - - - 03 

Gato - 02 - - - - - 02 

Macaco 02 - - - - - - 02 

Urso - - - 01 - - 01 02 

Dragão-lagarto 01 - - - - - - 01 

Gorila 01 - - - - - - 01 

Porco-espinho - 01 - - - - - 01 

Mescla de animais - várias características 10 - 01 - - - - 11 

Mescla de animais - “padrão Disney” 11 06 07 - 01 01 01 27 

Mescla de animais - “padrão Disney” como referência 04 - 02 - - - 01 07 

Homem - deformado/mescla com características animais 09 01 03 01 - - - 14 

Homem – general - - 01 - - - - 01 

Homem – ermitão - - - 01 - - - 01 

Homem – parcialmente escondido 01 - - - - - - 01 

Figura parcialmente escondida - não identificada - 01 - 01 - - - 02 

TOTAL 63 17 22 04 02 01 04 113 

Fonte: dados levantados por Chris Ramil - acervo de versões “A Bela e a Fera” (1º sem./2016). 

 

Pelos dados mostrados na Tabela 3, vemos que 27 livros apresentam a Fera no que 

consideramos “padrão Disney”, pois mostram a personagem que ficou famosa e foi popularizada 

com a versão recontada e lançada em forma de filme de animação pela Walt Disney, em 1991, de 

grande sucesso mundial. Essa personagem tão peculiar parece uma mescla de animais, talvez pela 

ideia de associação de várias características a serem destacadas em apenas uma figura. Devido à 

sua grande divulgação, as ilustrações dos livros com “padrão Disney” são bastante conhecidas no 

mercado editorial, assim como das crianças e adultos. Por isto, 

 

[...] podemos reconhecer antes mesmo de procurar a origem da edição. Por um lado, acabam sendo 

ilustrações identitárias que reforçam a imagem e a estética adotada por determinada empresa, com 

a repetição de seus estilos gráficos, mas por outro lado, acabam “pecando” no ineditismo e na 



 

 

P
ág

in
a1

9
1

 

variação de recursos e, com isso, podem não surpreender, por serem previsíveis, não provocando 

maior curiosidade pelo que está ali exposto, pois já se prevê o que será visto (PERES; RAMIL, 

2014b, p. 8). 

 

Há ainda o caso de outros 07 livros, os quais inferimos que seguem o “padrão Disney” 

como referência, pois os personagens parecem ser releitura de suas ilustrações e, especialmente a 

Fera, tem feições bastante parecidas, pelo modelo e pela roupa utilizada, nas mesmas cores e estilo 

daquelas da Disney consagrados pelo filme. 

Identificamos que em outros 11 livros também são utilizadas representações em forma de 

mesclas de animais diversos, pois não há uma predominância de um único ser. Contudo, é 

importante enfatizar que entre os livros nos quais a Fera apresenta predominância de um animal, 

destacamos os casos do Lobo (16 exemplares) e do Leão (09 exemplares). 

Em outros exemplos, cabe também ressaltar que há 14 livros em que a personagem não é 

associada plenamente a algum animal, pois algumas de suas características remetem ao tipo físico 

humano. Encontramos 02 obras em que a Fera não é representada como uma criatura de 

características animais e mitológicas, pois mostram a personagem através de homens, sendo que 

em um livro ela se parece a um general aparentemente “ranzinza” e em outro livro ela lembra o 

que consideraríamos um “típico” ermitão, de aparência descuidada. A Fig. 01, a seguir, ilustra 

alguns dos exemplos mais recorrentes. 

 

Fig. 01 - Exemplos de representações mais recorrentes da Fera. Da esquerda para a direita: 
Mescla de animais-”padrão Disney” (BERGEN, 2003); Lobo (ROS, 2007); Leão (BEAUMONT, 
2006); Homem-deformado/mescla com características animais (A BELA E A FERA, 2011) 

 

  
Fonte: Acervo do Grupo de Pesquisa HISALES. 

 

Diante dessas representações encontradas, constatamos que, de acordo com as teorias de 

Oliveira (2008, p. 23), em muitas das obras analisadas há influência da fisiognomonia na 

ilustração, que consiste na identificação gráfica do homem com o animal, a fim de revelar as 

particularidades ocultas da personalidade, uma espécie de bestiário humanizado, interpretado, 

nesse caso, pela personagem da Fera, que expressa uma crítica social, defeitos e vicissitudes da 

alma humana. 

Há alguns elementos que não são constantes entre todas as Feras, mas que são bastante 

notáveis nas imagens, como chifres, dois ou quatro dentes salientes, cabelo/juba/pêlo longos, 

rabo, unhas das mãos compridas, etc. 

As representações criadas para as Feras variam quanto à sua expressividade e pelo modelo 

de personalidade que procuram passar ao leitor. Dessa forma, encontramos nas imagens Feras que 

aparentam serem assustadoras, meigas, misteriosas, tristes, abandonadas, descuidadas, ranzinzas, 

guerreiras, curiosas, deprimidas, felizes, pacatas, apáticas, etc. Assim, algumas demonstram 

sensibilidade, sentimentos e reações mais nitidamente do que outras. Essas características podem 
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ser percebidas pelas expressões faciais e corporais, a partir de uma estética e do grafismo adotados 

pelo ilustrador, que trabalha a aparência da Fera no decorrer da narrativa. Por isso, é muito 

importante analisarmos todas as imagens de um livro e não apenas uma, em todos seus detalhes. 

Para Linden (2011, p. 119), 

 

Seja na força sugestiva de uma atitude, no encadeamento das imagens que formam uma sequência, 

ou nos efeitos decorrentes de uma sucessão de páginas, o ato da leitura revela ser dominante para 

a expressão do tempo. Mais que isso, a duração que o tempo contido numa imagem acarreta é 

reforçada pela recepção. Na leitura de uma imagem, as deduções, conexões que permitem 

estabelecer relações de causa e efeito, requerem uma temporalidade específica. As páginas 

fervilhantes de detalhes, de cenas dissociadas, ou que propõem um enigma, as imagens 

improváveis cuja interpretação fica suspensa, tudo isso requer tempo. E é aí, sem dúvida, que 

ocorre um dos verdadeiros prazeres da leitura, nessa exploração duradoura, concentrada, de todos 

os elementos óbvios ou tortuosos contidos numa imagem, que se revelam graças a essas 

explorações. 

 

A partir desses detalhes também foi possível identificar que há diferentes tipos de Fera, no 

que se refere às características de suas cabeças e corpos, pelos elementos predominantes nestas 

partes. Com isso, encontramos situações em que a Fera tem: a) cabeça e corpo de animal; b) 

cabeça de animal e corpo de homem; c) cabeça e corpo de homem; d) cabeça de homem e corpo 

de animal. A Tabela 4 mostra os dados relativos a estas classificações. 

 

Tabela 4 - Tipos de cabeça e corpo da Fera 

 

Tipos de cabeça e corpo da Fera 

 

 

Tipos de cabeça e corpo da Fera 

Versões/línguas 
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Cabeça e corpo de animal 49 11 15 - 01 01 02 79 

Cabeça de animal e corpo de homem 12 06 05 02 01 - 02 27 

Cabeça e corpo de homem 01 - 02 02 - - - 5 

Cabeça de homem e corpo de animal 01 - - - - - - 1 

TOTAL 63 17 22 04 02 01 04 113 

Fonte: dados levantados por Chris Ramil - acervo de versões “A Bela e a Fera” (1º sem./2016). 

 

A Tabela 4 indica que em 79 livros a Fera foi representada com cabeça e corpo de animal. 

Isto é interessante de se analisar também pelo fato de se poder relacionar à intensidade de encanto, 

maldição ou feitiço que o príncipe recebeu e de que forma ele foi punido e castigado, de acordo 

com as transformações que lhe foram impostas pela metamorfose; também o quanto isso repercute 

em suas atitudes a partir de então, na reação e na percepção dos demais personagens e do próprio 

leitor da narrativa. 

Um outro fator observado foi a variação na quantidade de roupas que a Fera usa. Foram 

encontrados casos que variam de 01 a 06 tipos de roupas diferentes na mesma história e também 

alguns em que a personagem aparece inclusive sem roupas; mas em 58 livros da amostra a Fera 

utiliza apenas uma roupa durante toda a narrativa. 

A questão de usar um ou até seis tipos de roupas pode interferir na ideia de uma 

temporalidade da história, pois quando os personagens aparecem usando sempre a mesma roupa, 

o enredo parece se desenvolver de forma mais rápida, enquanto que ao observamos trocas de 
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roupas, ele parece ter mais pausas, períodos e cenas específicas, com espaços de tempo definidos, 

o que nos dá a sensação de uma história mais longa. Na maioria dos casos, as roupas que a Fera 

usa remetem ao estilo medieval de alta costura, indicando assim uma provável relação da narrativa 

com uma determinada época e reforçando um status para a personagem, que vive em um castelo, 

é de origem abastada e pertence à classe superior da sociedade. 

Outro aspecto que destacamos: no decorrer das análises percebemos que algumas 

representações de Fera eram idênticas entre os diferentes exemplares dos 114 livros, enquanto 

que outras eram únicas. Com isso, encontramos os dados mostrados na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Quantidade de modelos únicos e repetidos da Fera 

 

Quantidade de modelos únicos e repetidos da Fera 

 

 

Modelos únicos e repetidos da Fera 

Versões/línguas 

P
o
rt

u
g
u
ês

 

In
g
lê

s 

E
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h

o
l 

F
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n
cê

s 

A
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m
ão
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p

o
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B
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g
u
e 

T
O

T
A

L
 

Modelos únicos - sem repetição 37 11 09 04 - - 02 62 

Fera 01 - repetida (“padrão Disney”) 11 06 07 - 01 01 01 27 

Fera 02 - repetida (Lobo) 06 - - - - - - 06 

Fera 03 - repetida (Urubu) 01 - 03 - - - - 04 

Fera 04 - repetida (Tigre) 03 - - - - - - 03 

Fera 05 - repetida (Bode) - - 01 - 01 - - 02 

Fera 06 - repetida (Mescla de animais) 01 - 01 - - - - 02 

Fera 07 - repetida (Adaptação “padrão Disney”) 01 - - - - - 01 02 

Fera 08 - repetida (Homem mesclado A) 01 - 01 - - - - 02 

Fera 09 - repetida (Homem mesclado B) 02 - - - - - - 02 

TOTAL 63 17 22 4 02 01 04 113 

Fonte: dados levantados por Chris Ramil - acervo de versões “A Bela e a Fera” (1º sem./2016). 

 

Pelos dados da Tabela 5, vemos que 27 livros apresentam o modelo de Fera 01, relativo ao 

“padrão Disney”, o que também indica a grande quantidade de exemplares de livros produzidos 

pela Disney no acervo. Além desse caso, também há outras obras que, mesmo sendo diferentes 

em formato e na capa, por serem produzidas por uma mesma editora, apresentam as personagens 

e também as cenas de forma bastante repetida entre si, com algumas adaptações em certos casos. 

Isso reflete as estratégias de inserção no mercado editorial, com a redução de custos dos serviços 

editoriais, no que concerne às etapas de projeto e produção gráfica e no reaproveitamento de 

imagens, barateando então o preço do livro à venda. 

Há, também, trabalhos de ilustração bastante peculiares, nos quais as imagens têm caráter 

de arte e são especiais por valorizarem uma estética específica e se destacam entre os demais 

exemplares ao realçarem estilos gráficos diferenciados. Estes livros costumam ser produzidos 

para publicações exclusivas, de melhor qualidade e que acabam sendo mais caros. Porém, ainda 

há a possibilidade de que essas obras sejam reproduzidas por outras editoras, em outros países, 

como é o caso do livro que representa a Fera com características de bode (Fera 05), em ilustrações 

de excelente qualidade gráfica, e que foi publicado por editoras da Argentina e da Alemanha, por 

exemplo. Essas versões apresentam modificações, tais como: imagens diferentes na capa e 

alterações na disposição dos elementos no projeto gráfico, apesar de ambas usarem as mesmas 

imagens, nas páginas. 
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Finalizando a exposição, apresentamos os dados sobre as imagens em que a Fera aparece 

relacionada à leitura e aos livros, considerando-se que é muito comum associar-se a sua 

representação ao contexto de seu castelo e de livros e de bibliotecas, especialmente junto às cenas 

que envolvem a personagem Bela nos seus aposentos. As situações mais recorrentes estão 

indicadas na Tabela 6, a seguir. 

 

Tabela 6 - Quantidade de imagens em que aparece a relação da Fera com a leitura e os livros 

Quantidade de imagens em que aparece a relação da Fera com a leitura e os livros 

 

Tipos de situações que relacionam a Fera à leitura e aos livros 

encontradas nas imagens 

Versões/línguas 

P
o
rt

u
g

u
ês

 

In
g
lê

s 

E
sp
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l 
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Armário de livros/biblioteca do Castelo da Fera 02 02 01 - - - - 05 

Bela e Fera próximos ao armário de livros/biblioteca, no castelo da 

Fera 

04 01 - - 01 - - 06 

Bela e Fera lendo um livro juntos em algum ambiente do castelo da 

Fera (sala, escritório, biblioteca ou jardim) 

06 02 - - - - 01 09 

Outras cenas vinculadas ao contexto da Fera, mas com a presença de 

Bela (sozinha na biblioteca da Fera, lendo livro em alguma peça, etc.) 

 

06 

 

03 

 

04 

 

03 

 

01 

 

- 

 

- 

 

17 

Outros casos vinculados ao contexto da Fera 09 03 06 01 01 - - 20 

TOTAL 27 11 11 04 03 00 01 57 

Fonte: dados levantados por Chris Ramil - acervo de versões “A Bela e a Fera” (1º sem./2016). 

 

Com essas análises, pôde-se perceber que os livros de “padrão Disney” são os que mais 

mostram a proximidade da Fera com a leitura e os livros, estando junto de Bela, principalmente. 

Entre as diversas características ressaltadas no castelo, nas versões analisadas, o fato de 

aparecerem livros nos aposentos de Fera, mesmo não sendo lidos pela personagem na cena, 

indicam uma representação da Fera como sendo um sujeito interessado pela leitura, culto, 

intelectual, com interesse por literatura em geral e dono de uma biblioteca. Essas imagens também 

contribuem para o leitor dar sentido e formar uma identidade da Fera, para além daquelas já 

relatadas nesse texto. 

Juntos, todos os elementos identificados e analisados, colaboram para a compreensão das 

representações da personagem da Fera, o que reforça a importância das imagens escolhidas para 

um livro e o quanto elas podem interferir na leitura, seja ela acompanhada de um texto ou não, 

que pode conduzir a narrativa a diferentes sentidos. Além disso, “a leitura visual será sempre 

parcial, segmentada e particularizada. Vemos aquilo que esperamos e ansiamos ver” (OLIVEIRA, 

2015, p. 38). 

Por fim, podemos dizer que as ilustrações, em geral, são referenciais e consistem em levar, 

a um determinado público, uma informação visual que expande a mensagem verbal. A ilustração, 

muitas vezes, é a única forma de demonstrar fatos ou processos não visíveis. As imagens nas 

quais encontramos as distintas representações da personagem da Fera, através de suas variadas 

técnicas gráficas, também exploram a sensibilidade estética e estimulam a percepção visual do 

leitor. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ainda há muitos investimentos a serem feitos nessa pesquisa, considerando-se as origens 

do conto (na mitologia, no folclore, na tradição oral e popular, na história da literatura, entre 
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outros) e seus reflexos nas variadas adaptações que se apropriam da narrativa até os dias de hoje. 

Com essas recriações, alguns aspectos narrativos vão sendo alterados e, conforme aqui 

apresentamos, também são exploradas inúmeras representações para a Fera, personagem 

metamorfoseada e quase sempre identificada com características proeminentes de animalidade e 

que, por fim, após passar por várias provações e ao receber o amor verdadeiro de Bela, é 

desencantada e recupera a forma humana, no corpo de um príncipe. 

Pelo desdobramento da Fera em suas várias faces, analisadas nesse trabalho, devemos 

reconhecer a potencialidade das imagens, que agregam interpretações significativas e particulares 

a um conto repleto de simbologia, atribuindo-lhe sentidos para além do exposto na narrativa 

textual. 

Destacamos, novamente, que nos 114 livros analisados há, pelo menos, 72 diferentes 

representações de Feras, o que indica a criação e a recriação dos ilustradores e o trabalho das 

editoras ao recontar esse tradicional conto cujas origens são do séc. II D.C. e que se consagrou no 

séc. XVIII a partir do registro escrito de duas mulheres francesas: Mme. Villeneuve e Mme. 

Beaumont. 

Por fim, pretendemos, com essa pesquisa, colaborar na construção de referências 

metodológicas para compreensão desse conto popular como um documento histórico, passível de 

ser utilizado como objeto e fonte de inúmeras análises. Procuramos assim, contribuir com o 

campo de estudo da história da literatura, da leitura, dos leitores, dos livros e da produção de 

narrativas literárias. E embora não seja nosso foco de investigação, não perdemos de vista que os 

livros com os quais trabalhamos são produções culturais para crianças. Assim sendo, 

consideramos que são delas, das crianças, esses leitores exigentes, as melhores considerações 

tanto sobre o conto que é recontado, quanto sobre as imagens e as características desse objeto de 

arte: o suporte livro. 
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Resumo: O presente trabalho pretende refletir sobre aspectos estéticos, informacionais e 

pedagógicos de livros sobre moda dirigidos ao público infantil e editados no Brasil nos 

últimos dez anos, como parte de uma pesquisa realizada no âmbito do estágio pós-doutoral 

no Programa de Pós-Graduação em Educação da UFOP. Assim, à luz do pensamento de 

teóricos como Gilles Lipovetsky, Peter Hunt e Sophie Van der Linden, como também das 

teorias da multimodalidade e dos multiletramentos (Bill Cope e Mary Kalantzis, Roxane 

Rojo), propõe-se o diálogo entre o álbum ilustrado e o público infantojuvenil por meio do 

uso de livros de moda para crianças nas práticas educativas. Como se configuram esses 

livros, em termos de usos da linguagem verbal (literariedade, informatividade, 

funcionalidade)? Como se configuram em seus aspectos multimodais (projeto gráfico-

editorial, ilustrações, outras linguagens)? Quais são os indícios dos pactos de leitura a 

serem estabelecidos? Como apresentam o papel da moda na relação entre crianças, cultura 

e sociedade? Escolhemos como corpus para esta pesquisa as obras: 1.A menina que 

conversava com as roupas, de Paula Acioli; 2.Moda: uma história para crianças, de Kátia 

Canton; 3.Diferente como Chanel, de Elizabeth Matthews; 4.Vestidos para lembrar e uma 

história para contar, de Laís Fontenelle Pereira; 5.Keka tá na moda, de Helen Pomposelli; 

6.Vestida para espantar gente na rua, de miki w.; e 7.Roupa de brincar, de Eliandro Rocha. 

O conjunto de livros selecionados permite-nos vislumbrar obras que investem mais ou menos 

em cada um dos elementos acima destacados (aspectos estéticos, informacionais e 

pedagógicos), bem como permite também uma leitura multimodal dos objetos, com as 

características da produção contemporânea que investem em aspectos gráficos que chamam 

a atenção do leitor para outras técnicas e linguagens. 

Palavras-chave: Literatura infantil. Multiletramentos. literatura e outras linguagens. livros 

sobre moda para crianças. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem como objetivo refletir sobre aspectos estéticos, informacionais e 

pedagógicos de livros sobre moda dirigidos ao público infantil e editados no Brasil, nos últimos 

dez anos, bem como também investigar os livros sobre moda para crianças como ferramentas de 

práticas educativas, com crianças e jovens, considerando-os um ponto de partida para a reflexão 

sobre temas como história social e cultural, consumo, sustentabilidade e padrão de beleza. Assim, 

à luz das teorias da multimodalidade e dos multiletramentos e do pensamento de teóricos como 

Gilles Lipovetsky, Peter Hunt e Sophie Van der Linden, propõe-se o diálogo entre texto literário 

e público infantojuvenil através do uso de livros de moda para crianças nas práticas educativas. 

Qual o papel da moda na relação entre jovens, cultura e sociedade? Pode a moda se mostrar 

um espaço crítico para discussão de temas como arte e história, ou mesmo temas contemporâneos 

como a relação entre corpo, consumo e sociedade? A partir da moda, é possível a criança ou o 

jovem construírem um olhar crítico sobre o mundo que os rodeia? 

mailto:chrisfazzi@gmail.com
mailto:herculest@uol.com.br
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Nesse sentido, verificou-se que a moda pode ser uma importante ferramenta educativa, 

mostrando-se ponto de partida para problematizar, junto a grupos de crianças e jovens, temas da 

contemporaneidade e presentes em suas rotinas. Portanto, ao considerar a moda como um assunto 

coloquial e familiar, as crianças seriam estimuladas a pensar em sua própria vivência com o corpo 

e a roupa, bem como sua interação com outros indivíduos – colegas de escola, pais, familiares, 

ídolos – através das narrativas apresentadas. 

A redefinição de papéis no contexto da experiência estética conduz a reflexões e à 

reconfiguração das ações destinadas a intermediar o diálogo entre o texto literário- informativo e 

o público infantil. É preciso reinventar a experiência educativa, para que, em vez de respostas, a 

atividade apresente questões. Para tanto, as atividades educativas devem fomentar o pensamento 

crítico e a criatividade como expressão de individualidade. 

A partir de tais questões, o desafio consiste em realizar novas práticas educacionais levando 

em conta a criança como interlocutora nesse diálogo; e, no que se refere a esse trabalho, 

apresentando os livros literários-informativos sobre moda como ferramentas de construção de um 

saber partilhado e coletivo. 

Num primeiro momento, será problematizada a relação entre a pedagogia dos 

multiletramentos e os livros (álbuns) ilustrados. Em seguida, será discutida a relevância da 

literatura infantojuvenil, especificamente no que se refere aos livros que abordem a temática da 

moda, buscando expor como conjugar texto e cultura material a fim de estudar a interação entre 

o indivíduo e o mundo que o cerca. Afinal, a mídia e os meios de comunicação fazem da moda 

uma construção semântica e social que se tornou sinônimo de consumo. No entanto, a moda como 

dinâmica cultural vai além da relação entre produto e massificação, configurando a representação, 

sempre em construção, de processos sociais; e, por isso, é considerada uma representação material 

e imaterial do zeitgeist, isto é, do espírito de seu tempo. 

 

NOVA ÉTICA E NOVAS ESTÉTICAS: OS MULTILETRAMENTOS E A FORMAÇÃO DO 

LEITOR CRÍTICO 

 

Como caracterizar a pedagogia dos multiletramentos e sua importância ao pensarmos nos 

livros ilustrados? Roxane Rojo, referência no tema, observa que o conceito de multiletramentos 

aponta para a multiplicidade semiótica dos textos bem como para a multiplicidade cultural da 

sociedade, o que, por sua vez, demandaria novas formas de letramento, além do tradicional. Sendo 

assim, para ela, são necessárias nova ética e novas estéticas. 

A nova ética, segundo Rojo, delineia-se numa sociedade que percebe não mais poder se 

basear em noções antigas de propriedade e individualismo, aprendendo pouco a pouco as novas 

modalidades de criação, produção, recepção e partilha dos bens culturais e savoir-faire: estamos 

falando dos (agora) populares termos coworking, crowfunding, mashups, remix, coletivos; e tudo 

mais que se constrói, na contemporaneidade, a partir de redes, teias e misturas que envolvem 

indivíduos, ferramentas – manuais, digitais, intelectuais – e cultura, em amplo sentido. 

Quanto às novas estéticas, compreende-se por tal termo “a multiplicidade de linguagens, 

modos ou semioses nos textos em circulação social” (ROJO, 2013:18), com especial ênfase à 

linguagem imagética e audiovisual, digital ou não. Assim, tais textos multimodais ou 

multissemióticos exigem “capacidades e práticas de compreensão” específicas para “fazer 

significar” (ROJO, 2013:19). 

Conforme enfatiza a pesquisadora, textos multimodais demandam letramentos críticos; isto 

é, “transformar o consumidor acrítico em analista crítico” (ROJO, 2013:28). 
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É importante ressaltar que, embora estejamos falando de uma pedagogia dos 

multiletramentos, foram usados termos como “estética” e “consumidor”, que se relacionam 

diretamente com o campo de estudo da moda, área que concentra nosso debate multidisciplinar. 

Para Gilles Lipovetsky, o sistema da moda é capaz de produzir o melhor e o pior em uma 

sociedade, e cabe a nós a tarefa de pensá-la criticamente, problematizando-a. Assim, a roupa e 

seus componentes se mostrariam o ponto de partida para o processo de observador, investigação, 

análise e discussão de temas abrangentes, conduzindo o visitante a um espaço/tempo muito mais 

amplo do que uma vitrine. Complementando, pode-se afirmar também que a vestimenta 

estabelece um diálogo imediato com o visitante seja por fazer parte de seu cotidiano seja por 

configurar um objeto de desejo ou de consumo. 

A tarefa da mediação, seja no ambiente da educação formal (escolas) ou da informal 

(museus, bibliotecas, centros culturais), é justamente ampliar o sentido da roupa e, por extensão, 

da imagem, transformando-se então, de um objeto de consumo, descartável, um bem de cultura 

material. 

 

POR UMA EDUCAÇÃO ESTÉTICA: O LETRAMENTO VISUAL NOS LIVROS ILUSTRADOS 

 

Os textos multimodais apresentam diferentes linguagens que, por sua vez, demandam 

ferramentas diferentes para sua leitura e interpretação. Dessa forma, é preciso pensar nas relações 

entre texto e imagem no processo de letramento para crianças. 

Ao abordar a relação entre álbuns e livros-ilustrados e a pedagogia dos multiletramentos, é 

necessário refletir sobre a ideia de letramento visual e a importância da imagem na formação da 

criança leitora. Conforme apresenta Belmiro, no Glossário Ceale: 

 

A noção de letramento visual tem a ver com o entendimento de que as imagens devem ser tratadas 

como um bem cultural, ao contrário dos que pensam que as imagens diminuem a capacidade 

imaginativa e impedem múltiplas formas de representação. Elas podem, se bem aproveitadas, 

concorrer para a formação das crianças e jovens como cidadãos que entendem os processos 

comunicativos, compreendem esteticamente o mundo e que o dominam criticamente. (BELMIRO, 

2014) 

 

A pesquisadora Sophie van der Linden também aborda a questão da leitura de imagens em 

sua obra Para ler o livro-ilustrado, e a relação dual que esse bem cultural evoca, ao apresentar 

duas linguagens, o texto e a imagem: “As imagens, cujo alcance é sem dúvida universal, não 

exigem menos do ato de leitura. [...] Ora, assim como o texto, a imagem requer atenção, 

conhecimento de seus respectivos códigos e uma verdadeira interpretação.” (LINDEN, 2011:08) 

Van der Linden vai além, e comenta sobre a materialidade do livro-ilustrado, cuja 

amplitude deve aliar-se aos sentidos da prática de fruição do livro: 

 

Assim, 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 entra capa 

e guardas com seu conteúdo; é 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 em relação à outra... Ler um livro ilustrado depende certamente da formação do leitor. (VAN 

DER LINDEN, 2011:08) 

 

Os livros sobre moda para o público infantojuvenil 
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Outro aspecto a ser considerado no que diz respeito à LIJ se refere aos temas abordados. 

Assim, em relação aos livros que apresentam a temática da moda e da arte, pretende-se investigar 

de que forma tais temas são propostos; se estão em sintonia com questões contemporâneas, 

presentes no universo cotidiano infantil e juvenil; como as questões identitárias estão presentes e 

são representadas em tais livros; se o discurso verbal se alinha ao discurso visual; se há 

experimentações estéticas tanto no discurso verbal quanto no visual, dentre outras questões. 

Quanto à materialidade, é preciso entender como é construído os projetos gráfico e editorial 

dos livros com essa temática, levando-se em conta o avanço das técnicas de editoração e 

impressão. O livro, como objeto, é acompanhado de outros objetos? São livros que buscam um 

caráter de interatividade com seu público leitor? 

Os livros selecionados como objetos de estudo são: A menina que conversava com as 

roupas, de Paula Acioli; Moda: uma história para crianças, de Kátia Canton; Diferente como 

Chanel, de, Elizabeth Matthews; Vestidos para lembrar e uma história para contar, de Laís 

Fontenelle Pereira; Keka tá na moda, de Helen Pomposelli; Vestida para espantar gente na rua, 

de miki w.; Roupa de brincar, de Eliandro Rocha. 

Tais livros abordam a temática da moda e da roupa, direta ou indiretamente, colocando em 

cena temas correlatos como aparência e imagem. Assim, as obras escolhidas permitem a discussão 

de temas como história da moda, memória afetiva, padrão de beleza e diversidade. Em relação a 

livros que não trabalham a questão da moda diretamente, mas colocam em cena uma problemática 

relacionada com a roupa e o estar no mundo - como o luto e o sentimento de ser diferente - 

mostram-se outros significados do ato de vestir que fazem parte do cotidiano de jovens e adultos, 

e permitem ao educador discutir assuntos mais delicados, valores éticos e morais. 

Para fins de categorização do corpus, os livros foram divididos em três grupos, de acordo 

com a temática central apresentada. Dessa forma, temos o seguinte quadro
1
: 

 

Temas Títulos 

1) História material  da moda, Cultura Diferente como Chanel; Keka tá na moda; Moda: uma história 

para crianças 

2) Memória afetiva Vestidos para lembrar e uma história para contar 

3) Roupa como linguagem social; Diversidade A menina que conversava com as roupas; Roupa de brincar; 

Vestida para espantar gente na rua 

 

Os livros apresentados têm em comum, além da temática central moda/roupa, se 

direcionarem, a princípio, à mesma faixa etária: o público leitor entre 7 e 10 anos de idade. Tal 

percepção não é rígida nem tem a intenção de limitar possíveis leitores, que em geral ultrapassam 

fronteiras classificatórias; mas tão somente orientar o professor mediador na escolha de suas 

turmas e seus grupos de crianças para o planejamento da atividade. 

No grupo 1 estão os livros que desenvolvem a temática da história da moda, tanto pelo viés 

informativo não-ficcional quanto pelo viés informativo-ficcional, mostrando que a fronteira entre 

os dois domínios – informativo e literário – são tênues; e que, portanto, não há sentido ao fazer 

uso do informativo como contraponto ao literário e vice-versa. Assim, Diferente como Chanel e 

Moda: uma história para crianças são textos de caráter mais histórico, enquanto Keka tá na moda 

faz uso da ficção para difundir informações históricas. 
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1 
Como os títulos e os autores das obras selecionadas foram apresentados no início do artigo, optamos 

por não repetir todas as informações e, de agora em diante, as referências aos livros serão feitas apenas 

pelos títulos. Maiores informações podem ser localizadas nas referências bibliográficas ao final do artigo. 

 
 

O primeiro narra a biografia da estilista francesa Gabrielle Chanel, com imagens de traço 

alongado, com representações longilíneas, conferindo sofisticação ao livro e se distanciando do 

traço arredondado que algumas publicações dirigidas ao público infantil adotam. As cores 

aquareladas completam o traçado elegante e a capa dura reforça a solidez da obra. Importante 

lembrar que o livro é uma reedição traduzida do original francês (Exceptionelle comme Chanel), 

e todo o projeto gráfico foi mantido. A tradução foi realizada pela estilista Clô Orozco que, 

embora não tenha conseguido manter o jogo de palavras rimadas do título francês, apresenta uma 

tradução eficiente. O texto se mostra interessante porque, ao narrar a vida de Chanel, opta por 

apresentar ao leitor uma história que mostra as dificuldades da pequena Gabrielle perante o 

mundo, em meio à pobreza material, à ausência de apoio familiar e ao sentimento de estranheza 

de quem foge ao padrão, natural em crianças e adolescentes em processo de formação de 

identidade. Daí a opção feita pela tradutora ao transformar o termo original exceptionelle em 

‘diferente’ se mostra acertada, já que a rima não poderia ser mantida. 

O segundo traça um panorama histórico da moda, propondo questões (“E o que é moda?”), 

respostas (“A moda é como a gente se apresenta para o mundo/Como a gente se mostra para as 

pessoas”), além de informações sobre os principais períodos, estilos, designers, peças de roupa 

(história do jeans, do biquíni, gravata), e inclusive do uniforme de futebol. O interessante projeto 

gráfico mistura ilustrações, colagens, fotografias, sobreposições de tecidos, etiquetas, aviamentos, 

papéis, formando um cenário texturizado, colorido e contemporâneo. Originalmente, o livro era 

acompanhado de uma bolsa de tecido, o que infelizmente já não ocorre mais. Tanto o subtítulo 

(“para crianças”) quanto o projeto gráfico, a capa com ilustrações estilizadas de uma mulher e um 

homem, a abordagem de temas como futebol, jeans, t-shirt, minissaia e gravata demonstram o 

cuidado de não direcionar a publicação a um gênero específico, mas ampliar o público, 

despertando o interesse de meninas e meninos. 

No que se refere ao terceiro título do Grupo 1, Keka tá na moda apresenta um projeto 

gráfico mais simples e tradicional, embora as imagens sejam bem interessantes. Apesar do traço 

esteticamente atraente, as cores suaves e a capa em tons de rosa e lilás, apresentando o título e a 

imagem referente a uma menina, conduzem o leitor a imaginar que aquele livro se dirige 

essencialmente ao gênero feminino. O texto percorre diversas décadas da história da moda do 

século XX, com destaque para o pequeno glossário, ao final, explicando alguns termos da moda 

e dicas da protagonista sobre uso de peças de roupa. Na história, ao vestir chapéus de épocas 

diferentes e ser transportada para a época em questão, a menina Keka acaba por apresentar aos 

leitores um novo uso para uma peça de roupa, além do utilitário: a roupa como objeto 

representativo da cultura material, que carrega em si referências a um contexto social e cultural. 

Assim, o livro tem o mérito de aliar a fantasia ao repertório informativo. Na contracapa, há espaço 

para o(a) leitor(a) acrescentar seu nome (“Este livro pertence a...”), personalizando o livro como 

suporte. Porém, todo o projeto gráfico parece reforçar o senso comum que considera a moda como 

assunto “de menina”. 

No Grupo 2, o livro Vestidos para lembrar e uma história para contar remete ao tema da 

roupa como objeto de memória afetiva, tema pertinente e pouco explorado, sobretudo na área da 

moda. O projeto gráfico mostra ilustrações aquareladas misturando cores e estampas, remetendo 

à ideia de um grande patchwork. O traço das imagens é fluido, sem demarcações rígidas, o que 



 

 

P
ág

in
a2

0
2

 

confere ao estilo uma sofisticação incomum, desprendida das aproximações de gênero. Embora o 

título apresente a palavra “vestidos”, o que pode conduzir o(a) leitor(a) mais distraído(a) a achar 

que se trata de um livro para meninas, fica evidente o cuidado dos agentes envolvidos no projeto 

em narrar uma história que vai além disso. A protagonista, uma menina que não é nomeada a fim 

de aproximá-la do universo do leitor, narra sua infância através dos vestidos que, por sua vez, 

eram herdados de outras pessoas da família: “Vou te contar uma dessas histórias que vale à pena 

lembrar. Uma história sobre vestidos que são heranças de família.” 

Assim, logo de início, é apresentado o vínculo entre roupa, memória, família e afeto. E o 

fio condutor é tecido pela história, tanto a que une os vestidos e os membros daquela família, 

quanto a que está prestes a ser contada no texto. A questão da memória afetiva das roupas que 

usamos, seja as que ganhamos de presente ou nos remetem a determinada situação, seja as que 

pertenceram a pessoas queridas, é bastante reforçada pelo texto (“Nossas roupas e vestidos fazem 

parte de nossos armários e de nossas memórias.”) e pelas ilustrações que reproduzem imagens de 

vestidos em profusão, de todas as cores, texturas e todos os estilos, sem no entanto se mostrarem 

monótonas. Trata-se de um livro interessante para o trabalho com o público infantojuvenil, com 

tema e debate facilmente acessível a partir do momento em que o(a) professor(a) mediador(a) cria 

o diálogo entre o livro e a história de vida da criança, extrapolando o espaço da escola/biblioteca. 

Pode-se fazer um convite para as crianças trazerem uma peça de roupa herdada de um membro 

da família, estimulando-as a contar as histórias que fazem parte do traje, mostrando que a 

importância de um objeto vai além de seu valor material. Uma roupa pode carregar histórias 

infinitas e conectar gerações. 

Dessa forma, enquanto nos livros do Grupo 1 a temática da moda é abordada pelo viés 

histórico, apresentando em essência uma linha condutora linear e progressiva, o título do grupo 2 

apresenta uma história mais fragmentada, que parece se adular às imagens em efeito patchwork, 

às ilustrações fluidas, imagens estas que reforçam sutilmente vínculos e conexões sensoriais entre 

roupas, pessoas, desenhos, estamparias e texturas através das histórias. 

Quanto ao Grupo 3, trata-se de livros que, dentre diversas abordagens possíveis para o(a) 

professor(a) mediador(a), apresenta a moda como uma forma de linguagem, de expressão pessoal. 

Em A menina que conversava com as roupas, as imagens apresentam traços arredondados e são 

produzidas em tons aquarelados. O formato é menor, se comparado aos outros livros desta 

pesquisa, o que o torna portátil, fácil de ser carregado e manipulado. Na capa, a imagem de uma 

menina em meio a diversas peças de roupa e muitos corações são referências a um universo 

essencialmente feminino. No entanto, na contracapa, onde se lê a dedicatória, a autora procura 

ampliar a questão de gênero, dedicando o livro “A todas as meninas e meninos que conversam 

com as roupas, para que continuem a descobrir coisas interessantes que elas ainda têm para nos 

contar.” 

O livro todo apresenta um aspecto de fábula moderna, na qual uma menina ouve da mãe 

uma história sobre uma menina que descobriu que as roupas falavam com ela: “E então, todos os 

dias, a menina conversava com as roupas e aprendia com elas muitas coisas sobre as formas, as 

cores, os panos e os desenhos nos panos que as roupas têm.” Indo além, a menina aprende que a 

escolha do que vestir muitas vezes obedece a motivações emocionais: “Ela aprendeu que existem 

cores tristes e cores alegres. Aprendeu também que quando as pessoas estão muito tristes, às 

vezes, usam cores tristes, porque estão tão tristes que não conseguem usar as cores alegres”. A 

estrutura mise en abyme mostra-se um recurso estilístico no conto que, a princípio, parecia 

tradicional. A narrativa que contém outra narrativa cria um vínculo entre as histórias, entre “real” 

e ficção, o que pode ser trabalhado também com as crianças: “E essa é uma história que nunca 

tem fim...”. No livro, ao retomar seu momento presente, a menina retorna ao real; no entanto, as 

fronteiras entre real e ficção se tornam tênues quando o livro é concluído: “Quando já estava 
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quase dormindo, lá do meu quarto ouvi a Mamãe abrir o armário dela e falar bem baixinho assim: 

“ – Que bom, amanhã vai fazer um lindo dia de sol! Acho que vou vestir você. O que 

acha?”/Mamãe é mesmo muito engraçada, parece que vive falando sozinha.” Assim, os limites 

entre realidade e fantasia se entrelaçam, reforçando o recurso mise en abyme, com uma história 

em caracol. 

Portanto, se o projeto gráfico do livro apresenta um traçado tradicional e generalista, 

embora rico em detalhes, seu texto - que remete a uma fábula contemporânea - brinca com os 

limites entre real e ficção na narratividade, além de apresentar a roupa como expressão emocional, 

como reflexo de uma escolha individual e, portanto, parte da formação identitária. 

Quanto a Vestida pra espantar gente na rua, sua materialidade já se mostra heterodoxa: ao 

longo da narrativa, o(a) leitor(a) precisa mudar a posição do livro para poder ler o texto, virando-

o na vertical, pondo-o de cabeça para baixo ou rodando-o para acompanhar um trecho circular. 

As imagens apresentam cores vibrantes e contrastantes, que muitas vezes flertam com o humor, 

e transcendem a questão de gênero. Interessante ressaltar que é firmado um pacto autobiográfico 

de leitura no livro: o nome da autora é o mesmo da protagonista: “era uma vez uma menina 

chamada miki. Ela era fininha, esquisita e... inventora”. Após a conclusão da narrativa, há um 

texto adicional em que a autora fala de si mesma (“Sou inventora”) e remete tanto ao início da 

história quanto a elementos discursivos extratextuais, como seu correio eletrônico e seu blog. Faz, 

ainda, um convite aos leitores: “Se você topar com um grupo vestido estranho, não se assuste! 

Ops – quer dizer – se assuste:)!!! Pois com certeza é um safári urbano do clubinho./Agora, se 

além de se espantar você também sentiu cócegas para ser do clubinho, visite-nos em [site do livro 

na editora]. E mande uma foto sua vestida(o) para espantar gente na rua!”). 

Vestida para espantar gente na rua conta a história de uma menina que, para fugir da 

tristeza que às vezes a acometia, resolveu se vestir de maneira excêntrica para provocar os outros. 

Como já era considerada “esquisita” e fora do padrão (“Ela era fininha, esquisita e... inventora. 

As pessoas, em geral, achavam que ela era muito estranha.”), miki, a protagonista, resolve refletir 

essa estranheza social nas roupas que escolhia usar. Assim, passaram a chamar a menina de doida, 

de ET, de exibida, e outros até gostavam de seu estilo diferente. No entanto, a protagonista 

assinala que, mais importante do que a reação que causava, era que ela se divertia criando e 

vestindo diversas persona. Com o tempo passando e a coleção de roupas aumentando, miki 

resolve arrumar suas peças na garagem de casa e põe uma tabuleta: “Clube dos vestidos para 

espantar gente na rua”. O local atrai outros que, como ela, gostavam de ser diferentes e refletiam 

isso através de suas roupas: “A tabuleta atraiu outros meninos e meninas que também gostavam 

de se vestir esquisito.” Até que a protagonista conclui: “De repente, a menina inventora percebeu 

a falta que ela sentia de compartilhar a vida com os amigos.” Ao perceber isso, ela se distancia 

dos sentimentos de tristeza e de estranheza que a acompanhavam. Assim, o livro apresenta a roupa 

como signo visual representativo de uma personalidade ou sentimento, a roupa como intenção, 

isto é, a moda como linguagem social. Além disso, ao falar em tristeza, estranheza e partilha, 

busca-se também a formação de valores éticos: ao passar da individualidade à coletividade, miki 

encontra uma solução pra sua tristeza, pro seu vazio. 

O livro Roupa de brincar apresenta, como nos outros textos de seu grupo, a roupa como 

linguagem. No entanto, o que o diferencia dos outros é que ele aborda um tema ainda raro na 

literatura infantojuvenil: o luto. E o faz de maneira sutil e elegante, relacionando a percepção do 

luto através da roupa: antes colorida, a nova roupa preta assinala uma mudança de humor, de 

sentimento, de situação. A roupa assinala uma ruptura que, se a princípio é externa, passa então a 

ser internalizada pela protagonista. Tudo isso em meio a imagens delicadas, alternando-se em 

páginas coloridas e em outras mais neutras, acompanhando o enredo. O traço escolhido pela 
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ilustradora é estilizado, mais conceitual do que figurativo, o que torna sua linguagem visual 

sofisticada. 

Na narrativa, logo de início é apresentada a relação entre roupa, afeto e família. Fica 

evidente o vínculo existente entre a protagonista, uma menina, e sua tia tendo a roupa como ponte 

e signo externo dessa amizade: “Eu adoro visitar a tia Lúcia. Não é pelos bolinhos de chocolate 

que ela faz pra mim, que derretem na boca. Também não é pelas histórias que ela conta ou reconta. 

Nem pela sua imitação de animais, que me faz rir muito. O que eu gosto são das roupas da minha 

tia.” Assim, a roupa entra na história justamente como laço entre tia e sobrinha, como fato de 

admiração e espelhamento da criança no adulto. Mais uma vez, temos a roupa como fator de 

diferença, de estranheza no mundo, pois a forma como tia Lúcia se veste não remete à beleza 

padronizada ou a uma elegância socialmente aceita: “Mamãe acha que ela se veste muito mal. 

Papai tenta disfarçar o riso, mas quase nunca consegue. Tia Lúcia não liga. Começa a rir junto 

também.” Assim, tia Lúcia atrai a menina justamente por ser diferente, pela autoconfiança em se 

mostrar ao mundo, sem medo da estranheza. Tia Lúcia representa aquilo que justamente a menina 

deseja ser. 

Vale observar que, nos títulos citados, a estranheza aparece em destaque: a estranheza de 

mundo, o mal estar, o vazio, o desconforto da criança ou do jovem diante da vida. A roupa (dela 

ou do outro) ou o vestir-se de outra forma se mostra, de alguma forma, se não a solução para esse 

vazio, ao menos o caminho para amenizar essa angústia inexplicável que todo ser humano sente, 

em alguma medida. 

A narrativa continua e, além de admirar o estilo da tia, a menina gosta também de brincar 

em seu armário, vestindo e experimentando. Todas as roupas se tornam então brinquedos novos 

e coloridos, uma porta para a fantasia infantil, na qual ela mergulha intensamente: “Eu fico horas 

brincando lá dentro!”. Mais uma vez, a roupa surge associada à diversão, nos remetendo à ideia 

de que, quando manipulada com intencionalidade, como manifestação de uma identidade, de uma 

criação de si e do outro que habita em nós, se torna então uma expressão do lúdico. 

A ruptura se dá justamente pela mudança nas roupas: da tia, que de repente passa a vestir 

somente roupa preta, e nas do tio, que já não são mais vistas em seu armário. A morte chega ao 

universo infantil então com delicadeza e sutileza: “Um dia pedi para ir na casa da titia e mamãe 

disse que não era um bom dia. Como assim? Sempre era um bom dia pra visitar tia Lúcia!”. Logo 

que chega, a surpresa: “Assim que chegamos, levei o maior susto. Tia Lúcia usava um vestido 

todo preto e sem graça, por isso ela parecia tão triste...”. 

O luto associado à roupa que, por sua vez, reflete a tristeza da tia; a roupa e a cor então 

como signos visuais e formas de linguagem social. Ao final, ao passar pelo período de luto, tia e 

sobrinha retomam a vida normal e a alegria retorna à casa, demonstrando então o movimento 

cíclico da vida: alegria, morte, luto, superação, alegria. E tal retomada é, como não poderia deixar 

de ser, simbolizada pelas roupas da tia: “Quando mamãe foi embora, tia Lúcia me levou até a sala 

de costura e abriu o velho baú. Fiquei feliz: todas as roupas coloridas estavam lá! Levamos tudo 

de volta para o quarto.” 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se afirmar que alguns dos títulos se esforçam por não apresentar demarcações de 

gênero; no entanto, de forma geral a ênfase é dada na menina, público leitor ou personagem, o 

que pode ser motivado, em parte, por questões mercadológicas, mas também por razões históricas 

e sociais. 
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Em sua maioria, com exceções já observadas, as imagens são pouco transgressoras e, assim, 

não desafiam o letramento visual da criança, deixando de propor novas estéticas. A pouca 

interatividade também é um fator a ser assinalado, seja textual ou gráfica. 

Apesar da inquestionável qualidade literária e estética das obras analisadas, elas obedecem 

ainda a uma proposta tradicional de leitura e, exceto pelo título Vestida para espantar gente na 

rua, não há convite para ir além do texto e participar da obra. Não por acaso a autora deste é a 

mais jovem do grupo e seu caminho de escrita partiu do externo – um blog – para o literário. 

Nascida, portanto, já na era da conectividade e da interatividade, na qual as múltiplas linguagens 

e os multiletramentos se mostram mais espontâneos. 

O conjunto das obras aqui apresentadas coloca em cena a moda que transcende consumo, 

tendências, frivolidades e padronizações, termos do senso comum amplamente associados ao 

sistema da moda. Trata-se de uma abordagem crítica e necessária, considerando-se que os meios 

de comunicação em massa veiculam apenas a moda consumo, a moda padrão de beleza, a moda 

globalizada; a moda associada ao poder de compra e, portanto, inacessível a grande parcela da 

população. No entanto, ao apresentar a moda como signo visual, como cultura material, 

explorando-a em seus aspectos semióticos, visuais, emocionais, os livros abrem aos jovens 

leitores um universo acessível, rico em possibilidades de linguagem e formação de valores éticos, 

levando-os a debater e questionar os comportamentos homogeneizantes. 
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Resumo: Fundamentando-se nas ideias de Proust, Sartre, Merleau-Ponty e Iser, apresenta-

se a leitura literária como um ato terapêutico. A esse mister se presta a biblioterapia – 

terapia por meio de livros. Entende-se por terapia o cuidado com o ser e a biblioterapia 

como um cuidado com o desenvolvimento do ser. Por meio da leitura (e por extensão, da 

contação e dramatização) de histórias intenta-se produzir a catarse, identificação e 

introspecção nos envolvidos nessa atividade. Catarse tem o sentido de purgação das 

emoções e moderação do prazer que a literatura proporciona. O processo inconsciente de 

identificação permite ao receptor do texto literário adotar como suas as qualidades da 

personagem ficcional (introjeção) ou jogar para as mesmas os defeitos que julga possuir 

(projeção). A introspecção é considerada educação das emoções, uma reflexão, que motiva 

mudança de comportamento ou aceitação de si e do outro. Esclarece-se que a biblioterapia 

pode se configurar tanto como uma prática solitária quanto solidária. No primeiro caso, a 

pessoa decide o que ler, quando ler e a interação acontece entre autor e leitor. No segundo 

caso, existe a figura de um mediador (bibliotecário ou professor) que seleciona o objeto da 

leitura, organiza e coordena as atividades de biblioterapia. Destaca-se que a seleção incide 

sobre textos literários pelas possibilidades de interpretação e recriação que a linguagem 

metafórica enseja. Busca-se, na produção ficcional voltada para o público criança e 

adolescente, livros considerados benéficos, cujas temáticas versem sobre libertação de 

medos e enfrentamento de problemas. Registra-se o papel do bibliotecário e do professor em 

apresentar a leitura como um exercício benfazejo em que o lúdico suplante o didático. 

Palavras-chave: Biblioterapia. Leitura. Texto literário. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Muitos teóricos definem a leitura como um ato social, linguístico, pedagógico, terapêutico, 

psicológico, cognitivo, neurológico, fenomenológico, entre outros. Neste artigo, apresentamos a 

leitura como um ato terapêutico – biblioterapia. 

Biblioterapia, basicamente, significa terapia por meio da leitura (narração ou dramatização) 

de livros. Explicitando: entende-se terapia como o cuidado com o ser humano; o ser humano como 

uma totalidade de mente e corpo; livro como produção textual literária; biblioterapia como um 

cuidado com o desenvolvimento integral do ser. 

É preciso esclarecer de antemão que neste artigo tratamos da biblioterapia de 

desenvolvimento, que difere da chamada biblioterapia clínica. A primeira pode ser aplicada por 

profissionais com formações diversas, dentre eles educadores e bibliotecários; a segunda, de 

caráter clínico é uma seara própria do psicólogo ou psicoterapeuta. 

Como o professor e o bibliotecário podem valer-se da leitura com propósitos terapêuticos? 

Como despertar a imaginação, a criatividade, a afetividade, a sociabilidade por meio do lúdico e 

do ficcional? Como transformar a leitura em um exercício prazeroso e benfazejo? 

Essas perguntas serão respondidas ao longo do artigo. 
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LEITURA COMO TERAPIA 

 

Não existe uma definição que encerre todo o significado que o ato da ler carrega em si. O 

ponto de partida que nos parece aceitável é fornecido por Leffa (1996): a leitura extrapola o 

decodificar símbolos escritos – implica em extrair o sentido do texto, produzir significados ao 

texto, interagir com o texto. Dito isto, fica evidente o papel do leitor enquanto ser ativo no 

processo da leitura. 

Para Proust (2003, p. 35), a leitura é um ato intelectual, psicológico e disciplina que 

favorece a saúde. Enfatiza o potencial terapêutico do texto literário, pois compara a leitura com 

“chaves mágicas” que “abrem no fundo de nós mesmos a porta das moradas onde não saberíamos 

penetrar” resgatando lembranças felizes, e, por isso mesmo “seu papel na nossa vida é salutar.” 

Cabe lembrar que a temporalidade está presente nos escritos proustianos; suas reminiscências da 

infância são mescladas com a nostalgia e a alegria dos dias passados em Combray, voltadas em 

especial para as leituras ternas que sua mãe o presentava antes de dormir. 

Sartre (2004, p. 35) é o filósofo que prioriza de fato a figura do leitor, pois o entende como 

o criador do sentido do texto - o que prevê o que acontecerá nas próximas frases, o compilador 

de hipóteses – entrecruzando esperanças e decepções ao longo da leitura, pois “o objeto literário 

é um estranho pião que só existe em movimento” – e que surge no momento da leitura - “fora daí 

há apenas traços negros sobre o papel”. Entende a leitura como um contrato entre o autor e o 

leitor, permeado pela liberdade, uma vez que ambos exercem o direito de escrever ou ler o que 

desejam; enfatiza que o escritor se esmera para brindar o leitor com prazer estético, favorecendo 

o despertar da imaginação desse último. 

Merleau-Ponty (2002, p.35), sob o viés da fenomenologia, defende que a leitura “é um 

confronto entre os corpos gloriosos e impalpáveis de minha fala e da fala do autor”, o que permite 

ao leitor ultrapassar o sentido inscrito no texto pelo autor. Muito embora conceda ao leitor a 

oportunidade de transformar-se pelo livro, dá destaque ao papel do escritor, que nomeia de tecelão 

do texto - pela linguagem propicia a experiência estética do outro; existe uma troca entre a fala 

do escritor e a fala do leitor. 

Expoente da Estética da Recepção, Iser (1999, v. 2, p. 11) advoga que “O autor e o leitor 

participam portanto de um jogo que sequer se iniciaria se o texto pretendesse ser algo mais do que 

uma regra do jogo”. Dito de outra maneira: texto e leitor interagem, como em uma brincadeira, 

uma fantasia, uma diversão, instigando, estimulando as capacidades leitoras. O leitor movimenta-

se no texto com desenvoltura e em fases, ora com suas retenções, ora com suas protensões, 

aproveitando os espaços vazios do texto, que autor, sabiamente, deixou, como um jogo. 

Resgatando lembranças (Proust), concedendo lugar à imaginação criadora (Sartre), 

induzindo ao diálogo (Merleau-Ponty), preenchendo as lacunas deixadas propositalmente pelo 

autor (Iser), o texto não se esgota em si mesmo. Ele extrapola os limites da página. E quando isso 

ocorre o potencial terapêutico da leitura aflora, uma vez que a literatura se configura como um 

espaço poético – e, como tal, carrega em si o germe do cuidado com o ser. O resgate das 

lembranças, a expectativa criada pelo texto, a liberdade da leitura, a retomada que a narrativa 

enseja, enfim, a semente plantada no texto e regada na leitura podem transformar o ato de ler em 

uma terapia. 

Os autores supracitados tratavam da Literatura para adultos. Mas seus conceitos podem (e 

devem) ser incorporados ao universo infantil. Cabe lembrar que: a “literatura infantil é diferente, 

mas não menor que as outras”; as crianças possuem horizontes de expectativas diferentes de um 

leitor adulto; produzem sentido “apoderando-se de um texto”; é discutível a premissa tomada de 
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empréstimo de Barthes de que os livros devem ser mais “legíveis” do que “escrevíveis” (HUNT, 

2010, p. 37,111, 127). 

Ora, o livro “escrevível” é aquele que resgata a dignidade leitora da criança, que a permite 

desvelar o sentido oculto nas frases, passear no universo ficcional, discutir com o autor, criar 

significados, revisitar a narrativa, procurar novas pistas na escritura, mitigar a solidão, vivenciar 

aventuras, explorar situações descritas na efabulação – enfim, servir como um jogo. 

Hunt (2010, p. 75) advoga que não pode ser considerado “bom” para crianças apenas o 

livro recomendado e referendado pela corrente literária ou acadêmica dominante, uma vez que o 

livro se presta para “educação, aquisição de linguagem, socialização/aculturação [...] ou ainda em 

sentido terapêutico.” 

No sentido terapêutico, implica dizer: sendo objeto literário, o livro tem, como potência, a 

capacidade de interferir no imaginário infantil de maneira benfazeja – desde que transformado 

em ato (leitura). Aos professores e bibliotecários cabe a tarefa sublime de instigar, estimular, 

convidar as crianças a explorar esse manancial de retomada de significações – atuar como agentes 

de mediação literária. 

Consideramos pertinente a observação de Valadares (2001, p.28): os livros têm capa, mas 

não voam, entretanto “podem muito bem fazer voar a imaginação de quem lê”; é certo afirmar 

que “a leitura é a menor distância entre a realidade e o sonho, pois quando a gente abre um livro 

é como se avistasse longe uma terra nova ou uma estrela [...]” e a “criança é que sabe o que é 

descobrir.” 

Toda descoberta é uma retomada, uma maneira diferente de ver o mesmo, uma forma 

diversa de subtrair e somar significados. A escritura cristaliza o conteúdo, mas a leitura é fluida e 

generosa para as inferições. Assim, é mister explicitar de que modo tais inferições podem ser 

terapêuticas. Buscamos em alguns autores parte da resposta. 

Varin e Aubin (1995), respectivamente psicoterapeuta e chefe de biblioteca do Hôpital 

Rivière-des-Prairies, afirmam que pode-se ler para se divertir, informar, sonhar e curar; a 

biblioterapia é um dos meios passíveis de se utilizar para melhorar a saúde mental. Para esses 

autores, que trabalham em hospital, a leitura ajuda tanto as crianças quanto seus pais a transpor e 

contornar as dificuldades enfrentadas seja por situações conflitantes no ambiente familiar, seja 

por doenças crônicas. Isso é possível uma vez que a leitura permite a cada um ver com mais 

clareza e exprimir seus sentimentos negativos. A expressão, ou seja, a discussão que segue a 

leitura, é terapêutica, pois os familiares que acompanham a criança hospitalizada têm a 

oportunidade de fornecer o suporte necessário no momento certo, dependendo da reação 

infantil. Destacam o papel da biblioteca no hospital, pois o bibliotecário, além de formar o 

acervo, tem condições de sugerir leituras que tratam de determinados problemas da vida cotidiana. 

Muito embora forneçam uma lista de material considerado altamente terapêutico, focam na 

leitura para adultos, pois os títulos tratam de como: se afirmar e aprender a se comunicar; melhorar 

as relações interpessoais; descobrir a criança dentro de si; ser você mesmo; perdoar as faltas 

alheias; a ignorância dos adultos pode ser um terror para as crianças. Desse rol, um título chamou 

nossa atenção: Contes à guerir, contes à grandir, de J. Salomé, publicado em Paris, 1993. Tal 

livro é uma coletânea de contos que emocionam, permeados de metáforas, que são endereçadas 

aos pais cuja pretensão é penetrar e entender o mundo interior, fechado e por vezes doloroso de 

seus filhos. 

E aqui está o X da questão: a metáfora. Suplantando o conceito grego e romano de metáfora 

(transferência, símile, comparação), os teóricos modernos entendem a metáfora quando a 

comparação entre dois vocábulos ocasiona um sentido novo (MOISÉS,1988). 
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Sunderland (2005, p. 15, 16) defende que contar histórias ajuda as crianças a lidar com seus 

sentimentos, a digeri-los, a extravasá-los, pois elas “não têm recursos internos para entendê-los 

plenamente e nem para regular o nível de suas emoções”, assim, a linguagem cotidiana não dá 

conta de lidarem com isso; torna-se necessária outra, “a linguagem natural do sentimento”, ou 

seja, “ a da imagem e da metáfora, como em histórias e sonhos”. 

Dito de outra maneira: a linguagem da imaginação, presente nos contos, facilita o 

enfrentamento dos problemas, visto que a metáfora, a expressão indireta, não é árida nem insípida: 

fala ao coração, aborda docemente as questões emocionais. 

A autora cita os benefícios das histórias terapêuticas: funcionam “como um ingresso para 

o mundo interior da criança”; abordam “problemas emocionais comuns”, mas falam “dentro do 

domínio da imaginação e não dentro do domínio da cognição”, por meio de “imagens carregadas 

e expressivas”; permitem “que a criança veja, ouça, entenda e sinta com mais clareza, 

proporcionando uma verdade mais profunda do que é possível por meio de palavras literais”; 

apresentam mecanismos de “esperança e possibilidades” de suplantar problemas de maneira 

saudável e criativa; oferecem “novo modo de pensar sobre seus sentimentos difíceis”; criam 

“empatia com a criança, sem culpá-la e sem lhe apontar o dedo”; resume sua fala de maneira 

categórica: “as crianças precisam desesperadamente de educação emocional” e “até que isso seja 

formalizado de algum modo em todos os currículos escolares, esperamos que a história 

terapêutica possa, em parte, oferecer essa educação (SUNDERLAD, 2005, p.25-32). 

E aqui chamamos Pennac (1998, p. 78, 119): “Parece estabelecido por toda a eternidade, 

em todas as latitudes, que o prazer não deva figurar nos programas das escolas”. O autor se refere 

ao prazer de ler; aponta estratégias para o professor despertar nos alunos o gosto pela leitura; 

apresenta os 10 direitos imprescritíveis do leitor e afirma: “o tempo para ler, como o tempo para 

amar, dilata o tempo para viver”. 

O tempo para viver é compartilhado com o outro, meu semelhante; nossas alteridades 

exigem, acima de tudo, cuidado no sentido de: entender as diferenças, aceitar e perdoar pequenos 

defeitos nesse outro, fortalecer as relações de amizade, se descentrar (permitir que o outro ocupe 

o centro das atenções), perceber as angústias alheias (que não são menores que as minhas), 

transformar a intercorporeidade e a intersubjetividade num exercício contínuo de convivência 

pacífica. A tudo isso se presta a literatura – que ganha vida pela leitura. 

Gillig (1999, p. 174) destaca os efeitos terapêuticos do conto e o tem como “um mediador 

entre o mundo do inconsciente e o da cultura, entre o imaginário da criança e o simbolismo dos 

sistemas de comunicação convencionais”; assevera que a psicopedagogia foi antecedida pela 

pedagogia curativa interessada pelas “dimensões afetivas de toda aprendizagem”. 

Para esse autor, o caráter terapêutico do conto baseia-se na sua relação com o inconsciente: 

 

Quando Bettelheim diz que o conto permite evadir-se do real através da ficção, não é para fugir 

dos problemas criados pelo real, é para melhor trata-los, pois o fim feliz do conto constitui, no 

nível da fantasia, uma resposta a um conflito real. Com efeito, o conto fornece à criança materiais 

de enredos imaginários que ela seria incapaz de conceber sozinha e que lhe servirão para 

transformar em fantasmas os conteúdos de seu próprio inconsciente, ao mesmo tempo que torna 

suportáveis as frustrações sofridas na realidade através da identificação com os heróis da história 

(GILLIG, 1999, p. 174-175). 

 

Interessante observar que os contos mostram constantemente da presença do outro – seja 

em forma animal, humana ou sobrenatural – que atuam como ajudadores na resolução dos 

problemas das personagens. O fim último é a felicidade (como já dizia Aristóteles a respeito do 

desejo humano) – e ela é a garantia de que os conflitos podem ser solucionados; para tanto, 
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dispomos do outro, que nos auxilia de diversas maneiras e com criatividade – mesmo que o outro 

seja personagem ficcional. 

E Gillig (1999, p. 65) defende que do “maravilhoso pode nascer o maravilhamento” pelo 

fantasmagórico (correlato do inconsciente), estético (a narrativa contada ou lida que envolve e 

liberta) e o encantamento (êxtase). 

É bom recordar que desde Aristóteles e Horácio, a literatura foi considerada doce e útil, ou 

seja, prazer e conhecimento. Dessa forma, afirmamos: a literatura infantil e juvenil podem ser 

úteis, mas não devem ser utilitárias. Quer dizer, o escritor não deve apresentar a ideologia do 

momento histórico com o fim prático de transmissão de valores instituídos e sim para a “formação 

da personalidade da criança e do jovem, contribuindo para a ampliação de seus horizontes 

cognitivos e ao mesmo tempo, oferecendo saídas para suas ansiedades existenciais” (MARTHA; 

CARVALHO, 2004, p. 36). 

Reforçando: nessas ‘saídas para suas ansiedades existenciais’ entra a função terapêutica da 

literatura infantil e juvenil. Assim, uma história para ser terapêutica deve possibilitar uma abertura 

no texto que permita ao leitor ultrapassar as significações do mundo cultural e criar novas 

significações, uma nova maneira de compreender o mundo. 

Então, o bibliotecário e o professor (mediadores da leitura) que privilegiam o útil em 

detrimento do doce, que não entendem ser possível mesclar a diversão e o saber, realizam um 

discurso pragmático: transformam a arte literária em intenção prática. Com isso, matam o desejo 

de ler, castram o leitor. 

Chamamos aqui Montero (2004) que defende a necessidade de soltar a louca da casa – a 

imaginação. Segundo ela, cabe ao bibliotecário, como portador da chave do sótão onde se esconde 

a louca da casa, abrir essa porta para a louca sair e jogar seu fascínio e fantasia, sua intrepidez, 

seu devaneio, sobre todos. Esse sótão, onde a louca está aprisionada é o LIVRO. 

Acreditamos que o professor também possui uma chave para abrir esse sótão. Muito 

embora Coelho (2000) conceda aos professores apenas leituras como estudos programados e as 

atividades livres e prazerosas de leitura como mister das bibliotecas, é possível acomodar os 

planos de ensino de tal forma que a leitura em sala de aula se configure como um exercício de 

liberdade, de interlocução com o texto. 

A poética da literatura permite a plurissignificação, a inferência, a polifonia, a fruição 

estética, o gozo literário. Mesmo não se mantendo alheia ao contexto social, a literatura infantil e 

juvenil, além de sua utilidade (preocupação com a educação integral da criança e do jovem) é um 

mecanismo poderoso para por meio da leitura, mobilizar a imaginação, moderar as emoções, 

proporcionar a identificação com as personagens ficcionais e permitir a introspecção (ser doce, 

conquanto terapêutica, posto que além de ser boa, é barata e indolor). 

Segundo Ouaknin (1996, p.97), “o ser humano é uma criação contínua, em incessante 

movimento de tornar-se”, processo este que “passa por uma transfiguração, a cada vez nova, de 

si e do mundo”; e que “encontra suas forças no processo narrativo- interpretativo da atividade da 

leitura”, é nesse transformar-se que reside o que ele define de “tese central da biblioterapia”. 

Advoga que “a biblioterapia funda-se em uma prática de leitura que permite ao homem ir ao mais 

profundo de si mesmo e se inventar a cada vez de maneira diferente” (OUAKNIN, 1996, p. 197). 

Esse cuidado que a leitura terapêutica opera no ser humano garantindo essa transfiguração, 

esse encontro com o novo em si e no mundo, perpassa sobretudo pelo reestabelecimento da 

harmonia perdida. Harmonia aqui entendida como a própria saúde, pois levamos em conta que o 

físico, o mental, o emocional e o espiritual trabalham em conjunto para manter o ser saudável. E 

ainda, que a saúde é o estado de equilíbrio natural do ser humano (GADAMER, 2006). 
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Em outras palavras, Gadamer (2006, p.118) afirma que a saúde é “estar-aí, estar-no- 

mundo, estar-com-pessoas, sentir-se ativa e prazerosamente satisfeito com as próprias tarefas da 

vida”. Mas, de fato, em muitos momentos isso não ocorre e é preciso buscar ajuda externa para 

retomar o equilíbrio perdido. E para isso existe a terapia, que entendemos aqui como a arte de 

cuidar do ser. 

Na Biblioterapia esse cuidado com o ser se dá através do texto literário, por meio das 

histórias, sejam elas lidas, narradas ou dramatizadas. Isso porque as histórias são como 

verdadeiros “bálsamos medicinais”, pois, “não exigem que se faça nada, que se seja nada, que se 

aja de nenhum modo – basta que prestemos atenção”; desta forma, “suscitam interesse, tristeza, 

perguntas, anseios e compreensões” (ESTÉS, 2014, p. 29). 

E Bachelard (1998, p. 26, grifo do autor) esclarece: 

 

Mas não basta receber, é preciso acolher. É preciso, dizem em uníssono o pedagogo e a dieteticista, 

“assimilar”. Para isso, somos aconselhados a não ler com demasiada rapidez e a cuidar para não 

engolir trechos excessivamente grandes. [...] Sim, mastiguem bem, bebam em pequenos goles, 

saboreiem verso por verso os poemas. Todos esses preceitos são belos e bons. Mas um princípio 

os comanda. Antes de mais nada, é necessário um bom desejo de comer, de beber e de ler. É preciso 

desejar ler muito, ler mais, ler sempre. 

 

Essa é uma premissa importante quando se trata da leitura terapêutica: o leitor tem que 

desejar ler (já dizia Pennac: não devemos conjugar o verbo ler no imperativo!), tem que ser 

cativado pelo que leu (retomando Merleau-Ponty: quando a leitura pega, da mesma maneira como 

o fogo pega!). Assim como uma dieta adequada pode prevenir que uma doença se instale ou ajudar 

no reestabelecimento da saúde, a leitura também tem esse mérito a partir da ação de três 

componentes básicos: a catarse, a identificação e a introspecção. 

 

OS COMPONENTES BIBLIOTERAPÊUTICOS 

 

A linguagem metafórica, a intemporalidade, a universalidade e a literariedade de um texto 

de ficção mexem com as emoções e atingem o ser humano no que ele tem de mais secreto: 

pensamentos e emoções. A leitura que nos toca é aquela que nos permite vivenciar as experiências 

das personagens, refletir sobre suas atitudes e nos induz ao riso, ao espanto (ou ao choro). Dito 

de outro modo: a leitura quando é terapêutica provoca um ou mais de um dos elementos definidos 

como catarse, identificação e introspecção. 

O objetivo da biblioterapia de desenvolvimento (executada por bibliotecários e 

professores) é favorecer a expressão dos pensamentos aflitivos, como uma purgação. Partindo da 

premissa de que mente e corpo estão interligados, quando as emoções passam do estado de 

ebulição para o estado de moderação, de equilíbrio, favorecem o bem estar emocional e físico - 

nesse processo ocorre o que chamamos de catarse. 

Catarse, palavra empregada por Aristóteles ao atribuir possibilidades terapêuticas à 

tragédia (na medida em que essa produzia temor e compaixão) tinha o sentido de purgação, 

purificação, moderação dos humores corporais. A catarse aristotélica estendeu- se a toda 

produção, literária capaz de produzir emoção estética (CALDIN, 2010). 

A catarse tem, como objetivos, eliminar os sentimentos danosos á saúde, purificando-nos, 

isto é, libertando-nos de algum peso. Ao permitir que a perturbação desapareça, robustece o 

equilíbrio necessário à saúde; vivendo ou revivendo, pela narrativa, fatos traumáticos e 

expressando, pelo diálogo (apostando na intercorporeidade, subjetividade e descentramento) 

obtém-se alívio; liberando o estranho á nossa essência, produz serenidade. 
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Então, um texto literário, para produzir a catarse, deverá ter uma boa composição dos fatos, 

ou seja, um enredo que cative, seduza, prenda o leitor. E mais – que o entrelaçar dos 

acontecimentos, de maneira instigante, produza uma emoção forte que seja depurada pelo 

desfecho da narrativa. Essa depuração da tensão criada conduz a um estado de leveza e satisfação. 

De fato, esse é um dos benefícios da leitura. Quando lemos, firmamos um contrato com a 

narrativa: suspendemos, temporariamente, a descrença. Significa que sabemos que o texto é ficção 

(mentira, imaginação), mas fingimos acreditar no narrado, pois os fatos poderiam ter acontecido 

(e, felizmente, não foi conosco). 

Às vezes, entretanto, parece que a verossimilhança da efabulação tem a ver com nossas 

vivências reais ou imaginárias, nossos anseios e frustrações. Assim é que nos identificamos com 

determinada personagem ficcional, seja nos apropriando (inconscientemente) de algum atributo 

cobiçado (pelo mecanismo da introjeção), seja arremessando (inconscientemente) à personagem 

algo que nos incomoda – falhas e carências (pelo mecanismo da projeção). 

Em psicanálise, a identificação é definida, segundo Roudinesco e Plon (1998, p. 363), como 

“o processo central pelo qual o sujeito se constitui e se transforma, assimilando ou se apropriando, 

em momentos-chave de sua evolução, dos aspectos, atributos ou traços dos seres humanos que o 

cercam.” 

Destacamos que, contrário ao pensamento de alguns psicanalistas, defendemos que o 

processo de identificação nem sempre ocorre com o personagem principal, ou com a heroína ou 

herói da história. Justamente por ser um processo inconsciente, o sujeito não escolhe qual 

personagem irá incorporar. Como afirma Proust (2003, p.45): “quando um livro não é o espelho 

de uma individualidade poderosa, ele continua a ser o espelho dos defeitos curiosos do espírito”. 

De qualquer maneira, na biblioterapia as personagens de ficção agem como o alter ego do 

leitor, pois ao possibilitarem tanto a projeção quanto a introjeção deste, ocasionam prazer e alívio, 

uma vez que tudo se passou no domínio do outro. 

Por vezes, entretanto, meditamos no que lemos, fazemos uma reflexão sobre as atitudes das 

personagens e os desdobramentos causados pelas mesmas e nos indagamos, secretamente, se não 

estamos agindo da mesma forma e obtendo os mesmos resultados – é o que chamamos de 

introspecção. A introspecção pode ser entendida como uma educação das emoções. É um ato 

consciente, uma percepção interna, um olhar comprometido sobre o que se passa no sujeito. 

Quando agimos no sentido de: mudar de comportamento, aceitar a si e ao outro com os defeitos 

inerentes ao ser humano, perdoar- se e perdoar o outro, a introspecção se configura com altamente 

benéfica. 

Na filosofia, o conceito de introspecção significa “olhar para dentro da própria mente para 

ver o que se pensa ou se sente” (BLACKBURN, 1997, p. 208). Logo, somente aquele que se 

permite olhar para dentro poderá vivenciar os benefícios dessa autorreflexão. Advogamos que 

esse componente biblioterapêutico não se processa em crianças de tenra idade ou em qualquer 

pessoa portadora de fragilidades intelectuais por qualquer motivo. 

Mas os benefícios da biblioterapia não são restritivos. Seus componentes têm ação 

independente uns dos outros. Não existe uma hierarquia de surgimento de um ou outro, não há 

necessidade de se combinarem. O ato de ler como função terapêutica admite a ambiguidade 

textual, as diferenças de personalidade e de cognição, as circunstâncias momentâneas, os 

horizontes de expectativas, a presença do passado no presente, a empatia – enfim, as alteridades. 

Sabedores disso, como podem os bibliotecários e os professores desenvolver atividades de leitura 

poéticas, deleitosas, benfazejas, soltar a louca da casa? 

Uma sessão de Biblioterapia é diferente de um momento de contação de história. Isso 

porque envolve a preocupação com o outro, como ele recebeu a história e o que ela despertou. 
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Além disso, as histórias tomam outra dimensão quando o leitor, o narrador ou aquele que a 

dramatiza tem consciência do potencial terapêutico presente no texto. 

Essa preocupação com o outro, que perpassa pelo cuidado com o ser integral, levando em 

consideração todos os seus aspectos, é a grande motivação para a prática biblioterapêutica. É por 

isso, que a maior parte das atividades denominadas biblioterapêuticas são desenvolvidas em 

ambiente onde as pessoas requerem certo cuidado, seja físico, mental, emocional ou espiritual, 

como hospitais, creches, orfanatos e asilos. 

No entanto, vale lembrar que a biblioterapia é uma atividade de cuidado que “é válida tanto 

para o doente efetivamente diagnosticado como doente (internado ou não em um hospital), como 

para o ser que não percebe, de fato, como seu equilíbrio está comprometido” (CALDIN, 2010, 

p.62). Por conta disso, qualquer espaço pode receber uma atividade biblioterapêutica; em especial 

destacamos a escola e a biblioteca, pois pressupomos que estes locais contam com a presença de 

profissionais capacitados para a prática biblioterapêutica. 

Registramos que a biblioterapia pode ser um exercício solitário, admitindo qualquer tipo 

de leitura que cause prazer; a pessoa procura nos livros respostas para seus problemas íntimos e 

o diálogo se restringe a leitor/texto - ela não pretende expressar ao outro suas angústias. Entretanto 

é mais divulgada como uma prática solidária – e aqui entra a figura do bibliotecário e do professor, 

ao fazer a seleção do material para a atividade (histórias clássicas e modernas, contos, crônicas, 

poesias) e mediar a leitura (priorizando atividades lúdicas complementares como jogos e 

brincadeiras, favorecendo o diálogo, a socialização e o sentimento de pertencimento a um grupo). 

Bibliotecário e professor que desejam executar a leitura com propósitos terapêuticos 

precisam levar em conta certos fatores: a) ambiência (escolher um local agradável, proporcionar 

a descontração para que todos os envolvidos na atividade se sintam à vontade); b) enredo 

(selecionar as histórias de acordo com a faixa etária, verificar as possibilidades de o texto literário 

causar a catarse, a identificação e a introspecção); c) liberdade (adesão voluntária à atividade; sem 

cobranças pedagógicas após a historia); d) afetividade (mostrar que se importa com o outro por 

meio de sorrisos, afagos, voz modulada e suave); e) respeito (às individualidades, carências, 

alteridades); f) necessidades estéticas (histórias com temáticas variadas a cada sessão de 

biblioterapia; textos que despertem a imaginação, alavanquem a expressividade, permitam a 

criatividade). 

Lembramos que a leitura, na escola, começa pelo bibliotecário e pelo professor. É 

necessário que eles conheçam os livros infantis e juvenis que fazem parte do acervo da biblioteca. 

Conhecer não é saber que existe. É ler. Somente assim, eles entenderão que a leitura literária 

permite que autor e leitor usufruam do fenômeno estético, brinquem com o texto, realizem uma 

terapia. 

 

CONCLUSÃO 

 

Na biblioterapia, a leitura (narração/dramatização) se apresenta como um ato terapêutico. 

Permeada do lúdico e de elementos afetivos como o sorriso, o abraço, a cumplicidade na história, 

a confiança no grupo, propicia a troca de impressões e sentimentos. Assim, favorece a saúde 

(PROUST), é generosa (SARTRE), permite o descentramento e a intersubjetividade 

(MERLEAU-PONTY), é gostosa como um jogo (ISER). 

Os componentes biblioterapêuticos como a catarse, a identificação e a introspecção são 

eficazes quando bibliotecário e professor entendem que o fenômeno estético dispensa 

pedagogismo; que o doce deve suplantar o útil. 
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É indispensável frisar o cuidado em priorizar textos literários, poéticos, metafóricos. A 

ficção permite que o leitor estabeleça um pacto tácito com o texto no sentido de não duvidar da 

veracidade do escrito; a poesia estimula a curiosidade e a atenção do leitor; a metáfora possibilita 

a liberdade de interpretação. 

Concluindo: a fascinação do leitor com as características de certas personagens, a absorção 

na intriga, a expectativa do desenlace; o prazer de ler – têm o poder de transformar a leitura em 

um exercício benfazejo, uma prática de cuidado com o ser. 
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A LITERATURA E O PNAIC: ALGUMAS POSSIBILIDADES DE 
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Resumo: Este estudo vincula-se ao grupo de pesquisa Alfabetização e Letramento Escolar 

(ALFALE), da Universidade Federal de Mato Grosso, e objetiva descrever e analisar a 

proposta do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) para a utilização 

da literatura enquanto processo dialógico nas salas de alfabetização. Um dos eixos de 

atuação do Programa foi a articulação com o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 

e Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), que disponibilizaram livros infantis e 

de literatura para às salas de alfabetização das escolas públicas. A partir desta explanação 

a questão central é: Como o PNAIC apresentou a literatura infantil nos cadernos de 

formação em Linguagem para que os alfabetizadores utilizassem em suas práticas 

pedagógicas? A pesquisa documental e a bibliográfica subsidiaram o estudo, ajudando a 

refletir sobre o espaço dado à literatura na formação do PNAIC, a partir de duas 

perspectivas: os materiais que foram distribuídos pelo Ministério da Educação (MEC) e as 

práticas pedagógicas dos alfabetizadores. Concluímos que o PNAIC apresentou os acervos 

de leitura e incentivou a utilização dos materiais no processo de alfabetização, na 

perspectiva do letramento com as práticas do cantinho de leitura e leitura deleite, 

contribuindo com a formação profissional do professor. 

Palavras-chave: PNAIC. Literatura. Formação de leitores. Programas de incentivo a 

leitura. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 [...] ler livros de literatura na escola pode ser, para muitas crianças, a condição necessária para que 

experimentem, com prazer o que os livros podem lhe oferecer. Daí a importância de que a 

experiência da leitura, que participa das inúmeras descobertas da infância, não passem em vão na 

sala de aula, [...]. 

Maria Zélia Versiani Machado  

 

Este trabalho apresenta dados obtidos por meio de estudo desenvolvido por pesquisadoras 

vinculadas ao grupo de pesquisa Alfabetização e Letramento Escolar (ALFALE), da Universidade 

Federal de Mato Grosso, e objetivou descrever e analisar a proposta do Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) para a utilização da literatura enquanto processo dialógico 

nas salas de alfabetização. 

Inicialmente é pertinente informar que o PNAIC é uma política pública de formação 

continuada para professores alfabetizadores, instituído em 2012, com a finalidade de assegurar o 

direito de alfabetização a todas as crianças até os oito anos de idade, isto é, ao final do 3º ano do 

Ensino Fundamental. Um dos eixos de atuação do Programa foi a articulação com o Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD) e Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), que 

disponibilizaram livros infantis e de literatura para às salas de alfabetização das escolas públicas. 

mailto:cau_brandao@live.com
mailto:regiane@pradela.com.br
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Durante a formação, diversas atividades foram propostas para o planejamento pedagógico 

como: a leitura deleite, sequências didáticas e o cantinho da leitura. Dessa maneira, o Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa apresentou e incentivou a utilização da literatura no 

processo de alfabetização, na perspectiva do letramento. 

A partir desta explanação a questão central é: Como o PNAIC apresentou a literatura 

infantil nos cadernos de formação em Linguagem para que os alfabetizadores utilizassem em suas 

práticas pedagógicas? 

Para tanto, a pesquisa documental e a bibliográfica subsidiaram este estudo, ajudando a 

refletir sobre o espaço dado à literatura na formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa, a partir de duas perspectivas: os materiais que foram distribuídos pelo Ministério da 

Educação (MEC) e as práticas de leitura utilizadas pelos alfabetizadores. 

Desse modo, apresentamos a reflexão sobre políticas públicas educacionais em relação às 

práticas de leitura implementadas em sala de aula. Para esse fim, seguimos com algumas 

informações sobre o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa e os programas PNLD e 

PNBE, prosseguindo com a discussão teórica sobre a leitura como processo dialógico e o cantinho 

de leitura e leitura deleite como estratégias de leitura propostas pelo PNAIC. 

 

PNAIC: INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

 

No ano de 2012, pela Portaria nº 867 o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

foi instituído, sendo desenvolvido pelo MEC em parceria com as secretarias estaduais, distrital e 

municipais de educação, que firmaram um compromisso de assegurar o direito de todas as 

crianças serem alfabetizadas plenamente até os oito anos de idade, ao final do terceiro ano do 

ensino fundamental (BRASIL, 2012a). De acordo com a Portaria, as Ações do Pacto apoiam-se 

em quatro eixos de atuação: 

 

Formaçãocontinuadapresencialparaosprofessores alfabetizadores e seus orientadores de estudo; 

Materiais didáticos, obras literárias, obras de apoio pedagógico, jogos e tecnologias educacionais; 

Avaliações sistemáticas; 

Gestão, controle social e mobilização. (BRASIL, 2012a, p. 29) 

 

O MEC previa a formação dos professores alfabetizadores atuantes nas salas do 1º ao 3º 

ano das escolas públicas do Brasil. Nesta perspectiva, em parceria com as universidades públicas 

do país, no ano de 2013, iniciou o primeiro processo formativo com ênfase na área de linguagem, 

seguindo a seguinte proposta: professores formadores, vinculados às universidades públicas, 

recebiam formação das mesmas e a realizavam com os orientadores de estudo, seguindo os 

princípios formativos do Programa. Os orientadores, por sua vez, realizavam a formação com os 

professores alfabetizadores. 

O material do curso de formação para os professores alfabetizadores foi organizado em oito 

cadernos para cada ano do ciclo de alfabetização e para a Educação do Campo, com temáticas 

diferentes. Como tinham uma finalidade metodológica, os cadernos apresentavam uma linguagem 

menos acadêmica, com objetivo de se aproximar mais dos interlocutores. Assim, uma das 

estratégias utilizadas foi o relatode experiências de alfabetizadores, ilustrando o conhecimento 

teórico apresentado (BASTOS, 2016). 

A estrutura da formação do PNAIC se baseava principalmente na elaboração e aplicação 

de atividades em sala de aula. Depois de realizadas as atividades com alunos, os professores 

cursistas compartilhavam os resultados nos encontros de formação com objetivo de trocarem 
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experiências, mas principalmente de refletirem sobre suas práticas. Para Souza, Silva e Ariosi 

(2016, p. 71): 

 

As atividades propostas são: leitura deleite, tarefas de casa e escola e retomada do encontro 

anterior, estudo dirigido de textos, planejamento de atividades a serem realizadas nas aulas 

seguintes ao encontro, socialização de memórias, vídeo em debate, análise de situações de sala de 

aula filmadas ou registradas, análise de atividades de alunos, análise de relatos de rotinas, 

sequências didáticas, projetos didáticos e de planejamentos de aulas, análise de recursos didáticos, 

exposição dialogada, elaboração de instrumentos de avaliação e discussão de seus resultados e, 

finalmente, avaliação da formação. 

 

O foco das discussões neste estudo são as estratégias de leitura destacadas na formação, 

que é o cantinho de leitura e a leitura deleite articulando com o eixo de atuação da distribuição de 

obras literárias distribuídas pelo Programa Nacional Biblioteca da Escola e pelo Programa 

Nacional do Livro Didático (Alfabetização na Idade Certa e Obras Complementares). Souza, 

Silva e Ariosi (2016, p. 71), enfatizam que: 

 

Entre os objetivos da formação e a dinâmica dos encontros do Pacto estão: conhecer os recursos 

didáticos distribuídos pelo MEC, como os livros do PNBE e as obras complementares do PNLD; 

planejar a alfabetização a partir de uma rotina com a perspectiva do letramento; e compreender a 

importância da literatura nos anos iniciais do Ensino Fundamental, com o planejamento de 

situações que utilizem as obras literárias. 

 

Diante disso, é pertinente seguir com algumas informações sobre os programas que 

distribuíram os livros infantis e de literatura para auxiliar a prática pedagógica dos professores 

alfabetizadores.No contexto de programas de promoção à leitura no Brasil, temos: 

Programa Nacional Biblioteca da Escola que foi instituído em 1997, com a ação principal 

de distribuir livros de literatura (PNBE Literário), e outras ações específicas como: PNBE 

Especial (obras teóricas sobre necessidades especiais), PNBE Temático (obras de literatura que 

retratem o reconhecimento e a diversidade humana), PNBE Periódicos (revistas da área 

educacional) e o PNBE do Professor (obras de referências teóricas e metodológicas). 

Sobre o Programa, Brandão (2016, p. 81) ressalta que em 2014, com dezoito anos de 

existência, o PNBE 

 

[...] apresentou quinze (15) edições, com a distribuição de 316.440.303 (trezentos e dezesseis 

milhões e quatrocentos e quarenta mil e trezentos e três) entre livros e periódicos, com um 

investimento total de R$ 1.163.462.254,86 (um bilhão e cento e sessenta e três milhões e 

quatrocentos e sessenta e dois mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).  

 

O maior investimento do PNBE ocorreu na aquisição de livros de literatura com 

investimento de R$ 722.669.621,29 na distribuição de 213.311.052 obras literárias (BRANDÃO, 

2016). O Quadro 1 apresenta as informações detalhadas do PNBE Literário: 
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Quadro1: Panorama do PNBE Literário de 1998 a 2014 

Modalidades de ensino Total de edições Total de obras Total de investimentos 

Educação Infantil 04 20.998.568 R$ 96.009.536,40 

Ensino Fundamental anos iniciais 09 132.895.074 R$ 234.595.107,68 

Ensino Fundamental anos finais 06 41.021.797 R$ 239.028.782,77 

EJA 04 7.987.607 R$ 31.423.959,70 

Ensino Médio 04 10.408.006 R$ 121.612.234,74 

Total 213.311.052 R$ 722.669.621,29 

Fonte: Base de dados Brasil 2015 

 
No ano de 2014, chegaram às escolas a 9ª edição de distribuição do PNBE Literário para 

contemplar os alunos dos anos iniciais. Diante desses dados, percebemos que o PNBE se 

consolidou em um amplo Programa de distribuição de livros e que a articulação com o Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa foi importante para divulgação das obras. Para 

Brandão (2016, p. 85), 

 

Uma das ações do PNAIC, mesmo que de forma sucinta, foi a de instigar os professores 

participantes da formação para que procurassem, manuseassem e, principalmente, utilizassem os 

materiais distribuídos pelo PNBE nas suas práticas pedagógicas. 

 

Programa Nacional do Livro Didático: No ano de 2010 iniciou a distribuição do acervo das 

Obras Complementares para as salas de aula das turmas do ciclo de alfabetização. E dando 

continuidade a essa ação, o MEC encaminhou acervos novamente a essas turmas em 2013. Sobre 

esses acervos Leal e Lima (2012, p. 26) afirmam que: 

 

Os livros são diversificados quanto aos gêneros textuais, quanto aos temas, quanto ao tamanho, 

complexidade de vocabulário, dentre outros. Nesse conjunto de livros, podem ser encontradas 

obras que ajudam no processo de aprendizagem do sistema de escrita, obras que pelo tamanho e 

simplicidade podem servir para encorajar as crianças a tentarem ler sozinhas, livros com textos 

maiores e mais complexos, que precisam ser lidos pelos professores. Enfim, livros a serem usados 

com diferentes propósitos com crianças com diferentes níveis de conhecimento. 

 

Os acervos das Obras Complementares abordam temas relativos a todas as disciplinas 

escolares, sendo assim, além de estimular a leitura autônoma por parte do alfabetizando, é um 

recurso didático que o professor pode utilizar em sua prática pedagógica. 

Já em 2013, chegaram também às escolas os acervos do PNLD/Alfabetização na Idade 

Certa. A seleção dos livros seguiram os seguintes critérios: 

 

obras com níveis de complexidade léxica e sintática adequados a crianças em fase inicial de 

alfabetização e letramento, atendendo a alunos do 1º ano em fase inicial de aprendizagem do 

sistema alfabético de escrita e de letramento, e a alunos dos 2º e 3º anos, em fase de aquisição de 

autonomia de leitura e escrita; 

obras que se destinam à leitura oral do professor, propiciando contato com textos literários mais 

longos e de maior complexidade, com os objetivos de introduzir as crianças na cultura literária da 

infância, e de desenvolver o interesse e gosto pela leitura de fruição. (BRASIL, 2013, p. 17). 
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Portanto, o PNBE distribuiu livros literários não só para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental (1º ao 5º ano), mas também para as outras modalidades de ensino, diferentemente 

do PNLD que distribuiu livros infantis e literários especificadamente para o ciclo de alfabetização. 

O contato com gêneros textuais diversificados encontrados nos acervos de livros 

distribuídos pelo MEC pode “favorecer a ampliação do letramento da criança e da reflexão sobre 

o sistema de escrita alfabética” (BRASIL, 2012b, p. 19), além de possibilitar descobertas por meio 

de situações prazerosas de leitura. 

Partindo deste pressuposto, apresentaremos como o PNAIC abordou a utilização desses 

acervos de leitura nos encontros de formação. 

 

PRÁTICAS DE LEITURA NO CONTEXTO DO PNAIC 

 

Nos cadernos do PNAIC, a leitura é definida como “a relação dialética entre interlocutores, 

que pressupõe a interação entre texto e leitor e não um simples ato mecânico de decifração de 

signos gráficos” (CRUZ; MANZONI; SILVA, 2012, p. 10). Nessa perspectiva, a leitura é um 

processo polifônico e dialógico, pois ao ler, o leitor dialoga com o texto procurando compreendê-

lo, para isso relaciona a muitas outras vozes, a conhecimentos e experiências anteriores e com as 

vozes do autor. Sendo assim, no processo de leitura “a palavra do outro coloca diante do indivíduo 

a tarefa especial de compreendê-la” (BAKHTIN, 2011, p. 379). 

Bissoli e Chagas (2012, p.65) corroboram com essa concepção, ao definirem o que é ler: 

 

Ler é, pois, reunir experiências de outras leituras e vivências para atribuir significados e sentidos 

a um texto. Quando somos capazes de estabelecer relações entre o texto que temos à frente dos 

olhos e as nossas experiências anteriores, é possível afirmar que existe compreensão. Ler é, 

portanto, compreender. 

 

Nesse sentido, por meio dos encontros de formação do PNAIC os professores passaram a 

ter maior conhecimento dos acervos de leitura que estavam na escola (livros de literatura, infantis 

e paradidáticos) e que continuaram a chegar até o ano de 2014. 

Como dito anteriormente, muitos desses livros foram apresentados nos cadernos de 

formação por meio de relatos de experiência, e, a cada encontro, um livro infantil era utilizado 

pelos orientadores de estudo para realizarem a leitura deleite para os professores alfabetizadores 

cursistas. 

Dessa forma, com os livros na escola e maior conhecimento dos mesmos, os alfabetizadores 

puderam implantar o cantinho de leitura nas salas de aula, bem como a prática da leitura deleite 

na rotina do planejamento escolar. 

Ao proporcionar momentos de leitura deleite para as crianças, momentos oportunos para 

se apropriarem da cultura humana por meio da literatura infantil, pois, segundo Arena (2010), 

essa leitura não é simplesmente receptiva, ela mobiliza as trocas culturais entre a obra e o leitor. 

Para o autor, 

 

[...] a pequena criança-aluna-leitora posiciona-se como o outro no diálogo, no movimento de 

apropriação cultural e, por essa razão, aprende e apreende o modo de atribuição de sentido em sua 

relação com o gênero literário e, ao posicionar-se, atende à incompletude dos enunciados e a eles 

responde em atitude própria de um ser em relação dialógica. (ARENA, 2010, p. 15). 
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Portanto, os acervos de livros Obras Complementares e Alfabetização na Idade Certa 

distribuídos pelo MEC por meio do PNLD, tinham como destino as salas de alfabetização, com o 

propósito de oportunizar: “um convívio íntimo e cotidiano com os alunos em sua própria sala de 

aula” (BRASIL, 2012b, p. 21). E para que esse convívio fosse facilitado, e as crianças 

interagissem cotidianamente com materiais reais de leitura, com objetivo de auxiliar o processo 

de alfabetização e letramento, durante os encontros de formação do PNAIC foi incentivada a 

criação do cantinho de leitura na sala de aula utilizando esses materiais. 

O Cantinho de Leitura é um espaço organizado em sala de aula para que os materiais de 

leitura fiquem a disposição dos alunos. Este ambiente é planejado dentro da sala de aula com a 

intenção de promover o interesse e a prática de leitura aos alunos. 

Esse espaço pode ser composto por diversos materiais de leitura como livros literários, 

infantis e paradidáticos, revistas, gibis, jornais, dicionários. A forma de organização do Cantinho 

de leitura dependerá do docente e principalmente do espaço da sala de aula. 

No entanto, a finalidade é planejar um local que atraia os alunos para a leitura dos livros 

que estarão dispostos. A utilização do cantinho da leitura é uma ação pedagógica capaz de 

possibilitar e incentivar a leitura na escola, bem como o contato dos alunos com a diversidade de 

materiais de leitura. 

A formação do cantinho de leitura proporciona “a aproximação do aluno com o livro, pela 

percepção de sua textura, de suas cores, encenação de suas histórias, criação, recriação de 

diferentes textos a partir daquele apresentado pelo livro” (BRETAS, 2009, p. 95), dando 

significado ao livro. 

O interesse nesse espaço é a promoção da leitura em diversos contextos. Por esse motivo, 

é essencial a organização de um planejamento pedagógico que promova aos alunos atividades que 

favoreçam o desenvolvimento de habilidades leitoras, em diferentes situações sociais. 

Bretas (2009), afirma que os livros do cantinho de leitura podem propiciar aos alunos “a 

elaboração de novos conhecimentos e perspectivas, instauradas pelo seu imaginário, e, ao mesmo 

tempo, modificando-lhe a realidade pelo poder transformador da leitura e, consequentemente, a 

realidade que se encontra ao seu redor”. 

Os materiais que compõem o cantinho da leitura também podem e/ou devem ser utilizados 

para a prática de leitura deleite. O caderno de formação do PNAIC conceitua esta prática como: 

 

O momento da leitura deleite é sempre de prazer e reflexão sobre o que é lido, sem se preocupar 

com a questão formal da leitura. É ler para se divertir, sentir prazer, para refletir sobre a vida. Tal 

prática, no entanto, não exclui as situações em que se conversa sobre os textos, pois esse momento 

também é de prazer, além de ser de ampliação de saberes. (BRASIL, 2012c, p. 29). 

 

Nesta mesma direção, Rosa e Brandão (2010, p. 52), ressaltam que a leitura diária de textos 

diversos e o diálogo entre o professor e as crianças sobre esses textos lidos “são elementos 

fundamentais para que estas se apropriem de estratégias de compreensão que mais tarde poderão 

ser aplicadas quando elas estiverem lendo, de forma independente, os textos de sua escolha.” 

Deste modo, é fundamental que os professores leiam para seus alunos, para que eles “apreendam 

aspectos peculiares da modalidade da escrita, como a estrutura sintática, o vocabulário, os elos 

coesivos” (MAGALHÃES et al, 2012, p. 9). Assim como é indispensável que se proporcione 

também o contato com os livros, a vivência literária, a apreciação estética, que, muitas vezes, não 

precisa ser explicada, mas vivida (BASTOS, 2016). 

A prática de ler para os alunos promove a inserção das crianças no mundo lúdico, pois 

como afirma Machado (2012, p. 18-19), 
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No tempo que durar a história, estarão envolvidas em uma situação de leitura a criança e a pessoa 

que lê. Assim, ouvir histórias baseadas na leitura de livros é mais que se envolver com uma 

narrativa, é também participar de práticas de leitura que supõe uma relação com o outro e com o 

mundo [...]. 

 

Esse envolvimento percebido poderá beneficiar tanto a criança que ouve, quanto ao 

professor que lê, conforme Abramovich (2006, p. 143), “ao ler uma história a criança também 

desenvolve todo um potencial crítico. A partir daí ela pode pensar, duvidar, se perguntar, 

questionar. Pode se sentir inquietada, cutucada, [...]”. 

Nesta perspectiva, percebe-se a necessidade de que a prática da leitura deleite seja uma 

ação constante em sala de aula. Segundo Silva (2005, p. 145), para formar leitores e “motivar as 

crianças a aprender como se escreve, precisamos não perder de vista a necessidade de garantir 

tempo pedagógico para leitura de textos literários (leitura deleite), leitura de diversos gêneros 

textuais em jornais, revistas, entre outros portadores [...]”. 

 

CONCLUSÃO 

 

Como vimos, a leitura não é uma ato mecânico, mas dialógico, interativo e que auxilia no 

processo de alfabetização, na perspectiva do letramento. Com essa perspectiva, o Pacto Nacional 

de Alfabetização na Idade Certa socializou os acervos distribuídos pelo MEC por meio dos 

programas PNBE e PNLD, e incentivou o uso por meio de leituras deleite e a criação do cantinho 

de leitura, como práticas pedagógicas exequíveis na sala de aula. Dessa maneira, o PNAIC 

contribuiu para a formação profissional dos alfabetizadores, para que pudessem melhorar suas 

práticas. 

O investimento tanto em materiais de leitura como na formação do professor alfabetizador 

foi alto nos últimos anos, e acreditamos que apesar dos problemas e entraves apresentados, eles 

contribuem para a melhora da qualidade da educação no país. 
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PRÁTICAS DE LETRAMENTO LITERÁRIO EM BIBLIOTECAS DE 

ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE OURO PRETO  

  

Cleide de Araújo Campos (UFOP)  

Hércules Tôledo Corrêa (UFOP) 

 

Resumo: Este artigo é parte de uma pesquisa de mestrado em Educação que em andamento. 

Seu objetivo é analisar práticas de letramento literário nas bibliotecas das escolas de Ensino 

Fundamental da Rede Municipal de Ouro Preto. Trata-se de um artigo de caráter teórico-

conceitual, apresentando e discutindo os temas abordados, ou seja, uma breve revisão 

bibliográfica das temáticas e pressupostos teóricos que subsidiarão a pesquisa de mestrado: 

Letramento(s), letramento literário, biblioteca escolar e práticas de letramento literário no 

ambiente da biblioteca escolar. No âmbito desta pesquisa, questionamos: Em que medida as 

bibliotecas têm contribuído para o processo de letramento literário dos alunos? Quais 

práticas pedagógicas têm sido adotadas pelas bibliotecas no que tange à competência leitora 

dos alunos? Quais estratégias de leitura e incentivos à leitura literária têm sido propostos 

aos alunos? As bibliotecas escolares têm sido organizadas como espaços prazerosos de 

leitura? Os bibliotecários e auxiliares de bibliotecas têm cumprido seus papéis de 

mediadores de leitura?  

Palavras-chave: Letramento. Letramento Literário. Biblioteca Escolar.  

 

INTRODUÇÃO  

 

Não há dúvida de que um dos maiores desafios colocados atualmente à escola pública 

brasileira é garantir aos estudantes o domínio da leitura e da escrita, importantes competências e 

habilidades requeridas na contemporaneidade. 

Conforme indicam os resultados de diferentes avaliações em larga escala, a proficiência 

média em leitura dos estudantes brasileiros encontra-se em um estágio crítico. De acordo com o 

Pisa (Programa Internacional de Avaliação de Alunos) de 2012, por exemplo, o Brasil ocupa a 

55ª posição do ranking de leitura, abaixo de países como Chile, Uruguai, Romênia e Tailândia. 

Em 2012 o país somou 410 pontos em leitura, estando 86 pontos abaixo da média dos países da 

OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico). O estudo revela que 

aproximadamente a metade (49,2%) dos alunos brasileiros não chegam a alcançar o nível 2 de 

desempenho na avaliação em leitura, que varia de 0 a 6. Nesse nível, os alunos ainda não são 

capazes, por exemplo, de identificar informações de um texto ou de estabelecer relações entre 

diferentes partes do texto. 

Certamente são diversas as formas de enfrentamento desse desafio: maior investimento em 

educação, valorização do magistério, investimento na formação inicial e continuada dos docentes, 

dentre outras ações. Contudo, como afirma Isabel Solé (1998), é especialmente o ensino das 

estratégias de leitura que podem ajudar “o estudante a aplicar seu conhecimento prévio, a realizar 

inferências para interpretar o texto e a identificar e esclarecer o que não entende”. Dessa maneira, 

compreendemos que são sobretudo as estratégias e o desenvolvimento do hábito de ler e do gosto 

pela leitura que possibilitarão ao leitor adquirir e desenvolver habilidades, capacidades de 

aprender cada vez mais, contribuindo para a melhoria de sua proficiência em leitura. Ademais, 

melhorando a capacidade de leitura, o aluno amplia as suas interações com os textos, 

compreendendo melhor os seus significados. Assim, formar o leitor, desde a tenra idade, não se 
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resume a ensiná-lo a “codificar e decodificar símbolos”, mas envolve a compreensão da leitura e 

da escrita como práticas sociais.  

É nesse sentido, que tem sido frequentemente evocado o conceito de letramento. Magda 

Soares (2000, p. 47) conceitua letramento como “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”. Dentre essas 

práticas de leitura e escrita merecem destaque aquelas que se referem aos textos literários. Daí a 

possibilidade de nos referirmos a um tipo de letramento específico: o letramento literário. O 

letramento literário tem sido definido como sendo o estado ou condição de quem não apenas é 

capaz de ler um texto, mas dele se apropria, deixando a condição de simples “espectador” passivo 

para a condição de leitor literário ou mais precisamente “[...] o processo de apropriação da 

literatura enquanto construção literária de sentidos” (PAULINO; COSSON, 2009, p. 67). Nessa 

definição, é importante destacar que o letramento literário não é apenas uma habilidade pronta e 

acabada de ler textos literários, visto que exige uma atualização constante do leitor em relação ao 

mundo literário. É nessa questão que pontuamos os problemas nas instituições de ensino, uma vez 

que em sua maioria elas parecem não conseguir utilizar a capacidade que a literatura tem de 

incentivar o aluno a ser um leitor frequente e contumaz. A leitura literária, quando realizada 

adequadamente poderá se transformar no início de uma longa e prazerosa caminhada para outras 

leituras. É na escola que essa caminhada poderia tomar um rumo que reforçasse o(s) letramento(s) 

para que os alunos possam, entre outras coisas, se tornarem aptos a apreender o conteúdo de 

ensino e transformá-lo em competências, linguísticas e outras. 

 Diversos autores têm indicado que o Letramento Literário deve ser feito a partir da 

construção do gosto do aluno pela literatura (COSSON, 2009; PAULINO, 2010; SOARES, 2006). 

O aluno deve se sentir próximo da literatura para que essa faça parte de sua vida e o ajude a 

desenvolver suas capacidades de escrita. Isso só é possível a partir do incentivo à cultura da leitura 

literária e isso certamente pode ser feito de diversas maneiras.  

Dentre as diversas possibilidades de se trabalhar com o letramento literário e desenvolver 

o gosto e o prazer pela leitura, situam-se as práticas pedagógicas desenvolvidas no âmbito das 

bibliotecas escolares.  

 

CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

 

Esse marco teórico visa a auxiliar o pesquisador e o leitor em suas reflexões, permite o 

diálogo com diferentes autores e apresenta e discute conceitos importantes para as temáticas 

abordadas. Ele é composto pelas seguintes subseções: letramento, letramento literário, letramento 

literário e biblioteca escolar e mediação literária no ambiente da biblioteca escolar. 
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LETRAMENTO 

 

O termo Letramento surge em meados da década de 1980 no discurso de especialistas das 

Ciências Linguísticas e da Educação, como uma tradução da palavra da língua inglesa literacy. A 

palavra literacy vem do latim littera, que quer dizer letra, mais o sufixo-cy, que denota qualidade, 

condição, estado, fato de ser. Portanto, literacy é o estado ou condição que assume aquele que 

aprende a ler e a escrever. A palavra letramento, em português, busca ampliar o conceito de 

alfabetização, chamando a atenção não apenas para o domínio do ato de ler e de escrever 

(codificar e decodificar), mas também para os usos dessas habilidades em práticas sociais em que 

escrever e ler são necessários. Esse conceito remete à ideia de que o domínio e o uso da língua 

escrita trazem consequências sociais, culturais, políticas, econômicas, cognitivas, linguísticas, 

quer para o grupo social em que seja introduzida ou para o indivíduo que quer aprenda a usá-la.  

O termo letramento, já bastante conhecido, remete aos processos de apropriação da escrita 

enquanto uma tecnologia cada vez mais fundamental nas sociedades atuais. Mais do que um 

código simbólico, o termo refere-se ao domínio de um conjunto de práticas sociais centradas na 

escrita (KLEIMAN, 1995; SOARES, 2006). Refere-se também às possibilidades que os sujeitos 

adquirem de participar efetivamente de práticas sociais diversas. É corriqueiro o uso do termo no 

plural - “letramentos” - o que poderia indicar “as diferenças entre as práticas de leitura, derivadas 

de seus múltiplos objetivos, formas e objetos, na diversidade também de contextos e suportes em 

que vivemos” (PAULINO, 2001, p. 56). Conforme lembra Paulino (2001), tomando como base o 

conceito de letramento, podemos pensar os “letramentos” como varias áreas que englobam 

conhecimentos como práticas de leitura.  

 

LETRAMENTO LITERÁRIO 

 

Letramento literário pode ser definido como um conjunto de práticas e eventos sociais que 

envolvem a interação leitor e escritor, produzido e socializado na escola por meio da leitura de 

textos literários, que estejam de acordo com as normas estabelecidas ou convencionadas. Assim 

a finalidade principal é a (re) construção dos significados em relação ao texto literário lido dentro 

ou fora da sala de aula. Nesse sentido, o letramento literário refere-se ao processo de escolarização 

da literatura que não deve ser observada simplesmente como uma estrutura textual (simbólica), 

pois sinaliza para a construção de novos caminhos acerca da interpretação de mundo vivenciado 

por ambos - escritor e leitor - os protagonistas envolvidos no processo de aprendizagem. Para 

Cosson (2006, p. 40-41), o processo de letramento literário deve envolver aspectos que conciliem 

os diversos textos literários circundantes nas esferas sociais, e ainda “devemos compreender que 

o letramento literário é uma prática social e, como tal, responsabilidade da escola”. O letramento 

literário precisa da escola (ou outra agência de letramento bastante eficiente) para se concretizar, 

isto é, ele demanda um processo educativo específico que a mera prática de leitura de textos 

literários não consegue efetivar sozinha. 

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). O letramento literário é diferente dos outros tipos de 

letramento porque a literatura ocupa uma posição única em relação à linguagem, ou seja, cabe à 

literatura “tornar o mundo compreensível transformando a sua materialidade em palavras de 

cores, odores, sabores e formas intensamente humanas” (COSSON, 2006b, p. 17). Depois, o 

letramento feito com textos literários proporciona um modo privilegiado de inserção no mundo 
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da escrita, posto que conduz ao domínio da palavra a partir dela mesma. É por entender essa 

singularidade que se define o letramento literário como “o processo de apropriação da literatura 

enquanto construção literária de sentidos” (PAULINO; COSSON, 2009, p. 67).  

“O texto literário, além de acumular esteticamente muitos outros textos, revela e questiona 

também convenções, normas e valores sociais” (PAULINO, 2005, p. 60). O leitor desse tipo de 

texto tem o papel de participar da arte do texto e compreendê-lo como um processo estético de 

interlocução, como um sistema textual destinado à interatividade. É a partir dessas características 

específicas, tanto da leitura quanto do leitor literário, que surge o conceito de letramento literário, 

caracterizado por Paulino (2001) da seguinte forma: 

 

Usamos hoje a expressão letramento literário para designar parte do letramento como um todo, fato 

social caracterizado por Magda Soares como inserção do sujeito no universo da escrita, através de 

práticas de recepção/produção dos diversos tipos de textos escritos que circulam em sociedades letradas 

como a nossa. Sendo um desses tipos de textos o literário, relacionado ao trabalho estético da língua, à 

proposta de pacto ficcional e à recepção não-pragmática, um cidadão literariamente letrado seria aquele 

que cultivasse e assumisse como parte de sua vida a leitura desses textos, preservando seu caráter 

estético, aceitando o pacto proposto e resgatando objetivos culturais em sentido mais amplo, e não 

objetivos funcionais ou imediatos para seu ato de ler (p. 117). 

 

Nessa definição, é importante compreender que esse letramento é bem mais do que uma 

habilidade de ler textos literários, requer uma atualização constante do leitor em relação ao seu 

universo. Sobretudo não é apenas um saber que se adquire sobre a literatura ou os textos literários, 

mas sim uma experiência de dar sentido ao mundo por meio de palavras que falam de palavras, 

transcendendo os limites de tempo e espaço.  

 

LETRAMENTO LITERÁRIO E BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

Escola e literatura sempre estiveram relacionadas e “o acesso aos bens culturais, 

proporcionado por uma educação democrática, pode muitas vezes significar o acesso aos veículos 

onde esses bens se encontram registrados – entre eles, o livro” (SILVA, 2005, p. 31-32). A escola 

acaba assumindo a responsabilidade de democratizar o acesso ao livro e à leitura, por ser um 

espaço de circulação de conhecimentos e de ampliação cultural, onde se ensina a ler e a escrever 

e onde a literatura tem lugar neste processo educativo. Pela leitura, o indivíduo pode integrar-se 

à sociedade, participando ativamente dela. Dessa forma, “a conquista da habilidade de ler é o 

primeiro passo para a assimilação dos valores da sociedade” (ZILBERMAN, 1982, p. 16). 

O letramento literário tem contemplado trabalhos relevantes de pesquisa, tais como: o 

processo de escolarização da literatura; as práticas de formação de leitores; as especificidades da 

leitura do texto literário, dentre outros. Uma parcela dos estudos e pesquisas tem estado restrito, 

hoje, à esfera escolar. Isso se confirma pelo fato de ser a escola a grande promotora da leitura 

literária. E cabe mesmo a ela a tarefa de apresentar a literatura aos alunos, sobretudo num país no 

qual o acesso ao livro e à cultura é ainda bastante dificultado.  

A pesquisa Retratos da leitura no Brasil aponta que se amplia o número de leitores à 

medida que cresce a escolaridade dos brasileiros. A pesquisa também traz questionamentos 

relacionados aos tipos de leituras que se faz e ressalta que a leitura cultural ainda é muito pequena 

em qualquer nível de escolaridade. Ainda de acordo com essa pesquisa, Galeno Amorim (2010) 

ressalta que a média de leitura do país é de 4,7 livros lidos per capita/ano; e deste total, 3,4 livros 

são de indicações da escola e 1,3 livros foram lidos fora do ambiente escolar. Diante desses dados 

podemos deduzir que apesar dos baixos índices indicados é ainda por meio da escola que há um 
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aumento de leitores. Nesse sentido, a biblioteca escolar constitui um espaço privilegiado em que 

os estudantes poderão ter acesso e conviver com os livros. Em muitos casos, ela constitui o único 

local de acesso a esse suporte, tendo em vista a precariedade econômica e social dos estudantes.  

Para Motta (1999, p.21), a biblioteca escolar é um local da instituição “que deve estar bem 

definida quanto à sua organização e funcionamento para que venha facilitar o ensino”, e é 

imprescindível ser um lugar bem gerenciado, organizado e prazeroso. A biblioteca escolar é um 

local diferente dos outros espaços educativos da escola, pois promove práticas de leituras, 

interação entre o aluno, professor, bibliotecário e auxiliares, vinculada a uma variada gama de 

informações e aprendizagens.  

Para Aguiar (1994), o caráter social da biblioteca é um aspecto importante, pois é preciso 

ter “condições de acesso à leitura, ofertadas às diferentes camadas da população” (AGUIAR, 

1994, p. 99). Para o autor, é preciso que a biblioteca esteja aliada a uma mudança social para que 

todos tenham acesso à informação e saibam utilizá-la. De acordo com o Plano Nacional do Livro 

e Leitura (PNLL), as bibliotecas não podem ser mais concebidas como depósitos de livros, mas 

como difusoras de “informação e cultura, centro de educação continuada, núcleo de lazer e 

entretenimento, estimulando a criação e a fruição dos mais diversificados bens artístico-culturais” 

(MARQUES NETO, 2010, p 46). São espaços dotados de funções de grande responsabilidade e 

que se bem aproveitadas podem mudar a realidade da comunidade escolar. De acordo com Edmir 

Perrotti, especialista em estudos sobre leitura no país, a biblioteca precisa ter outra finalidade 

que não seja simplesmente a de um “depósito de livros”, é preciso uma articulação para não se 

tratar de unidade isolada. Perrotti (2003) reforça a ideia de formar redes, um conjunto de espaços, 

as quais o pesquisador denomina de “estações de conhecimento”, cujo objetivo é a apropriação 

do saber dos sujeitos envolvidos.  

A biblioteca escolar tem função educativa, ao mostrar para o aluno a diversidade de saberes 

e de pontos de vista, além dos múltiplos esforços em compreender o mundo. Dessa forma, a 

biblioteca pode se converter num mecanismo de transformação das relações entre alunos, 

professores, bibliotecários e auxiliares, entre outros, proporcionando mediações e favorecendo o 

ganho da autonomia e envolvimento de todos com a leitura. 

No livro Miséria da biblioteca escolar, de Waldeck Carneiro da Silva, o autor expõe a 

realidade das escolas brasileiras:  

 

“... quando existe biblioteca, esses espaços geralmente não passam de depósitos de livros e de outros 

objetos, com horários de funcionamento breves e irregulares, ou ainda são convertidas em espaços de 

punição (onde os alunos ficam de castigo para copiar trechos de enciclopédias porque se comportaram 

de modo inadequado em outros espaços escolares), cujos atendentes são professores aposentados ou 

readaptados, enfadados da sala de aula e de alunos”. (SILVA, 1995, p. 24-25).  

 

 Para o autor essa situação torna-se agravante quando se pensa que a biblioteca escolar é 

para a maior parte das crianças brasileiras o primeiro (ou único) contato com o livro. Como 

Lembra Waldeck da Silva, as bibliotecas escolares sofrem com problemas de ordem “extra 

bibliotecas” (como desvalorização social da leitura, escassez de políticas públicas) e “intra 

bibliotecas” (inadequações no espaço, acervo sem diversidade nem qualidade, sistema de 

classificação ininteligível, regulamentos muito rígidos, horários inflexíveis, preocupação 

excessiva com silêncio, arrumação e disciplina, bibliotecários mal preparados, entre outros).  

Apontados alguns aspectos relacionados à biblioteca escolar, questionamos: Como a 

biblioteca escolar poderia se tornar um ambiente privilegiado para a construção de práticas 

pedagógicas/educativas relevantes para mediação de leitura (especialmente, a leitura literária)? 
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3 MEDIAÇÃO DE LEITURA LITERÁRIA NO AMBIENTE DA BIBLIOTECA ESCOLAR  

 

Discute-se muito do papel da leitura nas escolas, porém as atividades e objetivos nem 

sempre estão definidos no ambiente escolar. Silva (2009a, p. 168) explica que “é preciso que a 

escola saiba qual o objetivo da leitura em seu âmbito; que planeje as ações a serem desenvolvidas 

durante o ano letivo e que, ano a ano, incorpore as experiências bem-sucedidas em detrimento 

daquelas que não obtiveram o sucesso desejado”. Faremos menção à mediação da leitura na escola 

com enfoque no texto de literatura. A respeito desse domínio de textos, Silva (2009a, p. 172) 

afirma que “[...] exigirá um professor mediador que conheça os meandros para se formar leitor e, 

ao mesmo tempo, não ignore de modo geral o conceito de texto artístico, a especificidade do texto 

literário, a função da literatura.” De acordo com Girotto e Souza (2009), mediadores de leitura 

são “sujeitos que leem, discutem, promovem e facilitam o diálogo entre texto e leitor” (p. 19). O 

mediador é alguém que avalia e seleciona estratégias, que organiza, interpreta e elabora as 

experiências. Num ambiente de troca/interação, o mediador provoca curiosidade, mostra 

envolvimento e interesse, estimula a significação, a abstração e a reflexão, promove o 

compartilhamento e o respeito aos diversos pontos de vista, incentiva a mudança e a participação 

ativa. Precisamos entender que a leitura e sua mediação é um processo cultural, portanto, “não 

pode ignorar a importância de uma biblioteca aberta, interativa, espaço livre para a expressão 

genuína da criança e do jovem.” (CARVALHO, 2002, p. 23).  

Segundo Silva e Scorsi (2009), a “biblioteca deve ser um espaço de diálogo, liberdade, 

descoberta, e não um lugar de acumulação e ordenação de livros”. As pesquisadoras apontam 

também que o mediador precisa de um bom repertório de leituras para ter condições de fazer uma 

seleção adequada de textos. É preciso reforçar o envolvimento da comunidade escolar (direção, 

supervisão, professores, alunos, pais, bibliotecários e auxiliares), pois todos são responsáveis para 

a formação de leitores.  

Em relação à mediação literária é perceptível que cabe à escola oferecer os textos de 

literatura, porque ela “[...] se apresenta como potencial polo disseminador de uma cultura literária, 

rompendo seus limites e contribuindo em parte para o alargamento social da leitura.” (MARTINS, 

2008, p. 17). Diante das várias concepções de literatura, destaca-se também o caráter sociológico 

que a literatura possui. Para Carvalho (2001, p. 56) ela “é tomada enquanto manifestação cultural 

de diferentes estratos sociais, particularizando-se pelos seus valores e ideologias, o que por sua 

vez determina o modo de produção e circulação de seus produtos culturais”. Para acontecer de 

fato uma mediação que contribua com a formação do leitor literário na escola, Soares (2010,p.12) 

defende que: 

 

Se a formação do leitor literário requer, para além do contato espontâneo com os textos, mediação 

segura, capaz de fazer intervenções que favoreçam a articulação dos horizontes envolvidos nas 

experiências de leituras literárias, temos que indagar, necessariamente, pelas concepções acerca de 

literatura e ensino dos docentes a quem foram endereçadas essas sugestões de práticas, sem o que elas 

podem resvalar para uma mera imposição metodológica, em detrimentos dos saberes e fazeres docentes. 

(SOARES, 2010, p. 12)  

 

Assim, é possível afirmar que a leitura literária exige uma ação conjunta de todos agentes 

envolvidos: família, escola, leitores e profissionais, para chamar a atenção dos educandos quanto 

a sua importância.  

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
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A leitura, conforme já aludimos, é uma importante ferramenta no processo de 

aprendizagem do aluno e por sua formação social. Entendemos que a “leitura gera conhecimento”, 

cabendo à escola oferecer objetos culturais além daqueles do cotidiano, da cultura de massa, a 

fim de não se submeter à lógica da literatura como entretenimento descomprometido. Este 

trabalho discute a leitura e especificamente a leitura de texto literário (letramento Literário). O 

letramento literário é fundamental para que o indivíduo tenha uma experiência literária que 

permita compreender e transformar o mundo através do discurso simbólico e humano. A leitura 

literária quando realizada adequadamente poderá se transformar no início de uma longa e 

prazerosa caminhada em outras leituras. É por isso que a literatura precisa ter um lugar especial 

nas escolas, que reforce o letramento para que os alunos possam, entre outras coisas, se tornarem 

aptos a apreender o conteúdo de ensino e transformá-lo em competências.  

Nesse sentido, chamamos a atenção para a biblioteca escolar como um espaço de estudo e 

acesso ao conhecimento. A biblioteca escolar tem função educativa, ao mostrar para o aluno a 

diversidade de saberes e de pontos de vista, além dos múltiplos esforços em compreender o 

mundo. Dessa forma, a biblioteca pode se converter num mecanismo de transformação das 

relações entre alunos, professores, bibliotecários, auxiliares, dentre outros, proporcionando 

mediações e favorecendo o ganho da autonomia e envolvimento de todos os agentes envolvidos 

com a leitura. 

Por fim, é importante ressaltar que se faz necessário continuar investigando/estudando 

sobre as práticas pedagógicas/educativas em relação à mediação de leitura. Pensar em formação 

de leitores que esteja realmente interessado em formar leitores livres, no sentido amplo da palavra, 

o aluno aprenderá a interagir com o mundo, poderá conhecer os mecanismos de coerção aos quais 

está subordinado, e, de acordo com Bourdieu (2007), exatamente porque conhecemos as leis de 

reprodução – “as formas pelas quais ela se efetiva – é que passamos a ter alguma possibilidade 

de minimizar os efeitos da ação reprodutora da instituição escolar”. Ao minimizar estes efeitos, o 

aluno poderá tornar-se o agente de sua própria leitura.  
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ALFABETIZAÇÃO LITERÁRIA DE BEBÊS: OLHAR, ESCUTAR, 

FOLHEAR, LER. 

 

Cristina Maria Rosa (UFPEL) 

 

Resumo: No trabalho apresento os primeiros resultados de pesquisa que registra um 

processo de alfabetização literária de uma bebê. Prestes a completar um ano, Júlia folheia 

com desenvoltura livros que podem estar em suas mãos ou sobre uma mesa e, diante deles, 

balbucia enfaticamente, “lendo em voz alta”. Sua iniciação foi no Tablet e, aos dois meses, 

seu dedinho em riste já se deslocava da esquerda para a direita, para “trocar” de tela. Logo 

depois, com ações deliberadas e orientadas, a mãe apresentou-lhe a leitura literária. 

Inicialmente, Júlia tentou usar o mesmo mecanismo: trocar de página deslizando o dedo 

sobre ela. Aos cinco meses, sentada, já segurava o livro entre as mãos. Aos seis, em uma 

interação em espaço não habitual e sentada, indicou ser capaz de manter um livro entre as 

mãos, sorrindo e sem ajuda. Desejou folheá-lo, o que conseguiu quando no colo de um 

adulto. Nesse mesmo dia, ouviu a narrativa observando atentamente as imagens além de 

voltar-se, mais de uma vez, para a leitora, em busca da origem da voz que ouvia. A 

alfabetização literária (apresentação do impresso, frequência, tipo, formato, manuseio) e o 

registro dos resultados (fotos, filmagens e diário de campo), integram a metodologia, 

iniciada com observação e complementada com intervenções planejadas e constantes. O 

registro produziu uma narrativa conceitual (descrição de atitudes e aquisições mentais, 

procedimentais e culturais) que está sendo elaborada na medida em que ocorre. A 

investigação se estenderá de 06/2015 a 05/2018, quando a bebê competará três anos. O 

objetivo é observar e registrar atitudes espontâneas – os “atos embrionários de leitura” 

(JUNQUEIRA, 2015) – e habilidades adquiridas – “rudimentos de um comportamento 

leitor” (ROSA, 2014). 

Palavras-chave: Leitura. Alfabetização literária. Bebês. 

 

INTRODUÇÃO 

 

No artigo Alfabetização Literária de Bebês: olhar, escutar, folhear, ler, descrevo e analiso 

o processo de alfabetização literária de uma bebê35. Entendendo a infância como um dos estágios 

da condição humana36, e concebendo-a como “categoria social do tipo geracional por meio da 

qual se revelam as possibilidades e os constrangimentos da estrutura social” (SARMENTO, 

2015), acredito que não há uma única possibilidade de infância e sim, projetos múltiplos que, 

observados amiúde, revelam os adultos que seremos/somos. Através da observação de atitudes 

espontâneas – com o livro, na mediação com a mãe e/ou outro e com a pesquisadora – e a partir 

da intervenção com acalantos e narrativas literárias, na pesquisa que dei início em 2015 e que 

será concluída em 2018, pretendo descrever o processo de alfabetização literária de uma menina 

entre os dois meses e os três anos de vida. Com procedimentos deliberadamente organizados, 

observo e registro parte das atitudes espontâneas – que Junqueira (2015) denomina “atos 

                                                 
35 Crianças de 0 a 2 anos integram o universo infantil dos bebês e estes podem ser descritos como “sujeitos 

que são produtos e produtores de cultura e que, na troca de experiências como os outros e com o meio, 

constroem suas singularidades” de acordo com Galvão, 2016 
36 É na obra A condição humana (ARENDT, 1958) que ação e discurso são apresentados como formas 

predominantes da revelação da essência do homem. Para a filósofa alemã, é pela ação que a essência do 

homem se revela na esfera pública e é a ação que o torna capaz de iniciar novos processos, ilimitados e 

potencialmente eternos. Para a definição da condição humana estão profundamente imbricados o ethos 

(caráter), o logos (argumentação) e o phatos (emoção) propostos por Aristóteles em sua Retórica (2005) 
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embrionários de leitura” – e as habilidades desenvolvidas posteriormente às intervenções, 

especialmente a escuta de acalantos e de narrativas literárias. 

O tema de pesquisa que originou o artigo é alfabetização literária (ROSA, 2015). 

Compreendida como um processo de apresentação do mundo da literatura (títulos, gêneros, 

autores e a leitura) a futuros leitores, nela é preponderante a atitude de um mediador que, ao 

selecionar “livros que fascinam (REYES, 2014)”, transmite mais do que ensina a arte da leitura 

(PETIT, 2009). Por não ser “atributo genético”, o gostar de ler precisa ser produzido entre os seres 

humanos (ANTUNES, 2013). Assim, para alfabetizar- se literariamente é necessário o desejo (um 

sujeito que deseja ser leitor), um mediador (sujeito que conhece e ama o livro e a literatura além 

de ter a habilidade de transmitir esse vínculo) e um objeto de desejo: o livro. É uma equação 

complexa, peculiar, tramada em um pacto, segundo Paulino (2014), um pacto firmado entre 

mediador, livro, leitor. Experenciado no texto literário não escrito que surge da relação entre texto, 

seu autor, portanto e significado, atribuído pelo leitor, o pacto é um diálogo que necessita do 

leitor. Este diálogo, a nova obra que brota da interação autor/leitor é a verdadeira literatura, a 

obra, no sentido da manufatura literária. Ao mesmo tempo insondável e experimentação, a obra 

não escrita revela o literário do pacto, de acordo com Bartolomeu Campos de Queirós (2013). 

Graça Paulino (2014) afirma que a leitura literária pressupõe “uma prática cultural de 

natureza artística, estabelecendo com o texto lido uma interação prazerosa” e é necessário um 

“pacto entre leitor e texto” que inclui, necessariamente, “a dimensão imaginária”, pois é através 

dela que “se inventam outros mundos, em que nascem seres diversos, com suas ações, 

pensamentos, emoções” (p. 177). 

 

METODOLOGIA 

 

Alfabetizar-se literariamente requer vias de mão dupla: eu leio, tu ouves. Tu lês, eu ouço. 

Eu leio, tu observas: minha voz, meus olhar, meus gestos, minhas emoções impressas nos tons e 

silêncios, Desde a escolha criteriosa de um texto até os momentos em que devo emitir sons ou 

calar, o papel do mediador – que transmite a arte da leitura – é preponderante na formação do 

leitor. 

Na pesquisa aqui referida – Alfabetização literária de bebês: olhar, escutar, folhear, ler – a 

observação, descrição e entendimento de manifestações espontâneas e adquiridas no trato com o 

artefato cultural, são fundamentais para a investigação. O reconhecimento e a descrição de “atos 

embrionários de leitura”, evidenciados quando uma criança reclama e interfere se lhe tiram das 

mãos um livro, por exemplo, e de atitudes de imitação, quando, já sentada sozinha, abre o livro, 

folheia, balbucia, fecha, troca por outro e reinicia a leitura, entre outros são indícios de que um 

bebê está sendo alfabetizado literariamente. Descrever essas manifestações para compreendê- las 

é, também, adquirir capacidade de projetar as interferências. Assim, me torno capaz de propor 

quando, de que modo e com que instrumentos devo iniciar um bebê no mundo da leitura. 

Através de atos gestados por ela mesma – bater com as mãos no livro, pegar, por na boca, 

amassar, virar, procurar uma superfície que caiba na boca, virar, soltar, entregar – quando ainda 

não conhece o artefato cultural e seu uso a criança indica que precisa ser “apresentada” ao um 

“manual de instruções”, uma vez que “crianças dessa faixa etária estão dando os primeiros passos 

rumo à ordenação do mundo” e parte considerável das características do texto ficcional que 

produzem a abstração “tão necessária para que as crianças possam criar outros mundos em outros 

tempos e espaços” ainda não está garantida nas obras disponíveis para esta faixa etária de acordo 

com Galvão (2016). 
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Quando demonstra, em “atos embrionários de leitura” suas aprendizagens (se posiciona, 

escolhe, abre o livro, folheia, indica imagens, balbucia, entoa, enfatiza, convida a ler, demanda 

leitura, fecha, entrega, descarta, pega outro), imita e reinventa a leitura, ofertando indícios do 

prazer de ouvir, ler, imaginar, ver, ter e manipular o livro. Assim, informa suas intenções, seu 

gosto, suas preferências, antes mesmo de falar, antes de ler efetivamente. 

 

DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

Parto do pressuposto de que os “bebês e as crianças pequenas são capazes de estabelecer 

relações, interagindo com pessoas e objetos da cultura humana, aprendendo e desenvolvendo sua 

potencialidade física e motora, psíquica e afetiva” (JUNQUEIRA, 2015). Compartilho o desejo 

de “rever a nossa compreensão acerca da educação literária na infância, com vistas a repensarmos 

a oferta e a mediação de livros nesta idade, sem que nela esteja implicada a ideia de antecipação 

da escolarização”, conforme pensa Junqueira (2015). Para tanto, é premente que se observe as 

crianças pequenas, para perceber nelas “capacidades que estão em processo de formação, como a 

linguagem, a percepção, a imaginação, a memória, a atenção, o pensamento, o autocontrole da 

conduta ou da vontade, fundamentais na constituição da capacidade e atitude leitora” 

(JUNQUEIRA, 2015). A proposição, então, é perceber, na condição de pesquisadora, mudanças 

nas atitudes das crianças, que desde o nascimento estão em constante processo de aprendizado, 

de desenvolvimento e de transformações para a idade seguinte. De acordo com Junqueira (2015): 

Conceber a humanização na infância por meio da literatura é saber que cada um se torna 

humano, também a partir dessas aprendizagens, já que as qualidades típicas desse gênero estão 

‘encarnadas’ nos objetos culturais, materiais ou simbólicos, cujas características impulsionam o 

desenvolvimento sociocultural das crianças e desnudam a elas a função de tais objetos – fator 

fundamental na experimentação dos pequenos. 

Depreendo daí, que crianças precisam conhecer, dimensionar, usufruir e manipular livros, 

para que, tal qual o adulto, leiam buscando compreender as informações ali expressas e até mesmo 

implícitas em textos verbais ou imagéticos. Independente de mediadores – necessários, 

obviamente – pretendo observar a criança realizando ações externas com o objeto livro (tateando, 

folheando, amassando, virando do avesso, experimentando) e, na sequência, imitando o adulto 

(tomando-o nas mãos, observando, folheando, emitindo sons ou não, concluindo, fechando, 

reposicionando no local encontrado). Mais adiante, pretendo registrar o levantamento de 

“hipóteses e previsões de/na/pela leitura literária” que indicam a formação de “sua identidade 

como leitor” (JUNQUEIRA, 2015). 

Interdisciplinares por definição, os saberes oriundos dos estudos sobre as crianças e a 

infância são produzidos no diálogo entre as mais variadas disciplinas. Na busca por romper com 

as explicações fragmentadas que nos tornam tuteladores de crianças nas sociedades que em 

vivemos, entendo ser necessário criar novas imagens sociais sobre esse grupo geracional – os 

pequenos –, ampliar o conhecimento acerca de seus modos de ver/ler o mundo que a elas 

oferecemos, especialmente no que tange à aquisição da linguagem oral e aos saberes sobre o livros 

e a leitura. Assim, a pesquisa recoloca a criança e sua possível infância sob a perspectiva da 

ruptura com o conhecimento tradicionalmente disciplinar (as narrativas sobre a infância, 

especialmente de Piaget e Vygotsky, gestadas em um tempo pré-moderno), ofertando a 

oportunidade de observá-la em processos não escolares de aquisição de saberes respeitados na 

escola e na sociedade: o domínio oral e o letramento literário. Ao transpor fronteiras, ao propor a 

abertura de caminhos insuspeitados, pretendo contribuir com a invenção metodológica e a 

construção de novos constructos e conceitos. 
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Compreendo que todo processo inovador de construção de conhecimento oferece riscos; 

estou disposta a corrê-los, pois é na “margem entre o conhecimento solidamente consolidado e a 

aventura da descoberta que opera o sentido da travessia entre os continentes das disciplinas que 

se ocupam da infância e as travessuras ludicamente assumidas da imaginação teórica e 

metodológica” (CALL, 2015). 

No encontro das possibilidades e dos limites de minha imaginação teórica e metodológica 

e tendo como fundamento os saberes que antecedem os a serem criados, ouso propor uma 

investigação como narrativa conceitual. Acredito que as narrativas emancipadoras sobre a 

possível infância – menos tutelada, menos abandonada à ignorância, mais lúdica e imaginativa – 

surgem da observação atenta e organizada, da intervenção planejada e pontual, do gosto partilhado 

do estar junto e ouvir, cantar, ler, descansar, dormir, acordar. Os sentidos, “frequentemente 

ambíguos, polissêmicos e mesmo dissonantes de conceitos diferenciadamente usados por distintas 

abordagens disciplinares” (CALL, 2015) sobre a infância me convida a inserir o meu, com o 

mesmo vigor dos demais e em busca de novas ferramentas conceituais que favoreçam o diálogo. 

Com a proposição pretendo, ainda, elaborar referências para o campo da aquisição do letramento 

literário ao revelar os resultados de um processo organizado com uma menina pequena. 

 

PROBLEMA 

 

Localizada no diálogo entre temas e campos de estudo, pretendo atravessar pontes: 

dialogar, articular e produzir saberes sobre, das e com as crianças pequenas. Para Baptista et al. 

(2015) o bebê ao “folhear as páginas do livro, de se apropriar de palavras, de evocar o que não se 

vê, de perceber que os acontecimentos se interligam, de atribuir sentido, de inferir contextos e 

significados” torna-se um curioso, um pesquisador que demanda “operações mentais muito 

elaboradas, as quais vão se ampliando e se complexificando a cada nova experiência de leitura”. 

Baptista (2015) pensa que, desse modo, “as possibilidades de a criança apreender o mundo 

simbólico vão se intensificando” o que pode ser ajudado, desencadeado por livros que 

representam cenas cotidianas como a hora do banho, das refeições, do sono, dos passeios, do 

convívio com familiares, ampliando, assim, suas experiências. 

 

HIPÓTESE 

 

No primeiro ano de vida a atividade principal da criança – aquela por meio da qual ela entra 

em contato com o mundo que a rodeia, considerada a atividade guia ou dirigente (MUKHINA, 

1995) – é a comunicação emocional com aqueles que dela cuidam, pais, educadores, pessoas 

próximas. Mesmo ainda não sendo uma comunicação verbal, mediante o olhar, o movimento do 

corpo, o bebê percebe o toque, a fala, a atenção carinhosa e a direção do olhar do adulto, que se 

constituem como grandes incentivos à sua interação com o mundo. Criam-se, portanto, novas 

exigências na criança, as quais as levam ao aprendizado e desenvolvimento: a necessidade de 

comunicação, e de percepção – de ver, ouvir e pegar objetos (MELLO, 2012, p. 22). Assim, este 

é também um momento adequado para oferecer, cotidianamente, a leitura literária. 

A hipótese é de que se ofertarmos a leitura como um rito – mágico, íntegro de significados, 

pleno de interação com o bebê, a voz de quem lê e o objeto livro – terá sido iniciado o processo 

de alfabetização literária. Sem isso, os bebês não atribuirão significação, por si mesmos, ao livro 

e à leitura. 
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OBJETIVO 

 

Compreender como ocorre um processo de significação do livro e da leitura, ou seja, 

descrever um processo de alfabetização literária com crianças entre o zero e três anos de vida, 

como parte de conhecimento de como se configura a inteligência e a personalidade de crianças 

pequenas. 

 

DESCRIÇÃO DO MÉTODO DE PESQUISA: 

 

Tendo como foco a aquisição intencionada de repertório vinculado à alfabetização literária, 

ou seja, a manifestação de uso, entendimento, gosto, predileção pelo objeto – o livro literário – e 

seu conteúdo, um processo de alfabetização literária foi desencadeado e vem sendo observado e 

registrado, passo a passo, à medida que a criança demonstra modificações na fruição e 

entendimento dessa relação. Passa por atitudes intencionais, focadas no literário, mediadas pela 

mãe e eventualmente pela pesquisadora. 

 

COLETA DE DADOS 

 

As questões que organizaram a pesquisa foram: Quais os primeiros balbucios? Em que 

contexto eles foram manifestados? Eles foram compreensíveis? Repetiram-se? Foram 

abandonados depois de certo tempo ou mantiveram-se? Houve balbucios diferentes quando do 

contato com a música e a leitura? Quais? Há manifestações outras (riso, suspiro, palminhas, 

gritinhos, sorriso, testa franzida, sono, relaxamento) quando do contato com a música e a leitura? 

Se sim, quais as manifestações? Quando surgiam os primeiros sinais de que a música e/ou leitura 

é desejada? O objetivo é compreendermos como uma criança a quem foi oferecido o acesso aos 

livros de literatura infantil – através de práticas organizadas – manifesta-se em relação a elas 

quanto ao repertório oral e ao atos embrionários de leitura (tocar, folhear, apontar, escolher, entre 

outros). Ao descrever um trabalho educativo intencional, pretendo registrar a aquisição da 

linguagem oral e as apropriações no campo da leitura literária específicas desta faixa etária. 

 

CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

Parto do pressuposto de que o pensamento da criança pequena inicialmente evolui sem a 

linguagem, constituindo o pensamento pré- lingüístico, assim como os seus primeiros balbucios 

evidenciam uma forma de comunicação sem pensamento ou linguagem pré-intelectual de 

acordo com Vygotsky (1991). Ao buscar conhecer os processos de formação da inteligência (o 

pensamento e a linguagem, preponderantemente), Lev Semenovitch Vygotsky (1896-1934) 

descobriu que, nos primeiros meses de vida, algumas funções sociais da fala se tornam aparentes: 

a criança tenta atrair a atenção do adulto por meio de sons diferenciados, em variados tons e 

intensidades. Intenta, com isso, obter retorno a suas demandas: organizar o pensamento, 

comunicar-se, falar, expressar, simbolizar. 

Minha intervenção teve início aos três meses de vida da Júlia, período em que a mãe da 

menina retornou aos estudos na Universidade repleta de relatos sobre os interesses da bebê pela 

tela do tablet, reconhecimento de cantigas, vozes, imagens em livros. Juntas, estabelecemos 

alguns procedimentos a serem inseridos e descritos, especialmente cantigas (observar se havia 
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preferências e introduzir novas) e leituras literárias (gêneros, horários e atitudes leitoras). A 

intenção, nesse momento, era “nomear o mundo” que queremos descrever, ou seja, alfabetizar 

literariamente a Júlia, apresentando a ela o que é a literatura. Ao oferecer o “universo conceitual 

disponível, especialmente pela linguagem verbal em sua forma oral não coloquial e em sua forma 

escrita, preponderantemente, uma vez que é para aprendê-la que as crianças ingressam na escola”, 

as estratégias metodológicas utilizadas para a investigação foram a) Seleção de um bebê a ser 

acompanhado; b) audição diária de um acalanto e/ou música; c)Leitura diária de uma narrativa 

com visualização das ilustrações pelo bebê; d) gravações das interações em áudio; d) anotações 

da presença de manifestação oral por parte do bebê em todas as interações; e) análise, ao final do 

ano de 2015, dos primeiros sons/balbucios/palavras do bebê e de possíveis permanências quando 

da apresentação da música/livro; e) continuidade da pesquisa com descrição dos “rudimentos do 

comportamento leitor’ (ROSA, 2015) e dos “atos embrionários de leitura” (JUNQUEIRA, 2015). 

 

CONCLUSÃO 

 

A alfabetização literária é um processo de apresentação do mundo da literatura ao outro. 

Nela, é preponderante a atitude de um mediador, “pontes entre os livros e os leitores” (REYES, 

2014, p. 213). Além disso, se faz necessária uma seleção de “livros que fascinam”, pois o gosto 

pela leitura não é um atributo genético, precisa ser ensinado, produzido entre os seres humanos”, 

de acordo com Antunes (2013). A leitura literária pressupõe “uma prática cultural de natureza 

artística, estabelecendo com o texto lido uma interação prazerosa” e é necessário um “pacto entre 

leitor e texto” que inclui, necessariamente, “a dimensão imaginária”, pois é através dela que “se 

inventam outros mundos, em que nascem seres diversos, com suas ações, pensamentos, emoções” 

(PAULINO, 2014, p. 177). A alfabetização literária é fruto de uma equação simples, tramada 

através de um pacto. Nela conta um sujeito que deseja – o futuro leitor, um sujeito que ama o 

livro e a leitura – o leitor e um objeto de desejo, o livro. O pacto é vivido no texto não escrito que 

Bartolomeu Campos de Queirós (2011) anunciou desejar conhecer. Para ele, o autor propõe um 

diálogo que necessita do leitor. A nova obra que brota da interação autor/leitor é a verdadeira 

literatura, a obra literária. Ao mesmo tempo insondável e experimentação, a obra não escrita 

revela o literário do pacto. 

Iniciada com observação atenta e complementada com intervenções planejadas e 

constantes, a metodologia de pesquisa teve como apoio a captura de imagens e vídeos em três 

circunstâncias: o bebê e o livro; a mãe, o bebê e o livro; a pesquisadora, o bebê e o livro. O registro 

escrito produziu uma descrição de atitudes e aquisições mentais, procedimentais e culturais: 

“rudimentos do comportamento leitor”. No trabalho apresento os primeiros resultados da pesquisa 

que registra um processo de alfabetização literária de uma bebê, a Júlia, em outubro de 2016 com 

um ano e cinco meses. 

Entre as questões iniciais estavam: Houve manifestações orais e/ou gestuais quando da 

apresentação dos primeiros livros? Houve preferência quanto a formatos, títulos, gêneros, autores 

e/ou enredos de livros? Houve mudança de atitude (pegar, abraçar, por na boca, rasgar, segurar, 

folhear, ler) com relação ao artefato? 

Entre os resultados colhidos, a observação que, no celular e no tablet, aos dois meses, seu 

dedinho já se deslocava da esquerda para a direita, para trocar de tela. Diante do livro, logo depois, 

Júlia tentou usar o mesmo mecanismo para ler: trocar de página com o dedo. Aos cinco meses, 

sentada, via e ouvia histórias com atenção. Aos seis, já segurava o livro entre as mãos e, quando 

desejou folheá-lo, conseguiu. Neste mesmo tempo, ouvia narrativas observando atentamente as 

imagens e voltando-se, mais de uma vez, para a leitora, em busca da origem da voz que ouvia. 
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Com um ano e quatro meses, Júlia folheava com desenvoltura livros em suas mãos, no chão ou 

sobre a mesa e, diante deles, balbucia enfaticamente, “lendo em voz alta”. 

Como conclusão desse processo que está se desenvolvendo percebi que quando a criança 

está sendo alfabetizada literariamente e indica perceber os ritos no trato com o livro possui 

atitudes como a) estranhar, comparar, descartar, fechar, devolver; b) apontar o livro ou imagens 

nele e procurar imagens ou livro que mais gosta; c) folhear, reclamar se ele fecha, comemorar ter 

encontrado algo conhecido; d) mostrar que está rasgado; e) ouvir com atenção, responder a 

perguntas olhando ou apontando, ajudar a folhear, balbuciar, exclamar, por a mão na cabeça e 

“ler” em voz alta, com entonação. 

Todas essas atitudes – ensinadas/adquiridas indicam que o pequeno da espécie precisa ser 

inserido na cultura do escrito, no trato com os artefatos que a integram e com os sentidos dados 

por nós, adultos, à leitura. Sem essa “apresentação” o livro fica relegado a mais um brinquedo 

entre tantos outros disponíveis à criança, não sendo, necessariamente significado por ela. 
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Resumo: Este trabalho, que contou com o financiamento da FAPEMIG, entende que a 

palavra, por ser um dos signos de comunicação entre interlocutores, manifesta- se por 

discursos e que, por sua vez, concretiza-se em textos, sejam estes verbais ou não verbais, o 

que permite um movimento de interação que ocorre por meio da atividade leitora. A leitura 

pode ser definida, nesse sentido, como um processo de interação com a palavra 

materializada pelo texto e como ação mediadora da compreensão de mundo, que envolve 

características essenciais e singulares do homem, levando a sua capacidade simbólica e de 

inter-relação com outra palavra, nos diversos contextos sociais. Assim, um texto só se 

completa com o ato da leitura na medida em que é atualizado pela atividade linguística e 

pela produção de sentido. Diante disso, este trabalho tem por objetivo apresentar e discutir 

os resultados de uma proposta de formação de professores, da educação infantil e séries 

iniciais do Ensino Fundamental, como leitores e mediadores da leitura literária, 

desenvolvida pelo Núcleo de Estudos em Linguagens, Leitura e Escrita, da UFLA, MG. O 

texto articula uma reflexão teórica a partir de experiências de leitura vivenciadas durante o 

curso de formação como ações provocativas que desencadearam práticas de leituras 

significativas e estimuladoras de outras leituras. O trabalho assume como fundamentação 

teórica a concepção de linguagem de Bakhtin, e a leitura como produção de sentidos 

defendida por Goulemot, entre outros autores que discutem a relação entre leitor e a leitura. 

Nesta rede discursiva pretende-se entender a formação de leitores como um processo de 

construção social, decorrente de experiências e ações mediadoras. 

Palavras-chave: Linguagem. Mediação de leitura. Formação de leitores. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho parte da premissa de que a atividade de leitura pode ser considerada como 

um processo interdiscursivo e como uma possibilidade de inserção do sujeito-leitor na cultura 

escrita, ao atribuir um significado e uma finalidade para diferentes formas de uso da linguagem. 

Os atos de ler e escrever podem ser compreendidos como formas de interação social entre 

os sujeitos. A linguagem escrita possui um direcionamento a um interlocutor: quem escreve, 

escreve com o propósito em relação ao seu destinatário, para quê e para quem está escrevendo, 

isto é, tem sempre uma finalidade e um interlocutor, ainda que essa escrita se destine a si mesmo. 

A atividade de leitura permite este encontro entre o leitor e a produção escrita o texto. Um 

encontro nem sempre marcado pela linearidade, pela fluidez ou pelo contentamento, mas que 

                                                 
37 Manifesta-se o agradecimento à agência de indução e fomento à pesquisa Fundação de Amparo 

à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, que muito contribuiu para que a apresentação 

deste trabalho fosse realizada 
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tantas vezes, oscila entre o cansaço, o desconforto pela temática ou pela rusticidade da ação 

leitora. 

Tome-se como exemplo a criança não alfabetizada ou no início do processo de 

alfabetização, como um leitor iniciante. O fato de ela ter pouco contato com a cultura escrita, de 

sua relação com a leitura ser, por vezes distante ou insuficiente, ou mesmo que ao texto oral ou 

escrito não seja atribuído significados socialmente legitimado conforme a convenção linguística 

exige, isso não a impede de se sentir envolvida pelas histórias que ouve, colocando-se na condição 

de leitora ouvinte ou leitora de imagens. 

Não ter o domínio do código linguístico não minimiza a capacidade de compreensão textual 

por parte da criança, nem o envolvimento com o contexto da narrativa e muito menos a impede 

de sentir-se estimulada a aprender a ler e a escrever, conforme descreve Goulart (2012a). 

No entanto, se pensarmos num leitor alfabetizado, experiente, que compartilha das ações 

do mundo letrado, possui vivências e experiências de atividades leitoras, fazendo uso social das 

atividades de leitura e escrita, dialogando com a multiplicidade de linguagens no contexto social, 

podemos questionar, então, de que forma este leitor experiente articula sua capacidade de 

compreensão textual, a partir de histórias ouvidas e como descreve sua experiência com as 

narrativas lidas. 

Isso se deve ao fato de que a leitura não se restringe ao aspecto decodificador, à projeção 

sonora entre fonema-grafema, mas, antes, amplia-se mediante a capacidade interativa e dialógica 

que pode manifestar-se em diferentes atividades e práticas leitoras. 

Neste sentido, a presente reflexão considera que há uma relação dialógica e interativa que 

se estabelece antes, durante e após o desenvolver de atividades leitura, a exemplo da apreciação 

da narrativa a partir da qual, os leitores-ouvintes expressam sua afetividade diante do texto, 

contribuindo, assim, para o processo de formação leitora, para além da simples decodificação 

linguística. 

Assim, este trabalho pretende refletir sobre a atividade leitora a partir dos resultados 

decorrentes do curso de extensão “Linguagem, leitura e educação infantil: na arte de tecer e coser 

histórias”, desenvolvido pelo Núcleo de Estudos em Linguagens, Leitura e Escrita (NELLE), 

vinculado ao Departamento de Educação da Universidade Federal de Lavras, MG. 

A proposta do curso, que se desdobra das atividades desenvolvidas pelo NELLE, teve como 

finalidade a formação de professores da educação infantil e dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, os quais assumiram o papel de leitores ouvintes, por meio de uma ação mediadora 

da leitura literária, como também, de diferentes experiências de leitura vivenciadas durante o 

curso de formação as quais desencadearam práticas de leituras significativas e estimuladoras de 

outras leituras. 

O texto articula uma reflexão teórica a partir da concepção de linguagem como processo 

de interação, com base na teoria da Enunciação de Bakhtin (1997, 2005, 2006) e da concepção de 

leitura como produção de sentidos, defendida por Goulemot (2001), entre outros autores que 

discutem a leitura literária na educação. 

 

LINGUAGEM E LEITURA COMO PROCESSO DIALÓGICO 

 

A linguagem como forma de expressão e interação dos sujeitos com mundo o cerca, com o 

outro e consigo mesmo, manifesta-se em palavras seja ela escrita, falada, cantada, gesticulada, 

sinalizada, declamada ou incorporada. As palavras compõem a realidade social, psíquica, 

simbólica que constitui o nosso cotidiano. 
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Uma vez materializada em palavras a linguagem se amplia para além do vocábulo isolado, 

resultante da relação grafema-morfema, tornando-se uma forma de expressão de ser e estar no 

mundo. Uma forma que se coloca em movimento diante de um “eu” mesmo e se move em direção 

ao outro, em busca de outras novas palavras. 

Segundo Bakhtin (2006, p.96), a forma linguística, seja numa expressão verbal, seja na não 

verbal, apresenta-se aos interlocutores no contexto de enunciações, o que sugere uma interação 

com o contexto ideológico no qual está relacionada, por isso “[...] não são palavras o que 

pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou 

triviais, agradáveis ou desagradáveis, etc. A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou 

de um sentido ideológico ou vivencial”. 

Compreendendo a palavra como linguagem, como forma interlocução, Bakhtin (2006) 

aponta que a expressão em forma de enunciação “[...] é o produto da interação de dois indivíduos 

socialmente organizados e, mesmo que não haja um interlocutor real, este pode ser substituído 

pelo representante médio do grupo social ao qual pertence o locutor”. 

Assim, a palavra tem destino certo a um interlocutor e a alteração da linguagem ocorre em 

relação a quem se dirige a palavra, visto que pode “[...] tratar de uma pessoa do mesmo grupo 

social ou não, se esta for inferior ou superior na hierarquia social, se estiver ligada ao locutor por 

laços sociais mais ou menos estreitos (pai, mãe, marido, etc.)”. (Bakhtin, 2006, p.114). 

Uma vez materializada em livros, tal linguagem propicia a interação com e entre os leitores. 

É o caso dos livros de literatura infantil, cujo suporte de interação da palavra é marcado por formas 

de interlocução previamente estabelecidas e articuladas, pois não há neutralidade na elaboração 

das obras, mas determina-se, segundo Bakhtin (2006, p. 114) “[...] tanto pelo fato de que procede 

de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. Ela constitui justamente o produto da 

interação do locutor e do ouvinte”. 

Desta forma, considera-se que a produção impressa está marcada não apenas por aquele 

que produz a obra, mas também para aquele a quem ela se destina, visto que “[...] toda palavra 

serve de expressão a um em relação ao outro”. Através da palavra, defino-me em relação ao outro, 

isto é, em última análise, em relação à coletividade. A palavra é uma espécie de ponte lançada 

entre mim e os outros. Se ela se apoia sobre mim numa extremidade, na outra se apoia sobre o 

meu interlocutor. A palavra é o território comum do locutor e do interlocutor. (Bakhtin, 2006, 

p.114) 

A palavra, arena comum entre interlocutores, se materializa como discurso concretizado 

em textos que permitem a interação por meio da atividade leitora. 

A leitura pode ser definida, então, como um processo de interação que a partir da 

materialização da palavra possibilita a compreensão de mundo e das idiossincrasias dos sujeitos 

considerando a capacidade de esses estabelecerem inter-relações na medida em que compreendem 

os diferentes contextos que marcam os discursos. Assim, um texto só se completa com o ato da 

leitura na medida em que é atualizado pela atividade linguística e pela produção de sentido. 

Percebe-se, nesse sentido, que um leitor experiente ou competente é aquele que consegue 

interagir com o texto, identificando não apenas elementos explícitos pelo código linguístico. 

Trata-se dos processos de inferência e da construção de sentido que ultrapassa a dimensão 

linguística, já que o leitor é capaz de estabelecer relações com outros textos graças a sua 

experiência de leitura que o leva a atribuir significados a elementos não concretizados no texto. 

Neste sentido, compreendemos que é na diversidade de situações sociais com que se 

defronta o leitor e que a escola deve mobilizar estratégias adequadas, de acordo com a 

intencionalidade da ação leitora. A partir do que nos mostra os estudos de Goulemot (2001, p.108) 
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a leitura é um ato de produção de sentidos, visto que “[...] ler é, portanto constituir e não 

reconstituir um sentido”. 

De acordo com o autor, ler é uma ação com e sobre o texto e tem por finalidade 

compreender, estabelecer relações e produzir sentidos. Além disso, ler é um ato tão produtivo 

quanto escrever, visto que o texto é recriado e reconstruído pelo leitor. Verifica-se que ocorrem 

transformações e enriquecimentos do texto por parte do leitor que, no momento da leitura, está 

em trabalho intelectual e afetivo, tanto no plano social quanto no individual. Nesta exploração 

oral e/ou escrita ele está produzindo outros textos a partir do texto lido. Assim, o leitor deve ser 

encarado como produtor e não como repetidor passivo do que lê. 

Considera-se que ao ouvir uma história, tanto a criança quanto o adulto tornam-se leitores 

ouvintes e ativos, pois podem observar, analisar, argumentar e posicionar-se frente ao contexto 

da narrativa e das ilustrações, relacionando- as a diferentes situações e/ou experiências vividas, 

vistas e ouvidas. O mesmo ocorre com as cenas de filmes, desenhos, documentários, telenovelas, 

entre outras possibilidades com as quais esses leitores/ouvintes se deparam. O ato de ler amplia a 

percepção devido às diferentes manifestações da linguagem, a exemplo da oral, escrita, corporal, 

cinematográfica, musical, virtual, visual, entre outras. 

É preciso, então, compreender a atividade de leitura não apenas como um instrumento de 

aprendizagem e aquisição de conhecimentos do código linguístico, mas também como forma de 

participação crítica, reflexiva e ativa que leva o sujeito a posicionar-se diante das muitas e 

diferentes leituras e contextos que se apresentam a ele. 

Levando em conta a relação entre a leitura e o contexto social do aluno, é pertinente trazer 

a concepção de Paulo Freire (1996, p. 8) sobre o ato de ler. Ao descrever que “a leitura de mundo 

precede a leitura da palavra” o autor defende que muito antes que a criança conheça e domine o 

código da língua escrita, ela já faz uma leitura do mundo à sua volta de diversas maneiras. 

Isso remete ao sincretismo de linguagens que requer do leitor um movimento de interação 

e interlocução, e para o qual, independentemente da idade cronológica deve-se criar situações e 

objetos de leitura que possibilitem a compreensão textual. 

 

FORMAÇÃO ESTÉTICA E DIALÓGICA DE PROFESSORES-LEITORES 

 

Retomando o enunciado de Freire (1996) sobre a leitura de mundo preceder a da palavra, 

cabe, agora, acenar para a dimensão estética configurada nas experiências de leitura decorrentes 

do curso que objetivou essa reflexão. A arena comum (a palavra) que se colocou diante dos 

professores participantes do evento transitou entre o prazer propiciado pelos diferentes textos e 

pelas múltiplas leituras e o estranhamento causado diante de leituras nem sempre confortáveis do 

ponto de vista da linearidade proposta pela sintaxe linguística tradicional. 

A reflexão sobre a arte de contar e coser histórias implicou posturas mais autônomas, já 

que a palavra como ponte lançada entre um “eu” e um “outro” conduziu a outros territórios de 

sentido graças à dimensão corporal que foi privilegiada em todos os encontros, fazendo com que 

a experiência de ler se consubstanciasse à corporal. 

Nada de novo até então, porém, se considerarmos o quanto a prática de leitura vai se 

perdendo após a educação infantil, e, mais ainda, o quanto a leitura, sobretudo em voz alta e em 

postura vertical, vai sendo substituída por uma leitura cada vez mais silente veremos o quanto os 

docentes necessitam retomar o hábito de leitura considerada na perspectiva corpórea e não apenas 

a intelectual, como parece ocorrer na maioria das instituições de ensino. 
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Diante disso, assumimos como proposta de formação de professores- leitores um curso de 

extensão, em que a atividade privilegiada de cada encontro era a leitura de textos literários aos 

docentes. O curso aconteceu em cinco encontros e para a leitura escolhemos a obra de “Sonho de 

uma noite de verão”, de Willian Shakespeare. A leitura da obra foi parcial, devido ao tempo, o 

que gerou ações e reações distintas nos professores-leitores. 

Ao término do curso solicitamos a descrição de em forma de um relato da experiência 

leitora vivenciada nos encontros. Para aguçar nossa reflexão destacaremos alguns fragmentos dos 

relatos de experiência38. 

 

Minhas impressões enquanto participante discente do curso de extensão proporcionado pelo 

Departamento de Educação, dentro da disciplina ministrada pela professora Ilsa, foram as 

melhores possíveis de se ter. 

Participei como ouvinte, na leitura de emocionantes textos e como uma criança, quase não podia 

esperar pela próxima leitura, o que me afetou ao ponto de ler todo o livro: Sonhos de uma noite de 

verão. 

Outro destaque foi a dinâmica proposta pela professora Dalva, em que líamos, em voz alta, trechos 

diferentes andando pelo anfiteatro, o que me trouxe diferentes possibilidades de se pensar a leitura. 

(Relato cursista, R. F.) 

 

Nesta fala, a cursista destaca dois momentos significativos: o primeiro trata-se da 

experiência de leitora-ouvinte de um texto e os impactos da atividade de leitura, a ponto da 

cursista ir em busca da obra. O segundo referiu- se à atividade diferenciada de leitura. Ambas 

atividades trabalharam de modo direto a ação leitora, sentida e experienciadas no corpo leitor. 

As práticas de leitura não são significadas em si mesmas, não acontecem somente por meio 

dos olhos ou do psiquismo; são modos aprendidos e ensinados culturalmente de lidar com 

determinados objetos e de atribuir-lhes sentidos. A leitura ganha, então, uma dimensão mais 

ampla do que apenas um ato intelectual, ela é um envolvimento do corpo como um todo, uma 

inserção num lugar, num ambiente, sendo também este um envolvimento consigo e com os outros, 

conforme nos descreve Chartier (2001, p. 16). 

A leitura, enquanto prática cultural, requer do leitor um elenco próprio: objeto de leitura, 

gestos, espaços, pessoas, atitudes, uma predisposição. Lê-se através de uma junção de sentidos 

que operam em ressonância: o toque, o cheiro, a posição do corpo, a sonoplastia do ambiente, 

enfim, Goulemot (2001, p.109) explicita que “[...] há uma dialética inscrita na história do corpo 

e do livro.” E acrescenta que as “[...] relações com o livro, isto é, a possibilidade de constituir 

sentido, dá-se por meio dessas atitudes do leitor”. (GOULEMOT, 2001, p. 109) 

Para Goulemot (2001) as atitudes do leitor compõem ritos de leitura, a posição que assume 

ao iniciar a leitura, seja sentado em pé ou deitado, o local em que se realiza, seja no quarto ou 

num escritório, sozinho ou com outras pessoas. E, neste contexto, sugere que as ações do 

indivíduo com este material possibilitam a efetivação de várias situações de leitura, como também 

a constituição de sentidos para o ato de ler. 

Para Manguel (1997, p. 201) quando texto e leitor se encontram intimamente, ocorre uma 

ligação profunda, indescritível, que segundo o autor está além da apropriação do conteúdo do 

escrito: 

 

Lemos intelectualmente, num nível superficial, aprendendo certos significados e conscientes de 

certos fatos, mas ao mesmo tempo, invisivelmente, texto e leitor se entrelaçam, criando novos 

                                                 
38 Para manter a privacidade e postura ética da pesquisa não mencionaremos os nomes dos integrantes que 

cederam os relatos. 
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níveis de significado, e, assim, toda vez que, interagindo-o, fazemos o texto entregar algo, 

simultaneamente nasce sob ele outra coisa que ainda não aprendemos. 

 

Desta relação entre o sujeito-leitor e o livro, primeiramente como ouvintes, depois como 

leitores autônomos, emerge o desejo de posse do livro, conforme nos mostra os estudos de Goulart 

(2009, 2012b), os livros trazem marcas de uma posse temporária ou duradoura, cedidas por seu(s) 

leitor(es). 

 

Cada leitura feita pelos professores foram de enorme aprendizagem, demonstrando a importância 

da leitura não só para crianças, mas também para nós, adultos. As diferentes formas de contação 

de história, não só de palavras, mas de figuras, foram bem representadas. Percebi que as diferentes 

entonações de voz para cada personagem nos aproximam da história. É algo que chama atenção. 

(Relato cursista D. O.) 

 

Ao longo do curso, muitas possibilidades de leitura, dentre as quais cabe destacar, a leitura 

de si para si e a de si para o outro. A partir desse processo de interação, muitos movimentos, 

propostas, reflexões críticas e leituras (re)surgiram possibilitando o diálogo sempre profícuo entre 

tradição e inovação. 

Não se trata somente de substituir a voz no sentido de sua sonoridade, o que já é bem ruim, 

mas, e talvez o mais prejudicial, substitui-la no seu sentido social, ou seja, no sentido de sua 

polifonia, como apontou Bakhtin, segundo o qual a essência da polifonia 

 

[...] consiste justamente no fato de que as vozes, aqui, permanecem independentes e, como tais, 

combinam-se numa unidade de ordem superior à homofonia. E se falarmos de vontade individual, 

então é precisamente na polifonia que ocorre a combinação de várias vontades individuais, realiza-

se a saída de princípio para além dos limites de uma vontade. Poder-se-ia dizer assim: a vontade 

artística da polifonia é a vontade de combinação de muitas vontades, a vontade do acontecimento. 

(BAKHTIN, 2005, p. 21). 

 

 

Notamos, assim, um risco de esvaziamento que poderá levar a ato de ler a mera 

decodificação linguística. Daí ser imprescindível retomar a atividade de leitura na perspectiva de 

ação coletiva, corporal e interativa, sem perder de vista, no entanto, a individualidade do leitor, 

cuja leitura de mundo precede a leitura da palavra, para, finalmente a ela se somar produzindo 

novos sentidos e novas leituras. 

 

Nós, neste curso oferecido pelo Departamento de Educação da Universidade Federal de Lavras, 

tivemos a oportunidade de aprender novas formas de contação de histórias e também de reviver 

momentos que muitas vezes só são feitos quando estamos na Educação Básica, como por exemplo, 

a leitura de um livro, feita pela professora aos cursistas. Cada capítulo era lido a cada dia de curso, 

ou seja, apenas nas quartas-feiras, e isso, instigava ainda mais saber sobre a história do livro de 

Shakespeare. A ansiedade para saber o que aconteceria nas “cenas dos próximos capítulos” era 

grande. (Relato Cursista T. A.) 

 

O relato aponta para uma ação leitora provocadora que permite aproximação de fissuras do 

desejo de compreender o enredo da história, o aguçar da curiosidade. A leitura interrompida 

provocar o querer saber. 

Tradição no sentido da proposta temática – ler, contar, criar um livro, e inovação – fazer 

desses atos experiências pautadas no encontro de fissuras que deslocaram o texto para outras 

margens interpretativas. Enfrentá-lo, degustá-lo, dele prescindir em algum momento, ouvi-lo e 
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ressignificá-lo para então reescrevê-lo atribuindo-lhe sentidos outros. Este foi o exercício ao qual 

os envolvidos se entregaram. 

Todavia, tal enfretamento não se deu de forma aleatória, tendo em vista o suporte teórico 

que ancorou o diálogo, sem, no entanto, se prender a ele a ponto de reduzir a experiência estética 

a mera leitura e escrita. 

A aquisição de linguagem e da leitura não se dá afastada da teoria, ao contrário, sua efetiva 

compreensão decorre da relação entre teoria e prática, por isso, não se privilegiou uma em 

detrimento de outra, mas a interação entre ambas, da qual resultou o processo dialético que deve 

nortear a relação de ensino e aprendizagem. 

Esta foi a perspectiva adotada ao longo do curso considerando a compreensão de que as 

experiências leitoras se configuraram a partir das fissuras encontradas nos processos formativos, 

os quais propiciaram a fruição e a formação estética dos professores, para os quais o desafio é 

formar para além de prerrogativas educativas engessadas e esvaziadas. 

De modo geral, os envolvidos professores da educação infantil e das séries iniciais do 

Ensino Fundamental, manifestaram curiosidade pelas múltiplas leituras e sentiram-se provocados 

pelo desejo de contar, recontar e escrever histórias, o que derivou na confecção de livros pelos 

grupos envolvidos no curso. 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Este trabalho teve por objetivo apresentar e discutir os resultados de uma proposta de curso 

de formação inicial e continuada de professores, como leitores e mediadores da leitura literária, 

desenvolvida pelo Núcleo de Estudos em Linguagens, Leitura e Escrita, (NELLE), vinculado ao 

Departamento de Educação da UFLA. 

As observações dos relatos apontaram que o ato de ler se mostra provocador de ações 

leitoras que reativam outras leituras vivenciadas pelo leitor ouvinte. Nesse sentido, o ato leitor 

torna-se dialógico na medida em que aciona as muitas experiências que aproximam os leitores-

ouvintes e desse intercâmbio decorrem posturas mais reflexivas e críticas sobre o que se lê, como 

se lê e qual o papel do docente e das instituições nesse processo. 

Cabe ressaltar também, de acordo com os fragmentos dos relatos apresentados, que a 

experiência leitora tem a ver com a experiência de mundo. Graças a ela, a experiência de mundo, 

preenchemos os novos horizontes que se colocam entre nós e o mundo. E a palavra, verbal ou 

não, é o signo mediante o qual (re)significamos nossa existência. 

Ao experienciar atividades de leitura o sujeito-leitor sente-se provocado, de conhecer a 

obra, desperta-se o sentimento desejante de ter consigo a obra, para assim se revelar. Espera um 

olhar para se mostrar, um toque para se deixar sentir e uma leitura para se construir um diálogo. 
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A PRIMEIRA SÓ: REPRESENTAÇÕES VISUAIS 

 

Daniela Bunn (CFNP) 

danibunn@yahoo.com.br 

 

Resumo: De escrita profunda e sensível, Marina Colasanti nos brinda com o livro “Uma 

ideia toda azul” (1998), com contos que falam das profundezas do ser, numa linguagem sutil 

e tocante. Este artigo apresenta uma proposta de trabalho utilizada no ensino fundamental 

(e médio), parte integrante de um projeto de leitura com esse livro. Ao trabalhar 

especificamente com o conto “A primeira só”, nas aulas de Redação, procurou-se extrair a 

essência do texto verbal e transformá-lo em imagem: uma imagem pulsante, híbrida de 

sentidos a partir da experiência com o texto literário. Trabalhou-se da estrutura da narrativa 

à relevância do texto na sua relação com o cotidiano, por meio da leitura paralela do Mito 

de Narciso. Partiu-se de memórias de experiências vividas pelos alunos, de dramas pessoais, 

do estudo do eu – memórias que dialogam diretamente com a profundidade psicológica do 

conto: uma menina, sua solidão e seu egocentrismo. Propõe-se relatar a experiência de 

ensino-aprendizagem rica de sentidos proliferantes vivenciada por meio da leitura do texto, 

dos intertextos, das experiências pessoais e das imagens criadas pelos alunos. Como 

resultado final do trabalho obteve-se imagens tão encantadoras e reveladoras como o 

próprio conto. Atividades como esta, de percepção e leitura de texto e, posteriormente, 

leitura de imagem contribuem para o crescimento e conhecimento do aluno em sua relação 

com o mundo e com os outros. O objetivo da atividade, além da leitura, discussão e estudo 

do texto, foi possibilitar aos alunos lerem as imagens-textos dos colegas, dispostas nos 

murais da escola, imagens ricas de significados e fazer com que percebessem uma das 

múltiplas linguagens com as quais podemos nos expressar: a representação visual. 

Palavras-chave: Leitura. Imagem. Representação visual. 

 

UM CONTO PARA GOSTAR – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

Era linda, era filha, era única. Filha de rei. Mas de que adiantava ser princesa se não tinha com 

quem brincar? 

Sozinha, no palácio, chorava e chorava. Não queria saber de bonecas, não queria saber de 

brinquedos. Queria uma amiga para gostar. 

Marina Colasanti, “A primeira só” (1998, p. 26) 

 

Uma menina. A solidão de um palácio. A vaidade. Um espelho. Cacos de amigas. Pó 

brilhante de ilusões. Buscas e perdas. A vaidade. Imagens fortes que marcam a escrita profunda 

e sensível de Marina Colasanti
1
. No livro Uma ideia toda azul (1998), a escritora nos brinda com 

contos que falam das profundezas do ser, da aceitação das diferenças, do amor incondicional, 

numa linguagem sutil e tocante. Dentre eles está um conto muito especial para ser usado em sala 

de aula. O texto é curto, pode ser lido tranquilamente duas vezes durante a aula. É a partir da 

leitura e releitura de “A primeira só” que apresento uma proposta de trabalho utilizada no ensino 

fundamental e médio, parte integrante de um projeto de leitura com o livro. O intuito de trabalhar 

com esse conto gira em torno da problemática: como nossos jovens lidam com a solidão, o 

egoísmo e a vaidade? Eles se reconhecem nesse conto? Fazem pontes entre o real e o ficcional, 

percebem a verossimilhança? Qual a experiência mais significativa de análise do texto? A escrita 

ou a visual? 

Procuro em minhas aulas de Redação trazer textos de intensidade de escrita poética, que 

pulsam, que falam do quotidiano por uma linguagem, muitas vezes, fantasiosa, fantástica, 
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nonsense. O que Colasanti nos propicia, entre espelhos, corças, fadas, princesas e unicórnios é 

nada mais do que nosso quotidiano: a solidão, o egoísmo, as diferenças, as superações, o amor, a 

decepção. O desafio da leitura era fazer com que os alunos percebessem a profundidade da escrita 

e conseguissem se ver em cada um dos cacos desse espelho. 

Ao trabalhar com o conto nas aulas de Redação, procurei extrair a essência do texto verbal 

e transformá-lo em imagem: uma imagem pulsante, híbrida de sentidos a partir da experiência 

com o texto literário. Trabalhei da estrutura da narrativa à relevância do texto na sua relação com 

o cotidiano, por meio da leitura paralela do Mito de Narciso e da verossimilhança. Partimos de 

memórias de experiências vividas pelos alunos, de dramas pessoais, do estudo do eu – memórias 

que dialogam diretamente com a profundidade psicológica do conto: uma menina, sua solidão e 

seu egocentrismo. 

 

 

Figura 1: Capa do livro do qual foi extraído o conto “A primeira só” (1998) 

 

 

Proponho-me a relatar a experiência de ensino-aprendizagem rica de sentidos proliferantes 

vivenciada por meio da leitura do texto literário, das experiências pessoais e das imagens criadas 

pelos alunos. Vejamos as etapas do trabalho proposto: 

 

ETAPAS DO PROJETO 

 

Hipóteses: O que se pode intuir pelo título; 

Leitura do conto pela professora; 

Confronto do título com o enredo; 

Discussão por meio de questões geradoras; 

Análise dos elementos da narrativa; 

Pesquisa e leitura do mito de Narciso; 

Espelhamento dos dois textos; 
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O que é um mito; 

Discussão de palavras-chaves: egoísmo, narcisismo, vaidade, solidão, atitudes e 

posicionamentos; 

Releitura do conto por meio de desenho (representação visual); 

Exposição um a um dos desenhos: interpretação, leitura e comentários do autor e dos 

colegas; 

Exposição dos trabalhos para outras turmas por meio do mural da escola. 

Total de aulas da atividade (2 h/a semanais) – 12h/a 2h/a leitura e interpretação (em sala 

e como tarefa); 

2h/a discussão das questões geradoras e dos elementos da narrativa, foco no narrador; 

2h/a pesquisa e socialização do mito de Narciso e do termo “ verossimilhança”; 

representação visual (finalização em casa); 2h/a leitura dos desenhos dos colegas e comentários 

dos autores; 2h/a montagem e apreciação do mural; 

2h/a prova escrita. 

Aplicação das atividades: Duas turmas de 9º. ano do ensino fundamental e duas de 1º. 

Ano do ensino médio 
 

Total de alunos envolvidos: 148 alunos 

Dados coletados: discussões em sala de aula, tarefas escritas e imagens escaneadas 

 

Como resultado final do trabalho obteve-se imagens tão encantadoras e reveladoras como 

o próprio conto. Atividades como esta, de percepção e leitura de texto e, posteriormente, leitura 

de imagem contribuem para o crescimento e conhecimento do aluno em sua relação com o mundo 

e com os outros. O objetivo da atividade, além da leitura, discussão e estudo do texto e das 

temáticas envolvidas, foi possibilitar aos alunos lerem as imagens-textos dos colegas, dispostas 

nos murais da escola, imagens ricas de significados e fazer com que percebessem uma das 

múltiplas linguagens com as quais podemos nos expressar. 

Vejamos, descritivamente, as etapas do processo à luz das imagens geradas pelo conto. No 

primeiro momento, em A bola de ouro e os cacos de espelho no chão: a primeira leitura só, 

veremos as questões geradoras - as provocações do professor, e pequenos comentários que 

resumem as percepções dos alunos, dados coletados durante a correção e discussão das questões. 

Num segundo momento, em Estilhaços e ressignificações, algumas produções dos alunos e 

comentários finais. Espalhados pelo artigo, fragmentos do conto, do qual aconselho a (re)leitura 

e a (r)entrega ao encantamento antes de continuar a leitura do artigo. O conto encontra-se no final 

do artigo, para deleite. 

 

A BOLA DE OURO E OS CACOS DE ESPELHO NO CHÃO: A PRIMEIRA LEITURA SÓ 

 

De noite o rei ouvia os soluços da filha. De que adiantava a coroa se a filha da gente chora à noite? 

Decidiu acabar com tanta tristeza. Chamou o vidraceiro, chamou o moldureiro. E em segredo 

mandou fazer o maior espelho do reino. E em silêncio mandou colocar o espelho ao pé da cama 

da filha que 

dormia. 

Marina Colasanti, “A primeira só” (1998, p.26) 
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O foco central do texto e a personagem principal são facilmente caracterizados, mas outro 

personagem também foi o alvo de nossas discussões em sala de aula: a figura do rei. Que figura 

paternal manda fazer um espelho gigante para que a filha não se sentisse mais só? O que 

representa essa figura paternal e o que representa o espelho nesse conto? A alegria passageira da 

filha é confrontada com a fugacidades de muitos pais hoje, ao julgarem que presentes preenchem 

espaços humanos e a tão sonhada amiga da princesa, era apenas uma ilusão: 

 

Quando a princesa acordou, já não estava sozinha. Uma menina linda e única olhava para ela, os 

cabelos ainda desfeitos do sono. Rápido saltaram as duas da cama. Rápido chegaram perto e 

ficaram se encontrando. Uma sorriu e deu bom dia. A outra deu bom dia sorrindo. 

- Engraçado – pensou uma -, a outra é canhota. E riram as duas. (COLASANTI, 1998, p. 27) 

 

Dessa forma, pensado nos elementos da narrativa, começou nosso estudo do texto. A leitura 

com voz doce e pausada, num caminhar lento pela sala, com os olhos nos olhos dos alunos, trouxe 

às pausas um tom de suspense e espera: provocações. Gosto muito do termo provocação quando 

penso nas atividades em sala: provocare, do latim, chamar para fora, mandar sair, mandar vir, 

estimular, desafiar. Quando penso em lançar a imagem de uma “provocação literária”, termo que 

já discuti em outros artigos, penso em oportunizar uma experiência estética: seja a própria leitura 

ou o resultado dessa leitura. Aí surge o desafio. Como promover momentos que possibilitem 

olhares híbridos? Como incluir cada vez mais o olhar estético em sala de aula? 

Para que esse desafio seja eficaz precisamos de uma figura, que vou chamar de professor-

provocador, o material de apoio desse provocador é o texto (verbal e não-verbal) deve ser um 

texto vivo que possibilite múltiplas articulações. Wladimir Garcia, em A produção de sentidos e 

o leitor: os caminhos da memória (2012, p. 117) afirma que 
 

Todo texto vivo, importante (ele importa para o leitor), tem a capacidade de invocar outros textos, 

de estimular conflitos produtivos no leitor. O bom texto, aquele que força o pensamento, que 

responde a uma necessidade de conhecimento do leitor, que desenha problemas, que resolve 

problemas, possui, sobretudo, o mérito essencial de também indagar o leitor, de levá-lo a buscar, 

no tecido textual do qual é constituído, uma articulação possível. 

 

Geralmente, em sala de aula, e muitos colegas vão concordar comigo, tudo começa com a 

resistência. Resistência dos alunos à leitura, à escrita, às atividades. Mas o professor-provocador 

deve encontrar meios de modificar esse quadro. Proponho, assim, pensarmos na metáfora da bola 

de ouro e do espelho, a partir do fragmento abaixo: 

 

O rei, encantado com tanta alegria, mandou fazer brinquedos novos, que entregou à filha numa 

cesta. Bichos, bonecas, casinhas e uma bola de ouro. A bola no fundo da cesta. Porém tão brilhante, 

que foi o primeiro presente que escolheram. 

Rolaram com ela no tapete, lançaram na cama atiraram para o alto. Mas quando a princesa resolveu 

jogá-la nas mãos da amiga, a bola estilhaçou jogo e amizade. (COLASANTI, 1998, p. 27-28) 

 

Dada a primeira etapa de leitura e impressões reais, o professor chega com sua bola de ouro 

de debulha uma série de questões interpretativas. Mas são dessas questões que o professor extrai 

informações e posicionamentos dos alunos, vê quem prestou atenção na leitura e tenta conduzir o 

jogo de sentidos e a percepção da verossimilhança. As conexões entre o texto e as imagens 

mentais produzidas é de grande interesse. Para um texto com tanta profundidade, o que toca o 

aluno? O que diz a seu mundo? Deleuze & Guattari, Capitalismo e Esquizofrenia (1995) afirmam 

não saber por quais signos um estudante aprende ou torna-se bom em alguma coisa [...] faz-se 
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necessário a insistência sobre uma compreensão ao pé da letra. A provocação de sentidos é uma 

insistência - aluno resiste e o professor insiste. 

Vejamos nossa bola de ouro, algumas provocações possíveis criadas e reorganizadas a 

partir de pesquisas, realizadas um pouco em sala e um pouco como tarefa, tendo em mente o foco 

na oralidade e na escrita: 

 

No conto “ A primeira só”, já no título, fica claro a questão da solidão. Indique um trecho 

que confirme esta afirmação. 

(Atividade facilmente resolvida pelos alunos) 

 

 

Selecione a frase do conto que julgue mais sensível e comente. (Diferentes frases para as 

quatro turmas, foi interessante observar o que cada aluno julgou sensível, a partir de suas 

experiências de vida) 

 
A princesa apresenta a necessidade de encontrar no outro a felicidade. Como ela busca essa 

necessidade na sua existência? (Quebrando os cacos, foi a resposta da maioria dos alunos) 

 
Pesquise o mito de Narciso e relacione-o ao conto de Marina Colasanti. 

(A parte a qual os dois morrem afogados no lago, por conta de sua vaidade, foi a mais 

comentada) 

 
Como vemos o egocentrismo e a vaidade em nossa atualidade? Qual a simbologia do 

espelho nesses contos e em outros que você conheça? 

(Os alunos falaram das redes sociais e do uso do celular, mencionaram o padrão de beleza 

imposto e, como simbologia do espelho, mencionaram o conto Branca de Neve) 

 

A princesa vê sua imagem invertida refletida no espelho, que recursos ajudam o leitor a 

construir essa imagem do reflexo? (Quase todos conseguiram responder corretamente: quando 

ela diz que a outra é canhota) 

 

O que é verossimilhança? 

(Pesquisa realizada, dificuldade apenas de aplicar ao texto) 

 

Escreva memórias que relatem situações que você ou algum colega tenha vivido, memórias 

que dialogam com a temática do conto. 

(Relatos) 

 

Qual a relação do título com o enredo? 

(A maioria das turmas respondeu que era a volta ao que ela antes: sozinha, por isso a 

primeira só) 
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Qual sua leitura sobre o personagem secundário que quis acabar com a tristeza de sua filha? 

Comente sobre a figura do rei. 

(Comentários negativos sobre o personagem, dificuldade de perceber a verossimilhança) 

 

Por que a princesa começou a estilhaçar as amigas? 

(Para não se sentir só, foi a maioria das respostas) 

 

Se esse conto fosse uma fotografia como seria composta sua imagem? Transforme o conto 

em uma ilustração significativa. 

 

Retrate um momento em especial ou um detalhe que tenha chamado sua atenção. 

(Resultados expostos no próximo item) 

 

Estudado o texto, pesquisado o termo “verossimilhança” e o Mito de Narciso, percebo a 

conscientização e a crítica à figura da menina e do pai, embora muitos ainda tiveram dificuldade 

ligar reconhecer a verossimilhança. A atividade mais relevante foi a de leitura das imagens dos 

colegas. A tentativa de fazer uma leitura outra do texto. A ida ao mural possibilitou a visão de 

uma sala para outra, a contemplação dos colegas e o aflorar dos dotes artísticos em verdadeiras 

imagens poéticas. No que tange às interpretações, as turmas do ensino médio tiveram maior 

desenvoltura, porém, as turmas do ensino fundamental mostraram-se mais empenhadas nas 

representações visuais, a partir do uso de cores e de desenhos mais elaborados. 

 

ESTILHAÇOS E RESSIGNIFICAÇÕES 

 

Uma moldura vazia, cacos de espelho no chão. 

Marina Colasanti, “A primeira só” (1998, p. 27) 

 

Após todo o trabalho com o texto foi requisitado aos alunos que, reunindo os estilhaços de 

suas percepções, representassem o conto por imagem, transformando o conto em uma ilustração 

significativa ao retratar um momento em especial ou o detalhe que mais tenha chamado a atenção. 

Além de toda as discussões significativas com as quatro turmas esse, sem dúvida, foi o momento 

mais rico: produzir e ler imagens. Mostrei às turmas uma a uma as representações, entre suspiros, 

risos, silêncios e intersísticos, as imagens foram apreciadas. Espontaneamente surgiram questões 

sobre as representações e os autores tiveram também a oportunidade de tecer seus comentários e 

explicar a representação de tal momento da história ou ainda o que a releitura pretendia. Os alunos 

conseguiram perceber a abstração do conteúdo do conto e assimilar a qual momento do enredo 

tal ilustração se ligava. 

Vejamos algumas representações visuais do conto: 
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Figuras 2 e 3: O olhar pelo espelho quebrado e o reflexo nos estilhaços. Atenção ao detalhe 
dos brinquedos, referente ao momento da narrativa que se refere à felicidade do rei que 
mandou fazer brinquedos novos, bichos, bonecas, casinhas e uma bola de ouro (cf. p. 27) 

 

 

Figuras 4 e 5: Única representação que mostrou uma princesa negra. Momento que retrata a 
bola de ouro quebrando o vidro e a tristeza da princesa. 
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Figura 6: A imagem apresenta uma perspectiva interessante, a do espelho, a suntuosidade do 
quarto da princesa e, ao fundo, o lago onde a princesa se jogou em busca da amiga que 
esperava por ela, seu próprio reflexo. 

 

 

Figuras 7 e 8: O maior espelho do reino e as rachaduras no espelho, ao que parece, na beira 
do lago 
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Figura 9: Retrata uma possibilidade oculta do que tenha acontecido com a princesa no fundo 
do lago. 

 

Figura 10 e 11: O rei, a bola a menina e o espelho. A coroa no lago. 

 

As 148 imagens retrataram diferentes momentos do conto, em quase todos a tristeza e a 

solidão, os cacos. Ao fazer a representação/abstração do conto, cada aluno procurou sensibilizar 

o expectador por meio da sua imagem por meio de simbologias. Como o modo de representação 

era livre, alguns alunos optaram por fazer colagens. 

O espelho e os cacos fizeram parte da maioria das representações, bem como os rostos das 

várias amigas espalhados pelos estilhaços. A cama, a janela, os brinquedos, as lágrimas. O sol, o 

tapete, a bola de ouro, a coroa. A floresta, o rei (que foi representado em apenas dois desenhos). 

Símbolos que retratam partes do enredo facilmente reconhecidas pelos leitores. 

Com essas representações e discussões sobre o modus operandi de produção das imagens, 

fechamos a atividade que girava em torno da solidão, do egoísmo e da vaidade no quotidiano de 

nossos jovens. As pontes entre o real e o ficcional foram feitas e, as redes sociais e o celular, 

entram como grandes vilões da história, bem como a ausência dos pais serem compensadas com 

coisas materiais. 
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O livro é muito rico de sentidos, híbrido, acredito que desde 1979, ano de sua publicação, 

vem sendo admirado e trabalhado em sala de aula. Atemporal, os contos de Colasanti são assim, 

sempre deixam marcas em nosso repertório leitor. Sem dúvidas, um livro para gostar e cacos para 

colar. 
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Para deleite: A primeira só (Marina Colasanti) 

 

Era linda, era filha, era única. Filha de rei. Mas de que adiantava ser princesa se não tinha com 

quem brincar? 

Sozinha, no palácio, chorava e chorava. Não queria saber de bonecas, não queria saber de 

brinquedos. Queria uma amiga para gostar. 

De noite o rei ouvia os soluços da filha. De que adiantava a coroa se a filha da gente chora à noite? 

Decidiu acabar com tanta tristeza. Chamou o vidraceiro, chamou o moldureiro. E em segredo 

mandou fazer o maior espelho do reino. E em silêncio mandou colocar o espelho ao pé da cama 

da filha que dormia. 

Quando a princesa acordou, já não estava sozinha. Uma menina linda e única olhava para ela, os 

cabelos ainda desfeitos do sono. Rápido saltaram as duas da cama. Rápido chegaram perto e 

ficaram se encontrando. Uma sorriu e deu bom dia. A outra deu bom dia sorrindo. 

- Engraçado – pensou uma -, a outra é canhota. E riram as duas. 

Riram muito depois. Felizes juntas, felizes iguais. A brincadeira de uma era a graça da outra. O 

salto de uma era o pulo da outra. E quando uma estava cansada, a outra dormia. 

O rei, encantado com tanta alegria, mandou fazer brinquedos novos, que entregou à filha numa 

cesta. Bichos, bonecas, casinhas e uma bola de ouro. A bola no fundo da cesta. Porém tão brilhante, 

que foi o primeiro presente que escolheram. Rolaram com ela no tapete, lançaram na cama atiraram 

para o alto. Mas quando a princesa resolveu jogá-la nas mãos da amiga, a bola estilhaçou jogo e 

amizade. 

Uma moldura vazia, cacos de espelho no chão. 

A tristeza pesou nos olhos da única filha do rei. Abaixou a cabeça para chorar. A lágrima inchou, 

já ia cair, quando a princesa viu o rosto que tanto amava. Não um só rosto de amiga, mas tantos 

rostos de tantas amigas. Não na lágrima que logo caiu mas nos cacos que cobriam o chão. 

- Engraçado são canhotas – pensou. E riram. 

Riram por algum tempo depois. Era diferente brincar com tantas amigas. Agora podia escolher. 

Um dia escolheu uma e logo se cansou. No dia seguinte preferiu outra, e esqueceu-se dela logo em 

seguida. Depois outra e outra, até achar que todas eram poucas. Então pegou uma, jogou contra a 

parede e fez duas. Cansou das duas, pisou com o sapato e fez quatro. Não achou mais graça nas 

quatro, quebrou com o martelo e fez oito. Irritou-se com as oito partiu com uma pedra e fez doze. 

Mas duas eram menores do que uma, quatro menores do que duas, oito menores do que quatro, 

doze menores do que oito. Menores cada vez menores. 

Tão menores que não cabiam em si, pedaços de amigas com as quais não se podia brincar. Um 

olho, um sorriso, um pedaço de si. Depois, nem isso, pó brilhante de amigas espalhado pelo chão.  

Sozinha outra vez a filha do rei. Chorava Nem sei. 

Não queria saber das bonecas, não queria saber dos brinquedos. Saiu do palácio e foi correr no 

jardim para cansar a tristeza. 

Correu, correu, e a tristeza continuava com ela. Correu pelo bosque, correu pelo prado. Parou à 

beira do lago. No reflexo da água a amiga esperava por ela. 

Mas a princesa não queria mais uma única amiga, queria tantas, queria todas, aquelas que tinha 

tido e as novas que encontraria. Soprou na água. A amiga encrespou-se, mas continuou sendo uma. 

Então a linda filha do rei atirou-se na água de braços abertos, estilhaçando o espelho em tantos 

cacos, tantas amigas que foram afundando com ela, sumindo nas pequenas ondas com que o lago 

arrumava sua superfície. 

(COLASANTI, Marina. A primeira só. In: Uma ideia toda azul. São Paulo: Global, 1998) 
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EL TEATRO INFANTIL, UN PROCESO DE CONOCIMIENTO Y 

ABSTRACCIÓN DE MUNDO 

 

David Rivera Batista (UFES) 

dabo.batista@gmail.com 

 

Resumen: ¿Qué es el mundo, la realidad? Preguntas simples pero fundamentales para el 

acontecer humano. Buscando una respuesta a éstas, nuestras dudas primordiales, hemos 

creado la ciencia, la religión y la literatura. Intentamos explicar lo otro – la naturaleza, las 

fuerzas, las energías…—y también a nosotros mismos; el universo es complejo y nosotros 

parte de ello. La literatura es un sistema de interpretación del mundo y también un arte. Si 

el arte de la letra es complicado para los adultos, ¿cómo es que los niños lo perciben? ¿Ellos 

también buscan respuestas sobre el mundo? El teatro infantil, además de ser artístico, 

también puede ser comprendido como un proceso –o acontecer—gnoseológico, didáctico. 

Los niños, sin un marco teórico, se acercan al teatro usualmente sólo con una expectativa 

de diversión, pero éste también los envuelve en una estructura de conocimiento. Con 

ejemplos de obras teatrales para niños en español, específicamente El niño que no existía 

del dramaturgo mexicano Emilio Carballido y Malas palabras de la argentina Perla 

Szuchmacher, la presente comunicación procura proponer que el teatro para niños es un 

aparato de conocimiento y abstracción de ideas fundamentales para la comprensión 

humana. La propuesta está también basada en los conceptos teóricos de Jorge Dubatti sobre 

el acontecer teatral y Teun A. Van Dijk sobre el conocimiento. Es importante considerar toda 

teoría como una guía de trabajo, pero la intención principal de este texto es recalcar la 

naturaleza gnoseológica del teatro, sobre todo el orientado al público infantil, que es una 

forma teatral poco estudiada pero relevante para las sociedades contemporáneas. 

Palabras-llave: Teatro infantil. Conocimiento. Literatura latino-americana. 

 

UNA INTRODUCCIÓN AL MUNDO: EL TEATRO 

 

Durante una media hora el niño se encuentra frente al hecho del teatro, observa las acciones, 

reconoce que hay personajes y de una manera u otra intuye lo que sucede frente a sus ojos. Algo 

le ayuda a entender qué hay, qué pasa ahí, ¿sucede lo mismo cuando se enfrenta a otra parcela de 

realidad?Habría que plantearse muchas preguntas al respecto, la principal sería la duda sobre el 

mundo, ¿qué es lo que llamamos real?, ¿cuántas formas existen para aprehenderlo? Muchas de 

las veces pensamos en él con metáforas y analogías que nos permiten catalogar la experiencia de 

vivir: pienso ahora, por ejemplo, en cómo el escritor cubano Alejo Carpentier llamó a la 

experiencia de lo real: el reino de este mundo. 

¿Qué hay dentro de este reino, y lo más importante, cómo es que los humanos participan 

de ese hecho? Las respuestas serán, seguramente, muchas y con matices muy variados 

dependiendo del contexto de quien quiera darle respuesta. 

Aceptemos el hecho de que todo es variable, permitamos que algunos afirmen que lo real 

es una serie de hechos y objetos y otros especifiquen que es un abanico de percepciones y 

experiencias, que todo sea válido, ¿todo? Sí, todo, todas las historias cuentan algo distinto sobre 

el mismo hecho: estamos vivos, e intentando vivir hemos construido las herramientas para 

entender el complicado fenómeno de la vida – y el mundo, donde ella se desarrolla. 

Un relámpago en el cielo y se crean realidades humanas: ciencia, religión, lenguaje. 

Descubrimos la electricidad, invocamos a Zeus, le llamamos rayo. Ahora, a siglos de distancia de 

ese primer encuentro, el relámpago que originó dioses sólo provoca un poco de miedo, y a veces 
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molestia cuando anuncia tormentas. La vida no es la misma, sus condiciones cambian siempre y 

por supuesto los contextos se presentan en infinitudes. 

Pensemos en la edad como dato contextual, ¿cómo es que el hombre a sus distintas edades 

observa el mundo? ¿Un anciano y un niño ven un árbol de la misma manera? 

Como adultos nos ha sido muy difícil decidir cómo observar a los niños, entender nuestra 

relación con ellos. Nadie duda que su visión es diferente, pero, ¿cómo es que ellos perciben el 

mundo? ¿Es necesario presentarles los hechos de la realidad? 

Sí, por supuesto que es necesario, ahí están todos los sistemas educativos como prueba, 

ordenando el saber para que después de un largo proceso una persona promedio tenga una idea 

estándar del mundo, de lo que es y no es. 

¿Cuál es la posición del arte al respecto? ¿Qué le puede decir un cuadro, un libro, una 

canción a un niño sobre el mundo? Muchas de las veces el arte creado para niños está ubicado en 

un foco menor de atención, al menos en el mundo académico. Sin embargo, considerándolo un 

portal de acceso al conocimiento y representación del mundo, es evidente que merece más 

atención, como fenómeno humano y también como proceso gnoseológico. 

 

LA APREHENSIÓN DE LA REALIDAD EN TRES ACTOS 

 

Tradicionalmente el teatro se ha asociado a la palabra representación con tal frecuencia que 

ahora es imposible separar un concepto del otro, y es cierto, desde la teoría aristotélica se 

caracteriza al drama por ser el género literario en el que el texto está orientado a la escenificación 

teatral. 

Sin embargo, ¿por qué no pensar en el teatro en términos de presentación? Este arte también 

es expositivo, obras ejemplares como las de Brecht pueden ayudar a configurar un teatro de tesis 

en el que más que la fábula dramática el espectador vive en la escena un concepto, una idea o 

teoría. 

El teatro infantil, me parece, participa un poco de ese precepto sin llegar a ser un teatro 

puramente de ideas – importante recalcar también su dimensión emocional —, las obras para 

niños suelen partir de una idea abstracta que por medio de la fábula y el recurso rico de la 

imaginación se muestra a los infantes. 

En estos términos es indudable que el teatro infantil se acerca mucho a lo que algunos 

teóricos han denominado género didáctico, una sub-clasificación del drama que se refiere al hecho 

de que el teatro a veces obedece a la demostración de un concepto, en el caso del teatro infantil 

una idea que los niños necesitan conocer para entender las naturalezas del mundo, y también 

comprender y participar de la vida social. 

En este punto es importante establecer nuestras ideas del conocimiento, para lo cual 

consideraremos la teoría del autor neerlandés Teun Adrianus Van Dijk. En su artículo “A camino 

de um modelo estratégico de procesamento do discurso” el autor establece que hay ciertos 

presupuestos que el discurso opera en el procesamiento del conocimiento. 

Van Dijk agrupa en un conjunto llamado presupuestos cognitivos las representaciones del 

hecho de conocimiento en la memoria de las personas, dentro de éste se encuentra el llamado 

presupuesto de interpretación y consiste en la construcción de los significados. 

Al respecto – y por la orientación hacia el análisis discursivo que tiene esta teoría—el 

significado se codifica más allá de lo textual, es más bien en los sujetos donde radica su 

construcción. 
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Llamado por Van Dijk como presupuesto on-line este elemento se refiere a la simultaneidad 

del procesamiento del conocimiento, que ocurre al mismo tiempo que su comprensión. Esto 

explicaría, en mayor parte, cómo es que una obra de teatro funciona a nivel cognitivo, es decir, 

mientras el espectador/lector comprende la trama del discurso al mismo tiempo procesa un 

conocimiento, que si bien el mismo Van Dijk advierte puede tener pérdidas ocurre de forma 

simultánea a la comprensión. 

Otro aspecto importante del modelo de conocimiento que comentamos es la llamada 

conjetura presuposicional, es decir, el banco de conocimientos anteriores que tiene el sujeto y que 

se activan en el procesamiento del nuevo conocimiento. Cuando hablamos de que el teatro es un 

aparato cognitivo de una forma más o menos intuitiva apuntamos a esta idea de Van Dijk: el arte 

teatral para niños, así como otras artes, es un algo operado por la voluntad de alguien más que 

precisa de información previa. 

Cuando un escritor coloca en escena un personaje construye una esfera de conocimiento: 

lo que sabemos de las personas, todas estas informaciones – si bien nuevas y únicas en la 

configuración de la obra—son leídas fácilmente por el público porque ya tienen algunas nociones 

previas. 

El último de los presupuestos cognitivos, llamado estratégico hace referencia a la habilidad 

que tienen los sujetos para procesar las informaciones de diversos modos. Si bien en este 

presupuesto no se habla de competencia es evidente que al evocar las habilidades procesuales de 

los sujetos – tanto emisores como receptores— bien podría pensarse en términos de preparación 

frente al discurso, es decir, ¿qué habilidades necesita un niño para procesar las informaciones de 

una obra de teatro? 

Podríamos hacer un listado de las acciones modelos que son activadas en el teatro para 

niños con posibilidad de error, sin embargo, podríamos proponer que hay ciertas habilidades que 

necesitan tener para poder participar de una obra de teatro: a) reconocer que se encuentran frente 

a un acontecer extraordinario de naturaleza artística, b) identificar que los personajes y las 

situaciones son ficcionales y c) crearse una opinión al respecto. 

Otro conjunto de presupuestos del modelo de Van Dijk son los relativos al contexto, en el 

primero de ellos llamado de funcionalidad el discurso se piensa como un aparato funcional 

codificado con un propósito específico dentro de una sociedad. ¿Cuál sería ésta en el caso del 

teatro para niños? 

Es importante pensar que al arte se le ha desligado, en algún momento de la historia, de 

una función social y se le ha declarado independencia ontológica, sin embargo, el teatro infantil 

muchas de las veces participa dentro de la sociedad con una intención muy específica. 

Me parece que esta función básica es la de la inserción, en general el ayudar a los niños a 

integrarse a la sociedad a la que pertenecen es una tarea importante de los textos teatrales que 

aquí comentamos. 

Un presupuesto contextual más, llamado pragmático, resulta ser interesante en el corpus 

literario/espectacular al que aquí nos referimos. Este concepto de Van Dijk explicita que cualquier 

discurso es producto de una acción social y él mismo es productor de lo social. ¿Qué acciones 

sociales están involucradas en el discurso del teatro infantil? Podemos observar al menos tres 

acciones importantes: producir conocimiento, compartir experiencias y formar al público. 

Otro presupuesto, el interaccionista, dicta que los usuarios – tanto el emisor como el 

receptor– tienen motivaciones, intenciones y objetivos que hacen que interactúen entre sí. ¿Cuáles 

serían esas motivaciones en el discurso del teatro infantil? Es importante pensar en esta cuestión 

porque, al menos en el ideario popular, muchas veces se piensa en los niños como receptores 

pasivos del discurso aunque la realidad parece distar mucho de esta idea. 
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Al reconocer una obra de teatro como un acto extraordinario los niños pueden esperar, entre 

otras posibilidades, un momento divertido, reírse, y también aprender algo o identificar lo ya 

conocido en una modalidad nueva. 

No quiero expresar con esto que el loable corpus del teatro infantil se entienda como 

extensión de un proceso educativo, pero sí creo importante recalcar que desde las motivaciones e 

intenciones de comunicación el elemento gnoseológico del teatro infantil está presente y es 

también relevante. 

El último de los presupuestos contextuales del modelo de Van Dijk es el que denomina 

situacional y consiste en que el discurso es una situación social cognitivamente representada. Es 

decir, el discurso en este sentido es una elaboración mental de un evento que es socialmente 

realizable. El teatro infantil, visto desde este ángulo, representa ciertas situaciones que viven los 

niños en un marco social que usualmente es de inclusión ya sea de los niños con los demás niños 

o con la esfera adulta. 

Los presupuestos del modelo de Van Dijk, hemos observado, ayudan a entender de manera 

más completa cómo es que el teatro funciona como aparato cognitivo, y en específico el teatro 

infantil como un proceso de conocimiento orientado hacia la inclusión del niño a la vida social. 

Si bien el modelo es amplio y el propio Van Dijk menciona que tiene limitaciones me 

parece importante recalcar que como el autor neerlandés menciona todos los usuarios de la lengua 

son distintos (Van Dijk, 1992, p.20) y el modelo se abstrae a una estructura general que pueda 

abarcar a todos los sujetos. 

Esta naturaleza unificadora del modelo cognitivo permite a la vez la interpretación 

personal, cabría pensar cómo es que, por medio del teatro infantil, se opera una unificación de 

conceptos e ideas entre los sujetos: adultos y niños. 

En otro de sus artículos llamado “Tipos de conocimiento en el procesamiento del discurso” 

(2002) Van Dijk establece que el conocimiento se puede tipificar atendiendo a dos rasgos 

importantes: los sujetos y los objetos. 

Con diversos nombres – entre los que destacamos el de conocimiento personal, 

interpersonal, grupal y de terreno común— el autor propone que el conocimiento participa de 

procesos de adquisición y distribución, es decir, que hay ciertos datos que ya se saben y otros que 

se aprenden en cada acontecer gnoseológico. 

Para Van Dijk todo conocimiento es de carácter personal hasta que es manifestado a 

alguien, a partir de esa distribución se vuelve interpersonal si es compartido con otro, grupal si es 

con un pequeño grupo – los conocimientos científicos son de este tipo para el autor, por ejemplo—

y finalmente el conocimiento puede ser social o TC si es distribuido en la mayoría de una 

sociedad. 

Esto indicaría que el conocimiento, para clasificarse, obedece a un proceso de 

especificación; en el artículo citado Van Dijk habla, por ejemplo, de un conocimiento general 

contra uno histórico-social específico, de conocimiento grupal contra conocimiento cultural. 

La pregunta importante aquí es qué tipo de sujeto y de qué objetos tienen conocimiento los 

niños. El autor menciona que “El conocimiento cultural, o de Terreno Común, es compartido por 

la mayoría de los miembros competentes de una cultura, a excepción de los niños y los extranjeros 

que aún tienen que adquirirlo” (Van Dijk, 2002, p. 48) es decir, los niños, al menos en este 

esquema cognitivo, son sujetos que se encuentran en proceso de adquisición, los cuales tienen 

ciertos conocimientos personales – relacionados a su autobiografía—pero que necesitan conocer 

algunos elementos culturales para poder participar de su sociedad. 
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El teatro, entre otras fuentes, puede participar de ese proceso de adquisición, ya que una 

obra puede dramatizar datos del mundo. Ahora, de toda la información de terreno común, ¿cuál 

puede encontrarse en el teatro infantil? 

Aventuro la hipótesis de que el teatro para niños, como evento de conocimiento, privilegia 

las normas, usos e instituciones sociales como objeto cognitivo. 

Ahora bien, entendiendo la naturaleza cognitiva del teatro infantil habrá que recuperar 

también su naturaleza de acontecer, es decir, ontológica para configurar una imagen completa del 

fenómeno teatral dirigido a niños. 

 

EL SER DEL TEATRO: APUNTES SOBRE EL ACONTECER TEATRAL 

 

Por mucho tiempo el teatro fue considerado un producto literario y espectacular. Sin 

embargo, ¿es que éste es sólo un producto, no sucede que también produce algo? 

Inmersa en la filosofía del teatro la teoría propuesta por el argentino Jorge Dubatti puede 

ayudar a entender cómo el teatro no es un objeto pasivo, a pesar de su naturaleza material doble. 

En su libro Introducción a los estudios teatrales (2011) Dubatti establece que el teatro es 

un acontecer ya que ocurre en el marco ontológico del mundo y que está fundamentado en tres 

ejes: el convivio, la poiesis y la expectación (Dubatti, 2011, p. 33). 

El acontecer teatral, para él, es un ente que produce entes: “[…] un acontecimiento 

ontológico surgido en la esfera de lo humano pero que la trasciende; un ente sensible y conceptual, 

temporal, espacial, histórico.” (Dubatti, p.34). Con estas palabras el teórico convierte en sujeto 

artístico lo que por mucho tiempo fue considerado objeto, recalcando su naturaleza humana e 

histórica. 

Los tres ejes ontológicos de Dubatti resultan de vital importancia si queremos observar en 

el teatro un aparato que está codificado más allá de lo artístico, si bien Dubatti no duda y establece 

que el teatro es sobre todo un ser orientado hacia la esfera artística también nos recuerda que es, 

en su semilla, un acto de reunión, de convivio. 

Es, precisamente, esta naturaleza convivial la que nos interesa recalcar, considerado por 

Jorge Dubatti como una zona de experiencia y subjetividad el teatro coloca su atención a todos 

los asistentes al hecho teatral, tanto al sujeto que produce la poiesis como quien la observa. 

El convivio, entendido por el argentino como reunión de cuerpo presente en un 

espacio/tiempo determinado, es la característica distintiva del teatro, que lo envuelve en la cultura 

viviente. Comenta Dubatti que “En el teatro se vive con los otros: se establecen vínculos 

compartidos y vínculos vicarios que multiplican la afectación grupal.” (p. 35). ¿No es esa 

experiencia de vinculación y vivencia la que proponemos experimentan los niños en el teatro? 

Al pensar en las funciones sociales y pragmáticas a las que el teatro infantil podría 

responder mencioné la integración a la sociedad como posible finalidad, curioso que esta idea 

encuentra eco en las palabras de Dubatti: “El convivio marca el reencuentro en una subjetividad 

ancestral de unidad” (p.37), el teatro, en estos términos, nos acerca a nuestra esencia humana, a 

nuestra unión. Si bien Dubatti explica el acontecer teatral desde la filosofía, y por ende, en lo 

esencial, también esta unión se realiza al nivel de lo social, y de lo microsocial al hablar del niño 

y su sociedad. 

Para el argentino estos tres ejes son inseparables, al menos si el fenómeno a estudiar quiere 

entenderse como teatro. Esta idea no es nueva y no es exclusiva del arte teatral, la historia nos ha 

ayudado a comprender que no hay interacción sin el otro, que requerimos de un receptor para 

hacer circular nuestras ideas y satisfacer nuestras necesidades. 
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Pensar en el teatro como acontecer nos ayuda a entender la importancia que el arte 

desempeña en nuestras vidas, observar que va más allá de la producción y el consumo, que nos 

regresa a un origen milenario que aún existe hoy. Los niños muchas veces son los sujetos más 

olvidados de esa reunión ancestral, ¿por qué no hacerlos partícipes? 

 

UN PAR DE EJEMPLOS 

 

Todas las consideraciones que hemos hecho hasta el momento están, ciertamente, 

justificadas en teorías y por tal aún en un estado abstracto. Comentar textos teatrales ayuda a 

entender estas ideas operando en un discurso real. 

Los dos textos elegidos para comentar aquí El niño que no existía del autor mexicano 

Emilio Carballido y Malas palabras de la dramaturga y directora teatral argentina Perla 

Szuchmacher fueron escritos en marcos contextuales muy diferentes, y sin embargo, hay ciertos 

elementos que los aproximan. 

Con la propuesta que se hace aquí, que la obra de teatro para niños puede ser leída como 

un aparato de conocimiento y abstracción de lo real, es más claro que hay una relación entre 

ambas obras. 

Partamos de la teoría de Van Dijk: atendiendo al presupuesto de interpretación ambos 

autores codifican los mensajes de la obra a partir de la siguiente proposición: “Todos los seres 

humanos somos parte de un grupo”. Esta codificación tiene matices distintos: en la obra de 

Carballido el grupo al que se hace referencia es la sociedad misma, mientras que en el drama de 

la autora argentina es más restringido: la familia. 

Los significados, entonces, se elaboran en ambas obras a partir de lo que conocemos de la 

naturaleza gregaria del hombre, nuestra necesidad de los demás. En El niño que no existía 

Fulgencio necesita un acta de nacimiento para poder reclamar un premio: una bicicleta. Sin 

embargo, los significados están cifrados más allá de lo anecdótico, lo que realmente requiere el 

niño en la obra es reconocimiento de su existencia, idea abstracta que en la obra se materializa en 

su cuerpo: 

EMPLEADA: ¿Por qué te estaré viendo como borroso? 

FULGENCIO: Será por tanto que me han dicho que no existo… (Carballido, 2000, p.231) 

El niño comienza poco a poco a desaparecer, a tal punto que sus amigos dibujan con 

crayones su rostro para evitar que se desvanezca. En Malas palabras la protagonista Flor al inicio 

de la obra se siente feliz en su grupo social: su familia. 

Sin embargo, al saberse adoptada la visión de sus padres cambia, y con ello tiene una 

transformación que la hace sentir incómoda: 

FLOR (al público) Me quedé pasmada. 

Adoptada, yo era una niña adoptada […] 

Pero ese día no sabía qué pensar, ni sabía qué sentir, estaba tan confundida. Entonces hice 

algo que había hecho muchas veces, aunque mis papás no lo sabían. Me subí al techo y allí me 

quedé, escondida, muchas horas (Szuchmacher, 2006, p. 9) 

La interpretación que los sujetos pueden realizar está orientada por los semas de unión y 

grupo codificados de las maneras anteriores por los dramaturgos aquí comentados. El presupuesto 

on line se refiere sobre todo al proceso de conocimiento del espectador – los niños—pero es 

interesante ver cómo los protagonistas de las obras también están inmersos en un acontecer 

gnoseológico que ocurre de forma simultánea. 
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Proceso que se relaciona con las conjeturas presuposicionales que tienen los niños 

protagonistas de los textos: El proceso de Fulgencio es aprender sobre el acta de nacimiento, en 

escena observamos cómo el niño aprende tal proceso y adquiere conocimientos históricos 

sociales, interpersonales y finalmente de conocimiento común. 

Flor aprende sobre la adopción al enterarse que ella misma es una niña adoptada, su proceso 

on line, a diferencia del de Fulgencio, involucra también un proceso de educación sentimental ya 

que ella no quiere aceptar la nueva información y por medio de la soledad y el enojo expresa su 

renuencia a aceptar el hecho de su adopción, la información que ella intenta perder en el proceso 

es el sentirse querida por los padres. 

La conjetura presuposicional de ambos es la misma: soy parte de mi familia. Sin embargo, 

los matices de la conjetura son diferentes: mientras Fulgencio ve afectada la relación con su 

familia por motivo de su inexistencia en el registro civil Flor no entiende si romper o no el vínculo 

por ser adoptada. 

En el caso del niño que lee o ve la obra el proceso requiere de una conjetura presuposicional 

muy específica, primeramente que el lector/espectador pueda reconocer en Fulgencio y Flor 

elementos que caracterizan a los niños aunque el personaje lo no sea físicamente. En segundo 

momento, y activando su conocimiento personal, reconocer en la ficción situaciones de la familia 

conocidas y ya vividas. En tercer lugar entender lo observado como ficción, para lo que el niño 

puede ya tener otras experiencias con el teatro u otros medios de presentación – un show televisivo 

por ejemplo. 

Los presupuestos pragmático y de funcionalidad se complementan en las obras ya que por 

la naturaleza didáctica que el teatro infantil puede desarrollar la función de ambos dramas es, 

principalmente, enseñar a los niños sobre la importancia de las relaciones sociales. Si bien 

orientado hacia la familia ambos textos también buscan, en su finalidad, que los niños conozcan 

un concepto fundamental para el desarrollo de la vida social: la identidad. Las rabietas de Flor y 

la lenta desaparición de Fulgencio obedecen al mismo hecho: su identidad se ve trastornada por 

un factor externo. 

En cuestiones pragmáticas hay muchas acciones sociales representadas en ambos dramas, 

pero rescatamos como relevantes las siguientes: 

El niño que no existía: a) ganar un concurso, b) aparecer en una cápsula para televisión c) 

Aparecer en el Registro Civil mexicano. 

Malas palabras: a) discutir en el núcleo familiar, b) suponer un divorcio c) adoptar. 

El presupuesto interaccionista también es dramatizado en las obras ya que las motivaciones 

de los personajes niños son claras: Fulgencio necesita que sus padres lo registren porque está 

desapareciendo, Flor quiere saber la verdad sobre su identidad. Ambas necesidades se ven 

satisfechas ya que Fulgencio es registrado y recupera su corporalidad y Flor al final del drama 

acepta el hecho de su adopción y recuerda con cariño a sus padres. 

Los presupuestos de Van Dijk ayudan a entender cómo los ejemplos seleccionados aquí se 

configuran como un aparato cognoscitivo en cuanto a sus contenidos y funciones, la tipología del 

conocimiento ayuda a entender el processo de la adquisición y distribución del conocimiento en 

los niños protagonistas de las obras, sin embargo, hasta ahora no hemos explicado cómo es que 

opera el conocimiento en los niños espectadores de las obras. 

Esto se debe, principalmente a que si bien, siguiendo la teoría de Van Dijk, los procesos de 

conocimiento se codifican en el texto el conocimiento mismo no es solamente de propiedad 

textual, sino que también tiene una naturaleza pragmática y social. 

Dubatti, al contemplar el teatro como un acontecer nos invita ya a pensar en el mismo como 

un evento que no existe sin la participación de las personas. En el eje convivial habría que resaltar 
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la importancia que tiene el factor edad de los participantes del evento teatral, ya que hay, en el 

caso que aquí tratamos, una necesaria diferencia generacional. 

¿Cómo se establecen los ejes ontológicos del teatro en los textos que comentamos aquí? 

Resaltamos el eje convivial, ya que mencionamos anteriormente que es en este que el teatro tiene 

su semilla, en su naturaleza de acto de unión. 

En las obras podemos ver claramente la dramatización de algunos eventos conviviales, en 

El niño que no existía es importante recalcar el final, en el cual Fulgencio es registrado con éxito 

y le es entregada su acta de nacimiento. El dramaturgo cierra la obra con una fiesta en la que los 

niños y los adultos comparten alegría y cantos en un tradicional son jarocho. En Malas palabras 

Flor evoca en escena el convivio diario con los padres y con su mejor amigo, el Pelos. Estos 

eventos de convivio si bien virtuales enfatizan la necesidad de Flor de sentirse reconocida y 

perteneciente a un grupo. 

La poiesis en ambos casos está estrechamente relacionada a los conocimientos y 

configuraciones de significado que ya se ha comentado de las obras, mientras que la expectación 

al ser diferente en cada puesta en escena merecería un comentario más profundo a partir de la 

elección de un montaje teatral específico. 

 

CONCLUSIONES 
 

El fenómeno teatral es complejamente rico y es tan versátil que admite muchas maneras de 

observarlo. El teatro, entendido como arte pero también como aparato social, coloca en 

perspectiva la importancia que los objetos y sujetos artísticos desempeñan en la vida humana 

contemporánea. 

Los niños, como público, han estado tradicionalmente, poco atendidos por el trabajo 

académico sin embargo la literatura dedicada a ellos es tan creativa, valiosa y admirable como la 

dirigida a adultos. 

Si pensamos en que la literatura responde a preguntas del mundo, es evidente que la infantil 

responde a dudas primordiales que le ayudan al niño a entenderse como persona en el plano de lo 

real, por lo que su estudio debería motivarse más. 

Las perspectivas teóricas que empleamos aquí y los textos comentados son solo ejemplos 

de las formas en que el teatro para niños puede leerse entenderse y vivirse, la invitación aquí es 

que como adultos leamos en el teatro infantil las respuestas que de niños nos ayudaron a entender 

la familia, la sociedad, a nosotros mismos. Ya que los humanos somos seres de preguntas, dejemos 

que el teatro nos brinde las respuestas. 
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Resumo: A Literatura pode influenciar a maneira como os indivíduos entendem diversas 

questões que afetam suas vidas, o que torna relevante levantar temas presentes na Literatura 

infantil e juvenil, uma vez que esse tipo de texto possibilita que pessoas de várias faixas 

etárias entrem em contato com o contexto em que estamos inseridos. Este trabalho tem como 

objetivo analisar como o “trabalho” é representado e como as “identidades” são 

construídas a partir de Os Colegas e Oliver Twist, além de estabelecer paralelos entre as 

obras e demonstrar que, independentemente da língua, os textos literários podem ser 

abordados tanto nas aulas de português quanto nas de inglês para servir leitores de todas 

as idades, como o Ensino Fundamental, para qual uma sucinta proposta é apresentada no 

final. 

Palavras-chave: Literatura. Literatura infantil e juvenil. Trabalho. Identidade. Os Colegas. 

Oliver Twist. Método Recepcional. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Já assegurava Candido (1972) que a Literatura é um dos instrumentos mais poderosos para 

a formação integral do homem, uma vez que ela “humaniza em sentido profundo, porque faz 

viver” (CANDIDO, 1972, p. 805). Considerando esse aspecto e a partir do levantamento de 

teorias e metodologias que estão associadas ao Método Recepcional, surgiu um interesse em 

analisar romances que envolvessem tópicos que enfatizassem o trabalho e a construção de 

identidades. Vale ressaltar que este artigo é resultado da participação da autora no programa de 

iniciação científica da UTFPR, sob orientação da Prof.ª Dra. Alice Atsuko Matsuda, cujo projeto 

atendia pelo título de “Formação de Leitores: A Prática Docente e a Educação para a Literatura”. 

Nessa perspectiva, serão ressaltados algumas questões que estão presentes na sociedade e 

são constantemente abordadas por diversas obras literárias infantis e juvenis. Neste artigo, duas 

delas serão enfocadas, a saber: Os colegas (1986), da escritora brasileira Lygia Bojunga Nunes; 

e Oliver Twist (2010), do escritor inglês Charles Dickens. Além disso, dois importantes temas 

serão colocados em discussão a partir da análise dos textos já mencionados: a representação do 

trabalho e a construção de identidades. 

Quanto às obras selecionadas, ambas são ricas e podem ajudar os indivíduos a identificarem 

uma série de tópicos que estão relacionados com a realidade vivenciada por eles e, portanto, são 

trabalhos que comprovam a citação de Candido (1972/1995). Em Os colegas, por exemplo, a 

autora desenvolve uma cativante história protagonizada por cinco animais que, juntos, partem em 

busca de sua própria identidade e da sobrevivência nas ruas, enfrentando diversos desafios para 

se manterem naquele meio em que eles estavam inseridos. 

Movimento similar acontece com Oliver Twist, de Charles Dickens. Em resumo, o romance 

traz a história do menino órfão que, assim como os protagonistas da obra brasileira, tem que 

enfrentar diversos obstáculos para sobreviver e descobrir a identidade que lhe foi negada na 

infância. Dessa forma, apesar de as duas histórias em análise explorarem temas semelhantes, mas 

de maneiras distintas, não se pode negar que os dois textos literários dizem e continuarão a dizer 

muito aos leitores de várias gerações, conforme será observado no decorrer desse artigo. 
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Enfim, após a análise dos temas a partir das obras literárias já referidas, procurarei mostrar, 

de uma forma panorâmica, como a leitura de Os colegas e de Oliver Twist pode ser inserida nas 

séries finais do ensino fundamental. Quanto à metodologia, montarei uma sequência a partir do 

método recepcional elaborado por Bordini & Aguiar (2003), que vem oferecendo novas 

estratégias para tornar o ensino dessa disciplina mais eficiente. 

 

OS COLEGAS E OLIVER TWIST 

 

Não há dúvida que o avanço da literatura infantil e juvenil brasileira, especialmente a partir 

da década de 70, é notório e bastante significativo, conforme pode ser observado em diversas 

obras publicadas nesse período e posteriormente, entre eles Os colegas, livro premiado pelo 

Instituto Nacional do Livro, em 1971, e consagrado mundialmente com o prêmio internacional 

Hans Christian Andersen. Isso se deve ao intenso esforço de uma das principais representantes 

desse gênero, a gaúcha, Lygia Bojunga Nunes. 

Ao criar essa cativante narrativa, a autora propõe o desvencilhamento da literatura 

pedagógica, que tinha como objetivo, a priori, doutrinar as crianças e os adolescentes, ou seja, 

ensiná-las como elas deveriam se comportar na sociedade em que estavam inseridas. Para tanto, 

através de uma linguagem e figuração envolventes, que permite o diálogo com o jovem leitor, a 

escritora capta a atenção desse público tão exigente. 

Aprofundando no objetivo desse trabalho, começo declarando que a questão identitária na 

obra de Lygia Bojunga Nunes é forte desde o capítulo inicial do livro, conforme pode ser 

observado no fragmento extraído do texto: 

 

Como é que você se chama? 

Não sei. Ninguém me chama pra eu saber como é que eu chamo. E você? 

Vira-lata. 

Quem é que chama você assim? 

Chamar ninguém chama. Mas gritam <<Sai daí, seu vira-lata! Olha um vira- lata no jardim! Acerta 

uma pedra nesse vira-lata!>> 

 

Bom, isso tudo eu tô sempre ouvindo. 

Então pronto: você também se chama Vira-lata. (NUNES, 1986:10) 

 

Através do excerto acima, é possível perceber que ter um nome é muito significativo na 

sociedade em que estamos inseridos, é ser reconhecido pelos outros. Também é notável a 

covenção sobre como os indivíduos devem ser chamados. Isso pode ser visto na forma como os 

novos amigos decidem se tratar a partir do momento em que eles decidem manter um 

relacionamento: Virinha e Latinha. Esse aspecto também está presente quando a cachorrinha Flor-

de-Lis integra o grupo dos vira-latas. 

Em linhas gerais, Flor-de-lis, como mencionado, é uma cadela de raça pertencente à uma 

mulher que a vestia com “um casaco de veludo vermelho e uma porção de pulseirinhas de contas 

nas patas. Estava toda perfumada e tinha uma laço de fita na cauda.” (NUNES, 1986:11). 

Desalentada por ser tratada como humano, a cachorra foge de casa na pretensão de conquistar sua 

verdadeira identidade nas ruas, onde encontra os outros animais. Além disso, foi acordado entre 

os três que o complemento de-liz era dispensável, uma vez que nenhum deles entendiam o 

significado desse nome e Flor era mais condizente com a nova situação da cadela. 

Outro personagem que compõe esse grupo é o urso Voz de Cristal. Em primeiro lugar, seu 

nome provém da voz estridente do bicho, um fugitivo do Jardim Zoológico que, apesar de estar 
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satisfeito com a vida que levava no lugar onde morava, ansiava por conhecer o mundo externo 

àquele ambiente que o prendia e o impedia de ir além do que os portões permitiam. Semanas 

depois, ele decide que o lugar dele é ao lado dos três amigos, nas ruas. 

O último animal que se integra aos colegas é Cara-de-pau, um coelho mal-humorado e 

amedrontado, que devido ao fato de ter sido abandonado por sua família, não suporta a ideia de 

um dia ficar sozinho novamente, o que acaba acontecendo quando Virinha e Latinha são 

capturados pela carrocinha, Voz de Cristal volta para o Jardim Zoológico e Flor é devolvida à 

dona. 

Esse acontecimento é bastante relevante para a obra, pois ensina importantes valores a 

serem apreendidos pelos leitores, especialmente as crianças e adolescentes em processo de 

formação. Isso porque identidade também envolve o conhecimento em si mesmo e naqueles que 

estão à sua volta. Para ser mais clara, no momento em que o coelho, o único que consegue 

permanecer na rua, fica sozinho pela segunda vez, ele é levado a enfrentar seus medos, a conhecer 

seus limites e buscar soluções para seus conflitos, ou seja, se conhecer frente aos problemas do 

cotidiano. Ainda sobre isso, o drama de Cara-de-pau ajuda o jovem leitor a entender que a questão 

identitária também está relacionada ao grupo do qual os sujeitos fazem parte. 

Algo similar acontece com os outros componentes. A volta do urso para onde ele vivia é 

um episódio que serve como ilustração para essa situação. Em suma, Voz de Cristal, na tentativa 

de salvar Virinha e Latinha, que haviam sido capturados pela carrocinha, vestiu-se como uma 

senhora, porém seu plano é descoberto e ele é conduzido à jaula do Jardim Zoológico. 

Curiosamente, lá ele se interessa por uma girafa e começa a se relacionar com ela, o que o faz 

abandonar os colegas, já reunidos novamente – devido ao plano esquematizado por Cara-de-pau 

e seus amigos tatus −, pois quando estes vão buscá-lo, o urso prefere permanencer com a 

namorada. Esse é outro aspecto ligado à identidade dele e a dos leitores, pois nos relacionamos 

com pessoas que compartilham dos mesmos interesses. Esse fator é determinante também no 

momento em que Voz de Cristal percebe que seu verdadeiro lugar é ao lado de Virinha, Latinha, 

Flor e Cara-de-pau, no lugar onde ele descobriu quem ele era. 

Para finalizar o tópico, é possível afirmar que o gosto pelo samba e a “casa” feita pelos 

amigos também está ligado à identidade. De uma forma geral, os interesses das pessoas e a 

residência delas dizem muito sobre quem elas são, que valores preconizam, etc., mesmo que, em 

algumas ocasiões, de maneira sutil. 

Quanto à representação do trabalho em Os colegas, Lygia Bojunga Nunes (1986) encaixou 

esse tema com sutileza e de forma singular, aproxima os leitores da trama protagonizada pelos 

animais. Esse tema é explorado de diferentes maneiras, tanto para conquistar um bem comum 

quanto para garantir a sobrevivência nas ruas. 

Desde o começo, o grupo de animais, como afirmado anteriormente, compartilham o 

interesse pelo samba. Isso pode ser observado pelas letras criadas por eles e a partir do capítulo 

“É tempo de carnaval”, em que o trabalho em equipe é bastante representativo para que os colegas 

participassem das 

festividades de fevereiro. Essa união também é vista quando todos se reunem para salvar 

os amigos do Jardim Zoológico (Voz de Cristal), da carrocinha (Virinha e Latinha), da dona da 

Flor. 

Em Os colegas, também é perceptível que o trabalho representa algo que dignifica o 

homem e é necessário para sobrevivência. Isso é perceptível na escolha da profissão, algo bastante 

importante a ser considerado nos tempos modernos. O exemplo dos tatuzinhos ilustra a situação 

referida, como pode ser observado no fragmento abaixo: 
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O que é que vocês querem ser quando crescerem, meus filhos? E eles responderam logo: 

A gente quer ser construtor de túnel. 

Seu Tatu Garcia então botou os seis numa escola rural pra aprenderem a ler, escrever, fazer conta 

e fazer túnel.[...] 

A prova de túneis dizia assim: <<Construir um túnel subterrâneo no quintal da escola, ligando a 

mangueira à jaqueira, sem danificar as raízes de ambas as árvores>> 

 

Gostamos muito de trabalhar em equipe. Podemos fazer a prova juntos? ⎯ 
pediram os tatuzinhos. (NUNES, 1986:60) 

 

Através do excerto acima, é notável que a escolha de profissão é levado em consideração 

pela escritora, que permite que o adolescente reflita sobre essa questão tão importante para o 

futuro. Além disso, o trabalho em equipe é retomado, revelando o quanto é importante a interação 

entre os colaboradores de uma empresa. Sobre esse aspecto, nos capítulos finais do texto, os 

colegas percebem que eles precisavam exercer alguma atividade fazendo algo que apreciassem, 

tal como serem músicos em um circo. Para tanto, eles precisariam de uma remuneração pelo que 

eles estavam oferecendo. Enfim, a obra de Lygia Bojunga Nunes, apesar de ter sido escrito em 

uma linguagem simples, traz temas bastante relevantes para a formação crítica e reflexiva dos 

jovens leitores. 

Em relação ao romance Oliver Twist, pode-se dizer que é possível estabelecer paralelos 

entre esses dois textos; contudo, antes disso, é importante destacarmos o contexto em que essa 

obra foi veiculada e os motivos que a tornaram um sucesso mundial e atemporal, pois continua 

dizendo muito àqueles que a recepcionam ao longo da história. 

Oliver Twist foi escrito pelo inglês Charles Dickens e publicado, pela primeira vez, em 

1838, enquanto a Europa passava por um momento bastante conturbado, algo que pode ser 

constatado na obra, que traz a trajetória do menino órfão que empresta nome ao título. 

Resumidamente, a narrativa começa com o nascimento de um garotinho, filho de uma jovem 

desconhecida e convalescente encontrada vagando pelas ruas de Londres e levada para o “asilo 

de mendicidade” (DICKENS apud. ASSIS & LÍSIAS, 2013:33), local onde o menino nasceu e a 

mãe morreu, deixando-o à mercê dos cuidados Estado, representado especiamente pela 

Workhouse, instituição que estava, a priori, sob a responsabilidade do bedel Sr. Bumble. 

Algo bastante interessante no princípio da obra é como Oliver Twist recebe esse nome, 

inventado automaticamente, sem qualquer preocupação com a criança registrada. Esse fato 

contraria o que a identidade deveria significar para uma pessoa. Consensualmente, o nome nos 

proporciona o senso de pertencimento, nos insere na sociedade, mas as condições miseráveis que 

marcaram o nascimento do menino não interessava ao estado representado pelo ganancioso bedel. 

Nessa linha, o menino passa por diversos obstáculos e desafios para descobrir sua origem. 

Porém, se em Os colegas, os amigos descobrem juntos quem são sem ajuda de adultos, Oliver 

conta com a ajuda de seus protetores, a família Maylie e Sr. Brownlow, ou seja, ele não age 

sozinho. Isso é perceptível nas cenas finais do livro, quando o citado senhor descobre a filiação 

do garoto protegido, oferecendo uma posição a ele. Uma posição no mundo. Isso é bem forte em 

Rose Maylie também, pois quando a moça descobre sua origem, ela finlamente aceita casar-se, 

revelando que o nome oferece uma nova perspectiva de vida e direitos que são negados pela 

sociedade, como proteção, dinheiro e status. 

Outro aspecto representativo na obra é a representação do trabalho, o valor disso no 

desenvolvimento nos personagens, em especial para o nosso pequeno herói. Vale destacar que 

esse tema não deixa de revelar a hipocrisia de Dickens. Isso está presente do capítulo inicial até 

as últimas páginas do livro. Por exemplo, a enfermeira e o médico que atenderam a mãe de Oliver 

Twist revelam o descaso desses profissionais com a situação da mulher e seu bebê, considerando 

que a primeira estava bêbada e o segundo é totalmente indiferente. 
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Ainda pior é como o sistema, representado pela Workhouse administrada por Sr. Bumble, 

concebe esse tema. Essas instituições revelam toda a crueldade em relação aos pobres, que tinham 

contas a pagar para o Estado inglês que os acolhia e os cobrava muito mais do que ofereciam. 

Em Oliver Twist, o garoto trabalhava como aprendiz para “recopensar” o Estado pelo 

tratamento recebido. É importante notar que nos empregos de Oliver e das outras crianças do 

livro, é possível perceber que a infância é brutalizada,não há qualquer cuidado e carinho em 

relação a elas. Por exemplo, esses pequenos indivíduos não se vestem como deveriam e suas 

identidades não são preservadas. Isso contrasta com o romance Os colegas, em que o trabalho 

visa edificar os indivíduos. Nessa linha, Oliver é obrigado a realizar atividades não compatíveis 

com sua idade, suas aptidões, o que resulta na fuga do menino para Londres, onde a situação dele 

é tão ruim quanto a sua condição inicial. Se por um lado, ele trabalha para pagar sua “dívida” ao 

Estado, por outro, ele fortalece o submundo londrino, caracterizado pela gangue de Fagin, cuja 

representação remete à corrupção da sociedade, incluido os jovens, que eram atraídos pelo poder 

proveniente do grupo. 

Em linhas gerais, comparando as duas obras, é fácil perceber que a representação do 

trabalho e a construção de identidades são tratados com leveza pela escritora brasileira, uma vez 

que a autora respeita as brincadeiras de infância e o normal desenvolvimento das crianças e 

adolescentes, sem deixar de passar a mensagem útil para esse público. Já no romance dickensiano, 

a infância é brutal, as crianças são adultizadas, conforme pode ser verificado pelas atividades que 

elas exercem, pelas vestimentas e pelas obrigações antecipadas, sem que essa população tenha o 

poder de decisão sobre suas vidas. Apesar das diferenças, no entanto, ambos os textos permitem 

discussões sobre importantes temas que afetam toda a população. 

 

A REPRESENTAÇÃO DO TRABALHO E A CONSTRUÇÃODE IDENTIDADES 

NA LITERATURA INFANTIL E JUVENIL: UMA PROPOSTA PRÁTICA 

 

Não é novidade, no cenário educacional brasileiro, que a questão referente ao ensino de 

literatura é complexa e conturbada. Isso acontece porque, de um modo geral, a população leitora 

no país é baixa, conforme apontado na 3ª edição da pesquisa Retratos da leitura no Brasil, 

promovido pelo Instituto Pró-livro, em 2012. De acordo com os dados obtidos, aproximadamente 

50% da população é leitora, porém, de acordo com Moacyr Scliar, a média de livros lidos por ano 

é de apenas 1,3 por ano, apesar de a maioria dos participantes alegarem o gosto pela leitura. Além 

disso, atualmente, com o avanço da tecnologia e a facilidade no acesso à ela pode contribuir para 

o agravamento desse quadro. Dessa forma, há a necessidade de criar estratégias para atrair 

leitores; mais que isso, criar leitores que interajam reflexivamente e criticamente com o texto 

literário. 

Posto isso, o incentivo à leitura desde a infância é primordial, pois bem mais do que 

favorecer a indústria editorial brasileiro, a divulgação e a ampliação das obras literárias é 

fundamental para formação integral do homem. Nesse sentido, Candido (1972) defende que a 

literatura tem três funções, a saber: 

Função psicológica: Parte do princípio da necessidade universal de ficção e fantasia. Isso 

porque ao mesmo tempo que a literatura traz a fantasia, a linguagem literária empregada está, de 

alguma forma, conectada à realidade cotidiana do homem. Por exemplo, no material selecionado, 

os autores permitem que o leitor se solidarize com o drama vivido pelos personagens e, 

simultaneamente, o faz refletir sobre os temas abordados que, em muitas ocasiões, está 

relacionado com a realidade vivenciada pelo indivíduo, o que o conduz a outra função. 
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Função formativa (personalidade): Forma no sentido contrário do que a pedagogia 

tradicional propõe para o processo de ensino-aprendizagem de literatura. Em outras palavras, 

Candido (1972) acredita que o texto literário não tem como papel impor padrões de moral e 

conduta aos leitor, mas deve o conduzir à constante reflexão, que vai além do que o leitor espera 

e vivencia. 

Função de conhecimento do mundo e do ser: Como dito anteriormente, a literatura 

transporta o indivíduo para os conflitos dele e da sociedade, em geral. Além disso, ressaltamos 

aqui que tanto o autor quanto o autor são indivíduos que estão inseridos em um certo contexto, 

que vai servir de base para a produção da obra literária e, consequentemente, para a recepção e 

interpretação por parte do leitor. 

Além disso, Candido (1995) se posiciona a favor da literatura como um bem 

incompressível, um direito universal, não um privilégio de uma minoria elitizada. Pensando nessa 

questão e na situação do ensino de literatura, criei uma sequência que objetiva atender o 

estudantes a partir dos 12/13 anos, matriculados no 8º ano do ensino fundamental, que pode ser 

aplicada tanto em escolas públicas quanto em particulares. 

Tal escolha justifica-se porque é nessa fase que os adolescentes começam a adquirir um 

espiríto mais crítico diante do texto literário, ou seja, eles leem não apenas por prazer e fruição 

estética. Isso sugere a seleção de obras que favoreça o despertar da criticidade nos estudantes. 

Sobre essa questão, Coelho (2000) declara que o leitor crítico é a 

 

Fase de total domínio da leitura, da linguagem escrita, capacitade de reflexão em maior 

profundidade, podendo ir mais fundo no texto e atingir a visão de mundo ali presente...Fase de 

desenvolvimento do pensamento reflexivo e crítico, empenhados na leitura do mundo, e despertar 

da consciência crítica em relação às realidades consagradas...agilização da escrita criativa. A 

ânsia de viver funde-se com a ânsia de saber, visto como o elemento fundamental que leva ao fazer 

e ao poder almejados para a autorrealização. (COELHO, 2000, p.39) 

 

Assim, é preciso introduzir obras que estimulem o afloramento dessas capacidades nos 

adolescentes dessa fase, pois quando elas não são exploradas ou são feitas de maneira ineficiente, 

as habilidades leitoras citadas por Coelho (2005) se perdem, contribuindo para o agravamento da 

situação da literatura no Brasil. Nesse sentido, é preciso desenvolver estratégias que propiciem a 

inserção efetiva dos textos literários no cotidiano dos estudantes, não apenas se restringindo ao 

espaço escolar, embora esse seja o lugar ideal para o início da formação do leitor ciente do poder 

que a literatura exerce no homem, tal como abordado por Candido (1972), referido anteriormente. 

Nessa linha, o método recepcional, em cinco etapas, elaborado por Bordini & Aguiar 

(1993), suportadas pelas premissas da Estética da Recepção, de Jauss e de outros autores, ofereceu 

uma nova perspectiva para o processo de ensino-aprendizagem de literatura, pois considera que 

os indivíduos não ingressam na escola sem um conhecimento prévio sobre as questões cotidianas 

que o afetam. Sobre isso as Diretrizes Curriculares declaram 

 

que o ensino de literatura seja pensado a partir dos pressupostos teóricos da Estética da Recepção 

e da Teoria do Efeito, visto que essas teorias buscam formar um leitor capaz de sentir e de expressar 

o que sentiu, com condições de reconhecer, nas aulas de literatura, um envolvimento de 

subjetividades que se expressam pela tríade obra-autor-leitor, por meio de uma interação que está 

presente na prática de leitura. (PARANÁ, 2008, p.58) 

 

Dessa forma, visando suprir as necessidades dos alunos e com base nos preceitos do método 

recepcional, as cinco etapas do trabalho com as obras propostas se desenvolverá da seguinte 

maneira: 
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Determinação do horizonte de expectativas: Essa é a etapa inicial do processo, em que 

os professores, em conjunto com os estudantes, decidem o conteúdo que será explorado durante 

o período estipulado. No caso dessa proposta, por envolver o trabalho com duas obras literárias 

complexas, especialmente no que refere-se ao Oliver Twist, sugere-se um semestre para que todas 

as atividades sejam desenvolvidas de modo a formar um leitor capaz de refletir sobre as questões 

levantadas. Como a ideia do método de Bordini e Aguiar (1993) é aproximar texto literário e leitor 

desde a primeira etapa, sugere- se que nessa fase, no intuito de introduzir as questões identitárias, 

os estudantes definam si mesmos, fazendo listas com palavras-chaves que melhor os descrevem. 

Depois a ideia é que eles façam um porta-retrato baseado nessas palavras, suprindo suas 

expectativas iniciais. 

Atendimento do horizonte de expectativas: Na segunda fase, os professores oferecem 

aos alunos conteúdos que sejam conhecidos e/ou estejam bem próximos do cotidiano deles, a fim 

que esses jovens se interessem por aquilo que está sendo oferecido. Nessa proposta, serão 

trabalhados dois textos, a saber: o poema Identidade, de Pedro Bandeira, que traz, basicamente, 

a questão do reconhecimento do eu; e o poema O direito da criança, de Ruth Rocha, a fim de 

criar uma discussão informal acerca das questões relacionadas ao bem-estar das crianças e 

adolescentes. A partir dessa primeira leitura, o professor (a) questionará os estudantes sobre quem 

são eles, se eles se identificam de alguma forma com os poemas, entre outras questões que possam 

ser pertinentes ao tópico. Além disso, nessa etapa, será reproduzido o filme Era do gelo 4: Deriva 

continental, em que há um trecho em que a preguiça Sid é encontrada pela família, cujo único 

propósito é deixar com o animal a avó e partir novamente. Através dessas cenas, os adolescentes 

serão questionados sobre o abandono e o senso de família e de grupo, que ajuda a formar os 

indivíduos. 

Ruptura do Horizonte de expectativas: A partir dos conteúdos abordados na etapa 

anterior, será sugerido a leitura do romance Os colegas, uma obra que visa oferecer algo inédito 

a partir daquilo que os alunos já conhecem. Nessa obra, os alunos se depararão com o drama dos 

cinco animais que lutam para sobreviver nas ruas. A intenção é que, ao fim da leitura, os alunos 

sejam capazes de perceber e apontar as semelhanças e diferenças entre os personagens do texto 

de Lygia Bojunga Nunes com os poemas e as cenas do filme. Para ser mais preciso, o professor 

explorará as condições de vida dos animais, seus valores e como o grupo é formado. Além disso, 

questionará os alunos sobre o trabalho que os colegas exercem e os benefícios que eles 

recebem em troca do serviço prestado no circo. A partir disso, o professor perguntará a opinião 

dos estudantes sobre o trabalho, sobre a faixa etária dos indivíduos ingressantes no mercado, 

profissões e as implicações disso na formação desses seres humanos. 

Questionamento do horizonte de expectativas: Nessa etapa, o professor (a) avaliará todo 

o percurso, desde a determinação até a ruptura do horizonte de expectativas. Em primeiro lugar, 

ele (a) pedirá que os alunos escrevam em uma papel a pergunta quem sou eu? e vinte termos que 

responda essa questão. No momento seguinte, ele (a) pedirá que os estudantes escolham uma 

profissão que esteja de acordo com a definição que eles mesmo selecionaram previamente. Depois 

ele(a) perguntará oralmente a cada um dos estudantes qual a profissão escolhida e porque eles 

acham que essa profissão está de acordo com suas aptidões. Enfim, o professor solicitará a 

produção de uma autobiografia, em que os adolescentes se imaginarão graduandos e 7 anos mais 

velhos. Nessa produção, os discentes se identificarão, revelarão seu curso, suas ambições e como 

eles decidiram o que estudar. Isso é importante porque os alunos dessa fase, como dito 

anteriormente, são mais críticos e a maioria deles já demonstram interesse por alguma área 

específica, ou seja, já se projetam no futuro. 

Ampliação do horizonte de expectativas: Essa é a última etapa do método recepcional, 

em que um ciclo de estudo não termina, mas deve ser reiniciado, sempre ampliando em espiral, 
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levando os alunos a se tornarem leitores mais críticos, tendo contato com textos mais complexos. 

Nessa fase, será sugerida a leitura de Oliver Twist, uma obra mais complexa, que exige alunos 

mais maduros, o que é conveniente, pois os alunos já passaram por todas as fases e são capazes 

de refletir sobre aquilo que recebem. Durante as outras leituras, a representação do trabalho e a 

construção de identidade foram abordados de uma maneira mais leve, para instigar os estudantes 

sobre a formação do indivíduo, das escolhas que eles fazem, da profissão e do direito das crianças 

e adolescentes. Contudo, agora eles serão levados a pensar em outras questões, mais profundas. 

Por exemplo, o professor (a) indagará aos estudantes sobre os motivos do caráter cordato de 

Oliver Twist, apesar das circunstâncias que ameaçam seu percurso; além de outras questões que 

serão levantadas a partir das atividades e as necessidades do grupo, analisando também a 

construção do texto, o contexto da narrativa, comparando com o contexto atual, enfim, o diálogo 

entre leitor-autor-texto é imprescindível. 

Em suma, levar a literatura significa, em primeiro lugar, despertar a reflexão, criticidade 

nos estudantes e o prazer pela leitura. Ensinar essa disciplina também está relacionado a um 

direito universal, independentemente das condições financeiras, culturais, raciais dos indivíduos. 

Enfim, um professor dessa área precisa estar disposto a envolver os estudantes com as obras 

literárias, a aproximá-los a partir do que eles conhecem, a fim de formar um cidadão que 

reconhece na leitura múltiplas possibilidades de crescimento pessoal e conhecimento de mundo. 

Pode-se afirmar que o método recepcional auxilia o professor a cumprir esse objetivo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao fim desse artigo, é possível concluir que, no contexto educacional básico brasileiro, 

considerando o perfil dos estudantes que as instituições de ensino recebem, trabalhar com a 

literatura implica em um desafio bastante complexo, pois essa área precisa evoluir muito no país, 

conforme apontam pesquisas que indicam o nível de leitura no Brasil. 

Nesse sentido, é preciso ainda criar estratégias que tornassem o processo de ensino-

aprendizagem da referida disciplina mais eficaz e a leitura um hábito prazeroso e, ao mesmo 

tempo, edificador. Dessa forma, o método recepcional de Bordini & Aguiar (1993), aliado a outras 

metodologias, ofereceu uma nova perspectiva ao ensino de literatura, ainda que os professores de 

Língua Portuguesa, com os quais tive contato, desconheçam o método elaborado há mais de vinte 

anos, apesar de ser contemplado nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Paraná. 

Contudo, é necessário oferecer novas possiblidades aos alunos, textos literários que 

despertem neles o espírito reflexivo, o diálogo com o texto, a criticidade, enfim, tudo que o faça 

amadurecer e o ajude a conceber o mundo sob um novo olhar. Dessa forma, a proposta que 

delineei nessa produção considerou as transformações pelas quais os adolescentes de 13/14 anos 

estão passando, seus anseios e sua percepção de mundo para construir um trabalho que formasse 

um leitor dentro do que o método recepcional sugere no decorrer das cinco etapas que norteiam 

o processo de ensino-aprendizagem de literatura. 
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A NARRATIVA DIGITAL INTERATIVA COMO SUPORTE DA 

LITERATURA INFANTIL CONTEMPORÂNEA 

 

Deglaucy Jorge Teixeira (UFSC) 

Berenice Santos Gonçalves (UFSC) 

Clarice Fortkamp Caldin (UFSC) 

 

Resumo: A partir da popularização dos dispositivos móveis a produção de literatura em 

livros digitais infantis - os ebooks infantis - está cada vez mais comum. Atualmente é 

fácil encontrar várias versões de um mesmo clássico infantil publicado com diferentes 

efeitos, animações e recursos interativos. Mas em que medida a literatura organizada a 

partir deste artefato utiliza as potencialidades das narrativas digitais interativas como 

uma nova mídia para literatura infantil contemporânea? Para esta investigação, fez se 

um estudo exploratório com abordagem qualitativa por meio de uma análise descritiva 

da configuração da informação literária em meio digital a partir das características da 

literatura infantil contemporânea. Para tanto, utilizou-se quatro versões de ebooks 

infantis da obra João e o pé de feijão como exemplares. Observou-se que as 

características frequentemente presentes em narrativas digitais corroboram as 

características dos livros infantis contemporâneos. Nesse sentido, é importante ressaltar 

que as potencialidades das narrativas digitais interativas sejam utilizadas como 

narratologia modal, ou seja, como forma na composição do conteúdo da história 

narrada. 

Palavras-chave: literatura infantil. narrativa digital interativa. livro digital interativo. 

ebooks. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Durante a história da humanidade as narrativas se adequaram às novas formas de contar 

histórias. As mudanças tornaram-se possíveis de acordo com as tecnologias disponíveis em cada 

época. Novas estruturas informacionais também surgiram com a finalidade de potencializar a 

função literária de um conteúdo narrativo em diferentes suportes. 

Da oralidade à escrita e, atualmente, à desmaterialização da informação por meio de 

conteúdos digitais evoca novas formas de compor as narrativas além da organização texto verbal 

e texto visual. Por meio de narrativas digitais é possível resgatar outros modos de comunicação 

tais como entonação, marcação rítmica, modulação da voz e expressão visual, atuando de forma 

instantânea e inclusiva na troca de informações entre o leitor e a multimídia, o que antes só era 

possível por meio da literatura oral. 

A multimídia trouxe os livros infantis em CDs e DVDs recheados de animações e 

interatividades acessadas por meio do computador. E, mais recentemente, os ebooks infantis por 

meio da popularização dos dispositivos móveis tais como tablets e smartphones, tendo a narrativa 

digital interativa como narratologia modal, ou seja, o modo para contar história integrando 

diferentes mídias com interatividade. Assim, é importante analisar como estes novos artefatos 

para contar histórias incorporam as características da literatura infantil contemporânea e em que 

medida esta literatura destinada ao público infantil dialoga com as potencialidades das narrativas 

digitais interativas como nova mídia de literatura infantil. 

Para tanto, inicialmente, fez-se um estudo por meio de uma revisão bibliográfica sobre 

livros infantis com suas características contemporâneas e Narrativas digitais interativas. 
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Em seguida, selecionou-se quatro diferentes versões do clássico conto de fadas João e o pé 

de feijão adaptadas para o universo das narrativas digitais interativas, publicadas como book apps 

e disponíveis nas principais lojas de aplicativos. 

As análises foram realizadas com o intuito de identificar como as características das 

narrativas digitais interativas se relacionam com as características de livros infantis 

contemporâneos presentes nas diferentes versões desta obra. 

 

INFORMAÇÃO LITERÁRIA INFANTIL 

 

A literatura infantil é um gênero narrativo que transita entre o sistemas literário e o sistema 

educacional, por isso não é raro encontrar obras que os critérios utilitário-pedagógicos sobrepõem 

a estética artística e literária. 

Este gênero se caracteriza pela composição de textos voltados ao pequeno leitor mediante 

suas competências de leitura em diferentes faixas etárias. Neste caso a narrativa, a estrutura do 

conteúdo e a composição das informações - verbal e visual devem estar adequadas à experiência 

da criança (CADEMARTORI, 2010). 

A clássica literatura infantil, no âmbito artístico, nasceu de um necessidade de se 

transformar em um recurso pedagógico, mas além da função cognitiva e pragmática (no sentido 

de preparar a criança para a vida real), trouxe as funções lúdica, catártica e libertadora. 

Sobretudo, a literatura infantil tem a capacidade de auxiliar o crescimento psicológico da criança 

proporcionando prazer por meio de um envolvimento intelectual, sensorial, emotivo e ainda 

contribuir para a inclusão e aceitação das diferenças (BALIZA, 2014). 

É principalmente o processo narrativo e os modos de expressão, verbal e/ou visual que 

definem o público a que o livro infantil se destina. Quanto ao tema, este gênero não difere de 

outros tipos de narrativas presentes na sociedade, tal como literatura para adulto, onde tem em 

comum a discussão dos valores humanos, pois a literatura infantil não se restringe apenas a temas 

que circulam o universo da criança (GREGORIN FILHO, 2009). 

De acordo com Cademartori (2010), as obras adequadas ao público infantil permitem uma 

ampla possibilidade de atribuição de sentidos ao que se lê e estimulam a criança a viver um mundo 

de aventura em vez de limitá-la a conceitos cerceados pelo autor como transporte de intenções 

diversas em face de interesse pedagógico. 

Uma das principais características do livro infantil tradicional (em mídia impressa) é a 

relação entre as informações visual e verbal, podendo se apresentar de forma bem equilibrada em 

composições com ilustrações, como uma narrativa que prioriza a imagem na categoria de livro 

infantil ilustrado, ou com a ausência de palavras nos livros de imagens. Ainda assim, é comum 

encontrar no livro, um diálogo aparente sustentado por uma narrativa monológica privilegiando 

a informação construída pelo texto verbal e a imagem transformada em um simples apêndice da 

mensagem linguística. Para melhor entender esta relação é necessário investir em um verdadeiro 

projeto artístico, simultaneamente gráfico, plástico e literário. Este seria um “real caminho para 

os inventores no campo da literatura” (PALO; OLIVEIRA, 1992, p. 17). 

Nos livros infantis ilustrados os valores construtores da base temática são concebidos com 

o texto verbal e, de forma mais marcante, com o texto visual. Onde este compõe o outro por meio 

de cenários e figuras. Juntos, criam uma manifestação textual integral, formando um único texto 

com potencialidades para o fazer interpretativo da criança (GREGORIN FILHO, 2009). Diante 

da importância desta composição textual, Palo e Oliveira (1992, p. 16) ressaltam que 
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é a conexão, por contiguidade e subordinativa, texto-ilustração que permite maior eficácia no 

processo comunicativo, garantindo que as informações nucleares da narrativa, graças ao estímulo 

da imagem, criem hábitos associativos tais que sejam inscritos diretamente no pensamento da 

criança com o mínimo de esforço e com o menor dispêndio de energia possível. 

 

No caso dos livros de imagens (ou álbuns de imagens), a composição cumpre uma função 

de alfabetização ao introduzir o domínio dos códigos linguísticos por meio da associação imagem-

palavra (PALO; OLIVEIRA, 1992). Isso acontece quando o livro se restringe ou prioriza a 

linguagem visual como foco narrativo. 

 

UM RESGATE DA ORALIDADE 

 

A importância de uma composição eficaz da literatura infantil advém da busca do resgate 

à tradição da oralidade e para isso o foco narrativo está presente no texto verbal e visual, buscando 

adequar-se à fonte originária do ato de narrar. 

Anterior à escrita, a oralidade apresentava ao interlocutor os objetos de sua fala 

simultaneamente por meio de outros modos de comunicação, tais como entonação, marcação 

rítmica, modulação da voz e expressão corporal, atuando de forma instantânea e inclusiva na troca 

de experiências entre os interlocutores, além de permitir a redundância, o uso de expressões 

populares e infantis, trocadilhos, onomatopeias e quebra da linearidade – princípio, meio e fim. 

Desta forma, na literatura oral o mais importante é o modo como se diz, principalmente na tensão 

dialética entre o dito e o calado, entre o que se fala e o que a gestualidade pode desarticular e até 

negar (PALO; OLIVEIRA, 1992). 

Narrada de forma escrita, a literatura não é entregue ao leitor no mesmo momento que é 

emitida, desta maneira, para que o leitor tome conhecimento desta narrativa, é necessário um 

intermediário – uma mídia, um livro por exemplo, resultante de um ato de escrita anterior 

(GAUDREAULT; JOST 2009). 

Neste contexto, Gaudreault e Jost (2009) denominam a forma de expressão da narrativa 

como uma narratologia modal, ou seja, o meio pelo qual a história é contada como manifestação 

do narrador – uma mídia narrativa (imagens, palavras, sons etc), os níveis de narração, a 

temporalidade da narrativa, o ponto de vista, dentre outras características que funcionam como 

veículo narrativo ou mesmo como suporte informacional. Enquanto que a história contada, ou 

seja, os acontecimentos narrados, as ações, os papeis dos personagens, as relações entre actantes 

(agentes das ações) etc, é denominada como narratologia do conteúdo. Implicando assim, no 

suporte como uma mídia narrativa, isto é, a expressão da narrativa e a história em si, como o 

conteúdo. 

 

O SUPORTE INFORMACIONAL E A LITERATURA INFANTIL CONTEMPORÂNEA 

 

Após a consolidação da literatura escrita, surgiram os videotextos por volta dos anos de 

1980, que desmitificaram alguns conceitos utilizados na versão escrita, tais como personagem, 

intriga, narrador e narrativa. Com movimento do cursor na tela, seguindo pistas e unindo 

fragmentos, o leitor pôde assumir a composição da mensagem, além de trazer uma nova forma de 

oralidade para o conteúdo narrativo infantil (PALO; OLIVEIRA, 1992). 

Na literatura infantil contemporânea, de meados de 1990 até a atualidade (2016), dentre as 

principais características, é importante destacar as novas tecnologias midiáticas, as múltiplas 
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linguagens e a hipertextualidade que, de forma acelerada, vêm desmaterializando a informação 

por meio da transformação e criação de conteúdo digital. 

Mas as mudanças não ocorreram apenas a partir do século passado. Por toda história da 

humanidade os suportes para informações vem se adaptando às novas tecnologias ou se 

adequando às diversidades culturais. Inicialmente como pedaços de tabuletas, argila ou pedras 

com textos gravados ou cunhados. Depois vieram os papiros no antigo Egito, folhas de palmeira 

na Índia, casca de árvores pelos maias e astecas ou seda em rolo pelos chineses. Os romanos 

escreviam em taboas de madeira cobertas de cera e os gregos criaram o pergaminho com pele de 

animais. Até que, por volta de 1450, depois da invenção da escrita, ocorre a segunda grande 

mudança tecnológica do livro com a invenção dos tipos móveis por Johann Gutemberg. Isso 

possibilitou a impressão em série de livros em papel com acabamento em costura. E, atualmente, 

a comunicação eletrônica (digital) trouxe a terceira grande mudança tecnológica (SPALDING, 

2012). 

Historicamente a literatura reflete os valores sociais, conhecimento e atitudes culturais 

(SIPE; PANTALEO, 2010). No caso do livro infantil ilustrado, vários conceitos e teorias vêm 

sendo propostos para explicar as mudanças evidentes a partir da literatura infantil contemporânea. 

Dresang (2008) citada por Sipe e Pantaleo (2010) propõe que a conectividade, interatividade e 

acesso ao mundo digital explicam as mudanças fundamentais que surgiram nos últimos quinze a 

vinte anos, enquanto outros autores da obra Postmodern picturebooks (SIPE; PANTALEO, 2010) 

afirmam que esta mudança advém de um movimento mais amplo, histórico, social e cultural 

conhecido como pós- modernismo. 

Vários dos recursos ou conceitos associados ao pós-modernismo são aplicáveis às 

discussões sobre livros ilustrados infantis contemporâneos, tais como: jogo, possibilidades 

diferentes, anarquia, texto/intertexto, processo/performance, participação, associação, 

programável (quanto a escrita), indeterminação, fragmentação, descanonização, ironia e 

hibridação (SIPE; PANTALEO, 2010). Como Síntese destes conceitos, Sipe e Pantaleo (2010) 

identificaram seis principais características dos livros ilustrado infantis contemporâneos, a saber: 

a) Distinção indefinida entre diferentes culturas (principalmente a cultura popular), as 

categorias de gêneros literários tradicionais e as fronteiras entre autor, narrador e leitor; 

b) Subversão das tradições e convenções literárias e minando a tradicional distinção entre 

a história e o mundo real; 

c) Intertextualidade (presente em todos os textos) é explicitada e múltipla, muitas vezes 

tomando a forma de pastiche, ironia e misturando camadas de diferentes fontes de 

textos; 

d) Multiplicidade de sentidos, de modo que há múltiplos caminhos dentro da narrativa, 

um alto grau de ambiguidade, e sem resoluções aparente ou com finais abertos; 

e) Lúdico, em que os leitores são convidados a tratar o texto como um playground 

semiótico; 

f) Auto-referente, evita que os leitores tenham uma experiência de persistência e 

transitoriedade, oferecendo em vez disso uma postura metaficcional chamando a 

atenção para o texto como um outro texto em vez de um mundo secundário. 

Segundo Sipe e Pantaleo (2010), é difícil dizer as características específicas dos livros 

ilustrados infantis contemporâneos. No entanto, os autores propõem a localização do livro 

ilustrado infantil em uma contínua pós- modernidade manifestada a partir das características 

supracitadas. 
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Além disso é importante destacar as variações em design e layout presentes nos livros 

impressos como suporte da literatura infantil, visto que neste estudo o conceito de livro está 

focado no modo como a informação está estruturada e materializada como suporte informacional. 

Com isso, o significado do texto depende dos mais diversos formatos e da relação do leitor com 

seu conteúdo, que pode ser um livro impresso ou um texto em livro digital. Ou ainda, outros 

dispositivos metaficcionais que evidenciam os textos pós- modernos expostos na “dieta cultural” 

dos filmes infantis, programas de televisão, computador e videogames (SIPE; PANTALEO, 

2010). 

 

NARRATIVA EM LIVRO DIGITAL INTERATIVO INFANTIL 

 

A literatura não está imune aos avanços tecnológicos, tendo que adequar seu conteúdo 

narrativo às novas linguagens digitais. De acordo com Baliza (2014) seria quase impossível que 

as novas mídias digitais não desencadeassem mudanças perceptíveis no campo literário, tais como 

dispositivos ficcionais hipertextuais, autopublicação, publicações colaborativas e participativas, 

distribuição de conteúdo via streaming e principalmente os ebooks (livrosdigitais), comsua vasta 

possibilidade produção e comercialização. 

De acordo com Gregorin Filho (2009), assim como o termo infância também vem mudando 

no decorrer da história pelos fazeres e saberes da humanidade, a literatura destinada a esta infância 

também deve se adaptar aos novos cenários. Com isso é importante que se atente para as atuais 

necessidades das crianças, tanto as que vivem em um ambiente mais tradicional quanto aquelas 

que vivem imersas em um mundo puramente tecnológico, cercadas de dispositivos digitais. De 

uma forma ou de outra, agora as crianças são leitoras de múltiplos códigos textuais e até mais 

competentes, diante destas novas tecnologias, que os adultos. Nesta perspectiva, a leitura abrange 

um sentido mais amplo, onde é possível ler um texto escrito, um texto visual, um texto sonoro em 

uma animação, em uma peças de teatro ou em outros objetos passíveis de leitura. 

Na perspectiva das novas tecnologias da informação e comunicação (TICs), as histórias 

presentes nos livros infantis ilustrados ganharam outras mídias para compor sua narratologia 

modal, tais como som e animação, fortalecendo assim, o caráter multimídia em ambiente digital 

com chances de interatividade. A narratologia de conteúdo, antes apresentada em suporte 

impresso e encadernado em papel, agora apresenta-se de modo digital, como uma narrativa digital 

interativa. 

 

NARRATIVA DIGITAL INTERATIVA (NDI) 

 

As narrativas digitais são histórias contadas em meio digital, ou seja, utilizando ferramentas 

digitais (ALEXANDER, 2011). Desde uma simples apresentação em power point ou um 

videogame com recurso mais avançados e cada uma com suas devidas especificidade técnicas. 

Independente do modo utilizado, Chatman (1980), defende que cada história é composta 

por duas partes: a história em si, uma série de acontecimentos com os elementos existentes da 

cena (personagens e itens do cenário) e o discurso, ou seja, a forma (estrutura narrativa) e as 

mídias utilizadas para comunicar o conteúdo. Sendo assim, a história é “o que” se narra (a 

narratologia de conteúdo) e o discurso é “como” se narra (a narratologia modal) (figura 1). 
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Figura 1 – Composição da narrativa 

Fonte: Chatman (1980) adaptado por Teixeira e Gonçalves (2015) 

 

No contexto das histórias em ambiente digital, de acordo com a Figura 1, destaca-se o eixo 

do discurso - a narratologia modal - que permite a integração de várias mídias e interatividade 

como atributos especiais para contar histórias, possibilitando assim, uma narrativa não linear e 

mais participativa, com um papel mais ativo do leitor (TEIXEIRA; GONÇALVES, 2015). 

De acordo com Crawford (2005), essencialmente uma narrativa digital não é interativa. A 

interatividade é a principal diferença que distingue uma narrativa digital interativa, onde o 

usuário/leitor se depara com uma rede de possibilidades, podendo afetar, escolher caminhos e até 

alterar o enredo. Caso que acontece em videogames e, recentemente, nos livros digitais interativos 

infantis. 

No contexto dos entretenimentos de história tradicional, a narrativa geralmente se apresenta 

de forma linear, ou seja, os eventos são sequencialmente organizados, fixos e progressivos. Obras 

interativas, ao contrário, permitem ao usuário/leitor tecer outro caminho por meio de elementos 

interativos junto ao enredo central (MILLER, 2014). 

A expansão da história em múltiplas possibilidades para escolha do leitor, por mais 

perturbadora que seja, deve ser interpretada como um convite do autor para o leitor participar do 

processo criativo, com possibilidade de aumentar o envolvimento narrativo e estimular o leitor a 

imaginar-se como autor. Isso já acontece em espetáculos teatrais de improvisação, onde grupos 

de atores pedem sugestões a espectadores e oferecem-lhes o prazer da performance com a 

satisfação de participar do processo criativo (MURRAY, 2003). 

Em uma narrativa que acontece em ambiente digital, movida por recursos interativos, 

Murray (2003) preferiu utilizar os termos “multisequencial” e “multiforme” em detrimento da 

expressão “não linear” para destacar também as diferentes navegabilidades possíveis, 

significativas e bem definidas, em arranjo fixo de eventos. Ou seja, as narrativas não lineares não 

permitem diversificar os arranjos de eventos pelo leitor. Além da multisequencialidade, Miller 

(2014) classificou outras características sempre presentes e frequentes em narrativas digitais, a 

saber: 

Características das narrativas digitais sempre presentes: 

a) São sempre narrativas, pois envolvem uma série de acontecimentos dramáticos ligados, 

com o intuito de contar uma história; 
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b) Geralmente contêm personagens que só podem existir em mídia digital, como aqueles 

controlados pelo usuário ou pelo computador; 

c) São interativas: o usuário pode controlar ou impactar aspectos da história; 

d) Não lineares: eventos ou cenas não acontecem em ordem fixa e, geralmente, os 

personagens não se encontram em pontos fixos; 

e) Profundamente imersivas: puxam o leitor/usuário para dentro da história; 

f) Participativas: o leitor/usuário participa da história; 

g) Navegáveis: o usuário pode criar seu próprio caminho dentro da história ou no 

ambiente virtual. 

Características das narrativas digitais frequentemente presentes: 

a) Quebrar a quarta parede39: comunicação do usuário com o personagem ou o 

personagem se comporta como uma pessoa real; 

b) Misturar ficção com realidade; 

c) Incluir sistema de premiação e pontuação; 

d) Pode ser multissensorial; 

e) Permitir que o usuário crie um avatar40 e o controle; 

f) Oferecer possibilidades de compartilhar experiências (tais como em rede social); 

g) Colocar uma série de desafios para o personagem; 

Incluir elementos de game bem definidos, dentro ou fora da narrativa, tais como: vencer, 

apostar, regras, alto nível de habilidade, espaço definido para jogo, envolver o usuário em 

comportamento de risco, tempo pré- definido, requer uso de estratégias, jogo em equipe, lidar 

com adversário, superar obstáculos, diferentes aparências de avatares etc. 

A narrativa digital interativa nasce em torno dos papéis e funções dos personagens para 

criar um sistema dramático mais compreensível. Ao manter uma estrutura narrativa baseada em 

funções e papéis, não quer dizer que a história sempre irá se repetir, pois diferentes autores podem 

flexioná-la, novas realidades sociais podem surgir, diferentes aspectos da experiência humana 

podem ser explorados para o público, além das potencialidades de affordances, ou seja, a forma 

como o ambiente comunica as possibilidades de ações para usuário, e representações 

computacionais. 

Na narrativa interativa o usuário/leitor pode perceber que está criando ou influenciando um 

enredo dramático por meio de suas ações, seja assumindo o controle como personagem principal, 

seja enviando comandos para elementos autônomos (RIEDL, 2012). 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta pesquisa foi realizada por meio de um estudo exploratório com abordagem qualitativa, 

tendo como objeto, uma análise descritiva da configuração da informação literária em meio digital 

a partir das características da literatura infantil contemporânea. Este estudo visa discutir em que 

medida esta literatura destinada ao público infantil dialoga com as potencialidades das narrativas 

                                                 
39 Quarta parede funciona como uma parede imaginária que separa o público na plateia dos atores no palco 

(NOGUEIRA, 2010). 
40 Representação do usuário por uma imagem ou um corpo animado que o represente em sua navegação 

(ROCHA, 2010). 
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digitais interativas. Desta forma, trata-se de uma pesquisa aplicada que buscou familiarizar-se 

com o problema, tendo em vista o aprimoramento de ideias e descobertas (GIL, 2007). 

Este estudo não visou discutir o conteúdo ou a efabulação da história, limitando-se a 

analisar os aspectos discursivos, ou seja, o modo de contar a história no ambiente digital, frente 

às características da literatura infantil contemporânea, especificamente em livros interativos 

infantis. 

A análise foi realizada em quatro exemplares de livros interativos infantis que abordam a 

mesma narratologia de conteúdo com uso do ambiente digital como discurso. Os livros digitais 

interativos – ebooks do tipo aplicativos (book app) foram acessados por meio de uma tablet com 

sistema operacional iOS (iPad). 

Os livros digitais selecionados trazem o clássico conto de fadas João e o pé de feijão em 

três diferentes versões adaptadas para o universo das narrativas digitais interativas. 

 

ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

O primeiro livro analisado foi Jack And The Beanstalk produzido pela empresa Fairytale 

studio, distribuído pela App Store, com texto e narração em inglês (figura 2). 

 

Figura 2 - Abertura e tela de conteúdo do livro digital Jack And The Beanstalk produzido pela 
empresa fairytale Studio. 

 

Fonte: imagem capturada pelos autores. 

 

Este ebook segue uma organização de conteúdo decorrente dos suportes tradicionais em 

um simulacro de livro impresso. Como narratologia modal, traz a combinação de várias mídias, 

tais como texto escrito, ilustração, som por meio de narração, animações acionadas por touch 

screen e alguns elementos interativos que podem ser manipulado na tela. 

A narratologia de conteúdo e modal são organizadas de forma linear o que não permite uma 

intervenção ou uma maior participação do leitor na história. 

A mistura de ilustrações em estilo clássico com objetos animados e interativos em 3D 

evidencia a intertextualidade como uma das característica da literatura infantil contemporânea. 

O segundo livro analisado foi João e o Pé de feijão produzido pela empresa Interativa 

Events Solutions e distribuído pela App Store (figura 3). O texto e a narração apresentam duas 

opções de idiomas, inglês e português. 
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Figura 3 - Abertura e tela de conteúdo do livro digital Jack And The Beanstalk produzido pela 
empresa Interativa Events Solutions 

 

Fonte: imagem capturada pelos autores. 

 

Este ebook traz uma organização de conteúdo adaptada ao dispositivo, no caso desta 

pesquisa, uma tela touch screen, com uma configuração de animação, narração, objetos 

interativos com affordances e texto escrito, diferenciando-se dos layouts em suportes tradicionais. 

Com isso é possível configurar o acesso a narratologia de conteúdo e excluir o texto escrito ou a 

narração, mudar o idioma ou ler em silêncio. Mesmo com estas possibilidades de leitura, este 

ebook não traz características evidentes de livros infantis contemporâneos, tais como: 

intertextualidade, possibilidades de caminhos diferentes dentro da narratologia de conteúdo ou 

modal, multiplicidades de sentido, mistura de gêneros tradicionais ou ficção e mundo real. 

O terceiro livro analisado foi Jack And The Beanstalk produzido pela empresa Chocolapps 

e distribuído pela App Store, Mac App Store, Windows Story, Google Play, Sansung Galaxy Apps 

e Amazon Apps (figura 4). Esta versão contém texto e narração em sete línguas, incluindo a língua 

portuguesa para o Brasil. 

 

Figura 4 - Abertura e tela de conteúdo do livro digital Jack And The Beanstalk produzido pela 
empresa Chocolapps 

 

Fonte: imagem capturada pelos autores. 

 

Além da composição texto e imagem, este livro segue um layout de livro infantil 

tradicional, com texto e imagens em “páginas separadas”, narração combinada com palavras em 

destaque, uma animação ao lado direito da tela e alguns elementos interativos. 

Apresenta várias possibilidades para configurar a leitura, tais como: leitura sem narração, 

mudança de tipografia, leitura sem destaque de palavras, narração automática, leitura com ou sem 

interatividade e variações de línguas no texto escrito e na narração. 
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Apesar de possibilitar diferentes formas de integrar mídias e acessar o conteúdo narrativo 

e permitir que o leitor personalize a estrutura do conteúdo da forma que melhor o satisfaça, a 

narratologia de conteúdo permanece linear, o que não evidencia claramente as características de 

livro infantil contemporâneo. 

O quarto livro analisado foi Jack And The Beanstalk produzido pela empresa Nosy crow e 

distribuído pela App Store (figura 5), possui texto e narração em inglês. 
 

Figura 5 - Abertura e tela de conteúdo do livro digital Jack And The Beanstalk produzido pela 
empresa Nosy Crow 

 

Fonte: imagem capturada pelos autores. 

 

Além de uma configuração de conteúdo que envolve imagens, texto, narração, tema 

musical, animação e interatividade, este ebook destaca-se por intercalar características de histórias 

em quadrinhos, com o uso de balões de fala, e videogame, com a possibilidade de manipular o 

personagem na tela. 

Neste ebook, a seção multisequencial, que traz minigames como pequenos desafios ao 

longo da história, evidencia o caráter metaficcional. Com isso, de acordo com as escolhas do 

leitor, é possível conduzir a história a finais diferentes. 

Em alguns momentos o personagem quebra a “quarta parede” e instrui o leitor a interagir 

com elementos da história. Neste sentido, o leitor assume uma postura mais ativa ao agenciar 

ações nos eventos, tal como um co-autor do enredo. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os quatro livros digitais analisados configuram-se como narrativas digitais interativas mas 

não apresentam todas as características comuns a este tipo de narrativa, tais como a não 

linearidade, a participação do leitor/usuário e a presença de personagens que só podem existir em 

mídia digitais. 

Nestas análises foi observado que a narratologia modal é o principal fator que direciona 

uma história de acordo com as características dos livros infantis contemporâneos. Ou seja, a forma 

e a configuração das mídias para contar história é capaz de determinar o nível de 

contemporaneidade de uma literatura infantil, neste caso o livro digital infantil. Isto pode ser 

constatado nos quatro ebooks com a mesma narratologia de conteúdo e diferentes narratologias 

modais. 

As características da literatura infantil contemporânea vão ao encontro das possibilidades 

da narratologia modal presentes nas narrativas digitais interativas. No entanto as potencialidades 

digitais nem sempre são exploradas. Isso implica não apenas em um livro digital menos eficiente 

quando aos mecanismos midiáticos e interativos para contar histórias, mas também menos 

eficiente quanto às características contemporâneas dos livros infantis. 
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Resumo: O presente estudo apresenta alguns resultados de investigação sobre os acervos 

de literatura do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) disponíveis numa 

escola pública de Ensino Fundamental. Os dados empíricos da investigação foram 

construídos através de metodologia da pesquisa-ação, visando compreender como 

ocorre o uso do livro literário, adquirido e disponibilizado pelo Estado brasileiro 

(FNDE/MEC) às bibliotecas das escolas públicas, cadastradas no Senso Escolar anual. 

Está fundamentado em diferentes teóricos (THIOLLENT, 2009; PINTO, 1989), que 

concebem a pesquisa-ação como um empreendimento realizado em estreita associação 

com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo, no qual os pesquisadores 

e os participantes estão envolvidos de modo colaborativo ou participativo. Os resultados 

da investigação mostram que os acervos representam literatura potencial, na medida 

em que o Programa prevê a distribuição das obras de literatura aos sistemas de ensino 

do país, com o propósito de contribuir no desenvolvimento da cultura letrada. A 

investigação evidencia que a educação contemporânea atravessa um período histórico 

em que o ato de ler está associado às atividades escolares valorizadas pelos conteúdos 

do currículo, os quais são demandados nas avaliações externas de larga escala. 

Palavras-chave: Pesquisa-ação. Mediação de leitura. PNBE. 
 

INTRODUÇÃO 
 

Este estudo versa sobre leitura, livros e leitores. Trata-se de uma tentativa de investigação 

sobre a experiência de ler na escola por meio dos acervos do PNBE, disponibilizados aos sistemas 

públicos de ensino e das ações promovidas pela biblioteca escolar. Para a construção dos dados 

empíricos, adotamos a metodologia pesquisa-ação, fomos ao campo para validar o problema de 

pesquisa e, ao mesmo tempo, para estabelecer o diálogo entre a base empírica e os estudos teóricos 

que se vinculam à história de leitura e à cultura letrada. 

O texto está organizado em três sessões. A primeira apresenta a pesquisa- ação como 

ferramenta metodológica para a investigação e intervenção em um problema coletivo, os baixos 

índices de leitura literária entre estudantes da Educação Básica. Sustenta que a opção 

metodológica de pesquisa também revela como pensa e age o pesquisador. Reconhece as 

divergências entre os pesquisadores quanto à cientificidade dessa opção metodológica. A segunda 

versa sobre a leitura, o leitor e o livro literário do PNBE no circuito da cultura letrada, o texto do 

PNBE enquanto desejo da política educativa de leitura para a formação de novos leitores e para a 

elevação da qualidade da educação escolar, a qual depende dos fatores culturais e das práticas de 

empoderamento de seus estudantes. Identifica como está estruturado o PNBE e alguns critérios 

adotados pelo MEC/FNDE para a distribuição dos acervos às instituições de ensino do País, 

cadastradas no Senso Escolar Anual. A terceira e última apresenta resultados da pesquisa-ação e 

sua relação com a experiência de ler uma obra completa. Analisa e dialoga com autores da História 

e da Sociologia, buscando compreender os dados empíricos, construídos pelos pesquisadores e 

em articulação com o que dizem os participantes ao experimentarem o jogo da leitura como um 

valor em si. 

mailto:daagliardi@ucs.br
mailto:ramos.fb@gmail.com
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O texto sinaliza, ainda, que o acesso à literatura é um direito humano fundamental, que se 

incluem entre os demais direitos, os quais Candido (2004) os denomina de direitos 

incompressíveis, porque são indissociáveis dos demais direitos humanos de primeira ordem. As 

conclusões sinalizam que o leitor é que comanda a leitura e não o livro, escolhe o “que” e “como” 

ler no seu percurso de autoformação. 

 

A PESQUISA-AÇÃO COMO FERRAMENTA METODOLÓGICA 

 

Adotar critérios para a realização de uma pesquisa na área da Educação e das Ciências 

Humanas constitui-se tarefa complexa, o que implica também na escolha adequada da 

metodologia para a construção dos dados empíricos. A opção metodológica tem relação na forma 

de "como pensa e age" o pesquisador. Evidentemente que não há unanimidade entre cientistas 

sociais e profissionais de diversas áreas quanto a própria denominação da proposta metodológica.  

A escolha pela pesquisa-ação se mostra uma alternativa ao padrão de pesquisas 

tradicionais, na medida em que, além da participação das pessoas no problema, supõe uma ação 

planejada de caráter educativo. Observa-se que a metodologia da pesquisa-ação, por estas razões, 

tende a ser aplicada em diferentes campos de conhecimento: educação, saúde, comunicação, 

cultura, etc.  

Sinônimo de investigação-ação, a metodologia provém das ciências sociais e foi 

introduzida no Brasil, na década de 40 do século passado, no campo da educação e no 

planejamento rural. Concebida como estratégia metodológica utilizada para incentivar a 

participação dos camponeses nos processos de planejamento e desenvolvimento regional e local, 

a pesquisa-ação tem articulação teórica no conceito de educação libertadora. Para Bosco Pinto 

(1989), a pesquisa-ação contém algumas implicações para os setores populares: (a) o acesso ao 

conhecimento técnico-científico, que possibilite a participação e o “desvelamento” da realidade e 

sua efetiva transformação pelo trabalho/ação; (b)  incentivo à criatividade, a fim de gerar novas 

formas de participação; (c) a organização da base em grupos, nos quais eles sejam o 

“sujeito/agente de sua transformação/libertação”. 

Para o professor e pesquisador Michel Thiollent, pesquisa-ação e pesquisa participante são 

dadas como sinônimos. Contudo, não são, pois a pesquisa-ação requer uma forma de ação 

planejada de caráter social, educacional, técnico, que a diferencial da pesquisa participante. Nesta 

perspectiva, Thiollent (2009) desenvolve a ideia de que essa metodologia de pesquisa possibilita 

ao pesquisadores e participantes meios de resposta aos problemas em que vivem, de modo 

particular sob a forma de diretrizes de ação transformadora. 

A Figura 1 mostra o movimento circular da metodologia, partindo da identificação de um 

problema e a ação empreendida na direção da sua transformação. 

O movimento da pesquisa-ação é um processo empírico que compreende a identificação 

do problema em seu contexto social ou institucional, o levantamento de dados relativos ao 

problema e, a análise e significação dos dados levantados pelos participantes. Para além da 

identificação da necessidade de mudança e o levantamento de possíveis soluções, a pesquisa-ação 

intervém na prática no sentido de provocar a transformação. Portanto, é uma importante 

ferramenta metodológica capaz de aliar teoria e prática por meio da ação visando a transformação 

de uma determinada realidade, pois permite associar ao processo de investigação à aprendizagem, 

pelo envolvimento criativo e consciente tanto do pesquisador como dos demais integrantes. 

Na escola em que realizamos a pesquisa de campo, frequentam jovens e adultos em 

processo de escolarização tardia. Neste sentido, são participantes que não tiveram acesso à 

educação escolar na idade própria, ou regressaram à escola após um período de afastamento, e 
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assim construíram suas histórias de leitura literária de forma frágil, sobretudo porque o direito à 

fabulação infantil não foi garantida. Na análise do problema dos baixos índices de leitura literária, 

situação que é análoga a milhares de brasileiros, percebemos que um estudante, de 62 anos de 

idade, demonstra interesse na leitura dos contos dos Irmãos Grimm: Chapeuzinho Vermelho, 

Cinderela, Branca de Neve.  

 

Figura 1- Etapas metodológicas da pesquisa-ação 

 
Fig. 1 - Elaborada pelos pesquisadores a partir de estudos teóricos (KOERICH [et al], 2009 

 

A análise deste problema pode ser vista em duas perspectivas. Uma encontra articulação 

no âmbito de que a literatura infantil é fabricada pelo mundo adulto - influência do adulto sobre 

o mundo da criança (ZILBERMANN, 1987). Neste sentido, a literatura infantil apresenta um 

universo em miniatura e os contos de fadas, desde o século 18, são textos que sinalizam as 

transformações da época. Portanto, há uma desconfiança em relação à eventualidade da literatura 

infantil realista. 

A segunda perspectiva, do acesso à literatura infantil na idade adulta, pode ser 

compreendida como um recurso necessário para responder à dívida educacional e cultural 

histórica entre a população brasileira, quando da negação do acesso, na idade própria, aos bens 

simbólicos produzidos pela Humanidade. com efeito, os problemas decorrentes da escolarização 

tardia também engendram outras dificuldades em matéria de direitos humanos fundamentais.  

Teóricos, como Lewis (2003), comparam a experiência de leitura de uma obra literária a 

experiência amorosa ou religiosa, na medida que toda a consciência do leitor se transforma, torna-

se algo que não era antes de ler. Candido (2004) defende que o direito à literatura se incluí entre 

os direitos incompressíveis41 . Portanto, a experiência de ler muda o percurso da autoformação da 

pessoa e a biblioteca escolar tem o poder de alavancar o processo de incentivo à cultura letrada. 

 

  

                                                 
41 Direitos fundamentais de todo ser humano, assim como é o direito à alimentação e à moradia. 
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A LEITURA, O LEITOR E O LIVRO LITERÁRIO DO PNBE 

NO CIRCUITO DA CULTURA LETRADA 

 

Na etapa de análise do problema de pesquisa, ou seja, os baixos índices de leitura literária 

entre estudantes do Ensino Fundamental, fomos transportados nas trilhas do circuito da cultura 

letrada, no âmbito da política educativa de leitura, ou seja, do Programa Nacional Biblioteca da 

Escola (PNBE), desenvolvido pelo Governo Federal desde 1997, o qual 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. O Ministério da 

Educação (MEC), por intermédio do Fundo de Desenvolvimento da Educação (FNDE), atende os 

sistemas de ensino em anos alternados: em um ano são contempladas as escolas de educação 

infantil, de ensino fundamental (anos iniciais) e de educação de jovens e adultos e no outro ano 

seguinte são atendidas as escolas de ensino fundamental (anos finais) e de ensino médio. Até 

2015, o PNBE atendia de forma universal e gratuita todas as escolas públicas de educação básica 

cadastradas no Censo Escolar. 

O texto do PNBE defende a apropriação e o domínio do código escrito como maneira de 

contribuir para o desenvolvimento de competências e habilidades importantes para que os 

educandos e educadores possam transitar com autonomia pela cultura letrada. Por isso, investiu 

recursos financeiros e materiais para a avaliação e distribuição de obras de literatura aos 

estudantes das escola públicas com o propósito de fornecer aos estudantes e seus professores 

material de leitura variado para promover tanto a leitura literária, como fonte de fruição e 

reelaboração da realidade, quanto a leitura como instrumento de ampliação de conhecimentos e 

de aprimoramento das práticas educativas entre os professores. 

O Programa está estruturado em três ações (políticas e de financiamento): 

(1) avaliação e distribuição de obras literárias, cujos acervos literários são compostos por 

textos em prosa (novelas, contos, crônica, memórias, biografias e teatro), em verso (poemas, 

cantigas, parlendas, adivinhas), livros de imagens e livros de história em quadrinhos; (2) o PNBE 

Periódicos, que avalia e distribui periódicos de conteúdo didático e metodológico para as escolas 

da educação infantil, ensino fundamental e médio e (3) o PNBE do Professor, que tem por objetivo 

apoiar a prática pedagógica dos professores do ensino regular e da Educação de Jovens e Adultos, 

por meio da avaliação e distribuição de obras de cunho teórico e metodológico. 

A Figura 2 mostra o circuito do livro, previsto pelo PNBE, e adotado para a compreensão 

da política educativa de leitura literária, no sentido da circulação do livro de literatura e da 

formação do leitor na escola básica. Identifica as diferentes etapas para o alcance do objetivo, ou 

seja, disponibilizar acervos de literatura aos alunos dos sistemas educacionais públicos de todo o 

País. Recorremos aos estudos sobre a história do livro, formulados pelo pesquisador Robert 

Darnton (2010), que examina diferentes aspectos do livro e a leitura, o elemento mais fundamental 

e misterioso do processo de comunicação. De acordo com Darnton (2010, p. 13), [...] a história 

do livro é um dos campos mais vitais das ciências humanas. Talvez seu sucesso expresse um 

fascínio por um mundo que perdemos, agora que a internet faz o papel impresso parecer arcaico. 
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Fig. 2 - Circuito do livro PNBE 

 
Fonte: elaborada pelos pesquisadores a partir do PNBE. 

 

Robert Darnton (2010), pesquisador pioneiro no campo da história do livro, avalia os 

mistérios da leitura. Para ele, a leitura deveria ajudar o homem a progredir no mundo, porque 

forja visões de mundo e modos de agir. Por isso, a história da leitura se tornou uma das área de 

pesquisa mais vitais das ciências humanas no mundo contemporâneo, e isso fica demonstrado na 

pesquisa-ação. 

O reencontro com as memórias de leitura e o acesso aos acervos de literatura, 

disponibilizados pelo PNBE, possibilitam aos participantes da pesquisa viverem a experiência de 

ler para além das demandas do currículo escolar. A investigação-ação mostrou-se essencial para 

potencializar o circuito da cultura letrada e provocar a sensibilidade literária entre estudantes da 

Educação Básica. Trata-se de uma oportunidade, igualmente, para a reflexão sobre a exigência da 

Literatura como “matéria escolar”, a qual, geralmente, produz resistência e afastamento dos 

estudantes das obras de ficção e da leitura de fruição. Evidentemente que a existência de livros 

no ambiente escolar, por si só, não é o suficiente para contribuir com a formação de novos leitores 

e para a consolidar a cultura letrada durante o processo de alfabetização e de escolarização da 

população brasileira. 

A história de leitura dos participantes da pesquisa, quando a literatura lhes surgiu como 

histórias não lidas mas ouvidas, durante a pesquisa-ação é ressignificada, ao mesmo tempo em 

que vivem a experiência de encontrar, no texto impresso, a narrativa oral ouvida no convívio 

familiar e comunitário. 

 

A EXPERIÊNCIA DE LER UMA OBRA COMPLETA 

 

A pesquisa-ação intervém na realidade do estudante participante. Assim, o texto literário, 

disponibilizado pelo PNBE aos estudantes da escola básica, foi apresentado como um convite à 

leitura. Os participantes não hesitaram em fazer escolhas e se lançaram à aventura que estão nas 

fábulas do livro impresso. 
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Entre as experiências de leitura dos participantes, escolhemos uma para estabelecer 

relações entre os dados empíricos da pesquisa e o campo teórico. Guillermo42, 62 anos de idade, 

estudante da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), matriculado numa Totalidade 

Múltipla de Conhecimento43, vive a experiência de ler uma obra literária completa. Este fato 

restitui o direito negado à literatura na infância, ao mesmo tempo em que o aluno se “torna um 

devoto da cultura letrada”. 

De acordo com Lewis (2003), o devoto da cultura lê para melhorar a si próprio, desenvolver 

suas potencialidades, tornar-se um ser humanos mais completo. Esse pensamento é confirmado 

nas atividades de campo junto aos participantes. Embora em processo de escolarização tardia, 

esse estudante ressignifica seus processos de autoformação ao longo da vida. As memórias de 

leitura oral, agora se transformam em experiência de leitura da palavra impressa. 

No Diário de Campo (2014), instrumento usado para registrar as ações e intervenções de 

leitura, constam anotações sobre essa experiência literária dos participantes. Guillermo afirma 

que leu o primeiro livro de “capa a capa” como um jogo de leitura. Para ele, cada etapa do jogo 

foi realizada com prazer. “Algumas vezes precisei repetir a leitura de algumas páginas” - fala de 

Guillermo, Diário de Campo, 09/09/2014 -, referindo-se à emoção de ler o texto literário. Esse 

participante também escolheu ler os contos dos Irmãos Grimm. Justificou a escolha, dizendo que 

conhecia o conto Chapeuzinho Vermelho como narrativa ouvida no convívio familiar. Porém, a 

leitura do conto impresso tem outro sabor. 

Uma das participantes da pesquisa (32 anos de idade), se mostra em dificuldades para 

compreender o simbólico, presente no texto de literatura. A leitura de um poema de Mário 

Quintana (Nova Antologia Poética, 2007) coloca a estudante num dilema, compreender as 

expressões poéticas do texto. Porém, aos poucos, o contato com o gênero textual poesia, a 

estudante começa a interessar- se pelos poetas brasileiros. Conhecer Quintana estimula-a na 

buscar de outras obras de poesia, na interação com as leituras de seus colegas de escola, na 

percepção de que a poesia está presente em outros textos, inclusive de prosa. Portanto, a 

experiência de leitura, nesse caso, ganha sentido com o acúmulo de leitura. De acordo com 

Manguel (1987), a história de leitura é a história de cada um dos leitores. Ela se dá pelo acúmulo 

do que lemos e dos sentido que atribuímos ao que lemos, (re) criada pela novas possibilidades. 

Na perspectiva deste aporte teórico, elaborado por Manguel (1987), ler é uma forma de 

pensar e de falar. Um texto lido e lembrado passa a ser, na releitura, como um lago congelado no 

poema que decoramos há tanto tempo (MANGUEL, 1987). O aprendizado que decorre da leitura 

estabelece conexão importante com a alfabetização e com as formas pelas quais a capacidade de 

ler é posta em uso. Percebemos que os participantes reagiam ao ato de ler, querendo escrever 

outro texto e oralizar as fábulas lidas no suporte impresso, nominar autores, explicitar dúvidas, 

configurando o mundo e a experiência íntima, afirmando sobre cada texto sua autoridade de leitor 

individual. Deste modo, cada leitor atribuiu ao livro que estava lendo uma certa leitura, o que 

revela o quanto é diversificado o ato de ler. 

A leitura de uma obra completa estimula e confere ao leitor um novo status nas relações 

pessoais e comunitárias. Essa percepção foi sendo fortalecida no decorrer da pesquisa-ação. 

Estudantes da escola, de outras turmas de EJA, queriam saber como fazer para participar da 

pesquisa, pois estavam interessados nas rodas de leitura e nas atividades realizadas na biblioteca. 

Esse poder simbólico atribuído à leitura, e percebido na pesquisa-ação, encontra eco no campo 

teórico. De acordo com Manguel: 

                                                 
42 O nome verdadeiro do estudante foi trocado para preservar sua identidade. 
43 Corresponde aos anos finais do Ensino Fundamental. Classe multisseriada composta de estudantes de 

diferentes anos de escolaridade. 
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Ferramentas, móveis, roupas, tudo tem uma função simbólica, mas os livros infligem a seus 

leitores um simbolismo muito mais complexo do que o de um mero utensílio. A simples posse de 

livros implica uma posição social e uma certa riqueza intelectual. (MANGUEL, 1987, p. 242). 

Por isso, o trânsito pela cultura letrada, “empodera” os participantes diante das trocas 

simbólicas operadas em grupo social. Sobre este assunto Bourdieu (2007) realizou diversos 

estudos. Este sociólogo francês, ao elaborar investigação sobre a “economia das trocas 

simbólicas”, difundiu suas contribuições inovadoras para a teoria geral da cultura e da distribuição 

do capital cultural. 

O texto do PNBE encontra conexões com a literatura potencial, nesse grupo de 

participantes da pesquisa-ação é tornada real, ou seja, deixa de ser um ideal para se constituir 

numa apropriação efetiva do manancial de leitura disponível aos sistemas escolares por 

intermédio da biblioteca da escola. 

 

CONCLUSÃO 

 

Os baixos índices de leitura literária na escola de Educação Básica justificam a política 

prevista pelo PNBE, ao mesmo tempo em que a existência de livros no interior da escola não é 

suficiente para a transformação dessa realidade. Portanto, este trabalho é uma tentativa para 

ampliar a investigação sobre literatura potencial e uma sinalização de que a metodologia da 

pesquisa-ação pode ser um instrumento para explorar o manancial de leitura disponibilizado aos 

sistemas de ensino. 

O assunto não se esgota, tampouco pretende ser a pesquisa-ação uma resposta simples para 

um problema complexo. Os dados empíricos analisados possuem valor em si, pois as vozes que 

escutamos na investigação de campo foram provocadas pela participação e ação planejada dos 

pesquisadores. Os estudos de Thiollent (2009) muito contribuíram para responder ao problema, 

sem perder de vista o quadro teórico, sem o qual a pesquisa empírica não faria sentido. 

A opção metodológica que adotamos se mostrou consistente e favorável para a mobilização 

dos participantes, bem como numa estratégica para a investigação e a construção do conhecimento 

na área das ciências humanas. As histórias de leitura, construídas pela oralidade, foram 

potencializadas pela leitura de obras completas de literatura, ressignificação das fábulas e do ler 

para viver. 

A mediação de leitura e o incentivo ao ato de ler os acervos do PNBE permitiram a 

observação, a análise, a identificação de problemas coletivos e a ação como resposta possível para 

a transformação da realidade. Retirar das caixas os livros do PNBE e entregá-los aos alunos da 

escola fundamental é o primeiro movimento necessário para despertar o interesse e a curiosidade 

de ler. O estudante da EJA, na condição de não criança, é uma pessoa na condição de explorar o 

mundo e o simbólico como força propulsora para a consolidação da cultura. 

Os teóricos que utilizamos neste trabalho defendem o encantamento com o aprendizado da 

leitura. E, neste sentido, a biblioteca escolar e os projetos de leitura poderão ser uma resposta 

efetiva à toda e qualquer ambição, pública e de qualidade, visando elevar os índices de leitura 

literária no País. 
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ONDJAKI PARA CRIANÇAS OU A LITERATURA AFRICANA PARA 

BRASILEIROS 

 
 Demétrio Alves Paz (UFFS) demetrio.paz@uffs.edu.br 

 

Resumo: O objetivo do presente trabalho é analisar de que forma a oralidade ou oratura 

(como preferem alguns estudiosos da África), a tradição popular, o simbolismo e a sua 

respectiva reescritura para um novo público estão presentes na obra do escritor angolano 

Ondjaki, contribuindo para a divulgação da cultura, história e literatura africanas no Brasil 

para um público leitor em formação. As obras analisadas são: Ynari, a menina das cinco 

tranças (2004), O leão e o coelho saltitão (2008), O voo do golfinho (2009) e Ombela, a 

origem das chuvas (2015). Ndalu de Almeida, mais conhecido pelo pseudônimo literário de 

Ondjaki, é o autor dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) que possui 

mais obras destinadas ao público infanto-juvenil publicadas em nosso país. Angola é um dos 

países com um sistema literário muito eficiente após a independência, em 1975. A União dos 

Escritores Angolanos (UEA) e o Instituto Nacional do Livro e do Disco (INALDI) 

incentivaram e promoveram a publicação de obras destinadas à formação de um público 

leitor infanto-juvenil. Da mesma forma que outros escritores antes dele, tais como Raul 

David, Gabriela Antunes, Dario de Melo, Cremilda Lima, Ondjaki aproveita contos 

tradicionais de seu país e reescreve-os, utilizando elementos da oralidade, para as novas 

gerações de seu país. Assim, os jovens leitores brasileiros têm contato com uma de nossas 

origens, assim como ocorre uma contribuição para a divulgação da cultura africana para 

esse público. 

Palavras-chave: Literatura Angolana. Literatura infantil. Ondjaki. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O objetivo do presente ensaio é analisar de que forma ocorre a universalização de 

conteúdos tanto por meio do simbolismo presente quanto pela escolha de temas, formas e 

argumentos da cultura oral e popular em quatro obras do escritor angolano Ondjaki: Ynari, a 

menina das cinco tranças (2004), O leão e o coelho saltitão (2008), O voo do golfinho (2009) e 

Ombela, a origem das chuvas (2015). Como aparato teórico, usamos as considerações de Câmara 

Cascudo (1989), Lourenço Rosário (1989), J. Vansina (2010), Hampeté Bá (2010) no que diz 

respeito à cultura popular e à oralidade. Em relação à literatura infantil e juvenil dos Países 

Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), as obras de Tania Macêdo e Rita Chaves 

(2007) e de Carmem Lúcia Tindó Secco (2007) serão as referências. Utilizamos os dicionários de 

símbolos de Juan Eduardo Cirlot (1984) e o de Jean Chevalier & Alain Gheerbrant (2000) para a 

elucidação do simbolismo. 

Russel Hamilton (2006), p. XXIII) ressalta que a partir da década de 1980 a prosa de ficção 

em Angola teve um crecimento vertiginoso, visto que se percebeu 

 
[...] um desejo de recontar o passado longínquo, assim como a história vívida do presente. Uma 

função desse processo de re- formular a história da nova nação tem resultado em obras que ou re-

contam ou re-mitificam, ou questionam e contestam aspectos sociais, políticos e culturais do 

passado e da história contemporânea.”. Dessa maneira, a obra de Ndalu de Almeida, cujo 

pseudônimo literário é Ondjaki, é uma das mais importantes na produção literária de Angola do 

século XXI. (HAMILTON, 2006, p. XXIII) 
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Nascido em 1977, na capital Luanda, Ndalu de Almeida já possui uma carreira consolidada, 

inclusive internacionalmente. Autor de mais de 20 obras, num período de 17 anos, o escritor 

angolano já ganhou prêmios importantes no seu país e internacionalmente, tais como: Prémio 

Sagrada Esperança (Angola, 2004); Grande Prémio APE (Portugal, 2007); Grinzane for Africa 

Prize - Young Writer (Etiópia/Italia/2008); Prémio JABUTI, categoria ‘juvenil’ (Brasil, 2010); 

Prémio José Saramago 2013 (Portugal); Prémio Littérature-Monde (categoria de literatura não 

francesa - França, 2016). 

O escritor angolano tem na infância uma de suas temáticas preferidas (RUIVO, 2007), tal 

como atestam obras “adultas” como Bom dia camaradas (2003) e Os da minha rua (2007). Ele é 

o autor dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) que possui mais obras 

destinadas ao público infanto-juvenil publicadas em nosso país, são elas: Ynari, a menina das 

cinco tranças (2004), O leão e o coelho saltitão (2008), O voo do golfinho (2009), Os vivos, o 

morto e o peixe-frito (2009), AvóDezanove e o segredo dos soviéticos (2009), A bicicleta que 

tinha bigodes (2015) e Ombela, a origem das chuvas (2015). 

Conforme revela em uma entrevista, Ondjaki usa memórias emprestadas, visto que a 

vivência dele é, de certa forma, também a experiência de seus antepassados, que foram 

assimiladas por ele. Dessa forma, “Escrever ficção é também reescrever a estória pessoal e a 

história do país.” (LEITE, 2012, p. 101). Preocupado com a melhoria do bem-estar social e 

político de seu país, ele vê no passado uma lição a ser aprendida, não repetida. 

Ao invés de ver a sua nação de forma idealizada, ele percebe-a criticamente, vendo erros e 

acertos no período pós-independência. Um dos erros é um certo desconhecimento do passado 

pelas novas gerações. Um dos acertos é o de buscar a compreensão e validade desse passado para 

o presente, sem polarizações. Ao crer num futuro melhor para a literatura, Ondjaki diz ser 

necessário 

 

Elevar o nível de conteúdos, problematizar sem estar sempre atrás de políticas e de mensagens. 

Universalizar os conteúdos ainda que se parta de temáticas locais ou tradicionais. Mostrar o mundo 

interior do escritor sempre há-de levar às coisas mais profundas da cultura local, não é preciso 

forçar o processo no sentido inverso. (LEITE, 2012, p. 112) 

 

Ao dedicar-se também à literatura para os jovens leitores, o escritor angolano revela uma 

coerência entre o seu discurso e sua prática, ao preocupar-se com a formação desse público leitor 

na jovem nação. 

 

LITERATURA PARA CRIANÇAS NOS PALOP 

 

Para Carmen Lucia Tindó Secco (2007), as mudanças ocorridas em África nos últimos 50 

anos promoveram mudanças na arte de narrar. O que era “parte da dinâmica cultural das 

sociedades africanas” (SECCO, 2007, p.9) não é mais tão parte assim, porém a literatura, por 

meio de autores como Dario de Melo e Gabriela Antunes, realizou uma ponte entre passado e 

presente, incorporando elementos da tradição folclórica e popular na escrita. 

Tania Macêdo e Rita Chaves (2007) chamam atenção para o fato de que em Angola, “após 

a independência do país, houve uma preocupação dos órgãos do governo em incentivar a chamada 

literatura infanto-juvenil, buscando formar hábitos de leitura entre o público mais jovem.” 

(MACÊDO & CHAVES, 2007, p. 155). Dessa forma, não só órgãos do governo como também 

da sociedade civil colaboraram nesse fomento à leitura: O Instituto Nacional do Livro e do Disco 

(INALD), o Jornal de Angola e a União do Escritores Angolanos (UEA), por exemplo, criaram 
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coleções ou deram espaço para a divulgação de textos literários, buscando o jovem e novo público 

leitor no país. 

Se durante o colonialismo os poucos livros para crianças retratavam o imaginário do 

colonizador com fadas e lendas europeias, depois da independência 

o que ocorre é a valorização, redescobrimento e reescritura de “[...] contos e lendas 

tradicionais e orais dos grupos etno-linguísticos do país.” (MACÊDO & CHAVES, 2007, p. 155). 

Angola é um dos países com um sistema literário muito eficiente após a independência, em 

1975. A União dos Escritores Angolanos (UEA) e o Instituto Nacional do Livro e do Disco 

(INALD) incentivaram e promoveram a publicação de obras destinadas à formação de um público 

leitor, dedicando séries específicas para a infância e juventude. Da mesma forma que outros 

escritores antes dele, tais como Raul David, Gabriela Antunes, Dario de Melo, Cremilda Lima, 

Ondjaki aproveita contos tradicionais de seu país e reescreve-os, utilizando elementos da 

oralidade, preservando a “memória emprestada” das gerações anteriores e apresentando-oas para 

as novas gerações de seu país. 

 

CONTO POPULAR, TRADIÇÃO E ORALIDADE 

 

Luís da Câmara Cascudo (1989) aponta quatro características do conto popular: 

antiguidade, anonimato, divulgação e persistência. Assim, 

 
É preciso que o conto seja velho na memória do povo, anônimo em sua autoria, divulgado em seu 

conhecimento e persistente nos repertórios orais. Que seja omisso nos nomes próprios, 

localizações geográficas e datas fixadoras do caso no tempo. (CASCUDO, 1989, p. 27) 

 
Percebe-se o aproveitamento realizado por Ondjaki nas obras, ao utilizar essas 

particularidades do conto popular, dotando-as de uma nova roupagem. 

Lourenço Rosário (1989) ressalta o valor que a narrativa tem na sociedade africana, vista 

como repositório de valores culturais, educacionais, políticos, religiosos e econômicos. Todos 

esses aspectos estão presentes, de alguma forma, nas narrativas. Igualmente, as narrativas são 

vistas como uma fonte de conhecimento, que é passada de geração em geração. Para o crítico 

moçambicano, 

 

Cada indivíduo que ouve a narrativa está apto a compreender que os conflitos apresentados na 

intriga podem perfeitamente ter lugar no próprio universo do grupo de que se faz parte. Daí o 

caráter universal das narrativas de tradição oral porque são ao mesmo tempo e em qualquer lugar, 

um grande ponto de interrogação sobre os problemas com que o indivíduo se defronta no dia a dia, 

na sua sociedade. (ROSÁRIO, 1989, p. 48) 

 

A citação acima ilustra muito bem o que as narrativas de Ondjaki realizam. Ao partir de 

uma realidade africana, o alcance da obra torna-se maior, pois diz respeito não a uma cultura 

específica, mas a valores universais. Os símbolos, os ensinamentos, os enredos têm assimilação 

pelos leitores, independente de país ou origem. O caráter simbólico e alegórico das histórias toca 

o leitor de forma especial. 

 

  



 

 

P
ág

in
a2

9
6

 

REESCRITURA EM ONDJAKI 

 

Há um crédito a obras/recolhas da literatura popular em suas obras, demonstrando não só 

o conhecimento e respeito à cultura popular, mas também uma forma de valorização do trabalho 

feito anteriormente por outros autores, destacando a contribuição deles na formação de uma 

tradição angolana e africana. 

Em Ombela, a origem das chuvas (2015) percebe-se muito claramente o que J. Vansina 

expõe, ao dizer que 

 

As tradições mais sujeitas a uma reestruturação mítica são as que descrevem a origem e, 

consequentemente, a essência, a razão de ser de um povo. [...] em geral, as tradições refletem tanto 

um “mito”, no sentido antropológico do termo, como informações históricas. (VANSINA, 2010, 

p.155-156) 

 

Dessa forma, assemelha-se muito a um conto etiológico, na classificação de Câmara 

Cascudo (1989), pois explica a origem das chuvas, tal como presente no subtítulo. Percebe-se isso 

também nas primeiras palavras do conto: “Dizem os mais velhos que a chuva nasceu da lágrima 

de Ombela, uma deusa que estava triste.” (ONDJAKI, 2015, p.5). Ao saber do choro da filha, o 

pai conversa com ela, explicando-lhe que a tristeza faz parte da vida. A presença da sabedoria 

popular, do ensinamento passado de geração para geração, de pai para filho está recordada aqui. 

Em relação ao simbolismo presente na obra, Cirlot (1984) destaca a fertilização como um 

dos atributos da chuva, assim como a purificação, porque a “água da chuva provém do céu” 

(CIRLOT, 1984, p. 159). Igualmente, a chuva é a “fonte de toda prosperidade” (CHEVALIER & 

GHEERBRANT, 2000, p. 237). Em Ombela lê-se: “– Estou triste e vou chorar... mas para que as 

minhas lágrimas não matem os bichos nem as pessoas que vivem na Terra, vou deixar que tenham 

muito sal e que alimentem todos os mares.” (ONDJAKI, 2015, p. 7). 

Em O leão e o coelho saltitão (2009), um animal menor, porém mais astuto do que o leão 

o vence devido a sua inteligência. É o eterno confronto entre força bruta e pensamento. Tanto 

para Cascudo (1989) como para Rosário (1989), essas narrativas com animais possuem valor 

simbólico, mostrando um caminho a ser seguido: o intelecto supera a robustez. Segundo a 

classificação de Câmara Cascudo, ele pode ser um conto etiológico, pois explica o porquê há 

inimizada entre o leão e o coelho. “Foi assim que aconteceu. É por isso que, até hoje, na Floresta 

Grande e mesmo nas outras florestas, o Leão e o Coelho não são grandes amigos”. (ONDJAKI, 

2009, p. 37) Há também o índice da oralidade no final: Foi assim que aconteceu, o que pressupõe 

um narrador que ouviu e transmite a história como real/verdadeira. 

No simbolismo, o leão pode representar um “Soberano que, ofuscado pelo próprio poder, 

cego pela própria luz, se torna um tirano, crendo-se protetor.” (CHEVALIER & GHEERBRANT, 

2000, P. 538). O Leão é extremamente arrogante e não cumpre o que combinou com o coelho: 

“O Leão juntou a melhor carne para ele, os ossos maiores, as melhores peles, deixando para o 

Coelho Saltitão apenas a carne presa aos ossos mais pequeninos.” (ONDJAKI, 2009, p. 26) 

Em oposição a essa imagem, o coelho é um herói e um mártir para Chevalier & Gheerbrant 

(2000). Ele engana o Leão e vinga, de certa forma, os outros animais no final da narrativa: 

 

Claro. Não acho bem dar tanto trabalho ao rei da Floresta Grande. Peço que me desculpe e que me 

faças um último favor. 

Que favor? 

Um favor muito simples. Para não te cansar mais, fica aí e faz como dizia minha avó: fecha os 

olhos e abre bem a boca. Eu próprio me atiro para dentro dela. 
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Muito bem, Coelho, vejo que afinal és um animal sensato. 

Assim fez o rei da Floresta Grande. Abriu a boca o mais que podia, e o esperto do Coelho Saltitão 

atirou lá para dentro um enorme saco de ossos que havia guardado. (ONDJAKI, 2009, p. 35-37) 

 

De certa forma, a explicação da inimizade entre os dois animais serve também para ilustrar 

a diferença entre inteligência e valentia. 

O voo do golfinho (2012) é uma narrativa do tipo ascendente, tal como Rosário (1989, p. 

91) propõe, isto é, “em que se parte de uma situação inicial de carência para o seu melhoramento 

ou ultrapassagem”. O Golfinho é o narrador da sua própria história. Ele queria ser pássaro e 

transformou-se em um. 

Apesar de a história ser bem infantil e muito breve, há um forte simbolismo nela. O 

golfinho, frequentemente visto como um dos mais inteligentes animais, vive no oceano, que é 

quase tão grande quanto o céu. O seu desejo de virar pássaro, um dos símbolos da liberdade, mas 

que também serve como o intermediário entre o céu e a terra, é representativo das mudanças que 

ocorrem na vida. 

Cirlot (1984, p. 108) destaca que “Aves e pássaros, [...], são símbolos do pensamento, da 

imaginação e da rapidez das relações com o espírito”, assim como “Todo ser alado é um símbolo 

de espiritualização” (Cirlot, 1984, p. 446). Após transformar-se em ave, o golfinho compreende 

a nova realidade. Ele encontro outros animais e “Agora voamos juntos. Somos o Bando da 

Liberdade. Um bando de pássaros que eram outros bichos e que sempre desejaram voar.” 

(ONDJAKI, 2012, p. 19) 

O Golfinho possui um simbolismo “ligado ao das águas e ao das transfigurações”. 

(CHEVALIER; GHEERBRANT, 2000, p. 474) e “Simboliza a força e a vida” (CHEVALIER; 

GHEERBRANT, 2000, p. 689). Portanto, a mudança faz parte da sua essência. 

Ynari: a menina das cinco tranças (2010) é um conto acumulativo, tal como Câmara 

Cascudo (1989, p.14) propõe, pois “os episódios são sucessivamente articulados”. Dentre as 

várias estratégias da oralidade utilizadas pelo autor, destacamos aqui a repetição. A cinco tranças 

da personagem são cortadas e oferecidas em troca de algo. Cada oferenda equivale a um sentido. 

Logo, as cinco tranças equivalem aos cinco sentidos: audição, tato, visão, olfato e paladar. 

Um dos propósitos da personagem principal é descobrir a sua mágica, a sua função no 

mundo. A inserção da menina no mundo dos adultos está presente pela sua avó, que a aconselha. 

Ynari é uma jovem muito curiosa, que adorava aprender novas palavras e sentidos, além 

de ser extremamente observadora. Um dia ela encontra o homem pequenino e os dois passam a 

conversar todos os dias. Em vários dos diálogos entre ambos há brincadeira com o sentido das 

palavras. No primeiro encontro já ocorre isso: 

 

Claro, e... O coração é pequeno para ti? 

É... e não é! Cabe tanta coisa lá dentro, o amor, os nossos amigos, a nossa família... 

Vês? – disse o homem menor que ela. – Às vezes uma coisa pequenina pode ser tão grande... 

(ONDJAKI, 2010, p. 8) 

 

O homem pequenino questiona sobre quem faz as tranças dela e ela responde: “– Ninguém 

me faz estas tranças, porque elas não se desfazem... A minha avó diz que eu já nasci com as 

tranças e que um dia vou saber por quê.” (ONDJAKI, 2010, p. 9) 

Com o homem pequenino Ynari aprofunda a descoberta de diferentes palavras e seus 

significados. Ao voltar para sua aldeia, Ynari não conta o que aconteceu à avó e dorme bem. No 

dia seguinte, Ynari e seu novo amigo presenciam uma cena de guerra. Após o fim do combate, o 

grupo vencedor dorme e o homem pequeno transforma as armas deles em armas de barro. Ynari 
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espanta-se e percebe que “A magia boa, a dos iniciados e dos “mestres do conhecimento”, visa 

purificar os homens, os animais e os objetos a fim de repor as forças em ordem.” (HAMPATÉ 

BÁ, 2010, p. 173). 

Homem pequenino leva Ynari a sua aldeia e apresenta-lhe: o velho muito velho, que 

inventa palavras e a velha muito velha, que destrói palavras. Intrigada com o poder de seu amigo, 

ela pergunta se todas as pessoas são mágicas. E ele responde: “– Sim, todos. Mas cada um tem 

que descobrir a sua magia.” (ONDJAKI, 2010, p. 19). A menina presencia um ritual em que a 

velha muito velha destrói as palavras trazidas pelos homens pequenos. Da mesma forma, o 

velho muito velho inventa novas palavras e as sussurra ao ouvido de cada homem pequeno. 

Depois Ynari é chamada pelos dois velhos. Cada um profere uma fala para a menina das cinco 

tranças, que as ouve atentamente. Como Ammadou Hampaté Bá (2010, p. 168) ressalta: 

 

nas sociedades orais que não apenas a função da memória é mais desenvolvida, mas também a 

ligação entre homem e a palavra é mais forte. Lá onde não existe a escrita, o homem está ligado à 

palavra que profere. Está comprometido por ela. Ele é a palavra, e a palavra encerra um testemunho 

daquilo que é. 
 

Os dois velhos muito velhos dizem em uma só voz a Ynari: 

 

Não temos uma magia para te dar, tens que ser tu a descobrir tua magia... [...] Nós conhecemos a 

sombra da tua magia, mas só tu podes saber onde está a própria magia. Hoje queremos oferecer-te 

uma palavra e dar-te uma fórmula. 

[...] 

Leva contigo a palavra “permuta” – disseram-lhe. 

E a fórmula? – Perguntou Ynari. 

A fórmula está dentro do teu coração. (ONDJAKI, 2010, p. 23-25) 

 

Ao voltar para casa, em sonho, um velho muito velho explica-lhe o significado da palavra 

ofertada. Ela compreende não só o significado, mas também o resultado da palavra, de tal forma 

que “a fala é, portanto, considerada como a materialização, ou a exteriorização, das vibrações das 

forças”. (HAMPATÉ BÁ, 2010, p. 172) 

No dia seguinte, ao encontrarem-se, Ynari convida o homem pequeno a acompanhá-la a 

cinco aldeias, pois ela havia descoberto a sua mágica. Na primeira aldeia, as pessoas eram surdas 

e estavam em guerra com outra aldeia porque não ouviam os passarinhos. Aqui ocorre a primeira 

permuta. A menina das cinco tranças troca a palavra guerra pela palavra ouvir. Logo, o que o 

velho muito velho e a velha muito velha faziam em conjunto, a menina das cinco tranças faz 

sozinha. Ela realiza um ritual e oferta uma de suas tranças pela palavra que a aldeia quer. 

Nas outras quatro aldeias, ocorre o mesmo ritual, que demonstra a repetição e o elemento 

da oralidade presente na história, assim como ela concede respectivamente por cada uma das suas 

tranças: falar, ver, cheirar e saborear. Temos, então, uma troca sinestésica em que cada um dos 

sentidos é permutado pela guerra. Metaforicamente isto pode querer dizer que a guerra anula os 

sentidos. Após doar as cinco tranças pela guerra, Ynari percebe que é hora de voltar para casa e 

de se despedir de seu amigo. 

Em relação ao simbolismo presente na história, Cirlot (1984) o cabelo comprido simboliza 

força superior, assim como a trança indica uma relação íntima. Dessa forma, Ynari possui um 

vigor muito grande que a faz envolver-se com os problemas vistos nas aldeias, propondo-se a 

resolvê-los. Contudo, a resolução exigirá uma permuta. Cada troca exige uma trança, que ela dá 

de bom grado pela paz. Nas cinco aldeias, a menina das cincos tranças cede uma delas em troca 
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de um sentido que falta àquela comunidade. Portanto, pode-se dizer que cada trança dela equivale 

a um sentido. 

Chevalier e Gheerbrant (2000, p. 895) ressaltam que as tranças são utilizadas pelos 

representantes dos deuses na terra, assim como proporcionam uma ligação entre o nosso mundo 

e o além. Muito semelhante é a visão de Hampaté Bá (2010, p. 169), visto que 

 

se liga ao comportamento cotidiano do homem e da comunidade, a “cultura” africana não é, 

portanto, algo abstrato que possa ser isolado da vida. Ela envolve uma visão particular do mundo, 

ou, melhor dizendo, uma presença particular no mundo – um mundo concebido como um Todo 

onde todas as coisas se religam e interagem. 

 

Ynari percebeu que a guerra estava ligada à privação de sentidos de cada uma das aldeias 

e compreendeu o seu papel, assim como o sacrifício requerido pra o estabelecimento da paz. Ao 

realizar a permuta, ela abriu caminho para a conciliação e reestabelecimento da ordem no caos. 

A sua vida e o seu sacrifício eram parte de um todo maior do que ela mesma. 

 

CONCLUSÃO 

 

Nas quatro obras anteriormente analisadas, a escrita de Ondjaki pode ser comparada a 

função que os antigos contadores exerciam. Como destaca Hampaté Bá (2010, p. 202), 

 

O homem que viaja descobre e vive outras iniciações, registra diferenças e semelhanças, alarga 

o campo de sua compreensão. Onde quer que vá, toma parte em reuniões, ouve relatos históricos, 

demora-se com um transmissor de tradição especializado em iniciação ou em genealogia, entrando, 

desse modo, em contato com a história e as tradições dos países por onde passa. 

 

O escritor angolano, homem viajado, conhecedor de diferentes culturas e povos, leva, assim 

como aprendeu com os mais velhos, um pouco da sua cultura e a difunde. Assim, nós, brasileiros, 

podemos disfrutar um pouco não só do conhecimento, mas da sabedoria africana por meio das 

histórias aqui contadas. Ao usar o simbolismo como forma de universalização, utilizando a 

tradição, a oralidade e a reescrita/aproveitamento de contos tradicionais, Ondjaki serve-se de 

símbolos universais para atingir o público infanto-juvenil. 
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O FENÔMENO CROSSOVER NA LITERATURA JUVENIL 

CONTEMPORÂNEA BRASILEIRA 

 

Diana Navas (PUC-SP) 

 

Resumo: O presente estudo objetiva investigar como o fenômeno da literatura crossover – 

em progressiva expansão na literatura juvenil – se evidencia na literatura contemporânea 

brasileira. Almeja-se demonstrar como os temas fraturantes, a opção por uma narrativa não 

linear, a linguagem e o registro contribuem para a sofisticação do romance crossover 

contemporâneo, assumindo como corpus a narrativa Aos 7 e aos 40, de João Anzanello 

Carrascoza, a qual se revela como uma obra que ultrapassa o endereçamento a um público 

específico. 

Palavras-chave: Crossover. Literatura Juvenil. Romance. Carrascoza. 

 

O FENÔMENO CROSSOVER44 

 

Ainda que não seja recente, o fenômeno crossover ganhou notoriedade, especialmente em 

termos críticos, na contemporaneidade. Dentre os investigadores do fenômeno, destacam-se 

Rachel Falconer (2007; 2009 e 2010) e Sandra Beckett (2009; 2010). 
Falconer assim define a literatura de cunho crossover: “‘Crossover’ in this context refers to 

literature written for children which crosses over to substantial numbers of adults readers” (2007, 

p.36). Resultante de uma sociedade em que as fronteiras etárias encontram-se diluídas, esse tipo 

de ficção caracterizaria-se, segundo a autora, por direcionar-se, simultaneamente, a jovens e a 

adultos. Trata-se, assim, de narrativas que giram em torno de universos distópicos, de temas 

fraturantes, sobretudo aqueles relacionados à exploração das fronteiras identitárias, haja vista que, 

“readers evidence a heightened appetite for fictions that focus on the edges of identity, the points 

of transition and rupture… and the places where we might… assume new and hybrid identities” 

(FALCONER, 2010, p.89). 

Sandra Beckett, por seu turno, define a literatura crossover nos seguintes moldes: 

 

‘Crossover literature’ [...] refers to fiction that crosses from child to adult or adult to child audiences 

[...] 

Both adults and children are able to share more or less equally, albeit in different ways, in the 

reading experience. Crossover fiction blurs the borderline between two traditionally separate 

readerships: children and adults (…) In fact, crossover literature addresses as diverse, cross 

generational audience that can include readers of all ages: children, adolescents, and adults. 

(BECKETT, 2009, p.3-4) 

 

Para a autora, é o caráter desafiador destes romances – seja em termos temáticos ou na 

recorrência a técnicas narrativas complexas – que desperta o interesse de sua audiência dual: 

 

                                                 
44 O presente texto foi adaptado do estudo realizado em RAMOS, Ana; NAVAS, Diana. Narrativas juvenis: 

o fenómeno crossover nas literaturas portuguesa e brasileira. Elos Revista de Literatura Infantil e Xuvenil, n.2, 

2015, p.233-256. 
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Crossover works often transgress or transcend traditional generic boundaries as well as 

conventional age boundaries. The hybridization of traditional genres characterizes much 

contemporary crossover fiction. (BECKETT, 2010, p.67) 

 

Com possibilidades múltiplas de leitura, desprovidas das tradicionais oposições 

maniqueístas entre bons e maus, de finais abertos e estrutura complexa, a ficção crossover revela-

se capaz de seduzir leitores com diferentes experiências de vida e de leitura. Marcadas, de forma 

geral, por um cuidadoso trabalho com e na linguagem, esse tipo de narrativa caracteriza-se pela 

“elisão de limites, temáticos e genológicos, entre produções artísticas destinadas a públicos 

aparentemente distintos” (RAMOS, 2009, p.301). 

Os desafios propostos ao leitor estão presentes, assim, em vários níveis, seja em razão dos 

temas que abordam, seja em termos estruturais, visto que complexas estruturas narrativas são 

empregadas. Trata-se, como veremos a partir da análise da obra Aos 7 e aos 40, de João Anzanello 

Carrascoza, de narrativas que conectam leitores de idades, desejos e preocupações distintos, 

possibilitando uma experiência de leitura que pode ser compartilhada, e também aproximativa, de 

diferentes gerações. 

 

AOS 7 E AOS 40 

O AUTOR E A OBRA 

 

Nascido em Cravinhos, no interior de São Paulo, João Anzanello Carrascoza é formado em 

Comunicação Social na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo e, após 

trabalhar durante anos como redator publicitário, é hoje professor na Universidade de São Paulo. 

A sua estreia na literatura ocorre em 1994, com a publicação de Hotel Solidão, obra que 

inaugura uma significativa e premiada trajetória literária de livros de contos, como é o caso de O 

vaso azul (1998), Duas tardes (2002), O volume do silêncio (2006), Aquela água toda (2012) e 

Caderno de um ausente (2014). 

Aos 7 e aos 40, obra premiada como o Melhor livro juvenil pela Fundação Nacional do 

Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), é vista pela crítica como o primeiro romance do autor e marco 

da sua maturidade literária. Isso porque, além de nesta obra o autor consolidar um universo 

ficcional próprio – com o revisitar de algumas personagens e também de alguns temas, como as 

relações familiares e algumas experiências inaugurais – a obra é ousada na sua estrutura narrativa 

– empregando técnicas sofisticadas –, bem como no seu projeto gráfico, o que nos permite 

inseri-la no universo crossover. 

Duas histórias são simultaneamente contadas, de forma que acompanhamos a mesma 

personagem, nunca nomeada, aos sete e aos quarenta anos. Os capítulos de cada fase da sua vida 

são intercalados – os ímpares narram a infância, ao passo que os pares se centram na vida adulta 

– e, apenas aparentemente, são independentes. Se cada um deles parece contar uma história 

distinta, é inegável que estão interligados pelo fato de os episódios da infância reverberarem na 

fase adulta. 

Assim como a própria infância, os capítulos destinados a narrar a fase dos sete anos são 

compostos por breves episódios, por experiências do cotidiano da criança: a transgressão de roubar 

um pássaro do vizinho, o esforço para superar a perda do primeiro amor, as partidas de futebol 

disputadas no quintal de casa ao fim da tarde com o irmão, as idas ao trabalho com o pai, episódios 

cuja brevidade, no entanto, não impede que sejam marcados pela intensidade. 
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Os capítulos dedicados à vida adulta, por outro lado, apresentam uma sequência de 

acontecimentos relacionados com a crise vivenciada pela personagem aos quarenta anos: a 

separação da mulher, a saudade dolorosa do filho, a insatisfação com a própria vida. É válido 

ressaltar, no entanto, que, ao longo da leitura, percebemos como “o menino é pai do homem”. Ou 

seja, muitos dos traços da personalidade deste homem maduro já se delineavam na infância e 

tornam-se visíveis na maturidade. 

A contraposição entre os dois tempos enfatiza-se pela própria estrutura do livro. Os seus 

capítulos apresentam títulos que sintetizam os dois momentos por meio da oposição: 

Depressa/Devagar; Leitura/Escritura; Nunca mais/Para sempre; Dia/Noite; Silêncio/Som; 

Fim/Recomeço. Tal dualidade é materializada também no próprio projeto gráfico do livro. As 

suas páginas, por meio de cores distintas – verde na parte superior e acinzentada na região inferior 

– revelam-se, assim, visual e graficamente demarcadas. Na parte superior da página, o livro 

apresenta as narrativas da infância, cabendo à parte inferior as histórias da vida adulta, 

acentuando, desta forma, os dois momentos distintos da vida da personagem, ou mesmo os altos 

e baixos do seu percurso, o que nos remete, desde o início da leitura, para o fato de que a infância 

será vista com uma conotação mais positiva do que a fase adulta. 

O projeto gráfico da capa também é bastante significativo. Capa e contracapa apresentam 

já a distinção de cores que se observará nas restantes páginas, e trazem uma foto que nos permite 

ver parcialmente um carro antigo, cuja porção maior se encontra na capa. Neste espaço, a 

fotografia de um homem, do qual só nos é permitido ver o tronco e as pernas, contrasta com a 

contracapa, na qual observamos a imagem de dois meninos, um deles visto apenas parcialmente, 

no quintal de casa, assim como a parte traseira do carro. Quando o livro é aberto, vemos o homem 

numa posição que simula estar olhando para as crianças, as quais, na contracapa, parecem sugerir 

que a infância ficou para trás, como se este homem estivesse a olhar para a sua trajetória 

existencial. 

 

OS TEMAS FRATURANTES EM AOS 7 E AOS 40 

 

Se, durante muitos anos, a narrativa destinada aos jovens leitores os manteve distantes de 

alguns temas, considerados impróprios, inadequados ou muito agressivos para serem discutidos, 

a literatura contemporânea ultrapassa essas barreiras. Na narrativa crossover, temáticas de cariz 

existencial – vida, morte, identidade, perdas –, bem como a sugestão de universos fraturantes – 

divórcio, crise, drogas e toxidependência, negligências – são trazidas à tona, convidando o leitor 

não apenas a contemplá-las, mas a refletir e a compreendê- las como situações integrantes do seu 

contexto. 

Aos 7 e aos 40 ilustra estas tendências. Apesar dos episódios da infância serem marcados, 

na sua maioria, por um tom positivo, neles estão presentes temas árduos, como é o caso da morte, 

vista a partir da perspectiva de um menino. O senhor Hermes, colecionador de pássaros, é o vizinho 

do protagonista que, diariamente, devolve a bola que insiste em cair no seu quintal em resultado 

das partidas de futebol disputadas entre o menino e o irmão na casa do lado. O homem é acometido 

por uma doença e, em poucos parágrafos, o fim da sua vida é subtilmente narrado: 

 

Nós ficamos ali, de olho num extremo e noutro do muro, à espera da bola. Imaginando em que 

ponto ela cairia. Mas o tempo foi passando, a sombra da jabuticabeira crescendo do outro lado, e 

eu e meu irmão nos olhamos fundo, fundo, em silêncio. Como no replay de um lance, lembrei  

daquelas palavras da minha mãe, que um dia ainda iríamos ler as pessoas. Apesar de imóveis ali, 

havia poucos minutos, eu sabia, e ele também, que seu Hermes nunca mais poderia nos devolver a 

bola. (CARRASCOZA, 2013, p.9) 
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Permeado de poeticidade, o trecho citado apresenta imagens que antecipam e reforçam a 

presença da morte: a sombra da jabuticabeira crescendo, o silêncio ou, mesmo anteriormente, a 

presença de um forte temporal, descrito num parágrafo anterior, apontam para o caráter simbólico 

evidente na obra. A morte, no entanto, não é explorada como algo trágico ou excessivamente 

melancólico, mas como parte de um ciclo, o que não exclui o sentimento de dor e tristeza. Bastante 

ligado à figura paterna, que acompanha sempre que possível ao trabalho, o menino, entre outros 

episódios, presencia também a humilhação sofrida pelo pai, diante de homens que determinam os 

preços das mercadorias vendidas, subjugando-o: 

 

Percebi que as vozes se alteravam e escutei a do meu pai apertada, mais baixa que as outras. Não 

sei por que, em vez de ver o que estava acontecendo, me escondi atrás das prateleiras e tentei ouvir 

o que eles diziam. 

Não entendi nada, mas pelo tom da conversa, percebi que meu pai estava triste, os homens 

gargalharam, assobiaram e não ouvi ele dizer mais nada. Andei devagar, espreitando, ao redor dos 

sacos de açúcar e vassouras de piaçava, e vi meu pai encolhido, o sorriso longe de seus lábios, 

então senti que os homens estavam zombando dele. (CARRASCOZA, 2013, p.50)  

 

A fragilidade física e emocional, própria de um garoto, fazem-no ficar somente à espreita 

e, quando do pai se aproxima, é para o abraçar, revelando, mais do que sensibilidade e 

compreensão diante do ocorrido, o amadurecimento de um jovem em processo de aprendizagem 

de “ler as pessoas”: 

 

Saímos. Antes de chegar na Kombi, olhei de rabo de olho e vi, surpreso, que meu pai estava 

chorando. Na hora eu achei que seria melhor não olhar, até procurei fingir, pra ele se controlar. Eu 

senti que ele se envergonharia se eu percebesse. Andamos depressa, a grande mão dele no meu 

ombro, num toque leve, um carinho resignado. Como quem não quer nada, fiz que estava atento 

ao movimento das ruas, mas vi a dor cobrindo o rosto dele quando o sol cintilou em seus olhos. 

(CARRASCOZA, 2013, p.51) 

 

A perda do primeiro amor e a derrota num campeonato de saltos, para o qual arduamente 

se preparara como forma de esquecer o amor pela prima Teresa, são também narrados a partir de 

uma perspectiva que, embora melancólica, é marcada pela superação: 

 

De volta pra casa, o ônibus estava silencioso, os meninos maiores sem nada pra comemorar. No 

embalo do motor, não sei porquê, me lembrei forte, muito forte, da prima Teresa. Ela, na minha 

memória, com o seu sorriso. Então, livre da sua ausência, eu fiquei pensando que, às vezes, é preciso 

mesmo olhar para trás se queremos ir em frente. (CARRASCOZA, 2013, p.79) 

 

Outra questão complexa: a separação conjugal e a consequente desestruturação da família 

vêm à tona na narrativa, desta vez na voz do homem, já aos quarenta anos. O episódio da separação, 

assim como os demais temas fraturantes que surgem na obra, é subtilmente sugerido: o casal opta 

pela separação no momento de entrada num ônibus que os levará num passeio há muito sonhado 

pela mulher. Sugerindo a nova trajetória assumida pela família, a separação é materializada na 

disposição que as personagens assumem ao sentarem-se: 

 

Subiu no ônibus e foi, enfim, à procura de seu lugar. 

A mulher e o menino haviam ocupado as duas poltronas da esquerda. Ele sentou na mesma fileira, 

do outro lado. Um corredor os separava. Ia ser assim, dali para sempre. (CARRASCOZA, 2013, 

p.65) 
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A distância em relação ao filho, imposta pela separação conjugal, tentará ser solucionada 

com breves visitas. A solidão e a saudade surgem como elementos dolorosos: “Acostumara-se a 

tê-lo tão pouco, depois da separação, que bastava um telefonema [ao menino], como migalha a 

um faminto, para calar em sua alma a dor da ausência” (CARRASCOZA,2013, p.80). Aliás, o 

retratar de episódios da infância e da idade adulta promove a aproximação entre o protagonista e 

o leitor de diferentes faixas etárias, o que é comum nas narrativas crossover, destinadas a públicos 

abrangentes. Verifica-se, no entanto, que os temas de cariz existencial e fraturante que assomam 

na obra, como a morte, a separação, as perdas e a ausência, são tratados de forma poética, sutil e 

sem apelo ao dramático. O autor não emite opinião nem tenta ensinar o leitor a lidar com estas 

situações. Pelo contrário, atribuindo voz ao menino e ao homem, oferece-nos duas perspectivas, 

até certo ponto distintas, visto que o amadurecimento e o distanciamento temporal permitem um 

novo olhar sobre os fatos, possibilitando ao leitor a escolha da visão que deseja assumir. 

 

ESTRUTURA DO ROMANCE CROSSOVER: A NARRATIVA NÃO-LINEAR 

 

A qualidade estética do texto e a sofisticada tessitura narrativa de Aos 7 e aos 40 são fatores 

que também nos permitem compreendê-la como narrativa crossover. Um dos elementos 

desafiadores que se impõem na leitura deste romance, seja ao jovem ou ao adulto, é a ausência da 

linearidade da narrativa. Encontramos na obra duas vozes que se intercalam, que se alternam, de 

modo que os episódios da vida adulta e infantil se fundem e, em muitos momentos, se 

(con)fundem, sendo ao leitor oferecidas apenas pistas para que (re)organize a narrativa. 

Se, no primeiro capítulo, intitulado “Depressa”, encontramos o menino de 7 anos que nos 

conta a sua rotina, as suas brincadeiras, a sua perspectiva do contexto familiar, logo no capítulo 

seguinte, “Devagar”, assistimos à chegada a casa de um homem, bem como ao seu reencontro com 

a mulher e o filho, depois de um dia de trabalho. 

O que encontramos no romance são flashes, retratos do menino e do homem em alguns 

episódios de sua infância e maturidade, numa aproximação à técnica cinematográfica. Ou seja, 

inúmeros implícitos permeiam toda a construção narrativa, cabendo ao leitor o desafio de os 

preencher ou estabelecer nexos de sentido entre eles. É através da desconstrução do vazio que a 

escrita vai sendo construída. 

A ausência de linearidade resulta essencialmente do fato de a narrativa ser conduzida pelo 

fio da memória. Através de breves retratos e de eventos que marcaram a sua vida – e é 

importante ressaltar que esses eventos não são constituídos por fatos grandiosos, mas pelos 

pequenos gestos rotineiros do cotidiano – é que o homem vai retomando a sua vida, 

apresentando-a aos leitores de acordo com as lembranças que o assaltam. Desta forma, cabe 

ao leitor “encaixar” as peças do puzzle e dos fragmentos de que é feito esse homem. 

Em nenhum momento, o narrador notifica a passagem da infância para a vida adulta, 

advertindo-nos para a existência do menino dentro deste homem que, afinal, deseja reencontrar-

se consigo próprio. É no afã desse reencontro que o homem, em companhia do filho, decide 

regressar à sua cidade natal, em busca dos antigos lugares e das velhas personagens de sua 

infância: 

 

o filho quieto no banco de trás, e ele ao volante, os olhos fixos lá na frente, apesar de cheios de 

passado. Em poucas horas, estaria, novamente, de uma outra maneira, aonde sempre ia, quando, 

diante de si, a neblina das tarefas cotidianas se assentava – ao chão daquele tempo de inesperadas 

descobertas [...]. (CARRASCOZA, 2013, p.136) 
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É evidente que o espaço que lá encontra já não condiz com as suas lembranças. No final, 

mergulhado em si, nas suas memórias, torna-se consciente da sua interioridade: 

 

Reconhecia a igreja matriz adiante, a rua Quinze à esquerda, a casa da esquina onde antes era o 

Bar do Ponto. 

Tudo, ali, havia perdido a cor, a luz, os contornos vivos. 

A cidade que lá estava era a mesma, mas a outra, a sua, a cidade que se enraizara nele, essa se 

apagava aos seus olhos, como um glaucoma, sob a camada fria da atual. (CARRASCOZA, 2013, 

p.144) 

 

O retorno ao período da infância, o retorno a si mesmo, aos 7 e aos 40, já não é mais possível, 

e isso magoa ainda mais este homem que deseja resgatar o lastro de uma vida que ainda acredita 

existir: 

 

A vida era o que era, 

e ele cada vez mais longe de sua fonte, 

mesmo se de volta a ela, como agora – tudo no caminho é para ficar lá trás, as pessoas carregam 

só aquilo que deixam de ser, o presente é feito de todas as ausências. (CARRASCOZA, 2013, 

p.143) 

 

É interessante observar que este regresso ocorre numa Sexta-Feira Santa, data que não é 

ocasionalmente escolhida no texto. O marco, que remete ao dia em que Cristo passa por todo o 

percurso de sofrimento rumo ao calvário e que culmina com a sua morte, parece coincidir com a 

trajetória empreendida pelo protagonista. A deambulação por ele realizada pela cidade 

corresponde também ao sofrimento de já não encontrar naqueles lugares o que habitava na sua 

memória, o que o mantinha preso ao seu menino interior. Em cada espaço visitado e a cada história 

ouvida em relação ao destino daqueles que compuseram seu passado, a morte faz-se mais 

presente: 

 

[...] O passado se recolhia em concha. 

Ele, agora, só reencontrava bordas, o recheio das coisas se perdera. E, afinal, o que ele desejava? 

Reviver? 

Mas tudo – adianta não admitir? –, tudo é um viver único, de uma só vez, sem repetição... 

Então, morriam nele, uma a uma, aquelas lembranças, justamente ali, onde haviam nascido. 

Eram todas a sua história, o que lhe restava além das duas mãos, uma riqueza por tantos anos 

acumulada e que, agora, evaporava à luz de sua consciência. (CARRASCOZA, 2013, p.145) 

 

Mas, como na crença cristã, após a morte vem a ressurreição e o romance também segue por 

essa vereda. A perspectiva de recomeço surge na narrativa, contemplando o leitor com uma 

conotação positiva em relação ao reinício, que sempre nos é permitido: 

 

[...] aquele passeio era uma hora final. Mas, também, de reinício; 

dali em diante, ele se saindo da placenta úmida, um novo velho menino. (CARRASCOZA, 2013, 

p.145) 
 

Seguiu adiante, olhando não mais para as coisas, mas para fora delas, abandonando, na 

rua, a sua pele velha, disposto a aceitar o seu novo estado, como se ressuscitasse não 

depois de morrer, mas depois de viver. (CARRASCOZA, 2013, p.151)  

 

É com um forte sentimento de perda e, ao mesmo tempo, de renovação, que o protagonista 

reencontra o velho amigo de infância – Bolão – com quem consegue perceber que, 
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[...] embora não pudesse jamais rebobinar a vida, eis que ele experimentou, 

outra vez, (doendo) 

uma antiga alegria. (CARRASCOZA, 2013, p.153) 

 

Desta forma, evidenciamos a construção de um final que não é o típico final feliz, mas um 

desfecho em aberto, que sugere a possibilidade do recomeço sem, no entanto, o concretizar. 

 

REGISTRO E LINGUAGEM. A SOFISTICAÇÃO DO ROMANCE CROSSOVER 

 

Ao leitor de Aos 7 e aos 40 não cabe um papel de passividade, uma vez que lhe são feitas 

exigências a diferentes níveis, solicitando uma leitura atenta e profunda. 

Para além da alternância de tempo – cujo tratamento é essencial para a construção do 

romance, verifica-se também uma sutil alternância de foco narrativo observada entre o primeiro 

e o segundo capítulos, que se estende, a seguir, para toda a obra. Os capítulos pertencentes à 

infância são narrados em primeira pessoa, ao passo que aqueles destinados à vida adulta surgem 

em terceira pessoa. Uma leitura apressada, que não atente neste fato, pode conduzir à compreensão 

de que são duas histórias distintas, ou, ainda, de que o homem que surge no segundo capítulo é o 

pai do menino que inicia a obra. É, por isso, exigido um leitor atento que, por meio da alternância 

entre os dois pontos de vista – o da criança e do adulto –, possa (re)construir a trajetória desse 

homem- menino, reunindo os fragmentos das histórias que vão sendo contadas e construindo a 

imagem desse homem-mosaico, formado pelos pequenos fragmentos do cotidiano, que não 

chegam a construir uma intriga – no sentido tradicional do termo – mas um mergulho nas 

memórias como tentativa de compreender o homem em que se tornara. 

É evidente que esta alternância de foco narrativo não é inocente. Através dela, o autor 

parece sugerir que o menino é o real detentor da história, é aquele que deseja perpetuar em si, e 

que o homem, na vida adulta, se afasta dele e se observa de fora, como se de um outro se tratasse. 

Aliás, no final da narrativa, este desejo é denunciado: 

 

Não, não sabia nem de si – queria por vezes ser um outro para se ver de fora, assistir-se, nas suas 

ações, ele que era seus muitos erros -, como ter certeza, então, de que, para o amigo, as aventuras 

estavam ainda na validade, que podia apanhá-las com as mãos, no raso da memória? 

(CARRASCOZA, 2013, p.147) 

 

Esta sugestão confirma-se quando observamos os tempos verbais empregados. Ao narrar 

os episódios da infância, utiliza-se, em grande parte, o verbo no pretérito imperfeito do indicativo, 

sugerindo a continuidade de tais ações, como se as experiências vividas permanecessem latentes 

no homem em quem se transformara: 

 

E enquanto crescíamos, quase sem perceber, eu e meu irmão jogávamos futebol no quintal de casa. 

As folhas de zinco, que serviam como porta da garagem, eram um dos gols; a parede da edícula, 

entre duas portas, o outro. Cada um de nós era seu próprio time, tinha de driblar o adversário, 

cruzar para si mesmo, fazer o gol, defender-se. Nossa única plateia era minha mãe e a Dita, 

lavadeira, que apartavam as nossas brigas, já que éramos também os juízes do jogo, e cada um 

apitava sempre a seu favor. (CARRASCOZA, 2013, p. 24) 

 

Como numa espécie de contraponto, a narrativa feita pelo homem adulto é marcada, 

especialmente, pelo uso do pretérito perfeito, sugerindo o efeito de sentido de conclusão, de 

término, como se esse não fosse um momento propício de ser eternizado: 
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O homem bebeu outro gole de cerveja e perguntou, 

Como vão as coisas? 

Ela respondeu, 

Indo, 

o que, para ele, soou como uma mágoa, embora fosse apenas a constatação de que a vida era uma 

ordem. 

(CARRASCOZA, 2013, p.88) 

 

Sem a presença de diálogos efetivos, a narrativa é construída pelo monólogo interior, 

resultante do mergulho empreendido pelo homem, já aos 40 anos, na sua interioridade. As 

supostas falas das demais personagens são simuladas pela distinção da mancha tipográfica em 

itálico, possibilitando ao leitor a identificação das distintas vozes. 

Não é o discurso ágil que domina as páginas de Aos 7 e aos 40. A linguagem é, aliás, um 

diferencial também presente na obra. Se a prosa é tipicamente marcada pela linguagem do 

apagamento, visto que os sentidos que nela se apresentam são efêmeros e que cada palavra cede 

lugar tão cedo quanto possível à palavra seguinte, a linguagem da poesia parece caracterizar-se 

pela fixação do ritmo da linguagem. A palavra poética, neste sentido, seria o 

degelo da linguagem e o congelamento do tempo: seria o “tempo coagulado” (KIBEDI-

VARGA,1977). Assim, em Aos 7 e aos 40, o que se opera é a produção discursiva de um tempo 

coagulado que sublinha a palavra que contém, em vez de a apagar na escrita da comunicação 

direta. É esta linguagem poética que faz com que os sentidos se perpetuem na leitura das páginas 

do romance e que imprime um ritmo lento e, ao mesmo tempo, de leveza à narrativa. 

As palavras, empregadas em sentidos distintos daqueles já automatizados, exigem do leitor 

a sensibilidade, alertando-o para a construção de outros sentidos possíveis a partir de combinações 

que nos remetem para belas imagens ou comparações inusitadas. O emprego de expressões típicas 

da oralidade, no que concerne às falas atribuídas às personagens, também contribuem para o efeito 

de verossimilhança, promovendo igualmente a adesão do leitor. 

Observe-se, ainda, que a distribuição das frases no espaço branco da página não é ocasional. 

Organizadas de forma paratática, as frases assemelham-se a verdadeiros versos, quer em termos 

“visuais”, mas, acima de tudo, em termos semânticos, despertando a sensibilidade do leitor – seja 

ele jovem ou adulto – para a sutileza e pluralidade de sentidos: 

 

Agora, ele vivia entre edifícios, muros e ruas formigadas de carros. Aprendera não só a ir à raiz 

das coisas, mas, principalmente, a nutri- las, para que se arvorassem em ramos,se fossem boas, ou 

a cortá-las ainda no começo, se lhe parecessem daninhas. Por vezes, errava. Acertar também doía, 

demorado. Aí, era preciso retroceder. Sabia – o espírito sempre sinaliza – que logo seria a sua hora 

de voltar; num devagar rápido, chegara o seu tempo de viver uns finais. (CARRASCOZA, 2013,  

p.133) 

 

É a este leitor, diante de títulos que apontam para antíteses, que caberá unir as duas pontas 

da vida, e perceber que a contradição não é tão simples quanto sugerem os títulos. Ele precisará 

de compreender que os lados opostos constituem um único ser, marcado pela ambiguidade, pelas 

oposições e paradoxos e que, apenas aparentemente, é caracterizado por uma unidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise do romance Aos 7 e aos 40 permite-nos observar o emprego de técnicas narrativas 

sofisticadas, como é habitual nos romances crossover. A alternância de vozes e de perspectivas 

narrativas tem na memória o fio condutor para a construção do enredo, que é elaborado de modo 

não-linear a partir das experiências vivenciadas por um protagonista em processo de 

amadurecimento. A dualidade ultrapassa, porém, a estrutura narrativa, sendo reiterada pelo 

próprio aspecto gráfico da obra, o qual contribui significativamente para a construção de sentidos 

possíveis na leitura. A abertura da narrativa, evidenciável por meio de um desenlace não definitivo, 

o qual possibilita a sua continuidade e, consequentemente, a reflexão dos leitores, é outra 

característica partilhada que a vincula ao universo crossover. 

Além da qualidade literária do texto e da sofisticação da narrativa, nota- se também a 

presença de temas fraturantes, os quais são recriados, sem que, no entanto, o romance apresente 

uma proposta de caráter moralista. A narrativa revisita temas universais da literatura, como a 

existência humana, o amor e a morte, a passagem do tempo, o crescimento e o amadurecimento, 

detendo-se, amiúde, num olhar contemplativo e nostálgico sobre o passado, nomeadamente sobre 

a infância. 

Lançando vários desafios aos leitores, manifestados em termos estruturais e temáticos, a 

obra revela potencial para captar leitores de diferentes faixas etárias e com diferentes experiências 

de vida e de leitura. 
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TERRAS DISTANTES” 

 

Diego de Medeiros Pereira(UFSM) 

diego.pereira@ufsm.br 

Simoni Conceição Rodrigues Claudino (PMF/UFSC) 

simoniclaudino@gmail.com 

 

Resumo: O presente texto trata de uma discussão sobre um dos espetáculos desenvolvidos 

pela “Trupe da Alegria” – grupo teatral formado por profissionais da Educação Infantil do 

município de Florianópolis – o qual serviu como objeto de estudo para a tese de doutorado 

em Teatro do professor Diego de Medeiros Pereira, defendida no ano de 2015. A criação do 

espetáculo teatral “Navegando à Terras Distantes”, produzido em 2013 e apresentado nesse 

ano e em 2014, possibilitou o contato das professoras-artistas do grupo com questões 

conceituais e procedimentos criativos relacionados à cena contemporânea. A pesquisa 

teórica que embasou a criação espetacular dialogou com o conceito de work in process, de 

Renato Cohen (2006) e com a ideia de criança- performer, de Marina Marcondes Machado 

(2010). Estudos sobre o Drama – método de ensino e experimentação teatral desenvolvido 

na Inglaterra e introduzido no Brasil pela professora Beatriz Cabral – deram suporte 

artístico e pedagógico ao processo de elaboração do trabalho. Além da formação de um 

olhar diferenciado sobre a cena teatral contemporânea, desenvolvido pelas profissionais da 

educação que participam da “Trupe da Alegria”, a apresentação do trabalho possibilitou 

experiências de fruição diferenciadas para as crianças e demais participantes do evento 

teatral, bem como um aporte teórico–prático para o trabalho de formação artística 

desenvolvido nas unidades de Educação Infantil de Florianópolis. 

Palavras-chave: Teatro Contemporâneo. Pedagogia do Teatro. Educação Infantil. 

Formação de Professores. 

 

DESCOBRINDO NOVAS TERRAS 

 

As formas de se conceber a criação espetacular têm sofrido alterações nos últimos anos 

como resultado de pesquisas, experimentações, discussões e desconstruções de modelos e 

práticas, distanciando-se da noção de mimeses, como aponta Pavis, “em particular, aquela que 

emana de um texto pré- existente dado a entender e a ilustrar pelo palco” (PAVIS, 2010, p. 211). 

No que tange aos espetáculos produzidos com e para crianças, principalmente os que se destinam 

ao “chão” da escola ou são nela criados, percebe-se que essas 

desconstruções ocorrem de maneira letárgica, quando ocorrem. 

Nas páginas que seguem, buscaremos, ainda que brevemente, trazer à tona discussões 

acerca das produções teatrais voltadas ao público infantil, sobretudo aquelas destinadas à 

apresentação em espaços educativos. Para tanto, traremos como material de análise o processo de 

criação do espetáculo teatral “Navegando à Terras Distantes”, desenvolvido pela “Trupe da 

Alegria” – grupo teatral formado por profissionais da Educação Infantil do município de 

Florianópolis – coordenado pelo professor de Teatro Diego de Medeiros Pereira. 

mailto:diego.pereira@ufsm.br
mailto:simoniclaudino@gmail.com
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Durante o processo de concepção do espetáculo muitas discussões surgiram entre as 

professoras-artistas45 
e o coordenador do grupo, especialmente as que buscavam repensar 

maneiras de se conceber o evento teatral quando da apresentação para as crianças. A ideia de uma 

narrativa que 

fosse se construindo no processo de fruição, retirando as crianças do lugar de espectadoras 

“passivas”, tradicionalmente a elas relegado, possibilitando que fossem coautoras da obra, 

começou a ebulir no grupo. 

Uma vez que o espetáculo estava relacionado a uma pesquisa de doutorado que buscava 

defender o Drama – método de ensino e experimentação teatral – como abordagem artística e 

pedagógica que se aproxima das propostas educacionais da Educação Infantil, procuramos 

embasar o processo de criação também nos conceitos e propostas didáticas desse método. 

Como forma de sintetizar o processo e discutir aspectos relacionados à experiência coletiva 

de composição do material cênico, apresentaremos, na primeira seção, um breve contexto do 

grupo “Trupe da Alegria”, seguido de uma exposição sobre o Drama. Após a contextualização 

das circunstâncias que geraram a proposta do espetáculo, discutiremos os procedimentos 

utilizados na criação e o referencial que ofereceu suporte à prática. Trataremos, por fim, de 

elucidar descobertas e desafios que se deram (e se dão) no campo da pesquisa de criação e 

compartilhamento de práticas teatrais voltadas ao público infantil. 

 

A “TRUPE DA ALEGRIA” 

 

Em 2010, por conta da pesquisa de mestrado do professor Diego de Medeiros Pereira, foi 

criado um grupo de estudos e experimentações teatrais com o objetivo de ampliar as referências 

artísticas e pedagógicas dos profissionais que desejassem compor tal grupo. Desse modo, surgiu 

a “Trupe da Alegria”, inicialmente formada por 14 profissionais da Educação Infantil que se 

reuniram durante 05 meses, em encontros semanais noturnos, para a prática teatral focada na 

ampliação da expressividade corporal, na experimentação de jogos teatrais e na assimilação de 

diferentes estruturas de construção de uma cena teatral. 

A justificativa para a realização do grupo de estudos não era propor “modelos” ou 

“fórmulas” de se trabalhar teatro com as crianças, mas sim que os profissionais interessados 

experimentassem aspectos relacionados ao fazer teatral em seu corpo. Como resultado do 

processo, foi criado o primeiro espetáculo, “Uma Creche Divertida e Colorida”, pautado na 

exploração de elementos que estruturavam a Commedia dell’arte46. 

Ao longo do processo, percebemos que havia no trabalho com a Commedia uma possível 

discussão sobre a “diferença” e a “diversidade”, não pelo viés da Educação Inclusiva, mas a 

diferença intrínseca ao ser humano. Expor as diferenças incentivando a compreensão dessas, 

respeitando suas peculiaridades, ampliando o repertório das crianças quanto às dimensões 

humanas (corporais, culturais, sociais, linguísticas, entre outras), tornou-se um compromisso e 

uma “provocação cênica” para a construção dos próximos espetáculos. 

                                                 
45 Ainda que o grupo possuísse, naquele momento, dois professores em sua composição, por se tratar de 

uma maioria de mulheres, optou-se por utilizar o plural no feminino. 
46 A Commedia dell’arte surgiu na Itália, no século XVI, e teve seu declínio no início do século XVIII. 

Caracterizava-se pela criação coletiva dos atores, que elaboravam um espetáculo improvisando gestual ou 

verbalmente a partir de um canovaccio (roteiro) muito sumário, e de personagens tipificados: Pantaleão, 

Doutor, Capitão, Arlequim, Polichinelo, Briguela, Enamorados, entre outros. Os temas, utilizados nas 

improvisações, surgiam, geralmente, de situações do cotidiano da região na qual o grupo teatral se instalava, 

assim como os “tipos” (ou máscaras) representavam componentes da sociedade italiana da época. 
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No ano seguinte, 2011, novas integrantes passaram a compor a Trupe, sendo que o número 

de participantes foi de 14 para 20. A proposta, nesse segundo ano, foi criar um espetáculo a partir 

de alguns “tipos” brasileiros e da estética do Teatro de Revista47. Surgiu, desse modo, o espetáculo 

“Brasil de Todas as Cores”, inspirado em alguns “tipos” de cada região brasileira. Os 

costumes, vestimentas, danças típicas, manifestações culturais, culinária dessas regiões 

serviram de estímulo para a construção dos quadros da Revista. 

Em 2012, o grupo decidiu seguir apresentando esse espetáculo, entretanto, foi elaborado 

um novo projeto intitulado “Um dia com a Trupe da Alegria” que consistia em: no período 

matutino apresentar o espetáculo para as crianças e no período vespertino oferecer, como 

personagens, experimentações para crianças e profissionais da unidade que estivessem recebendo 

o grupo, em formato de oficina coletiva. 

Um aspecto importante de se destacar sobre o trabalho da “Trupe da Alegria” é o diálogo 

estabelecido entre Teatro e Pedagogia. Um professor de teatro assumiu a “direção” de um grupo, 

não de atrizes (no sentido profissional do termo), mas de profissionais da Educação Infantil (que 

hoje são atrizes também) que conhecem e compreendem os processos de desenvolvimento das 

crianças. Essas professoras sabem o que pode assustar as crianças, o que pode atraí-las, o que 

pode desafiá-las e, como professoras-artistas, propõem conteúdos a serem abordados em cena, 

conteúdos esses que dialogam com suas práticas cotidianas, num processo de retroalimentação – 

a prática dessas professoras influencia as escolhas da “Trupe” e o trabalho teatral expande 

aspossibilidades artísticas e pedagógicas dessas profissionais em relação ao ensino do teatro. 

Entre os membros do grupo foi gerado um compromisso com a educação e com a ampliação 

do contato das crianças com o universo do teatro, seja através da possibilidade de assistirem a um 

espetáculo pensado para elas ou por meio das propostas com a linguagem teatral que essas 

profissionais passaram a realizar com suas crianças no cotidiano das creches, por conta de sua 

maior compreensão do fazer teatral. 

Como aponta Pereira: 

 

Acreditamos que o trabalho com a Trupe tem potencial para causar diversas reflexões sobre os 

ganhos que o profissional da Educação Infantil adquire ao trabalhar com sua pessoalidade, sua 

sensibilidade, interagindo com o outro e com a Arte. Tem potencial para refletir sobre os ganhos 

que as crianças tem ao assistirem trabalhos criados especialmente para elas, que buscam tocá-las, 

sensibilizá-las, formar seus olhares. O ganho que a instituição prefeitura, estado, etc. recebe ao 

trabalhar com profissionais motivados, possuidores de um conhecimento sensível que possa ser 

explorado com suas crianças e com seus pares é indescritível (PEREIRA, 2015, p. 190.) 

 

Após esses 03 anos de formação continuada, o grupo passou a interrogar seu “diretor” sobre 

possibilidades diferenciadas de proposição de práticas de experimentação teatral com crianças. 

Essa demanda gerou a pesquisa de doutorado de Pereira e o levou a questionar as proximidades 

entre o método do Drama e as propostas pedagógicas da Educação Infantil. O espetáculo seguinte 

e os processos de Drama que foram desenvolvidos nas unidades, no ano de 2014, necessitaram, 

portanto, de um aprofundamento teórico e prático desse método. O grupo passou, então, a estudar 

textos relativos ao Drama e a experimentar suas estratégias didáticas nos encontros e nas unidades, 

com suas crianças. Para melhor compreensão desse método, cabe a exposição que segue. 

                                                 
47 Segundo Veneziano a Revista pode ser definida como: “Espetáculo ligeiro, misto de prosa e verso, música 

e dança, faz, por meio de inúmeros quadros, uma resenha, passando em revista fatos sempre inspirados na 

atualidade [...] algumas características lhe são típicas e quase sempre presentes [...]: sucessão de cenas ou 

quadros bem distintos; a atualidade; o espetacular; a constante intenção cômico-satírica; a tendência em 

utilizar um fio condutor; a rapidez de ritmo” (VENEZIANO, 1996, p. 28) 
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O DRAMA 

 

O Drama, também conhecido como Process Drama, é um fazer teatral que teve origem nos 

países anglo-saxões, na década de 1960, a partir dos trabalhos da professora e atriz Dorothy 

Heathcote (1926-2011) e difundido no Brasil pela professora e pesquisadora Beatriz Cabral. 

Heathcote e Gavin Bolton desenvolveram uma estratégia conhecida como “Manto do 

Perito”48, a qual partia da premissa de que, ao tratarem as crianças como especialistas em 

determinado assunto (como detetives, cientistas, navegadores, historiadores, entre outros) dentro 

de um contexto ficcional, aumentariam o envolvimento dessas na construção de conhecimentos, 

dentro de uma proposta pedagógica. Como especialistas/peritos em determinado assunto, elas 

podiam perceber as habilidades e conhecimentos necessários à aprendizagem em questão e 

descobririam juntas – de forma interativa e dinâmica – maneiras de resolverem os desafios 

propostos pela trama. 

No final dos anos de 1970, o Drama passou a ser reconhecido como uma arte teatral e como 

uma abordagem possível para o ensino do teatro passando a ser praticado em países como 

Austrália, Inglaterra, Canadá, alguns países do norte europeu e nos Estados Unidos, como pontua 

O’Toole (1992). Enquanto que, no Brasil, tem se difundido, desde os anos de 1990, a partir do 

trabalho de Beatriz Cabral. 

Para essa autora, 

 

[...] a atividade dramática está centrada na interação com contexto e circunstâncias diversas, em 

que os participantes assumem papéis e vivem personagens como se fizessem parte daquele 

contexto naquelas circunstâncias. Para o participante isto significa ‘assumir o controle da 

situação’, ser o responsável pelos fatos ocorridos. Envolvimento emocional e responsabilidade 

pelo desenvolvimento da atividade são características essenciais do drama – o aluno é o autor de 

sua criação(CABRAL, 2006, p. 33). 

 

O estudo e experimentação de processos de Drama possibilitou que fossem elencados 

alguns aspectos que pareceram, ao grupo, essenciais à estruturação de uma proposta: a instauração 

de um contexto ficcional a partir de um tema, conteúdo ou pré-texto49, o qual dará suporte à 

experiência e dentro do qual são desenvolvidas todas as atividades propostas ao grupo; a 

estruturação de uma narrativa construída coletivamente e aberta às criações dos participantes, a 

qual pode ser elaborada em diferentes momentos (episódios50) e, portanto, a ideia/prática 

processual está no cerne dessa abordagem; a participação ativa do professor como coautor do 

processo, experimentando papéis ou personagens51 
dentro da trama e a ausência de uma plateia. 

Apontadas essas características é possível perceber que o Drama, como fazer teatral, 

aproxima-se do conceito de work in process, conceito que, segundo Cohen “[...] tem por matriz a 

noção de processo, feitura, interatividade, retroalimentação, distinguindo-se de outros 

procedimentos que partem de apreensões apriorísticas, de variáveis fechadas ou de sistemas não- 

interativos” (COHEN, 2006, p. 17). Nesse procedimento criativo – work in process –, o percurso 

                                                 
48 Mantle of the Expert. 
49 O termo pré-texto foi proposto por Cecily O’Neill e se refere “[...] a fonte ou impulso para o processo de 

Drama [...] a razão para o trabalho [...] um texto que existe antes do evento” (O’NEILL, 1995, p. XV). 
50 Cada nova proposição, situação criada ou atividade realizada é considerada um episódio do Drama. Pode-

se pensar os episódios como unidades cênicas que compõem o processo  
51 Teacher in role também foi uma estratégia criada por Heathcote e amplamente utilizada nos processos de 

Drama que desenvolvia, colocando o professor como um mediador e parceiro na criação e manutenção do 

contexto dramático 
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de experimentação e feitura da obra artística é parte da obra. Da mesma forma, o Drama se 

caracteriza por ser um fazer teatral em processo e a criação se dá no ato próprio de experimentar 

e desenrolar as situações propostas. 

Diferente de propostas tradicionais de trabalho com a linguagem teatral, em geral pautadas 

na montagem de espetáculos, o Drama propõe a experimentação contínua, a investigação 

dramática, a exploração do material colocado à disposição dos participantes. Ele não tem como 

objetivo a criação de um produto, a repetição dessa criação (em formato de ensaio, por exemplo) 

e a apresentação, que leva, muitas vezes, a um esvaziamento da experiência por conta da 

imposição de marcas e formas. 

Esse formato em processo, característico de muitas proposições teatrais contemporâneas, 

pareceu, também, dialogar com as propostas de trabalho da Educação Infantil que apontam que 

os processos de construção deconhecimentos devem ocorrer por meio de projetos que unam 

diferentes saberes e que se construam no diálogo aberto com os anseios, desejos e curiosidades 

das crianças, ampliando-lhes as experiências e repertórios. 

Desse modo, foram estabelecidas relações entre o Drama, elementos da Cena 

Contemporânea e as Propostas Pedagógicas da Educação Infantil no processo de criação do 

espetáculo “Navegando à Terras Distantes”, o qual será apresentado e discutido a seguir. 

 

NAVEGANDO À TERRAS DISTANTES 

 

Nós somos navegadores Reis e Senhores desse imenso mar Sempre enfrentando perigos com 

nossos amigos podemos contar Não tenha medo criança da nossa história você vai gostar 

Vem, vamos logo, não há mais tempo nossa viagem já vai começar.52
 

 

Imbuídos53 
da ideia de fazer um espetáculo diferente às crianças e de repensar a estrutura e 

a participação delas no espetáculo, fomos à procura de elementos que compusessem e dessem 

forma àquilo que o grupo aspirava. Pensamos num espetáculo que apresentasse às crianças um 

pouco da história dos cinco continentes e que as fizesse adentrar, de fato, na magia das histórias 

e enredos desses lugares. O grupo então discutiu, pesquisou e estudou acerca de diferentes 

elementos, paisagens, músicas, histórias, lendas, guerras, costumes, pratos típicos, crenças, 

danças, traços físicos, elementos culturais e naturais, elegendo quatro países de cada um dos cinco 

continentes para estudo e aprofundamento de algumas dessas temáticas. 

Foram escolhidos, para compor o espetáculo, os seguintes países: da África, Cabo Verde, 

Marrocos, Egito e Uganda; da América, Estados Unidos, Brasil, México e Peru; da Ásia, Japão, 

China, Índia e Turquia; da Europa, Itália, Rússia, Alemanha e Espanha e, da Oceania, Austrália, 

Papua-Nova Guiné, Nova Zelândia e Ilhas Salomão. 

A pesquisa e os encontros semanais que realizávamos para discutir e apontar possibilidades 

de criação de cenas e enredos para o espetáculo que se agigantava, revelava-nos o quanto 

queríamos ser grandiosos e quantas coisas havia para serem apresentadas às crianças. Foi preciso 

delimitar prazos para as etapas de criação, elaboração de figurinos e cenários, trilhas sonoras e 

vídeos, cronometrar as cenas, eleger fatos relevantes de cada cultura e propícios de serem 

apresentados a nossos expectadores e partícipes, pois não queríamos uma plateia estática a nos 

                                                 
52 Trecho da música de abertura do espetáculo cantada pelos Navegadores. 
53 A partir desse momento escreveremos na primeira pessoa do plural por se tratar do processo vivenciado 

por nós e não mais da explanação contextual/teórica do processo. 
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olhar, queríamos uma plateia atuante, que se maravilhasse, que explorasse os materiais que seriam 

postos na cena e que interferissem no enredo. 

Buscávamos compreender a criança que participaria do espetáculo de modo semelhante ao 

que propõe Maria Marcondes Machado (2010), com o conceito de criança-performer. A autora 

privilegia o trabalho do educador com a linguagem teatral a partir de algumas características do 

que se nomeia teatro pós-dramático e da cena contemporânea cuja dramaturgia “[...] apresenta 

umafrágil fronteira entre teatro, dança, poesia, literatura e a arte da contação de histórias” 

(MACHADO, 2010, p. 118). Nesse sentido, ela propõe a aproximação do teatro da maneira como a 

criança interage com as linguagens, de forma híbrida, expressando sua individualidade em uma 

relação direta entre arte e vida. Como é possível perceber na citação: 

 

[...] o mais autêntico protagonismo das crianças pequenas pode ser visto como ato performático: 

dizeres intensos pelo corpo, no corpo, são atos exercidos em cada uma das linguagens da primeira 

infância, tal como a cultura adulta propõe: brincar, desenhar, dançar, criar narrativas próprias, 

cantar (MACHADO, 2010, p.131). 

 

Era justamente a colocação da criança como centro da experimentação, como aponta 

Machado, que buscávamos ao conceber o espetáculo. A ideia era incentivar percepções 

diferenciadas da arte teatral, propondo novas maneiras de interagir com o outro, com o espaço, 

com os materiais, com as professoras- atrizes. 

Após seis meses de trabalho, chegamos à finalização do espetáculo, o qual se deu no 

seguinte molde: uma semana antes de participarem da “apresentação” as crianças recebiam, em 

sua unidade educacional, uma carta enviada pelos Navegadores – personagens da trama. Essa 

carta, feita em papel envelhecido, remetendo à época das navegações e servindo como estímulo 

material para a criação do contexto ficcional, convocava marujos para uma viagem à terras 

distantes e marcava o dia e horário de encontro (dia e horário da experimentação do espetáculo). 

A cena de abertura contava com cinco grandes navegadores personificados da história das 

navegações (Bartolomeu Dias, Cristóvão Colombo, James Cook, Pedro Álvares Cabral e Zheng 

He54). Após uma música de abertura (cantada e tocada por eles), utilizam a estratégia do Drama 

manto do perito para verificarem os conhecimentos das crianças sobre navegações e conferiam-

lhes o cargo de marujos. Realizavam uma espécie de “contrato” com as crianças, elencando quais 

as atribuições seriam necessárias à navegação e questionando-as quanto ao compromisso de 

agirem como marujos, instituindo, dessa forma, o contexto da ficção. 

Cada navegador conduzia sua embarcação – feita de tecido – com uma tripulação, 

composta, em sua maioria, por 25 crianças e suas professoras, a cada um dos cinco continentes 

(África, América, Ásia, Europa e Oceania). Embarcamos todos, de fato, na fantasia. Os pequenos 

tripulantes cuidavam das ondas fortes e tempestades que ameaçavam virar seus barcos em alto 

mar, imaginavam monstros que poderiam emergir do fundo dos oceanos sobre os quais 

navegavam, temiam que o mar acabasse numa curva e, por fim, desembarcavam às portas de um 

continente que a eles era apresentado por seu navegador, o qual os deixava na nova terra e seguia 

sua viagem em busca de outras aventuras. 

Os espaços, onde aconteciam as cenas, foram criados a partir da ideia de ambientação 

cênica e sonora, proposta pelo Drama. Cada grupo entrava em um dos espaços e as cinco cenas 

aconteciam concomitantemente. Por trás de uma porta, que continha uma bandeira com o nome 

                                                 
54 Bartolomeu Dias (1450-1500), navegador português; Cristóvão Colombo (1451-1506), navegador 

italiano; James Cook (1728-1779), explorador inglês; Pedro Álvares Cabral (1467/8- 1520), explorador 

português e Zheng He (1371-1433), explorador chinês. 
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do continente no qual seriam realizadas novas descobertas, havia um ambiente que fora 

cuidadosamente pensado e montado para possibilitar a exploração, o contato das crianças com 

diferentes materiais que aguçassem seus sentidos. Em cada continente, elementos “davam vida” 

e legitimavam o espaço. 

Foram feitas associações/escolhas no processo de composição das cenas e materiais que 

seriam usados na cenografia, como pré-textos para a criação e posterior experimentação, por parte 

das crianças: 

a) África: o elemento terra, o sentimento de medo e os motes, a descoberta do 

desconhecido e a exploração de elementos de religiões africanas; 

b) América: o elemento madeira, o sentimento de perda/disputa e o mote, explorar 

diferentes visões culturais sobre a morte; 

c) Ásia: o elemento ar, o sentimento de amizade e o mote, relação entre tradição e 

contemporaneidade a partir do conflito entre religião e tecnologia; 

d) Europa: o elemento água, os sentimentos de amor e perdão e o mote, a destruição 

causada por uma guerra; 

e) Oceania: o elemento fogo, o sentimento de proteção ambiental e o mote, destruição do 

meio ambiente pelo crescimento urbano. 

Os marujos adentravam o ambiente e logo se tornavam parte da cena. Eram coautores das 

ações que ocorreriam naquele ambiente e, portanto, não havia a divisão entre atores e público. Ao 

adentrarem no ambiente da América, por exemplo, maravilhavam-se com o barulho dos pássaros 

cantando, com o pisotear sobre folhas secas distribuídas pelo caminho, com o cheiro de mato, de 

árvore. Surpreendiam-se com o barulho de um vulcão em erupção e presenciavam o movimento 

de diferentes tribos que demarcavam seu território na Oceania. Amedrontavam-se com o escuro 

do cenário da Europa que remetia a um momento de guerra. Encantavam-se e se assustavam com 

a dança de um enorme dragão num cenário avermelhado pelas luzes de luminárias japonesas, no 

continente asiático. Distraíam-se com a brincadeira inocente e perigosa de uma menina em meio 

a rugidos altos de um leão, no continente africano. Sensações e sentimentos diferentes a cada 

entrada num novo cenário, em cada novo mundo que se revelava e se assumia enquanto local a 

ser descoberto na viagem que estavam realizando à terras distantes. 

Em cada espaço havia um personagem que exercia a função de condutor dos pequenos 

marujos pelo ambiente. Esse condutor foi pensado como um professor personagem que instigava 

as crianças à experimentação de diferentes propostas: dançar em uma brincadeira de roda indiana, 

tocar instrumentos de madeira em um ritual de cura de uma tribo africana, colocar flores para a 

boneca estadunidense que morreu, atirar bolas por sobre um muro que dividia países europeus em 

guerra, ajudar no plantio de sementes em solos devastados da Oceania, entre outras explorações. 

As cenas eram rigorosamente realizadas em 10 minutos, controlados por vídeos projetados 

em uma das paredes de cada sala. Esses vídeos iam delimitando o tempo de cada experimentação, 

alterando as imagens e as trilhas propostas para os diferentes momentos que compunham as 

“cenas”. 

Alguns fatos são interessantes de serem ressaltados sobre essas projeções. No continente 

americano, por exemplo, havia a projeção de um mar na parede, no qual, em determinado 

momento, um índio peruano caminhava pela areia da praia aproximando-se da câmera e “saía da 

parede” por detrás de uma cortina, no exato momento em que desaparecia da projeção, esse fato 

causava um misto de susto e encantamento nas crianças. Ainda nesse continente, projeções foram 

realizadas acerca de uma diferenciação das culturas estadunidense e brasileira. Em dado 

momento, em que se apresentavam diferentes monumentos, a ponte Hercílio Luz aparecia entre 

as imagens projetadas e as crianças prontamente comentavam: “– olha, é a nossa ponte!”. 
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Outro momento interessante relacionado às projeções era quando o ator que representava 

um menino japonês conversava, pelo computador, com duas amigas (uma indiana e outra chinesa) 

e ambas apareciam no telão. Em seguida o menino descobria uma lâmpada mágica, de onde um 

gênio fazia-se presente para todos através da projeção de sua imagem na parede. Quando o menino 

sacudia a lâmpada, por exemplo, a imagem projetada do gênio também sacudia, o que causava 

um encantamento nos participantes. Após o menino esfregar a lâmpada, o gênio saía dessa 

projeção e realizava três desejos do personagem, trazendo para seu mundo real as amigas com 

as quais só conversava pelo meio eletrônico. 

Ao som forte, alto e estridente de um apito de navio, uma nova embarcação “ancorava” na 

porta da sala/continente e os marujos eram, então, recebidos por um novo navegador e, com ele, 

velejavam rumo a uma outra aventura. Desse modo, cada grupo de marujos passava pelos cinco 

continentes em ordem diferenciada e, após passarem pelo último espaço, despediam-se do 

navegador que os deixava e agradecia a ajuda deles como marujos, finalizando, dessa maneira, a 

viagem. Sem aplausos ou uma “finalização” do espetáculo. 

 

ALGUMAS DESCOBERTAS E OUTROS LUGARES A SEREM EXPLORADOS 

 

Além do diálogo com a teoria e prática do Drama, muitos procedimentos e formas de se 

pensar e conceber o espetáculo “Navegando à Terras Distantes” partiram de um diálogo com 

propostas contemporâneas de encenação, a começar pela construção do espetáculo que se deu de 

forma colaborativa, na qual o coordenador do grupo atuava como um dramaturgista55, 

“alinhavando” os materiais criados pelas professoras-artistas. 

Ao tratar da dramaturgia contemporânea, Rosangela Patriota, destaca a diversidade de 

trabalhos e a multiplicidade de proposições de criação que rompem com a tradição do uso do texto 

dramático como principal referência para o processo criativo. Patriota cita Fernandes para 

distinguir algumas tendências e processos que marcam a cena atual: 

 

A justaposição de elementos, a organização por cadeias de leitmotive, a desconstrução de 

linguagens artísticas, a substituição do drama pela espacialização e o abandono do texto dramático 

como núcleo estruturador do espetáculo são os principais traços dessa tendência [...] 

(FERNANDES apud PATRIOTA, 2010, p. 51). 

 

Outros elementos que parecem dialogar com a escritura cênica contemporânea podem ser 

destacados, como: 

a) a abertura da narrativa à participação das crianças. As cenas do espetáculo possuíam 

um roteiro com vários momentos em que as crianças podiam interferir e expressar suas 

sensações e percepções em relação aos acontecimentos propostos; 

b) o deslocamento da plateia de um local a outro onde aconteciam as proposições cênicas. 

Não havia um único espaço para a “apresentação” do espetáculo, ele se oferecia à 

experimentação das crianças em diferentes espaços e elas circulavam de um espaço ao 

outro; 

c) a não linearidade na fruição das propostas. Como as cenas aconteciam de forma 

concomitante para os cinco diferentes grupos, cada grupo fruía o espetáculo em uma 

                                                 
55 Profissional responsável por confeccionar, organizar e estruturar o roteiro ou texto a partir do trabalho de 

criação desenvolvido pelos atores, além de amparar os estudos teóricos necessários à montagem. Pode se 

confundir com a figura do encenador, como no caso de Bertolt Brecht (1898-1956), encenador e dramaturgo 

alemão, ou pode ser uma figura distinta daquela 
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ordem diferente que não comprometia a narrativa proposta, uma vez que as cenas eram 

independentes, ao mesmo tempo em que, após serem experimentadas, compunham 

uma dramaturgia; 

d) a inexistência de uma divisão entre palco e plateia. A proposta pretendia a imersão dos 

participantes no evento teatral, desse modo, o espetáculo foi estruturado para ser 

experimentado pelas crianças e não assistido. Para tanto, extinguiu-se a divisão 

tradicional entre atrizes e a audiência, desse modo as crianças podiam transitar 

livremente pelo espaço, interferindo nas proposições cênicas; 

e) a apropriação de temáticas que buscassem uma reverberação direta na audiência. 

Queríamos que os temas não fossem moralizantes, nem didáticos, mas que, de alguma 

forma, tratassem de questões interessantes de serem discutidas com e pelas crianças. 

Nesse sentido, trouxemos provocações em torno de temas como morte, guerra, 

religiões, tecnologia, meio ambiente, consumismo e, principalmente, diversidade, um 

dos principais focos de trabalho da Trupe; 

f) o uso de recursos audiovisuais. O uso de projeções e trilhas sonoras contínuas foi um 

dos grandes desafios e também um dos encantamentos do espetáculo. Todas as cenas 

contavam com projeções de imagens que, em alguns momentos, dialogavam com as 

cenas e, em outros, estabeleciam um conflito com a representação. Nesse sentido, 

merece ser destacada a polifonia da encenação, propondo diferentes tessituras a serem 

lidas por nossos “pequenos marujos”. 

Foram realizadas em torno de 20 apresentações do espetáculo em diferentes creches e 

núcleos de Educação Infantil da rede pública de ensino do município de Florianópolis entre os 

anos de 2013 e 2014. Cerca de 2.500 crianças e 300 adultos puderem viajar a terras distantes, 

descobrindo outros mundos e diferentes possibilidades de fruírem o teatro. 

Refletimos, por meio dessa experiência, sobre as possibilidades de uma dramaturgia teatral 

contemporânea na qual o evento cênico se distancia de um texto dramático (ou história) e cria sua 

narrativa na experimentação do espetáculo. Percebemos a necessidade de ampliar as formas de 

fruição teatral propostas às crianças, possibilitando a elas construírem a obra junto com os 

atores/atrizes. Acreditamos que as experiências vivenciadas no espetáculo “Navegando à Terras 

Distantes” ficaram gravadas e guardadas no repertório de cada artista/professora/criança que pode 

experimentá-lo. 
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DO ENCONTRO ENTRE A CRIANÇA E A HISTÓRIA EM 

QUADRINHOS: REFLEXÕES SOBRE A “TURMA DA MÔNICA” 

 

Dulce Márcia Cruz (UFSC) Mônica Cristina Dutra Grumiché (UFSC) 

 

Resumo: Pensar a criança e a sua relação com as histórias em quadrinhos, de modo 

especial, a “Turma da Mônica”, é o que nos propomos a apresentar neste seminário em 

forma de resultado parcial de nossa pesquisa de doutorado na linha Educação e 

Comunicação. Para além das discussões que enveredam por tentativas de classificações 

e limites entre a literatura infantil e as histórias em quadrinhos, propomos realizar 

reflexões que fazem borrar as fronteiras imaginárias entre esses gêneros e avançarmos 

na compreensão acerca da criança que interage com as histórias em quadrinhos, assim 

como aquela que é retratada em suas páginas. Neste ínterim conceitos como infância, 

leitura e imagem foram aprofundados em pesquisa eminentemente teórica e serão 

apresentados buscando dar pertinência a reflexão sobre a formação humana a partir 

das histórias em quadrinhos. Nosso foco é o de tentar elucidar porque o fenômeno 

editorial provocado pela Mauricio de Sousa Produções, responsável pela publicação da 

“Turma da Mônica” se faz, há muitos anos, tão presente no cotidiano de muitas crianças 

brasileiras, especialmente aquelas que iniciam o processo de alfabetização. Daí que 

tentar entender a espécie de “Cultura da Convergência”, como diria Henry Jenkins, 

explorada pelo autor/artista/empresário Mauricio de Sousa se faz necessária com vistas 

à compreensão do fascínio provocado no universo infantil pelas histórias e personagens 

criados por ele. Nossas hipóteses parcialmente elucidadas até aqui caminham para o 

entendimento de que a linguagem tanto visual como textual apresentadas nas páginas 

da “Turma da Mônica” aproximam-se da realidade vivida por muitas crianças 

brasileiras em termos de escolhas de atitudes e dilemas psicológicos pertinentes 

justamente às suas condições enquanto crianças, e não como futuros adultos. Feito 

alcançado pelo autor dos quadrinhos em questão e atualmente tão perseguido por 

aqueles que se propõem a realizar a difícil tarefa educar. 

Palavras-chave: Infância. Histórias em Quadrinhos. “Turma da Mônica”. Educação.  

 

PARA INÍCIO DE CONVERSA... 

 

Com objetivo de aprofundar os conhecimentos acerca do universo infantil, especialmente 

o que nos interpela cotidianamente na tentativa de realizar o processo formativo, surge este texto, 

buscando em dois elementos que parecem tocar neste universo de forma complementar e 

significativa algo que colabore na realização tão almejada, ou seja, buscamos encontrar nas 

criações de Mauricio de Sousa e na ideia de Cultura da Convergência de Henry Jenkins aquilo 

que pode ser extraído para colaborar no trato com a criança. 

Criança esta que hoje vive imersa no mundo midiático e encontra por vezes, barreiras 

impostas por nós adultos de forma nem tão esclarecidas assim, no trato com os produtos 

disponíveis neste meio. O produto aqui tratado é a história em quadrinhos, em especial, aquelas 

criadas por Mauricio de Sousa com o objetivo de tentar compreender o motivo que a faz ser tão 

interessante e atraente para as crianças há várias décadas. 

Como resultado, encontramos que o diferencial de Mauricio de Sousa está na forma 

utilizada por ele para criar seus personagens. Percebemos que o que pode ter feito a diferença no 

sucesso dos personagens da Turma da Mônica foi a forma como o autor percebeu a infância dando 

possibilidade dela se apresentar de maneira autêntica, sem as pretensões que nós, enquanto adultos 

incutimos demasiadamente em seus processos educativos. 
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A CRIANÇA E A HISTÓRIA EM QUADRINHOS 

 

O encontro inusitado entre Mauricio de Sousa, “pai” da “Turma da Mônica” e o conceito 

de “Cultura da Convergência” criado por Henry Jenkins, pesquisador americano na área de 

Educação e Comunicação surgiu no decorrer da disciplina de “Linguagens e Mídias” no segundo 

semestre de 2015. Ministrada pela Professora Dra. Dulce Márcia Cruz e frequentada pela 

doutoranda Ms. Mônica Cristina Dutra Grumcihé. Deste feito nasceu o projeto de tese a ser 

defendido em breve. 

O texto aqui apresentado, portanto é fruto desse agradável e rico encontro inusitado entre 

infância, educação, quadrinhos e cultura da convergência com o objetivo de continuar na jornada 

em busca de maiores esclarecimentos acerca da criança contemporânea e suas vertentes 

pedagógicas. 

Encontro sugerido por meio dos aprofundamentos teóricos sobre a infância na 

contemporaneidade, a qual vem se expressando de maneira significativa por uma marca: seu 

contato com as mídias. Mídias aqui entendidas não apenas como ferramentas de comunicação e 

sim como bem lembra Roger Silverstone (2014 [1999] p.17): 

 

mídia como um processo, como uma coisa em curso e coisa feita, e uma coisa em curso e feita em 

todos os níveis, onde quer que as pessoas se congreguem no espaço real ou virtual, onde se 

comunicam, onde procuram persuadir, informar, entreter, educar, onde procuram, de múltiplas 

maneiras e com graus de sucesso variáveis, se conectar umas com as outras. 

 

Partindo deste conceito, é possível inferir que as mídias por fazerem parte da sociedade, 

consequentemente fazem parte do processo educativo das crianças de maneira significativa. 

Estudá-las, analisa-las, compreendê-las e questioná-las em termos de funcionamento e uso devem 

ou deveriam habitar os currículos de todo e qualquer programa de formação docente a fim de 

elucidar como se processa essa relação entre a criança e a mídia. 

Daí a importância de circunscrever a educação por meio de um dos ícones midiáticos da 

criança brasileira, presente no cotidiano de muitos desde a década de 1970, que são as histórias 

em quadrinhos da “Turma da Mônica”, criadas pelo mestre dos quadrinhos Maurício de Sousa. 

Importância reconhecida há bem pouco tempo é verdade, considerando todo o histórico das 

histórias em quadrinhos em geral, em relação ao ambiente escolar. No Brasil apenas nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de 2008 que os quadrinhos aparecem explicitamente 

como um instrumento pedagógico a ser utilizado nos ensinos fundamental e médio. Antes disso, 

tudo o que se pode imaginar em relação ao que se considera de pejorativo e mesmo, nocivo à 

educação das crianças e adolescentes foram imputados às histórias em quadrinhos sendo, de fato, 

banidas das escolas de todo país. 

Waldomiro Vergueiro e Paulo Ramos ao organizarem a obra chamada Quadrinhos na 

Educação: da rejeição à prática deixam claro que: 

 

Houve um tempo, não tão distante assim, em que levar revistas em quadrinhos para a sala de aula 

era motivo de repreensão por parte dos professores. Tais publicações eram interpretadas como 

leitura de lazer e, por isso superficiais e com conteúdo aquém do esperado para a realidade do 

aluno. Dois dos argumentos usados é que geravam “preguiça mental” nos estudantes e afastavam 

os alunos da chamada “boa leitura”. Na realidade, tratava-se de discursos ocos, sem embasamento 

científico, reproduzidos de forma acrítica para contornar um desconhecimento sobre a área. 

(VERGUEIRO; RAMOS, 2009, p.9) 
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O desprezo pelas histórias em quadrinhos não foi algo restrito nem ao Brasil tampouco ao 

contexto educacional. Eles já foram alvo de ataques em muitos países, inclusive nos Estados 

Unidos, um dos seus principais berços, onde as censuras cresceram proporcionalmente ao 

interesse dos leitores, especialmente no período pós-guerra e início da chamada Guerra Fria. 

Num tempo marcado pela desconfiança e medo generalizados, muitos estudiosos, pais e 

educadores em geral por temerem que a formação dos jovens americanos caísse em “mãos” que 

não coincidissem com a ordem e valores vigentes daquele país, acataram as ideias do alemão 

radicado nos Estados Unidos chamado Fredric Wertham que fez “campanha de alerta contra os 

pretensos malefícios que a leitura de histórias em quadrinhos poderia trazer aos adolescentes 

norte-americanos” (RAMA; VERGUEIRO et al, 2014 [2004] p.11). Ideia que logo ganhou 

dissidentes em vários países, inclusive no Brasil. 

Segundo Rama e Vergueiro et al, 2014 [2004] p.11, “Wertham passou a publicar artigos 

em jornais e revistas especializadas, ministrar palestras em escolas, participar de programas de 

rádio e tevê, nos quais sempre salientava os aspectos negativos dos quadrinhos e sua leitura.” E 

mais: 

 

Generalizando suas conclusões a partir de um segmento da indústria de revistas de histórias em 

quadrinhos – principalmente as histórias de suspense e terror –, e dos casos patológicos de jovens 

e adolescentes que tratou em seu consultório, ele investiu violentamente contra o meio, 

denunciando-o como uma grande ameaça à juventude norte-americana. (RAMA; VERGUEIRO et 

al, 2014 [2004], p.11) 

 

Gonçalo Junior em profundo estudo sobre A Guerra dos Gibis – A Formação do Mercado 

Editorial Brasileiro e a Censura aos Quadrinhos, 1933- 64 destaca a obra de Wertham em sua 

obra e afirma que “O lançamento do livro de Wertham, seguido da criação do código de ética dos 

editores americanos de quadrinhos, teve grande repercussão na impressa brasileira.” (GONÇALO 

JUNIOR, 2004, p.247) 

Aqui, seguindo as tendências americanas vivia-se uma verdadeira “guerra aos gibis” nas 

palavras de Gonçalo Junior. De um lado as editoras ávidas por aumentar ainda mais as vendas 

que cresciam devido grande interesse dos jovens e crianças nas histórias em quadrinhos ao lado 

de desenhistas que tentavam se estabelecer no mercado como profissionais. 

Contra esses segmentos estavam políticos, professores e pais que sob as influências 

americanas robustamente encorajadas pelas ideias de Wertham e muitos de seus seguidores 

rapidamente compraram a ideia que os quadrinhos só traziam prejuízos à formação moral e 

intelectual da juventude. 

E a saída encontrada em primeira instância pelos pais, educadores e até mesmo 

pesquisadores quando do início desse contato massivo das crianças com os quadrinhos foi o 

banimento e condenação sem maiores esclarecimentos dos mesmos, algo que em certa medida 

também já aconteceu e vem acontecendo com os outros instrumentos, como os games por 

exemplo. 

Em decorrência deste desconhecimento do que seriam os quadrinhos e a falta de 

entendimento de como lidar com tamanho interesse despertado por eles, em grande parte das 

crianças e jovens durante tantos anos, fez com que as histórias em quadrinhos até hoje sofram 

certos preconceitos e desinteresse em termos de uso como instrumentos pedagógicos. 

Ainda que a Lei de Diretrizes e Bases Nacionais (LDB) promulgada em 1996 já se referisse 

a necessidade de inserção de outras linguagens e manifestações artísticas para as crianças e os 

jovens de nosso país (VERGUEIRO; RAMOS, 2009), como mencionado somente em 2008 as 

histórias em quadrinhos surgem explicitamente no texto dos PCN. 
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Algo que nos faz refletir devido nosso interesse partir justamente daquilo que chama a 

atenção da criança, que a faz querer interagir, que a faz parar e observar. Os quadrinhos, os games, 

a televisão e a própria internet atualmente fazem parte de universos desconhecidos por parte de 

pais e muitos pedagogos. 

Daí acreditarmos que estudar cada vez mais esses artefatos se faz necessário não só para 

utilizá-los como aliados na tarefa educativa, como também e principalmente porque todos eles 

suscitam interesse por parte de crianças e jovens. E por isso necessitamos estar preparados para 

orientá-los quando do surgimento de dúvidas e para a realização do uso mais adequado ao 

desenvolvimento de cada faixa etária envolvida. 

Isto não significa que propomos a volta aos códigos de ética antes amplamente difundidos 

quando do uso dos quadrinhos. Longe disso. Eles foram ferramentas de censura. Mas sim, 

sugerimos que seja necessário cada vez mais conhecer esses elementos para também nos 

apoiarmos neles quando de nossas necessidades enquanto professores, pais, profissionais 

interessados na formação humana. 

 

Figura 1: Maurício de Sousa e seus personagens infantis 

 

Fonte: Internet – busca Google “Imagens”: “Mauricio de Sousa” (Em: junho de 2016) 
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A TURMA DA MÕNICA COMO FENÔMENO NA INFÂNCIA BRASILEIRA 

 

Estudar Maurício de Sousa corrobora com todo esse pensamento. Esse artista conseguiu 

aquilo que muitos pais e professores tentam e não conseguem: despertar o interesse e atenção das 

crianças. 

Como ele fez isso? 

Parece ser a pergunta chave diante todo esse contexto. Nossa leitura das muitas histórias 

da Turma da Mônica provoca-nos a formulação de uma hipótese a fim de tentar investigar esse 

questionamento: Será que Mauricio de Sousa conseguiu adentrar ao universo infantil por falar a 

sua mesma “língua”? 

Devido o interesse durante tantas gerações aos quadrinhos acreditamos ser positiva essa 

resposta. Algo que não despertasse verdadeiramente a atenção e suscitasse interesse por parte 

deste público não alcançaria tamanho êxito em tamanho número de publicações e tiragens. São 

milhões de revistas e uma infinidade de produtos que circulam na constelação Maurício de Sousa 

Produções (MSP). 

E seguimos com as formulações: Quais são os códigos desta “língua”? A imagem, a cor, o 

movimento fazem parte deste código? Parece-nos que para responder essas questões precisamos 

compreender essa segunda faceta mencionada no universo MSP: os muitos produtos que foram 

sendo agregados ao longo dos anos ao redor dos personagens e cenários criados primeiramente 

em quadrinhos e que ganharam as prateleiras de supermercados, paredes de galerias de artes, 

páginas de internet, entre tantos outros meios os quais a MSP se utilizou e continua se utilizando 

para expandir seus horizontes de alcance. 

Não iremos, neste momento, adentrar a discussão via influência capitalista, mercadológica 

ou algo do gênero. Não que ela não seja importante e necessária. Contudo, desejamos 

primeiramente tratar daquilo que Henri Jenkins, professor e pesquisador americano renomado nas 

áreas de Educação e Comunicação em especial publicidade, propaganda e mídias anunciou. Ou 

seja, com objetivo de encontrar aquela “língua” dos gibis, aquele código que parece ser facilmente 

trocado entre os personagens da Turma da Mônica e as crianças aprofundamentos os pensamentos 

acerca da teoria da cultura da convergência, a qual, segundo Jenkins, estamos inseridos no mundo 

atualmente. 

Todo esse empenho justifica-se também por acreditarmos que vivemos em uma época em 

que as formas de comunicações entre os seres humanos veem mudando de forma bastante 

significativa em curtos espaços de tempo. Tentar compreender porque o código estabelecido entre 

as crianças e os personagens da Turma da Mônica permanecem evoluindo e ainda assim sendo 

continuamente entendido entre ambos é de salutar interesse investigativo por quem deseja 

conhecer o universo infantil. 

Henry Jenkins em “Cultura da Convergência”(2008 [2006]) chega a afirmar que “o mundo 

da comunicação mudou radicalmente nos últimos anos” (JENKINS, 2008 s/p). 

Nesta obra de interessante análise da conjuntura comunicacional no mundo hoje, Jenkins 

dá boas vindas aos leitores de forma a tentar apresentar um novo olhar diante o que estamos 

vivendo, dando a entender que para nos inserirmos de forma reflexiva e com certa apropriação de 

conteúdos aos quais nos deparamos cotidianamente é necessário criar novos parâmetros de 

análise, sem que para isso os parâmetros antigos sejam descartados. Em outras palavras, não 

estaríamos, segundo ele, vivendo num tempo de desapego ao passado e sim de recriá-lo a partir 

das tessituras lançadas com as novas tecnologias de comunicação. Jenkins diz que somos todos: 
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Bem-vindo[s] à cultura da convergência, onde as velhas e as novas mídias colidem, onde mídia 

corporativa e mídia alternativa se cruzam, onde o poder do produtor da mídia e o poder do 

consumidor interagem de maneira imprevisíveis. (JENKINS, 2008 p.27 grifo nosso) 

 

Imprevisibilidade que tenta ser anunciada pelo autor via análise de três conceitos principais: 

a convergência dos meios de comunicação, a cultura participativa e a inteligência coletiva. 

Ao tentar elucidar tais conceitos, percebemos um esforço do pesquisador por criar novos 

arranjos de entendimento e tratamento para cada um deles dentro do contexto midiático no qual 

estamos inseridos. Portanto, para entender suas ideias é preciso pensar que ele se refere ao 

panorama atual da sociedade, no qual as mídias desempenham papel crucial. 

Tal esforço parece-nos explícito quando o autor diz que 

 

Por convergência refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplos suportes midiáticos, 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. Convergência é uma palavra que consegue definir transformações 

tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de quem está falando e do que 

imaginam estar falando. (JENKINS, 2008 p.27) 

 

Algo que parece coincidir com aquilo que foi criado pela Mauricio de Sousa Produções ao 

longo destes mais de cinquenta anos de carreira. Para Jenkins (2008, p.27): “No mundo da 

convergência das mídias, toda história importante é contada, toda marca é vendida e todo 

consumidor é cortejado por múltiplos suportes de mídias”. Algo que faz todo sentido dentro da 

MSP. 

Para chegar na criação da empresa que leva seu nome e que atende tanto ao mercado 

nacional como internacional nos mais diversos ramos, Mauricio viveu uma longa história. 

Principalmente na luta para consagração do mercado editorial de quadrinhos brasileiros. Vale a 

pena destacar sua biografia com intuito de perceber como desde a infância, as histórias, as letras 

e as artes já faziam parte de seu universo e influenciaram de forma decisiva a forma como ele 

decidiu seguir sua carreira. 

Nascido no interior de São Paulo em 27 de outubro de 1935, numa cidade chamada Santa 

Isabel, Mauricio Araújo de Sousa é filho de Petronilha Araújo de Sousa e Antônio Mauricio de 

Sousa. Ele barbeiro, poeta e artista. O “Salão do Tonico” era famoso e “Nos fins de tarde, quando 

terminava o trabalho começavam os saraus. Havia cantorias e recitação de poemas.” (DANTAS, 

2009, p.6) Ambiente onde Mauricio cresceu e formou o gosto pelas artes. 

Segundo Audálio Dantas, jornalista, amigo de Mauricio e autor da obra A Infância de 

Maurício de Sousa (2009) em Mogi das Cruzes, outra cidade do interior de São Paulo, na qual 

Mauricio viveu a maior parte da vida, junto à convivência familiar, especialmente com a Vó Dita 

ele aprendeu cedo a gostar de histórias. Com seis anos foi matriculado na primeira escola. 

Segundo Dantas: 

 

Mauricio logo aprendeu as primeiras letras, que juntava com gosto para ler. E rápido as palavras 

estavam servindo para a leitura de um gibi velho que ele ganhou de um coleguinha. Na revistinha, 

já sem capa e sem algumas folhas, ele foi aos poucos decifrando as palavras, que ganhavam força 

ao lado dos quadrinhos desenhados com figuras coloridas. A primeira historinha que Mauricio leu, 

maravilhado, foi a de um coelho chamado Joca Marvel. Depois ele foi descobrindo outros heróis. 

Tinha o Homem Morcego, o Capitão América e muitos outros. (DANTAS, 2009, p.13) 
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Mais tarde, passou a ilustrar cartazes e pôsteres para comerciantes da 

região de Mogi das Cruzes. E para Dantas, 

 

a fama de bom desenhista começou a render algum dinheiro. [...] Seus 

desenhos faziam sucesso na cidade. Eram cenas de jogos de futebol de domingo e 

símbolos dos clubes. Mas o Mauricio já pensava em desenhar histórias completas, 

inventar personagens. (DANTAS, 2009, p.29) 

 

De acordo com a biografia que consta na obra da própria Maurício de 

Sousa Produções (2011 p.216): “Aos 19 anos mudou-se para São Paulo e, 

durante cinco anos, trabalhou no Jornal Folha da Manhã (atual Folha de S. 

Paulo) escrevendo reportagens policiais.” 

Em 1959 criou seu primeiro personagem, o cachorro Bidu, que apareceu 

junto a um menino chamado Franjinha numa tira do jornal no qual trabalhava. 

E nunca mais parou. Já são 56 anos de carreira, dos quais, a maior parte, 

dedicados ao universo infantil. 

 

Nos anos seguintes, Mauricio criou mais tiras, outros tabloides e diversos 

personagens – Cebolinha, Piteco, Chico Bento, Penadinho, Horácio, Raposão, 

Astronauta, etc. Sua personagem mais famosa, a Mônica, apareceu pela primeira 

vez em 1963, numa tira de jornal do Cebolinha. Até que, em 1970, lançou a revista 

da Mônica, com tiragem de 200 mil exemplares, pela Editora Abril. (MSP, 2011 

p.216) 

 

 

A fonte que serviu de inspiração para sua personagem mais famosa foi sua própria filha. O 

próprio Mauricio de Sousa ao assinar seu verbete na “Enciclopédia dos Quadrinhos” de Goida e 

André Kleinert (2011 [1990] p.308) afirma que mais tarde, passou a ilustrar cartazes e pôsteres 

para comerciantes da região de Mogi das Cruzes. E para Dantas, 

 

a fama de bom desenhista começou a render algum dinheiro. [...] Seus desenhos faziam sucesso 

na cidade. Eram cenas de jogos de futebol de domingo e símbolos dos clubes. Mas o Mauricio já 

pensava em desenhar histórias completas, inventar personagens. (DANTAS, 2009, p.29) 

 

De acordo com a biografia que consta na obra da própria Maurício de Sousa Produções 

(2011 p.216): “Aos 19 anos mudou-se para São Paulo e, durante cinco anos, trabalhou no Jornal 

Folha da Manhã (atual Folha de S. Paulo) escrevendo reportagens policiais.” 

Em 1959 criou seu primeiro personagem, o cachorro Bidu, que apareceu junto a um menino 

chamado Franjinha numa tira do jornal no qual trabalhava. E nunca mais parou. Já são 56 anos 

de carreira, dos quais, a maior parte, dedicados ao universo infantil. 

 

Nos anos seguintes, Mauricio criou mais tiras, outros tabloides e diversos personagens – 

Cebolinha, Piteco, Chico Bento, Penadinho, Horácio, Raposão, Astronauta, etc. Sua personagem 

mais famosa, a Mônica, apareceu pela primeira vez em 1963, numa tira de jornal do Cebolinha. 

Até que, em 1970, lançou a revista da Mônica, com tiragem de 200 mil exemplares, pela Editora 

Abril. (MSP, 2011 p.216) 
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A fonte que serviu de inspiração para sua personagem mais famosa foi sua própria filha. O 

próprio Mauricio de Sousa ao assinar seu verbete na “Enciclopédia dos Quadrinhos” de Goida e 

André Kleinert (2011 [1990] p.308) afirma que 

 

Um dia, depois de uns tempos de publicação de minhas primeiras histórias da Folha de S. Paulo 

– Bidu, Cebolinha, Piteco – me chamaram atenção pelo fato de eu não ter personagens femininas. E 

era verdade. Neste tempo, 1961, morava em Mogi das Cruzes. Trabalhava em um pequeno estúdio em 

casa, cercado pelas filhas, Mariângela, Mônica e Magali. Olhei pros lados, vi a Mônica e fiz a 

caricatura plástica e psicológica da menina. Nasceu aí a personagem... A pequena Mônica de pouco 

mais de dois anos, vivia enfrentando até mesmo crianças mais velhas tentando carregar bonecos e 

objetos do seu tamanho. Veio daí a ideia da força da Mônica... (SOUSA In: GOIDA E KLEINERT 

2011 [1990], p.308) 

 

Figura 3: Tira da Primeira Aparição da Mônica 

 

Fonte: Internet – busca Google “Imagens”: “Mauricio de Sousa” (Em: junho de 2016) 

 

Assim como a Mônica, muitos de seus personagens nasceram da observação atenta de 

Mauricio sobre seu entorno, a realidade circundante de seu universo mais próximo. Vejamos: 

 

Cebolinha era o apelido de um garoto que realmente existiu lá em Mogi. Ele tinha os cabelos 

espetados e trocava as letras quando falava. Inspirou o personagem inteiro... Magali surgiu no 

tempo da Mônica, pelo mesmo motivo. Eu precisava de mais meninas na história. E a Magali de 

verdade estava ali, dando seus primeiros passos, toda magrinha e comilona... Cascão jogava no 

time de futebol do Márcio, meu irmão. Vivia sempre com as roupas sujas de terra... Cascão 

gostava muito das brincadeiras de rua, as “peladas” de futebol e não queria perder tempo indo 

para casa tomar banho... Hoje estes personagens estão por aí, falando japonês, alemão, espanhol e 

inglês... Atribuo o sucesso de minhas histórias a sua humanidade. Mesmo os bichos ou objetos que 

eventualmente pintam nelas, falando ou representando, são muito humanos.” (SOUSA In: GOIDA 

e KLEINERT, 2011 [1990], p.308) 

 

Talvez essa seja a resposta pela qual procurávamos. A humanidade de seus personagens 

atingem as crianças de forma a interessa-las nos conteúdos dispostos nas tiras, nas histórias, nos 

livros, nos filmes, nos jogos, nos produtos e mais produtos criados por Mauricio no simples 

“olhar para os lados”. 

Ou seja, ao “olhar para os lados” Maurício de Sousa fez aquilo que muitos se esquecem de 

fazer no cotidiano do processo formativo que é perceber esse ser que está ao seu lado, a criança 

que verdadeiramente está a nossa frente e precisa apenas que a percebamos em sua singeleza, em 

sua unicidade e necessidade. 

APONTAMENTOS PARA EDUCAÇÃO 
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A criança, como já dizia Jean-Jacques Rousseau, em 1762, ao publicar Emílio ou Da 

Educação, que só precisa ser criança antes de ser homem. E isso é que muitos de nós esquecemos 

quando vamos intentar a difícil tarefa de educar. 

E que por ser somente isso, por apenas pedir que permitamos que ela seja apenas criança 

antes de ser adulto, torna o processo educativo um dos mais complexos investimentos a serem 

realizados pela humanidade atual, pois estão envolvidos neste “caldo”, além da criança e do 

processo formativo em si, a mídia e seu emaranhado de opções e fazeres. 

Ideia que corrobora com o que foi proposto por David Buckingham, pesquisador inglês 

renomado ao tratarmos da relação entre mídias e infância, ao publicar Crescer na Era das Mídias 

Eletrônicas (2007) o qual trás a tona, entre outras, a reflexão de quão complexa é a relação entre 

as ideias de mídias, educação e infância. 
 

[...] ‘a criança’ não é uma categoria natural ou universal, determinada simplesmente pela biologia. 

Nem é algo que tenha um sentido fixo, em cujo nome se possa tranquilamente fazer reivindicações. 

Ao contrário, a infância é variável - histórica, cultural e socialmente variável. As crianças são 

vistas – e vêem a si mesmas – de formas muito diversas em diferentes períodos históricos, em 

diferentes culturas e em diferentes grupos sociais. Mais que isso: mesmo essas definições não são 

fixas. O significado de ‘infância’ está sujeito a um constante processo de luta e negociação, tanto 

no discurso público (por exemplo, na mídia, na academia ou nas políticas públicas) como nas 

relações pessoais, entre colegas e familiares.” (BUCKINGHAM, 2007, p.19) 

 

Que possamos tentar nos relacionar com as crianças na forma como fez Mauricio de Sousa, 

percebendo o que lhe compõe de fato, com respeito e principalmente flexibilidade para entender 

todos os dias quais são suas necessidades e afinidades a cada tempo, em cada espaço, em cada 

mídia. 
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Resumo: Contar histórias é uma prática importante para a promoção da leitura e do acesso 

ao universo literário. O objetivo deste trabalho será apresentar a contribuição dos estudos 

autobiográficos na construção da identidade dos contadores de histórias. Trata-se de uma 

pesquisa qualitativa de fundamentos teóricos metodológicos com revisão de literatura dos 

estudos autobiográficos. Este artigo é um estudo, parte de uma dissertação de Mestrado em 

Educação. A problemática foi originada a partir das seguintes questões: como a arte de 

contar histórias torna-se ciência e faz-se na história vivenciada? Como constitui-se a 

identidade do contador de histórias? Quem é o contador de histórias? Quais estratégias de 

contação de histórias foram encontradas por mim no exercício da prática de contar 

histórias? Os estudos autobiográficos na Literatura Infantil contribuem para a análise do 

processo da consciência de si e para a formação humana e profissional dos contadores de 

histórias. Os resultados deste trabalho demonstram que a identidade dos contadores de 

histórias, quando analisada sob a perspectiva dos estudos autobiográficos, permite o olhar 

sobre a prática de contar histórias, por meio do processo de construção identitária. É 

essencial conhecer a si mesmo e conhecer bem as histórias para que cada contador de 

histórias, possa elaborar as suas próprias estratégias, de forma dinâmica e criativa para 

encantar as pessoas. Essencial para que possamos evidenciar, que arte de contar histórias 

é comunicação e, junto com as pessoas, o narrador tem a possibilidade do ouvir, já que esses 

aspectos se entrelaçam para a humanização do homem na arte de viver, de descobrir, de 

interpretar e de agir no mundo. 

Palavras-chave: Literatura Infantil. Contação de histórias. Identidade. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A contação de histórias é uma prática importante para a promoção da leitura e para o acesso 

à literatura. Os contadores precisam garantir o encantamento das crianças, dos jovens e dos 

adultos pela descoberta do mundo literário e promover a eles, o processo de humanização. 

O objetivo geral deste artigo será apresentar a contribuição dos estudos autobiográficos na 

construção da identidade dos contadores de histórias. Assim, os fundamentos metodológicos desta 

pesquisa serão os estudos autobiográficos. 

Vale ressaltar que a contação de histórias nasceu com a humanidade, por isso ela permanece 

em nossa sociedade e contribui para o processo de desenvolvimento da criança, pelo fato de que, 

ao contar e recontar histórias da Literatura Infantil, o contador de histórias promove a mediação 

da linguagem, potencializa as interações e assegura o desenvolvimento infantil. Tais atividades 

possibilitam às crianças interagirem com o mundo da fantasia e dos símbolos, pois, a partir das 

histórias, elas apresentam suas opiniões e seus sentimentos. 

Essas ações também permitem que elas possam compreender melhor o mundo em relação 

ao cotidiano e vivenciarem o exercício social da oralidade e da escrita. Contar histórias é um dos 

mailto:eliandra.cardoso@grupointegrado.br
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recursos utilizados pelos homens, assim como pelos professores, para reproduzirem a cultura e 

reinventá-la. 

Na Educação, a partir da contação de histórias, os professores contadores de histórias 

promovem às crianças a vivência da infância e do lúdico, por meio da fantasia e da promoção da 

imaginação. As histórias também auxiliam na afetividade, nas expressões gestuais, na coordenação 

motora e nos aspectos culturais, ou seja, são elementos que possibilitam o desenvolvimento 

infantil. 

A contação de histórias surgiu como uma importante prática de acesso à literatura e à 

promoção da leitura, deixando claro que é preciso garantir o encantamento pela descoberta do 

mundo literário desde a infância, na busca de promover o desenvolvimento da criança, das pessoas 

e de seus processos de humanização. Para esclarecer tais aspectos apresentamos o seguinte 

fundamento: 

 

O desenvolvimento infantil constitui o princípio básico da psicologia. Uma criança não é um ser 

terminado, mas um organismo em desenvolvimento e, portanto, seu comportamento vai se 

formando sob a influência da ação sistemática do ambiente e também com relação a vários ciclos 

ou períodos de evolução do próprio organismo infantil, que por sua vez determinam a relação do 

ser humano com o meio (VYGOTSKY, 2003, p.203). 

 

Nesta perspectiva, a contação de histórias é uma ferramenta de promoção das relações entre 

o universo literário, da criança e das pessoas humanizadas. As histórias contribuem com o 

aprendizado da linguagem e da criatividade, conforme descreve Debus (2006, p.75): 

 

O contar histórias pode influir diretamente na aprendizagem efetiva da leitura e escrita, pois, por 

meio da narrativa, a criança entra em contato com novos vocábulos, com estratégias de linguagem, 

já que a estrutura início, meio e fim das narrativas auxilia a criança na elaboração de suas próprias 

histórias. O leitor-ouvinte começa a ser exposto naturalmente ao mundo ficcional, o que lhe 

desperta a sensibilidade e a criatividade. 

 

A narrativa permite o acesso à linguagem e suas estratégias, porém, ao pensarmos as 

narrativas na estrutura começo, meio e fim, é importante esclarecer o que vem a ser essa estrutura. 

De acordo com Souza e Girotto (2014, p.29), há na narrativa o “esquema de 3 atos”, que se 

trata do começo, do meio e do fim. A situação inicial é o primeiro ato e corresponde à apresentação 

de uma situação inicial, já o desenvolvimento, que ocorre no processo da narrativa, vem a ser o 

segundo ato, e é neste momento que os acontecimentos da história direcionam as causas, que são 

oriundas das situações iniciais. O desfecho final é o momento em que a narrativa apresenta a 

conclusão das situações. Neste processo narrativo há uma relação sequencial entre os “3 atos”, 

visto que o início (1º ato), o desenvolvimento/meio (2º ato) e o fim (3º ato) estão sistematizados 

nas histórias narradas. 

Para contar histórias é preciso estratégias de mediação do contador de histórias, então, para 

aqueles que se propõem a encantar pela leitura, literatura e arte de contar, é necessário considerar 

que: 

 

Para contar histórias – seja qual for – é bom saber como se faz. Afinal, nela se descobrem palavras 

novas, se entra em contato com a música e com a sonoridade das frases, dos nomes [...]. Se capta 

o ritmo, a cadência do conto e assim ela flui como uma canção... ou se brinca com a melodia dos 

versos, com o acerto das rimas, com o jogo das palavras.... Contar histórias é uma arte... É tão 

linda!!! É ela que equilibra o que é ouvido com o que é sentido, e por isso, não é nem remotamente 

declamação ou teatro [...]. Ela é o uso simples e harmônico da voz (ABRAMOVICH, 2009, p.15). 
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Percebe-se, portanto, que a contação de histórias é uma ferramenta de promoção das 

relações entre o universo literário e a promoção da humanização. Para isso, é preciso entender 

que as crianças necessitam ter acesso à literatura com qualidade de texto, assim como qualidade 

nas ações dos contadores de histórias: 

 

Para que o convívio do leitor com a literatura resulte efetivo, nessa aventura espiritual que é a 

literatura, muitos são os fatores em jogo. Entre os mais importantes está a necessária adequação 

dos textos às diversas etapas do desenvolvimento infantil/juvenil (COELHO, 2000, p.32). 

 

A necessidade de conhecer a histórias e adequá-las ao desenvolvimento é fundamental, por 

isso, na ação do contador de histórias, é preciso ter uma seleção de histórias apropriadas e que 

possam ser agradáveis a todos. 

Cabe àqueles que se dispõem a fazer uso da contação de histórias, sistematizar e planejar, 

a fim de que eles possam estimular e garantir o desenvolvimento da criatividade e da imaginação 

da criança, tanto é que Quintiliano faz algumas orientações para os contadores de histórias. Para 

Quintiliano apud Tahan (1961, p.10), as histórias precisam “instruir, comover e agradar”. 

É preciso pensar também que o processo de “sedução” do contador de histórias não ocorre 

do dia para noite, basta recordamos Sherazade e as mil e uma noites. De acordo com Gullar (2006, 

p.5), como se sabe: “A história das mil e uma noites é uma reunião de fascinantes histórias 

inventadas e mantidas na tradição oral pelos povos da Pérsia e Índia”. Por meio dos contos 

árabes de rainhas e sultões, gênios e monstros, lutas e intrigas, em clima de magia e de mistério, 

Scherazade conseguiu mudar seu destino, que seria o de morrer, após a noite de núpcias. Para que 

o contador de histórias tenha a mesma segurança que Sherazade demonstrou, ao confiar no poder 

das suas histórias para salvar sua vida, eles precisam conhecer a si mesmos, conhecerem bem as 

histórias que contarão e elaborarem estratégias dinâmicas e criativas. 

Neste texto, optamos por descrever a construção da identidade dos contadores de histórias 

e a metodologia autobiográfica tem sido um instrumento expressivo para a análise das práticas e 

da construção da identidade dos contadores de histórias. A seguir descreveremos as características 

dos estudos autobiográficos e suas contribuições para a educação. 

 

A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DOS CONTADORES DE HISTÓRIAS: 

FUNDAMENTOS DOS ESTUDOS AUTOBIOGRÁFICOS 

 

A metodologia autobiográfica permite a compreensão do sujeito contador de histórias, a 

identificação do processo de conhecimento de si e a construção de novos saberes. Esses estudos 

produzem o autoconhecimento e revelam o passado e o presente, como marcas da trajetória, que 

permitem a constituição dos professores e dos contadores de histórias para poderem exercer com 

maior qualidade as suas ações futuras. Sendo assim, a metodologia autobiográfica neste trabalho, 

justifica-se pelo fato de que: 

 

Entender as afinidades entre narrativas (auto) biográficas no processo de formação e autoformação 

é fundamental para relacioná-las com os processos constituintes da aprendizagem docente. Dessa 

forma, as implicações pessoais e as marcas construídas na trajetória individual/coletiva, expressas 

nos relatos escritos, revelam aprendizagens da formação e sobre a profissão. (SOUZA, 2007, p.4) 
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Na presença desses aspectos, os objetivos dos métodos da pesquisa estão situados no 

desvendamento de estratégias de promoção de leitura, de escuta, de incentivo à participação nos 

enredos e na humanização das crianças e dos contadores de histórias. A contação de histórias, por 

meio das análises dos estudos e das narrativas autobiográficas, auxilia no desenvolvimento 

integral dos contadores, pois considera a sua trajetória de vida como processo de 

autoconhecimento e, também, de autoformação. 

Quando descrevemos as narrativas autobiográficas, enfatizamos as maneiras como os 

contadores de histórias descrevem a sua trajetória de vida, compreendem as construções de suas 

identidades e as transformações ocorridas ao longo de suas histórias pessoais e profissionais: 

 

O recurso à narrativa autobiográfica inscreve-se na ideia de que, ao narrarmos episódios com 

significado, os analisaremos de uma forma contextualizada, buscando que essa análise coloque em 

evidência emoções, experiências ou pequenos fatos marcantes, dos quais antes não nos tínhamos 

percebido (FREITAS e GALVÃO, 2007, p.220). 

 

A partir do entendimento de como esse processo ocorre, faz-se necessário sistematizar as 

vivências dos contadores de histórias, para que compreendam a contribuição disso nas suas 

atuações. É preciso considerar, também, que há uma satisfação imensurável nas contações, pois 

ao mesmo tempo em que os contadores de histórias narram, eles descobrem o que as memórias 

representam nas suas formações como sujeitos. De acordo com Josso (2010, p.38), “É porque nos 

identificamos com nossas experiências, que nos fixamos nelas”. 

Para Josso (2010), a experiência é uma vivência que recebeu um trabalho de reflexão, sobre 

o que as pessoas passaram, os fenômenos que observaram, que perceberam ao longo de suas vidas 

para dar sentido a isso. 

Na possibilidade de narrar as vivências com intencionalidade, os estudos autobiográficos 

buscam a solução da problemática anunciada na pesquisa. Essa perspectiva defende o 

conhecimento de si mesmo para o seu agir no mundo. Ao considerar que, na formação dos 

professores, o pensar e o agir sobre o mundo necessitam de reflexões constantes, Souza (2006, 

p.98) propõe que: 

 

A partir da narrativa (auto) biográfica da vivência escolar torna-se possível desvendar modelos e 

princípios que estruturam discursos pedagógicos que compõem o agir e o pensar da professora em 

formação. Isto porque o ato de lembrar e narrar possibilita ao ator reconstruir experiências, refletir 

sobre dispositivos formativos e criar espaço para uma compreensão da sua própria prática. 

 

A formação do contador de histórias necessita de sentidos e, a partir desses aspectos, os 

estudos autobiográficos fizeram com que refletíssemos sobre a temporalidade das vivências dos 

sujeitos e os aspectos de suas histórias. Assim, surgiu a questão norteadora desse artigo: Como as 

teorias sobre estudos autobiográficos e a contação de histórias poderiam ajudar a compreender 

quem são os contadores de histórias? Com base nesse questionamento surgiram reflexões sobre a 

construção da identidade dos contadores de histórias. 

 

A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DO CONTADOR DE HISTÓRIAS 

 

O resgate de experiências de vida oportuniza e permite aos contadores de histórias 

proferirem biografias e histórias, tanto que nos estudos autobiográficos, os aspectos subjetivos e os 

aspectos sociais estão integrados. Quando as pessoas enfrentam situações diversas, como de 
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opressão e também de afetividade, as quais são proporcionadas a elas no seu dia a dia, as 

experiências são transformadas em situações de imaginação, de luta, de acatamento, de resistência, 

de ressignificação e de criação. 

O trecho de “Grande Sertão Veredas” (Rosa, 2006, p.147), ilustra isso: 

 
A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos; uns com outros acho que nem se 

misturam. [...] Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo coisas de rasa importância. Tem horas 

antigas que ficaram muito mais perto da gente do que outras de recente data. Toda saudade é uma 

espécie de velhice. Talvez, então, a melhor coisa seria contar a infância não como um filme em que 

a vida acontece no tempo, uma coisa depois da outra, na ordem certa, sendo essa conexão que lhe dá 

sentido, meio e fim, mas como um álbum de retratos, cada um completo em si mesmo, cada um 

contendo o sentido inteiro. Talvez esse seja o jeito de escrever sobre a alma em cuja memória se 

encontram as coisas eternas, que permanecem... 

 

A relação de memória e registros significativos é entrelaçada nas mediações e experiências 

do sujeito, por isso passamos a buscar significados a partir do momento em que encontramos o 

“sentido inteiro”. Na contação de histórias, o contador toma a memória e as partilha com arte, 

com o intuito de que esta narrativa possa ter um sentido para o ouvinte. 

É necessário entender que a construção da identidade trata-se de um processo, conforme 

nos propõe Nóvoa (1992, p.16): 

 

A identidade não é um dado adquirido, não é uma propriedade, não é um produto. A identidade é 

um lugar de lutas e de conflitos, é um espaço de construção de maneiras de ser e de estar na 

profissão. Por isso, é mais adequado falar em processo identitário, realçando a mescla dinâmica 

que caracteriza a maneira como cada um sente e se diz professor. 

 

Ao refletir sobre a construção identitária, as experiências mediadas por diferentes pessoas 

são essências na construção da identidade. E, neste caminho, a literatura é criadora de mundo, de 

sujeitos e é uma ponte que nos conduz ao mundo das realizações e das trocas de vivências, ou 

seja, a literatura alimenta-nos no processo de desenvolvimento como seres humanos. 

Consideramos, portanto, que a identidade do contador de histórias está recheada de 

vivências, então, quando pensamos no contador de histórias é necessário pensar na relação das 

histórias com a literatura e a arte. Podemos refletir essa relação nas palavras de Coelho: 

 

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) (COELHO, 2000, p.10 - grifos do autor). 

 

A identidade do contador de histórias é um processo gradual que se constrói a partir de 

experiências significativas com a literatura. Essa relação tem um aspecto particular quando 

estamos tecendo fios a respeito da consciência de si, da convivência com o outro e, assim, 

manifestamos nossa compreensão de mundo. 

Na revisão de literatura, encontramos os seguintes estudos autobiográficos de contadores 

de histórias: os escritos de Gomes (2012) “Cantares e contares: brincadeiras faladas”; Yunes 

(2012) “Contar para ler”; Leite (2012) “Mala de leitura”; Matos (2012) “Mergulhados em 

beleza”; Díaz (2012) “Uma vida de conto”; Moraes (2012) “A voz do matuto”. Nessas obras 

encontramos referências sobre o papel da literatura oral para a construção da identidade dessas 

pessoas. 
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Para Bergamini (2011), a literatura oral é um conceito criado no final do século XIX, pelo 

francês Paul Sébillot. Nesta época, ele procurava diferenciar a literatura escrita da literatura oral, 

ou seja, a literatura oral, para o autor, perpetuou- se na história da humanidade, por meio das vozes 

dos contadores de história, que eram pessoas que não liam e não escreviam, mas contavam 

histórias como se estivessem fazendo arte. 

As vozes dos contadores de histórias na literatura oral permitem a construção da consciência 

de si, o reconhecimento da importância do uso da tradição oral de geração para geração, assim 

como de outras finalidades. Diante disso: 

 

O conto de literatura oral serve a muitos propósitos, a começar pela formação psicológica, 

intelectual e espiritual do ser humano. Através do conto podemos valorizar as diferenças entre os 

grupos étnicos, culturais e religiosos, e introduzir conceitos éticos. O conto pode ser o estímulo 

que dará origem a estas e muitas outras reflexões. Serve também como elemento integrador de um 

trabalho em sala de aula, onde as diferentes áreas de conhecimento podem ser abordadas e 

pesquisadas (BUSATTO, 2011, p.37). 

 

A diversidade cultural expressa pela literatura e a abordagem de diferentes etnias permite 

que, por meio de diferentes histórias, as pessoas elaborem processos de significação das suas 

histórias pessoais. Na busca por essa identidade, a relação com a narrativa de histórias apresenta 

uma natureza indissociável com três elementos que Moraes (2012, p.15) define como: “a história, 

o narrador e o ouvinte”. Para ele, a história é o texto a ser contado e pode ser produzida na forma 

oral ou originalmente escrita, mas que será contada. O narrador e o contador de histórias são 

agentes que produzem ou reproduzem o texto. O ouvinte é aquele que se dispõe a receber o texto 

oral (MORAES, 2012). 

A relação estabelecida entre a tríade: história, contador de histórias e ouvinte, passa a ser 

uma ação criativa que permite o original sempre, já que o contador de histórias, ao recontar uma 

mesma história, a um mesmo ouvinte, tem diferentes momentos de experiência que permitem o 

encantamento do ouvir. 

Conforme propõe Josso (2010), as histórias de nossa infância são elementos de 

aprendizagens que demonstram que o ser humano é capaz de criar as histórias que representam 

as nossas concepções sobre a vida. Diante desse aspecto, o mundo adquire uma significação e 

permite compreender o universo em que vivemos. 

Ao longo da sua trajetória, o contador de histórias, por meio da literatura oral, da leitura de 

livros, dos cursos de formação de contações de histórias e de sua formação universitária, 

aprende a construir estratégias para contar histórias. Ao centrar-se nas experiências e no caminho 

percorrido estas vivencias “são marcadas por aspectos históricos e subjetivo frente às reflexões e 

análises construídas por cada um sobre o ato de lembrar, narrar e escrever sobre si”. (SOUZA, 

2014, p. 43) 

 

O CONTADOR DE HISTÓRIA E O CONTAR E ENCANTAR 

 

Os adultos e as crianças demostram igual prazer, encantamento e curiosidade quando são 

estimulados pelo poder de sedução de lindas histórias. Existem várias estratégias de contação de 

histórias para que contadores possam fazer uso desses recursos em suas ações pedagógicas, ou em 

diferentes ambientes que extrapolam os espaços escolares. 

Para isso, é preciso conhecer as formas de apresentação das histórias. Silva, (1997, p.50) 

propõe que: 
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Contar histórias é uma arte, por conseguinte requer certa tendência inata, uma predisposição, 

latente. Aliás, em todo educador, em toda pessoa que se propõe a lidar com crianças, além do 

conjunto de técnicas que a didática ensina, há determinadas qualidades que contribuem para a 

eclosão desse talento e podem ser estimuladas, desenvolvidas. 

 

Na convicção de que contar histórias é uma arte que pode ser desenvolvida e estimulada, 

estes elementos permitem várias definições a respeito da questão: quem é o contador de histórias? 

Para Tahan (1961), o contador de histórias necessita de nove qualidades e características 

que o tornam perfeito, são elas: 1ª Sentir a história e vivenciar com entusiasmo; 2ª narrar com 

naturalidade; 3ª conhecer o enredo; 4ª dominar o auditório; 5ª contar dramaticamente, sem 

exageros; 6ª falar com voz adequada, clara e agradável; 7ª evitar e corrigir os defeitos da dicção; 

8ª ser moderado nos gestos e 9ª Se emocionar com a própria narrativa. 

As considerações apresentadas nas ideias de Yunes (2012), de Busatto (2011), de Matos 

(2014) e de Tahan (1961) respondem quem são os professores contadores de histórias, os quais 

poderíamos definir como os socializadores/mediadores que apresentam as suas vivências e levam-

nos a sonhar em tempos imaginários. Eles compartilham as belezas da vida, que são “tesouros” 

oriundos de palavras, e estas, permitem entender o que nos rodeia e o que compõe a construção da 

nossa identidade, por meio da utilização de sutilezas que são apresentadas aos ouvintes com todas 

as possibilidades. 

Nas investigações a respeito da contação de histórias e da busca pelo contar com entusiasmo 

e encantamento, temos contribuições importantes de Sisto (2005), em “Textos e pretextos sobre a 

arte de contar histórias”, que auxilia a compreender o processo de construção da identidade do 

contador de histórias. 

Sisto (2005) considera vários elementos e aspectos que são fundamentais para os 

contadores de histórias. Entre esses aspectos estão: a emoção, a seleção dos textos e as adequações 

às idades. No que diz respeito às atitudes corporais utilizadas na contação, os gestos, ele diferencia 

três tipos de gestos: ilustrativos, enfáticos e sintéticos. Outros elementos também são apontados 

por ele como estratégicos: as entonações das vozes, a forma do olhar, a espontaneidade, o ritmo, o 

clima, a memória, a credibilidade, as pausas e os silêncios, assim como os elementos estéticos. 

Esses aspectos citados são fontes de apoio ao contador de histórias. Assim, ao apresentar 

esses treze elementos, Sisto (2005) considera que eles são importantes para a formação do 

professor, contador de histórias, e, ao mesmo tempo, faz compreender que a história envolve o 

ouvinte e o contador de histórias, ou seja, desperta a emoção. Esses elementos, na relação contador 

e ouvinte, permitem que a história adquira vida. 

A história contada não é apenas a fala, é também o ler o texto, pois ela é repleta de 

significados que são atribuídos: a emoção, o texto, a adequação, o gesto ilustrativo, a voz, o olhar, 

a espontaneidade, a naturalidade, o ritmo, o clima, a memória, a credibilidade, as pausas, os 

silêncios e o elemento estético. É perceptível, portanto, que o encantamento pela história está na 

reunião harmoniosa de todos esses elementos. 

A contação de histórias é uma relação direta com o ouvinte, e essa relação é essencial para 

o contador de histórias, visto que “O conto é a arte da relação entre contador e seu auditório. É 

através dessa relação que o conto vai adquirindo seus matizes, suas nuances” (MATOS e SORSY, 

2009, p.8). 

Nesse sentido, é necessário considerar que ouvir histórias é importante no desenvolvimento 

integral, já que, juntos, contadores e ouvintes, percorrem esses caminhos. Quando conta uma 

história, o contador compartilha sonhos e muitas vezes experiências, pois ele se apropria dos 

sonhos de um personagem e faz deles os seus próprios sonhos. Assim, ele pode oferecer aos 

ouvintes a sedução de uma história contada. 
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CONCLUSÃO 

 

A identidade relaciona “múltiplos fios” das pessoas, das vivências de suas histórias, as 

quais nos fazem pensar sobre essa relação da arte e da cultura que o contar histórias permite. É 

fato que construímos a nossa identidade na relação de formação/construção da identidade com a 

consciência de si, da convivência com o outro e no modo como compreendemos o mundo ao qual 

pertencemos. 

Nesse trabalho buscamos apresentar como os estudos autobiográficos podem auxiliar na 

compreensão de quem são os contadores de histórias, sendo que, diante dos estudos realizados, é 

possível considerar que a identidade dos contadores de história, quando pensada na perspectiva 

dos estudos autobiográficos, permite o olhar sobre a prática, em especial do processo de 

autoformação e de construção identitária do professor contador de histórias. 

Alguns elementos são importantes na formação e na construção da identidade, como a 

identificação e o estudo das estratégias para a contação de histórias. Esses aspectos permitem 

entender e estimular a busca por mecanismos que fazem do professor, contador de histórias, um 

mediador da cultura, da arte e da oralidade proferida por meio da contação de histórias. 

É essencial conhecer a si mesmo e conhecer bem as histórias para que cada contador de 

histórias, seja ele professor ou não, possa elaborar as suas próprias estratégias, de forma dinâmica 

e criativa para encantar as pessoas. Ademais, vale destacar que as histórias provocam fascínio em 

que as ouve, independentemente da idade ou do pertencimento social. 

A resposta para quem é o contador de histórias é algo que necessita de análise, de reflexões 

constantes e de aprofundamento teórico. Diante disso, na busca por conceituar quem são os 

contadores de histórias, consideramos que eles são socializadores e mediadores da cultura, de 

conhecimentos literários, de múltiplas aprendizagens e de emoções. 

Dessa forma, desde os primórdios da humanidade, o ato de contar histórias é uma atividade 

que privilegia a mediação de conhecimentos de maneira mágica, contagiante e emocional, com 

estratégias estudadas e coerentes. Esse ato aproxima as pessoas, produz aconchego e as humaniza, 

ou seja, trata-se de uma experiência necessária e insubstituível. Assim, o contador de histórias, 

em nossas considerações, é fundamental ao processo de humanização dos interlocutores. 
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Resumo: Este texto tem por objetivo refletir sobre o discurso feminino nas obras literárias 

poéticas que compõem o acervo de 2013 do PNBE – Programa Nacional Biblioteca da 

Escola, destinado às séries finais do Ensino Fundamental. Mais especificamente, pretende-

se detectar como as escritoras representam sua enunciação visando ao público jovem e 

averiguar se tais obras possuem potencialidades estéticas e emancipatórias para seu leitor, 

ampliando seus horizontes de expectativas. Para a consecução deste objetivo, a partir do 

aporte teórico da Estética da Recepção, as seguintes obras são analisadas: Adolescente 

Poesia (2010), de Sylvia Orthof, Estação dos Bichos (2011), de Alice Ruiz S. e Camila Jabur, 

e O mar e os sonhos (2011), escrito por Roseana Murray. 

Palavras-chave: Acervo PNBE 2013. séries finais do ensino fundamental. gênero poema. 

autoria feminina. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Neste texto, procuramos compreender a leitura disponível que circula pela biblioteca 

escolar da rede pública, composta pelos acervos literários do PNBE – Programa Nacional 

Biblioteca da Escola, destinado às séries finais do Ensino Fundamental. Mais especificamente, 

elegemos como objeto de estudo o discurso feminino presente nas obras literárias poéticas que 

compõem o acervo PNBE 2013, buscando detectar como as escritoras representam sua 

enunciação visando ao público jovem. Cabe destacar que este texto representa parte de uma 

pesquisa científica, desenvolvida em 2014, com financiamento da Fundação para o 

Desenvolvimento da Unesp (FUNDUNESP). 

A ausência de estudos específicos, os quais se voltem para aspectos linguísticos e recursos 

estilísticos pontuais de uma obra, que acabam por compor certa cartografia atrelada à 

especificidade da obra juvenil e de um gênero literário (CECCANTINI, 2004: 33), no caso, o 

poema de autoria feminina, destinado a esse público, é notória. Sobretudo, faltam estudos que 

considerem como se configura a escrita feminina enquanto outro lugar nos discursos hegemônicos 

e em suas representações sociais. Para Lauretis, existem pontos cegos, espaços sociais nas 

margens de tais discursos, pois estes estão “[...] entalhados nos interstícios das instituições e nas 

fendas e brechas dos aparelhos de poder-conhecimento” (1994: 237). Vale refletir, então, de 

acordo com Ramos e Magangoni (2013: 105), como se afirmam os implícitos na produção cultural 

das mulheres, no nível da subjetividade e da autorrepresentação. 

Justifica-se nossa escolha, pois o acervo do PNBE 2013 não foi considerado em estudos 

sobre a escrita feminina. Na análise das obras, procuramos investigar as marcas do feminino na 

construção desses produtos culturais que se apresentam como provocação para que o jovem lhes 

atribua sentidos, bem como a si mesmo e ao seu entorno. Nessa dialogia entre obras e público 

jovem leitor, as mulheres também apresentam formas singulares de exercer e transgredir sua 

condição. Interessa, então, analisar que formas são essas. 

mailto:Lucas.stringuetti@hotmail.com
mailto:eliane@assis.unesp.br
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Para tanto, observamos que das 179 obras do PNBE 2013, destinadas às séries finais do 

Ensino Fundamental, apenas, 16 pertencem ao gênero poemas (8,93%), denotando que se trata de 

um gênero com produção mais restrita, em especial, direcionada ao público juvenil. Destas, 11 

são de autoria masculina (68,75%); três de autoria feminina (18,75%); e duas (12,5%) são 

coletâneas com vários autores. Optamos, então, por analisar as três obras de autoria feminina: 

Adolescente Poesia (2010), de Sylvia Orthof, Estação dos Bichos (2011), de Alice Ruiz S. e 

Camila Jabur, e O mar e os sonhos (2011), de Roseana Murray. Em nossas análises, priorizamos 

o levantamento de semelhanças entre essas obras que permitiram aos pareceristas aproximá-las e 

caracterizá-las como pertencentes ao domínio discursivo ficcional, na modalidade escrita da 

língua, pertencente ao gênero poema. Também, almejamos analisar os recursos estilísticos 

empregados pelas autoras, bem como a estrutura de comunicação subjacente aos seus vazios. 

Tivemos, ainda, por objetivos específicos: contribuir para o avanço da crítica literária acadêmica 

de literatura juvenil no que concerne à formação do leitor e os estudos sobre o poema de autoria 

feminina; e oferecer aos mediadores de leitura critérios, por meio dos quais, possam distinguir 

obras literárias de utilitárias e didático- moralizantes, uma vez que a literatura juvenil nasceu 

atrelada aos interesses adultocêntricos de educação moral dos jovens. 

Como pressupostos, concebemos neste texto: autor enquanto sujeito social e histórico; 

leitura, como produção de sentidos que permite emergir a biblioteca vivida, a memória de leituras 

anteriores e de dados culturais; obra literária, como produto estético que só se concretiza na 

interação autor-obra- público. Assim, para a análise das três obras pertencentes ao gênero poema, 

recorremos a elementos de Estética da Recepção em busca de detectar como se efetiva a estrutura 

de comunicação, conforme Wolfgang Iser (1999), em cada uma e como se representa a voz 

feminina, bem como se apresenta ao seu público leitor. 

 

POESIA E INDIVIDUAÇÃO 

 

A obra Adolescente Poesia foi escrita e ilustrada por Sylvia Orthof em 1996. Neste texto, 

analisamos a edição de 2010, pela editora Rovelle. A autora, filha única de um casal de imigrantes, 

nasceu em três de setembro de 1932, no Rio de Janeiro. Seus pais eram judeus austríacos e fugiram 

para o Brasil entre as duas guerras mundiais. Sua paixão pelas artes levou-a a estudar desenho, 

pintura, mímica e arte dramática. Realizou seus estudos de teatro em Paris, na Escola de Teatro 

fundada por Jean-Louis Barrault e foi aluna de Mímica de Marcel Marceau (COELHO, 1995). 

Faleceu em 24 de julho de 1997. 

Adolescente Poesia, de Sylvia Orthof (2010), possui como temática a individuação, trata-

se de um poema único, dividido em dezesseis partes, algumas com uma ou duas estrofes. Sua 

abordagem sensível, voltada para o universo adolescente, põe em relevo as emoções juvenis, 

como: a rebeldia, os sonhos, as ilusões, a descoberta da sexualidade e os temores advindos dela, 

as dúvidas sobre a existência e o amor, e os desejos de liberdade. Como a obra reflete a alma 

humana, pode ser lida por pessoas de todas as idades e de formauniversal. Situa-se, então, na 

categoria pós-moderna crossover, conforme Ana Margarida Ramos e Diana Navas (2015). 

A capa do livro produz atmosfera onírica, seu fundo azul-escuro favorece a remissão ao 

sonho, por meio do qual se pode ver a lua com asas em céu nublado e uma janela escancarada, 

pela qual escapam essas projeções imagéticas. Desse modo, a capa convida o leitor à liberdade de 

expressão e ao devaneio. Seu projeto gráfico-editorial revela seu público-alvo: o jovem, pois há 

ilustrações em todas as páginas que, embora abstratas e evocadoras do onírico, pelos traços 

simples, geram identificação com esse leitor, pois conotam que foram feitas à mão e com lápis 

preto. Todas as páginas possuem fundo colorido, com tons intensos de vermelho, amarelo, verde-
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escuro e claro, azul- escuro e claro, roxo, lilás, vinho, rosa, mostarda, pink e ocre. Sobre este 

fundo, as ilustrações aparecem em quadros que os recortam em cor diversa, conferindo-lhes 

destaque. Uma ilustração antecede cada estrofe, aparecendo sozinha em uma página. Essa mesma 

ilustração, mas de forma reduzida, que lhe destaca algum detalhe, encima a estrofe. A estrofe, por 

sua vez, aparece escrita em fonte na cor preta e possui brevidade, respeitando o fôlego do jovem 

leitor. 

Antecede a primeira estrofe a ilustração da capa. No plano detalhe, em cima da estrofe, 

destaca-se a janela, pela qual escapam devaneios. Justamente, a estrofe que a acompanha 

apresenta a definição de adolescência: “Adolescência é janela/que se abre em ventania./Há 

cantigas nas palavras/ousadas?” (ORTHOF, 2010: 7). Por meio da metáfora “adolescência é 

janela em ventania”, a autora revela sua sensibilidade para essa fase da existência humana, 

marcada pelo desejo de liberdade e pelos arroubos das emoções. 

A linguagem se apresenta rica em recursos estilísticos, contudo, usual e próxima da 

realidade do leitor, facultando-lhe a compreensão. Sua abordagem trata do cotidiano dos 

adolescentes, relacionando-os com seus sentimentos mais comuns, e ao mesmo tempo, levando-

os a refletir de forma crítica sobre quem são e que espaço social ocupam: “Eu vivo o Terceiro 

Mundo,/tanta injustiça me cerca!/A porta do meu futuro/tem jeito de ser aberta?/Este mundo, tão 

terceiro,/faz parte do Universo?” (2010: 27), e como lidam com os problemas da modernidade, 

associados à descoberta da sexualidade, das DSTs, capazes de se sobrepor nas preocupações 

mundanas a algo sublime, como o amor: “[...]/Do amor só entendeste/que a Aids é a nova peste?” 

(2010: 29). 

Pela leitura, nota-se a ampliação dos significados do poema, por meio da dialogia. Um 

exemplo pode ser notado na estrofe XV, que dialoga com o poema “Vou-me embora para 

Pasárgada”, de Manuel Bandeira, lembrando que o desejo de “partir”, pelo viés poético, é 

motivado tanto por ideologia, quanto por frustrações diversas, como a não aceitação da realidade 

ou a ausência de reciprocidade nos sentimentos: “Vou m’embora, vou’embora/e já fui... e nem 

parti./Trago a saudade de tudo/que ainda não vivi./Meu peito se parte inteiro/de tanto eu te querer 

bem!” (ORTHOF, 2010:37). Seus temas fraturantes, como a injustiça relacionada ao Terceiro 

Mundo e a AIDS, são atuais e universais, próprios da literatura crossover (RAMOS; NAVAS, 

2015). 

Vale refletir sobre a época e o contexto político de produção do livro em 1996, em que o 

país se debatia com a injustiça social e a violência. Para combatê-la, implantou-se o Plano Real 

em fevereiro de 1994 e, em 1996, o governo brasileiro tomou medidas econômicas diversas que, 

contudo, não surtiram significativas melhoras. Com o crescimento populacional, tivemos um 

aumento do número de pobres no Brasil, em torno de 10 milhões, passando de 40 milhões, em 

1977, para 50 milhões em 1998 (BARROS; HENRIQUES; MENDONÇA, 2000: 124). Um 

número muito alto para a época, ao se pensar nas possibilidades de renda econômica que nosso 

país pode oferecer. 

A violência e a criminalidade, conforme Oliveira (2003), também, ocupam um intenso 

debate político nacional, desde o início da década de 1990, pois o processo de redemocratização 

no Brasil não foi acompanhado de medidas que diminuíssem o grande índice de exclusão social, 

assim como as formas de discriminação racial, étnica, sexual, entre outras. Esses processos de 

violência e criminalidade, bem como a questão da injustiça relacionada ao Terceiro Mundo, 

infelizmente, são atuais. Vale destacar que a Aids, no ano da publicação do livro de Orthof, 

mobilizou a OMS e as Nações Unidas, levando à criação oficial do coquetel feito por tríplice 

esquema de antirretrovirais, dois inibidores de transcriptase reversa e um de protease. Esse 

coquetel aumentou as esperanças das pessoas de que o HIV pudesse ser controlado. Além disso, 

foi editada a Resolução 196, pelo Conselho Nacional de Saúde, que estabeleceu as regras para 
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experimentos com seres humanos, dificultando assim, a realização de experimentos antiéticos 

com pessoas soropositivas. Também, foi aprovada a Lei 9.313, obrigando o SUS a distribuir 

remédios para HIV/Aids aos brasileiros com a doença e, neste ano, o movimento de Luta contra 

a Aids conseguiu uma vaga no Conselho Nacional de Saúde. 

Maria Cristina da Costa Marques (2002), sobre a emergência política da AIDS/HIV no 

Brasil, recupera historicamente as políticas públicas com relação à doença, considerando seu 

contexto político-social, principalmente, na década de 1980. A autora afirma que houve quatro 

fases na história da AIDS/HIV e a década de 1990 corresponde à terceira e quarta fase alarmante 

da epidemia, especificamente nos anos de 1990 a 1992: 

 

[...] ocorreu um antagonismo crescente entre o Programa Nacional e todos os outros setores 

envolvidos com a resposta à epidemia, o de 1992 até o presente momento, período que se 

caracteriza pela reorganização do PNA no Ministério da Saúde e pela efetivação da política de 

controle da epidemia (MARQUES, 2002: 48). 

 

Nesse período, houve a distribuição gratuita da medicação necessária ao portador de HIV 

e pacientes de AIDS, autorizada pelo próprio governo federal, significando um avanço na época. 

Também, surgiu um projeto importante, com financiamento do Banco Mundial, denominado Aids 

I, com vigência de 1994 a 1998, determinando o caminho das políticas para o enfrentamento da 

epidemia. Os principais objetivos do programa eram: 

 

Reduzir a incidência e transmissão de HIV e Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs); 

fortalecer instituições públicas e privadas responsáveis pelo controle de DSTs e HIV/Aids no 

Brasil. Como estratégias para o alcance de tais objetivos, o projeto propunha definir um programa 

básico de prevenção para HIV e DSTs e identificar que intervenções nesse sentido seriam as mais 

eficazes; desenvolver um quadro de profissionais de saúde adequadamente treinados e equipados, 

capazes de diagnosticar, tratar e levar serviços importantes aos infectados pelo HIV e pacientes de 

AIDs; estabelecer serviços de pesquisa e monitoramento do HIV/Aids e problemas de saúde 

consequentes (DSTs, tuberculose, etc.); finalmente, o projeto apontava a necessidade de os 

municípios e estados brasileiros estarem envolvidos na execução do mesmo. (MARQUES, 2002: 

59). 

 

Dessa maneira, a questão da Aids, que teve início como um grande problema na década de 

1980, perpassou os anos 1990 com um debate intenso que continua até hoje. 

Orthof encerra seu poema como um conselho do “eu lírico” para o leitor, o de manter e 

valorizar sua liberdade: “[...] Por onde fores,/ai,/por onde andares,/leva contigo/a tua liberdade!” 

(2010: 45). A escritora procura libertar seus leitores pela palavra em desvio, com efeitos poéticos, 

mas sobretudo, emancipatórios. Para quem vivenciou as repressões e a ausência de liberdade de 

expressão do período da Ditadura militar no Brasil, a possibilidade de se comunicar, manifestar 

opiniões e pensamentos, possui valor inestimável. 

 

POESIA ENTRE FLORES E BICHOS 

 

O livro Estação dos bichos, de Alice Ruiz S. e Camila Jabur (2011), ilustrado por Fê, é 

composto por haicais literários que buscam retratar a natureza. Esses textos, por sua vez, 

compõem-se por versos despojados de adereços, que não revelam preocupação com esquemas de 

rimas, apenas com a valorização da sonoridade. Segundo Rosa Clementi (2008 apud 

FRANCHETTI, 2015), a inserção do haicai no Brasil deveu-se à contribuição de Afrânio Peixoto, 

de Guilherme de Almeida e a da imigração japonesa. 
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Nota-se, em seus versos, que prevalece a preocupação das poetisas com a difícil arte de 

captar a beleza da fugacidade do instante, sem abrir mão da delicadeza e do humor: “comida para 

as galinhas/na ida um bando/na volta sozinha” ARS (2011: 59); “manhã com os gansos/levo pão 

nos bolsos/volto mais leve” CJ (2011: 58). Para tanto, elas optam pela construção de imagens 

plásticas, configuradas por meio da metonímia na descrição da natureza e de ações realizadas por 

crianças, adultos e/ou animais em diferentes estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. 

Em suas descrições, nota-se a presença do discurso feminino, inserido no universo cotidiano e 

mundano; ausência de adjetivação em favor do predomínio do substantivo que nomeia seres 

diversos, pessoas e hábitos, todos em harmonia com as estações do ano, mesmo quando não as 

percebem. Assim, embora os seres não se alterem, seu comportamento muda quando motivado 

pelas mudanças climáticas. Justifica-se, então, o título do livro. 

Alice Ruiz, poeta e haicaista, nasceu em Curitiba, Paraná, em 22 de janeiro de 1946. 

Conforme site oficial da escritora (2015
1
) começou a escrever contos aos nove anos de idade e 

versos, aos 16. Aos 22 anos, casou com Paulo Leminski para quem mostrou sua produção em 

poesia. Leminski explicou-lhe que escrevia haicais, termo que a própria escritora não conhecia 

até o momento. Com 26 anos, publicou seus primeiros poemas em revistas e jornais culturais, 

além disso, já compunha letras de músicas. Seu primeiro livro foi lançado com 34 anos. Nos anos 

1980, Ruiz encantou-se com os haicais e passou a estudá-los, bem como seus temas e poetas, 

traduzindo livros de autores e autoras japonesas. 

Os dados biográficos de Camila Jabur, na segunda orelha do livro, têm por objetivo 

aproximá-la de seu leitor e encantá-lo com sua visão do mundo. Assim, por meio deles, sabe-se 

que a autora nasceu no dia nove de agosto de 1972, em Jardinópolis, interior de São Paulo e, aos 

quinze anos, apaixonara-se “[...] pelo vento e pela astrologia, porque a poesia sempre esteve lá. 

Desde então, dedica-se a eles.” (SEGUNDA ORELHA, In: RUIZ S.; JABUR, 2011). Estudou 

Psicologia e se formou em Filosofia pela Universidade de São Paulo – USP. Aos 19 anos, 

encontrou-se com o haicai, junto dele acabou encontrando Alice Ruiz. Recebeu prêmios diversos 

pela sua produção. Em 2010, reencontrou a amiga Ruiz e ambas escreveram o livro em questão. 

A obra de ambas é atraente para o jovem leitor pela temática e pelo emprego da palavra em 

desvio, que pode surpreendê-lo e cativá-lo, bem como pela dialogia que os haicais de Alice Ruiz 

S. e Camila Jabur estabelecem entre si. Ambos são construídos sobre um mesmo motivo, mas 

com perspectivas diversas. Seu projeto gráfico editorial é cativante para o jovem e também para 

o adulto, assim como seus temas, pois universalizantes. Sua organização interna, suas ilustrações, 

sua capa e contracapa, apresentam coerência em torno da temática da natureza, mais 

especificamente, das estações do ano. 

Suas folhas com fundo branco, sobre as quais aparecem ilustrações ricamente coloridas, 

conferem a sensação de tranquilidade para o olhar do leitor. Como suas ilustrações são 

minimalistas, produzem efeito de delicadeza e, pelas cores intensas, de vida em vibração. 

Justamente, por isso evocam emoções em públicos diversos, incluindo a obra na literatura 

crossover (RAMOS; NAVAS, 2015). 

A capa, marcada pelo minimalismo na representação de pequenas flores e de pequenos 

animais ou de partes deles, é coerente com o conceito de criação do haicai, que busca se filiar à 

natureza e representá-la de forma significativa, por meio da máxima economia de palavras. As 

ilustrações de animais em torno do título também o justificam, pois conotam que se trata da 

estação deles, ou seja, como parte da natureza, eles são motivos para a criação poética. 

Como a obra de Orthof, a de Ruiz e Jabur, também, explora recursos expressivos no 

tratamento dado ao tema da natureza; e sua linguagem, marcada pela economia e pela 

simplicidade, é adequada ao jovem leitor. Seus haicais são literários e compostos por versos 
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simples que, embora sejam descompromissados com esquemas de rimas, valorizam a sonoridade, 

por meio de aliterações, assonâncias e palavras parônimas: “pousada no trinco/pequena 

mariposa/abro a porta ou brinco?” ARS (2011: 24) e “minha casa vazia/lagartixa no teto/primeira 

companhia” CJ (2011: 26). Por meio de seus versos, as autoras captam, utilizando-se do recurso 

da metonímia, da plasticidade e da sinestesia, a beleza cotidiana e fugaz do instante: “atrás do 

galinheiro/saltitando ao sol/crianças e pipocas” CJ (2011: 11); “a vazante semeia/caramujos 

flutuantes/que a cheia colhe” ARS (2011: 56); “restos de perfume/da noite anterior/para a abelha 

sou flor” ARS (2011: 18). 

Além de desautomatizar o olhar do jovem leitor, pela revelação de aspectos inusitados 

sobre a realidade circundante, a obra, ao apresentar-lhe textos poéticos que, pelo lirismo e trabalho 

estético, mimetizam o equilíbrio e a harmonia da natureza, também, o convoca à reflexão acerca 

do aprisionamento dos animais: “vermelhos, brancos, pretos/dentro do aquário/todos os peixes 

são pardos” ARS (2011: 29); “o condor olha/o espaço fugir/pelos vãos da jaula” CJ (2011: 29). 

Os haikais, de forma cômica, também mobilizam o leitor a conhecer outros textos que retratem a 

cultura japonesa: “cerimônia do chá/três convidados/e um mosquito” ARS (2011: 9). 

Assim, Estação dos bichos propicia para o jovem uma experiência significativa de leitura 

autônoma ou mediada. A temática da natureza é atraente para o jovem leitor e seu tratamento 

revela-se emancipatório, pois o convoca, pela leitura, a rever seus conceitos associados ao 

aprisionamento de animais. Percebe-se na obra que a palavra em desvio poético instaura silêncios 

e produz imagens para o olhar. Assim, pela leitura, o jovem amplia seu imaginário e realiza um 

exercício interpretativo. Dessa comunicabilidade, justamente, advém seu prazer na leitura, pois 

sente-se coparticipe da obra. 

 

POESIA E SONHOS 

 

O terceiro livro, O mar e os sonhos, escrito por Roseana Murray (2011), e ilustrado por 

Elvira Vigna, como seu título indica, possui como temática os sentimentos, as emoções e os 

devaneios que o mar e suas representações deflagram no “eu lírico”: “No fundo do mar oceano/os 

peixes dão de comer/ao sonhos.” (“Sonhos”, In: MURRAY, 2011: 39). Trata-se de uma obra 

composta por uma coletânea de poemas marcados pela plasticidade nas imagens, pela metáfora, 

hipérbole, prosopopeia e sinestesia, com o fito de sensibilizar seu leitor: “As conchas ouvem 

música [...]” (“as conchas”, In: MURRAY, 2011: 17); e, além disso, resgatar sua memória afetiva, 

em especial, a da infância, com seus sonhos, mistérios e medos: “Os piratas partem./É noite 

escura./O mar está fechado,/sombrio./A lua quando vê/a sinistra caravela,/foge com suas 

velas/para outros firmamentos./Os piratas/recolhem as amarras,/soltam suas pragas,/e o barco 

zarpa/assombrando a nossa infância.” (MURRAY, 2011: 20). 

Como recurso para a construção de imagens, Murray utiliza-se de comparações, além de 

metáforas: “As mãos são ágeis/como borboletas voando/em dança mágica./As mãos são tão 

ágeis/tecendo a teia/que parecem separadas do corpo.” (“A rede”, In: MURRAY, 2011: 9). 

Confere ênfase a essa construção, o uso de aliteração em/s/, evocando ritmo, sincronia e agilidade 

dessas mãos que, na velocidade do lidar com a rede de pesca, produzem o som sibilante da fibra 

roçando a pele dos pescadores. 

Pela leitura da obra, o jovem percebe que a produção da autora define- se, como afirma 

Nelly Novaes Coelho (1995: 991), pela extrema sensibilidade e pelo espírito lúdico, qualidades 

que a tornam atraente para públicos de diversas idades, classificando-a como crossover. Sua 

competência artística permite ao seu leitor encantar-se, pois o leva a redescobrir a magia no 

mundano e dentro de si, no seu próprio imaginário: “No fundo do mar oceano/dorme Atlântida,/o 
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continente pedido,/suas ruas de ouro/por onde passeiam sereias.” (“Sonhos”, In: MURRAY, 

2011: 38). 

Suas ilustrações, ricamente coloridas e intensas, produzem atmosfera marítima, ao 

figurarem: gaivotas, navios, peixes, mar encrespado, entre outros elementos. Pelas camadas 

sobrepostas de tinta que apresentam, as quais lhes conferem relevo para o olhar do jovem leitor, 

são cativantes, além de remeterem às aquarelas. Sua capa, com fundo branco, é atraente para o 

jovem, pois apresenta uma embarcação em vermelho intenso no mar encrespado, com gaivotas à 

volta, indicando que, ao abrir o livro, tem início a viagem, a aventura, contudo, onírica, pois como 

seu título indica, no universo dos sonhos. 

Roseana Murray nasceu em 27 de dezembro de 1950, no Rio de Janeiro, e graduou-se em 

Literatura e Língua Francesa em 1973. Publicou seu primeiro livro infantil em 1980 e prosseguiu 

com sua produção que, graças ao reconhecimento, já foi traduzida para várias línguas. Conforme 

site oficial da escritora (2015
2
), recebeu o prêmio O melhor de Poesia da FNLIJ, em 1986, 

pela obra Fruta no Ponto; em 1994, por Tantos Medos e Outras Coragens; em 1997, por Receitas 

de Olhar; e em 2013, por Diário da Montanha. Em 1990, recebeu o Prêmio Associação Paulista 

de Críticos de Arte pelo livro Artes e Ofícios. Em 1994, entrou para a Lista de Honra do I.B.B.Y 

com Tantos Medos e Outras Coragens. Em 2002, recebeu o Prêmio Academia Brasileira de Letras 

por Jardins, considerado o melhor livro infantil do ano. Ao longo dos anos, participou de vários 

projetos de leitura. Em 2003, implantou em Saquarema, com a Secretaria Municipal de Educação, 

o “Projeto Saquarema, Uma Onda de Leitura”. 

Por meio de sua obra, a escritora desautomatiza as concepções de uso da língua para o 

jovem leitor, revelando-a dotada de riquezas imagéticas, ao tratar de forma poética de gaivotas, 

peixes, baleias, castelos de areia, conchas, porto, piratas, entre outros elementos marítimos. Seus 

textos estabelecem dialogia com outras obras, ao fazer remissão a personagens como Robinson 

Crusoé, obra homônima, escrita por Daniel Defoe; e Ofélia, personagem de Hamlet, de 

Shakespeare. Além disso, recupera lendas e mitos associados ao mar, como o holandês voador, o 

rei Netuno e as sereias. Desse modo, amplia as referências estéticas e culturais de seu leitor, além 

de estabelecer comunicabilidade (ISER, 1999), pelo suscitar do emprego de sua memória cultural 

durante a leitura. Como o livro de Alice Ruiz e Camila Jabur, a obra O mar e os sonhos foi lançada 

em 2011, ano em que tivemos a primeira mulher a ser eleita como Presidente do Brasil, quebrando 

diversos paradigmas sobre a atuação política de mulheres. 

Pelo viés poético, os poemas de Murray são emancipatórios, pois despertam a reflexão em 

seus leitores acerca das emoções humanas e do que as deflagram, no caso, uma sensação, uma 

impressão, em especial, a memória. Justamente, por esta abordagem sensível e pela competência 

no fazer estético, seu texto comove leitores de todas as idades, permitindo-lhes identificação e 

resgate de sua porção mais humana: “Por entre os dedos/a areia escorre,/o tempo escorre,/escorre 

os pensamentos./Por entre os dedos/vão passando sonhos,/castelos, estradas 

encantadas,/milenares grutas douradas/onde dormem tesouros. [...]” (“Castelos de areia”, In: 

MURRAY, 2011: 15). Sua obra sensibiliza seu leitor e, por isto, o humaniza, pois lhe permite 

ampliar seu imaginário, rever seus conceitos sobre o uso da linguagem, resgatar sua criatividade 

e, em especial, sua memória afetiva. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Analisar o acervo, as obras que o compõem, permitiu-nos vislumbrar múltiplas 

subjetividades, em vez da contínua reiteração de um ponto fixo dedefinição do sujeito 

cognoscente das epistemologias tradicionais. Pelos títulos do acervo do PNBE 2013, destinado às 

séries finais do Ensino Fundamental, nota-se que, de fato, há nas bibliotecas ou salas de leitura 

das escolas públicas uma oferta de gêneros variados e de obras com qualidade estética e de 

discurso emancipatório. Apesar disto, há mais obras de autoria masculina do gênero poema do 

que feminina. 

Acreditamos que, embora esse fato resulte das próprias submissões feitas pelas editoras ao 

Programa, a produção literária do gênero poema de autoria feminina ainda não possui número de 

títulos equivalente à de autoria masculina. Isto reflete anos de repressão social, histórica e política 

da mulher no Brasil. Se as mulheres já conquistaram espaços sociais, nem por isso, podem 

desconsiderar que há muito por ser feito no campo da produção literária e da cultura. 

A grande problemática com o gênero poema recai no fato de ser pouco trabalhado nas 

escolas, pois os professores acreditam que sua linguagem dificulta a compreensão. Assim, 

preferem trabalhar com outros gêneros literários, filiados à narrativa, como romance, conto, 

fábula e lenda. Vale lembrar que a existência dos acervos do PNBE não assegura a leitura das 

obras que o compõem. Faz-se necessário investimento na formação de mediadores de leitura. 

Com relação aos livros analisados, pertencentes ao gênero poema, de autoria feminina, 

constatou-se que se trata de obras estéticas e emancipatórias, que se utilizam da metalinguagem 

para assegurar a comunicabilidade com o leitor. Ao aproximá-las em busca das “marcas” da 

escrita feminina, obteve-se grata surpresa, pois pôde-se notar: sensibilidade aguçada no 

tratamento de temas fraturantes que atraem leitores de todas as idades; valoração da simplicidade 

na linguagem, revelando o encantamento que o mundano pode provocar; exploração do lúdico e 

do humor; consideração pelo leitor, manifesta nos vazios que suscitam interação e promovem a 

comunicabilidade; desejo de proximidade pelo diálogo direto com o leitor/receptor; apresentação 

de um “eu lírico” mais humano e próximo da realidade do leitor; criatividade na linguagem e 

emprego de memória afetiva em metáforas e imagens plásticas. Todas essas características 

compõem obras que, por tratarem de temas universais, podem ser lidas por qualquer leitor de 

qualquer idade. 

A competência das escritoras, por sua vez, permitiu notar que dominam os recursos 

estilísticos com maestria e, ao revelarem o olhar de seu “eu lírico”, desvendam um mundo repleto 

de poesia para seu leitor que dialoga com a cultura. Vale destacar, então, a importância dessas 

obras no acervo do PNBE, enquanto meios de assegurar a constituição da subjetividade e da 

memória, o acesso à cultura e à diversidade de percepção da realidade, sobretudo, de uso da 

linguagem em desvio poético. Além disso, pôde-se perceber que as três obras, para atingirem seus 

efeitos de sentido, exploram o recurso das cores intensas em ilustrações que ampliam o imaginário 

de seu leitor, comunicando- lhe que o texto imagético não só significa, como desautomatiza o 

olhar. 
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Resumo: Em uma pesquisa etnográfica realizada numa turma de 3º ano do ensino 

fundamental, numa escola municipal de Curitiba, no ano de 2015, presenciou- se uma 

vivência na qual as crianças experimentaram o poder de sedução da linguagem ao ler e 

escrever haicais. A professora foi uma leitora entusiasmada e capaz de sensibilizar os alunos 

para a riqueza semântica da poesia; leram haicais do gosto das crianças e depois 

diversificaram e ampliaram as suas experiências leitoras; o ambiente encorajador e 

estimulante motivou-as para o jogo, a brincadeira com a poesia. Como decorrência 

despertou-se nos alunos o prazer pela escrita: inventaram palavras e sentidos, exploraram 

ritmos, descobriram coincidências e subverteram expectativas. Trata-se de uma experiência 

escolar que contribuiu para que as crianças se relacionassem com a linguagem de forma 

mais criativa e menos utilitária. 

Palavras-chave: Poesia. Haicai. Ensino fundamental. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho relata parte de uma pesquisa de natureza etnográfica realizada no ano de 2015, 

em escola municipal de Curitiba, que totalizou aproximadamente 80 horas de observações. O 

recorte apresentado (12 horas de observação em campo) refere-se à sequência didática com 

haicais, desenvolvido numa turma do 3º ano do ensino fundamental, composta de 21 alunos (8 e 

9 anos de idade). 

A opção por acompanhar o desenvolvimento com a sequência didática com haicais deveu-

se ao ineditismo da proposta de trabalhar este tipo de poema com crianças pequenas e a 

possibilidade de acompanhar um trabalho de desmarginalização do texto poético na escola. Tem-

se como hipótese que o texto poético é renegado, ou pouco trabalhado na escola e, 

frequentemente, usado apenas como pretexto para introduzir conteúdos ou datas comemorativas. 

A premissa de que a ênfase está no processo e não nos resultados finais, balizou toda a 

investigação. A pesquisa de natureza etnográfica desenvolvida caracterizou-se fortemente pela 

aproximação do pesquisador com pessoas e situações, mantendo contato direto e prolongado com 

o ambiente empírico. A experiência de campo seguiu o sugerido por Rockwell (2009), pois o 

pesquisador não foi a campo para confirmar suas crenças, mas para construir novos olhares sobre 

a realidade e admitindo a existência de outras formas de entender o mundo além de suas próprias. 

As técnicas utilizadas foram a observação participante com anotações digitadas em tempo 

real - durante as aulas -, análise de documentos (planejamentos da professora e textos elaborados 

pelos alunos) e entrevistas (professora e alunos). Na fase interpretativa foram emergindo as 

categorias de análise: mediações de leitura, intertextualidade e escrita com intenção literária 

(formação do aluno-autor). 

Neste texto são descritas as situações de produção nas quais os alunos estavam inseridos, e 

são apresentados e analisados os textos escritos por eles. 
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HAICAIS, ESSES PEQUENOS BLOCOS DE ESCRITURA 

 

O haicai tradicionalmente constitui um poema de forma breve, apresentando 3 versos de 5, 

7 e 5 sílabas respectivamente. É originário do Japão, cuja língua apresenta sílabas bem colocadas, 

nítidas e fortemente marcadas. (BARTHES, 2005a). 

De acordo com Barthes (2005a, p. 52), “o haicai é a conjunção de uma verdade 

circunstancial e de uma forma”, por isso essa forma poética busca preservar um elemento tênue 

da vida real. Não cabe no haicai nenhum imperativo, nem erotismo, nem apelo ao outro, nenhuma 

maldade, nenhuma descrição, ou defesa de uma ideologia. Ele é uma constatação pura do 

momento que surge. 

Segundo Barthes (2005a), num haicai há sempre a presença de uma palavra que remete ao 

mundo tocável e real. Esse poema de três versos exerce uma fascinação, não pela métrica, mas 

por seu tamanho “pela aeração com que ele gratifica o espaço do discurso”. (BARTHES, 

2005a, p. 54). As formas breves atraem o olho para a leitura: “A gente vai a eles como a algo 

que não vai aborrecer”. (BARTHES, 2005a, p. 54). Apesar dessa “cercadura estrita”, o haicai é 

“a partida de uma fala infinita”. (BARTHES, 2005a, p. 73). 

No caso das crianças observou-se que o haicai exerce fascínio principalmente por ser breve 

e tratar de temas próximos ao interlocutor, como elementos da natureza e componentes da 

paisagem. 

 

HAICAIS: A CRIAÇÃO POÉTICA DE ALUNOS-AUTORES 

 

A professora não tinha o compromisso em permitir exclusivamente a leitura e a escrita de 

haicais em sua concepção original, assim, ela não se preocupou em explicar, muito menos cobrar 

dos seus alunos a métrica que constitui os haicais. A sua intenção era introduzir e sensibilizar os 

seus alunos para este tipo de poema. A rima, apesar de não fazer parte tradicionalmente dos haicais 

foi uma estratégia que os alunos puderam utilizar livremente. 

Se fossem exigidas dos alunos-autores todas essas questões, poderiam se sentir limitados, 

receosos, pensando mais na forma do que na sensibilidade necessária para a construção de um 

haicai. Pode-se dizer que os participantes da pesquisa se apropriaram do haicai como sujeitos 

cheios de infância, curiosos e ávidos por práticas sedutoras de leitura e escrita. 

Foi com a leitura aos alunos do haicai “À toa, à toa,/joaninha abre a capa/de bolinha e voa” 

(SOUZA, 1996, p. 4), que se iniciou a sequência a ser analisada. Na primeira aula, a professora 

lembrou que “em poesia nem sempre a palavra significa o que está escrito”. Fazia perguntas aos 

alunos, como por exemplo: “O que significa ‘à toa’?”, “Quando podemos dizer que alguém está 

à toa?”, “Será que a joaninha tem capa?”. Explicou assim o conceito de haicai. 

Escreveu no quadro o poema Pirilampejo de Helena Kolody: “O sapo engoliu/A estrelinha 

que piscava/No escuro do brejo./Ficou mais sombria a noite/Sem o seu pirilampejo”. (KOLODY, 

2012). 

A professora comentou com a turma o significado de “pirilampo”, de “brejo”, de 

“sombria”. Discutiram sobre o que seria a estrelinha engolida pelo sapo e possibilidades de 

sentido para o título. Em seguida, a professora copiou no quadro o haicai “Pirilampejando/o sapo 

engoliu/a estrelinha que passava/no escuro do brejo” (GERONASSO, 2003), inspirado no poema 

de Helena Kolody. Conversaram sobre as semelhanças, as diferenças entre os dois textos. A 

professora disse que é possível escrever um texto tendo por inspiração outro texto, mas colocando 
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algo novo, uma marca pessoal. Esta atividade foi coerente com o preconizado por Cosson (2014), 

ao afirmar que um autor jamais escreve um texto inédito, mas reescreve as suas leituras em um 

novo texto. Ao estabelecer redes de sentido entre os dois poemas, a turma construiu uma 

atualização de sentidos do primeiro texto. 

Nessa imersão na linguagem poética, a professora leu outro haicai: “Basta um galhinho/e 

vira trapezista/o passarinho”. (RUIZ; REZENDE, 2008). Todos os alunos puderam emitir suas 

hipóteses para explicar o motivo de o passarinho virar trapezista. A professora mostrou a capa do 

livro de onde fez a leitura, citou o nome das autoras: Alice Ruiz e Maria Valéria Rezende. Chamou 

a atenção para o título do livro: Conversa de passarinhos. Leu outros haicais da mesma obra e, 

juntos, chegaram à conclusão que todos remetiam a animais. Então, um dos alunos afirmou que 

conversa de passarinho poderia ser “uma conversa de humanos e que falam sobre a natureza”. A 

professora validou a resposta dizendo: “Poderia ser que as duas autoras estivessem conversando 

sobre a natureza ou a conversa é entre as autoras e o leitor; quando a gente fala sobre a natureza 

a gente está passarinhando”. O significado do poema e do título do livro foi construído por todos, 

de forma espontânea e entusiasmada. Pode-se afirmar que formavam uma comunidade de leitores, 

cúmplices de muitas experiências literárias, dispostos a mais leituras, à construção de mais 

sentidos, juntos. (COLOMER, 2007). 

Na segunda semana após a leitura de outros haicais, a aluna JE
1 

mostrou para a turma vários 

haicais que havia feito em casa, por iniciativa própria, como por exemplo: “Passarinho 

brincando/Roda pião/Pássaro acrobata”. Se no haicai que serviu de referência: “Basta um 

galhinho/e vira trapezista/o passarinho” (RUIZ; REZENDE, 2008), neste caso o passarinho vira 

trapezista com o auxílio de um galho. No haicai de JE, ele é acrobata porque brinca como um 

pião. A aluna-autora levou à risca o conselho da professora em observar a natureza para poder 

escrever um haicai. Criou, então, a imagem de um passarinho brincando, para quem é possível 

rodar como um acrobata. Trapezista e acrobata fazem suas performances no ar, assim como o 

passarinho. 

Os colegas, junto com a professora, comentaram que ele deveria ter sido escrito com base 

num trabalho anterior desenvolvido em sala de aula sobre brinquedos antigos, na pesquisa que 

haviam feito sobre o circo de Soleil e nos poemas lidos sobre pássaros. Os alunos foram capazes 

de identificar os diferentes saberes de que a aluna-autora se apropriou para escrever seu haicai. 

Nas palavras de Cunha (2012, p. 121): 

 

Ampliar o repertório supõe uma prática de linguagem, de vivências de situações efetivas de leitura, 

que agenciam repertórios diversos, reelaborando-os. Assim se reconhece o modo como os textos 

se metamorfoseiam em jogos relacionais, criam espaços em que ressoam vozes alheias e passadas 

que, ressignificadas, se lançam para diálogos futuros. 

 

A segunda aula da sequência iniciou-se com a leitura de vários haicais que estavam 

transcritos em folhas de papel sulfite, tamanho A4, fixadas no quadro negro. Destaca-se: “Na poça 

da rua/O vira-lata/Lambe a lua”. (FERNANDES, 1997, p. 26). A professora perguntou como seria 

possível o vira-lata lamber a lua. Várias hipóteses foram levantadas, mas sem coerência com o 

poema. Depois que a professora pediu que imaginassem uma poça na rua é que os alunos 

estabeleceram ligação entre a água e o reflexo da lua. Mesmo que a linguagem literária permita 

uma grande variedade de significados, a interpretação construída é limitada pela intenção do texto, 

a quem o leitor deve um profundo respeito para não ser presa de sua própria alucinação. (ECO, 

2003). 

Em nenhum momento da sequência didática, a professora foi permissiva em validar todo 

tipo de interpretação. Acolheu bem todas as contribuições, mas questionou e mesmo refutou 
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algumas hipóteses que não encontravam respaldo nos poemas lidos. Essas ações foram as mesmas 

indicadas por Lerner (2002) sobre as intervenções do professor: no início ele deve possibilitar 

debate, sem emitir sua interpretação, proporcionar toda informação necessária sobre o texto, atuar 

como memória do que a turma já aprendeu, (a professora lembrava os autores já lidos, a poesia 

presente na prova, os haicais lidos anteriormente) e, se for o caso, afirmar que há possibilidade de 

outra interpretação. Por fim validar o sentido que considera correto e apresentar seus argumentos. 

Portanto, “[...] as crianças necessitam da ajuda de leitores mais experimentados que lhes deem 

pistas e caminhos para construir um sentido mais satisfatório do significado dos livros”. 

(COLOMER, 2007, p. 185). 

Na segunda aula, a professora explicou: “Haicais são poemas curtos, originários do Japão, 

com apenas três versos que transmitem ideias e sentimentos de quando contemplamos a natureza”. 

Depois foram lidos 12 haicais, todos fixados no quadro negro. Ela disse que chegara o momento 

de os próprios alunos escreverem haicais, fazer como Valéria Geronasso ao se inspirar no poema 

de Helena Kolody. A professora então sublinhou algumas palavras de cada haicai exposto e que 

deveriam ser trocadas para que os alunos conseguissem escrever o seu. Avisou que, no final 

daquela sequência didática, cada aluno formaria um pequeno livro contendo os haicais escritos 

por ele. Conforme a professora explicara, esse livro participou, alguns dias depois, da exposição 

de trabalhos dirigida aos pais e à comunidade. 

A proposta de incentivar a criança a criar jogos poéticos a partir da fruição e compreensão 

do poema é defendida por Coelho (2011, p. 269) “É esse exercício que a enriquecerá interiormente 

e ampliará sua leitura de mundo”. Mas a autora garante que não há receitas prontas que substituam 

o entusiasmo do professor. Em toda a sequência observada, o entusiasmo da professora e a 

confiança na capacidade dos alunos foram determinantes para o trabalho. 

No conjunto dos haicais produzidos no primeiro momento, ficou evidente a referência ao 

mundo infantil e às preferências pessoais. 

 

FIGURA 1 - HAICAI 

 

TRANSCRIÇÃO: 

Pilotando carro,/Imagina-se corredor/Mas é só menino. 

 

HAICAI DE REFERÊNCIA: 

Vestindo casaca,/Imagina-se tão cara!/Mas é só barata. (PONTE, 2012, p. 6). 

 

 

FONTE: Livro feito pelo aluno VL (14/09/2015) 

 

Neste exemplo observasse a construção da imagem de um menino pilotando carro, a 

obrigação de fazer tarefa de casa, a ocorrência de luta de espada e o ato de fazer farra. Questões 

afetas ao universo infantil. 
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FIGURA 2 - HAICAI 

 

TRANSCRIÇÃO: 

Hoje no domingo/Até as árvores/Cheiram a salgadinho. 

 

HAICAI DE REFERÊNCIA: 

Hoje à noite/Até as estrelas/Cheiram a flor de laranjeira. (LEMINSKI, 2013, p. 63). 

 

FONTE: Caderno do aluno MC (09/09/2015). 

 

Neste haicai, além de citar “salgadinho”, uma guloseima muito apreciada por crianças, 

construiu associação entre três ideias por meio das palavras: domingo, árvores e salgadinho. Para 

muitas crianças, domingo pode ser um dia em que é permitido comer salgadinho, que combina 

muito bem com um passeio ao ar livre, sugerido pela palavra “árvores”. O aluno-autor também 

se utilizou do exagero ao criar a imagem de árvores cheirando a salgadinho, assim como no haicai 

que serviu de inspiração em que “até as estrelas cheiram à flor de laranjeira”. 

Eram todos participantes de um processo desafiador de escrita e que estava proporcionando 

progressos, conforme descrito pela professora: “[...] de início eles só trocaram algumas palavras 

e eu fazendo as reescritas, depois no final eles já estavam em condições de criar um haicai que 

falasse dos gostos deles”, como no exemplo: 

 

FIGURA 3 - HAICAI 

 

TRANSCRIÇÃO: Natal brilhoso/Meu melhor presente/Uma estrela cadente. 

 

HAICAI DE REFERÊNCIA: 

Carnaval chuvoso-/Minha melhor fantasia/O velho pijama. (POSSELT, 2013, p. 70). 

 

FONTE: Caderno do aluno RD (09/09/2015). 

 

O haicai de autoria de Álvaro Posselt remete ao carnaval e associa o tempo chuvoso ao 

pijama, que fora a fantasia escolhida. O aluno-autor demonstra a sua autonomia ao criar uma 

situação para o Natal e a ela associar outros elementos pertinentes: brilho, presente e estrela 

cadente. 

A partir do haicai de Lena Jesus Pontes, foram construídos vários haicais que se destacam 

por sua força expressiva, por seu forte apelo ao imaginário: 

 

FIGURA 4 - HAICAI 

 

 

 

 

 

FONTE: Caderno do aluno LL (09/09/2015). 
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TRANSCRIÇÃO: 

Vestindo gravata pra ir pra igreja/Imagina-se um pastor/Mas é só homem. 

 

HAICAI DE REFERÊNCIA: 

Vestindo casaca,/Imagina-se tão cara!/Mas é só barata. (PONTE, 2012, p. 6). 

 

É possível perceber nos exemplos, o jogo do faz-de-conta com um personagem e a 

consequente volta à realidade. Esse jogo é permitido pelo imaginário, a capacidade de supor o 

não-ocorrido, de vislumbrar o desconhecido, de criar a diferença. (SANTOS; OLIVEIRA, 2001). 

Essa experiência literária permite que a criança sonhe e depois volte a sua condição real, assim 

como qualquer outra criança ou qualquer outro ser humano. Nesse processo de catarse, o leitor, 

envolvido pelo texto literário, pode perceber, criticamente, o contexto em que está inserido, para 

conceber outros mundos possíveis. (YUNES, 1984). 

Destaca-se um dos haicais porque nele prevalece o humor: 

 

FIGURA 5 - HAICAI 

 

 

 

 

 

FONTE: Caderno do aluno AC (09/09/2015). 

 

TRANSCRIÇÃO: 

Vestindoumgrampo/Imagina-se cheiroso/Mas é só um gambá. 

 

HAICAI DE REFERÊNCIA: 

Vestindo casaca,/Imagina-se tão cara!/Mas é só barata. (PONTE, 2012, p. 6). 

 

De acordo com a explicação do aluno-autor, o gambá contou com o auxílio de um grampo 

para prender suas narinas e por isso imaginou-se cheiroso. O tema relacionado a sensações 

olfativas desagradáveis faz parte do repertório de assuntos que chamam a atenção das crianças 

em geral, porém foi abordado somente nesse haicai, fato que confere originalidade a ele. 

Há um haicai em que a intertextualidade complementa seu sentido, o que só pode ocorrer 

se o texto de referência for de conhecimento do leitor. 

 

FIGURA 6 - HAICAI 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Caderno do aluno VG (09/09/2015). 

 

TRANSCRIÇÃO: 

Vestindo botas/imagina-se um homem/mas é só um gato. 

HAICAI DE REFERÊNCIA: 

Vestindo casaca,/Imagina-se tão cara!/Mas é só barata. (PONTE, 2012, p. 6). 
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Quem se imagina um homem nesse haicai provavelmente é o Gato de Botas. No conto, o 

Gato de Botas não somente se imagina um homem como ele arquiteta peripécias, mas no fundo 

não deixa de ser um gato, como lembra o aluno-autor. 

Foi possível constatar que a referência de um texto para que o aluno- autor crie o seu não 

se trata de plágio, pois segundo Lecuyer (1992, apud DALLA-BONA, 2012) os textos dos autores 

servem como um disparador a um novo escrito, que dialoga com o que foi lido, num processo de 

construção e de desconstrução. Além disso, os alunos foram estimulados a perceber a diferença 

sutil de sentido quando se muda alguma palavra em um haicai e a refletir sobre a importância 

de se considerar o contexto para determinar o significado de uma palavra. 

A reescrita dos haicais aconteceu na mesma aula, pois os alunos produziam seu texto e 

imediatamente queriam que a professora lesse. Ela recomendava refazer a quem ainda não havia 

conseguido estabelecer ligações semânticas entre os elementos que inseriam. “Não deixem a 

palavra presa” era sua orientação após ler em voz alta um ou outro haicai produzido por eles. Se 

por um lado exigia que pensassem mais, por outro os elogiava: “Estou descobrindo poetas na 

minha sala”, ela dizia. Pode-se afirmar que todos estavam envolvidos no processo de escrita, 

dando sugestões aos colegas e mostrando seus haicais. 

Nas aulas seguintes, a professora comentou informações sobre a biografia de alguns 

escritores como: Paulo Leminski, Alice Ruiz, Álvaro Posselt e Angela Leite. A professora, ao 

mesmo tempo em que se esforçava por auxiliar quem ainda não estava alfabetizado, instigava as 

“funções do leitor”: conhecer nomes e características de alguns autores, conhecer características 

de certos gêneros, vivenciar a importância da leitura e estabelecer um conjunto de textos/poemas 

preferidos. 

Foram lidos e expostos na sala outros poemas, como Indiscrição: “O vento contou:/Uma 

rosa floresceu/No jardim vizinho”. (KOLODY, 1950, p. 11). A professora comentou com os 

alunos o significado de indiscreto. Depois, enfatizou a imagem criada pela poetiza, dizendo: “A 

Helena Kolody pensou no vento como um indiscreto, que passa pelos jardins observando tudo o 

que acontece”. Explicou que um poema é fatiado em versos e deve obedecer a estrutura das linhas, 

que a escrita de poemas sempre pede associação de ideias, como no caso do haicai intitulado 

Poesia mínima, em que a palavra estrelas remete à ideia de céu: “Pintou estrelas no muro/E teve 

o céu/Ao alcance das mãos”. (KOLODY, 2005, p. 36); 

No quadro a professora copiou esses dois haicais, deixando algumas lacunas que os alunos-

autores deveriam completar, como já haviam feito anteriormente. Comentaram várias 

possibilidades para cada caso. Alguns dos haicais produzidos foram os seguintes: 

 

FIGURA 7 - HAICAI 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Livro feito pelo aluno JE (14/09/2015). 

 

TRANSCRIÇÃO: 

Poesiaminúscula/Pintoupalhaçono quadro/E teve o circo/ao alcance das mãos. 
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HAICAI DE REFERÊNCIA: Poesia mínima Pintou estrelas no muro/E teve o céu/Ao alcance 

das mãos. (KOLODY, 2005, p. 36). 

 

O desafio era estabelecer duas conexões: o que pintar e o que, por consequência, ter-se-ia 

nas mãos; no exemplo foram associados: palhaço e circo. 

Interessante observar que, passado o primeiro momento de produção de haicais, vários 

alunos-autores tiveram a iniciativa de escrever além do que era pedido. Esse fato criava uma 

corrente, fazendo com que outros também se sentissem motivados a escrever mais. Procuravam 

logo mostrar para a professora, para os colegas, trocavam sugestões, explicavam como surgiu a 

ideia. Alguns haicais não foram produzidos a partir de um modelo dado pela professora, 

representando um avanço no processo de autonomia do aluno- autor. Após cada haicai, segue um 

breve comentário, seja para contextualizar a produção ou para ressaltar um dos aspectos 

constituintes. 

 

FIGURA 8 - HAICAI 

 

 

 

 

FONTE: Caderno do aluno MC (09/09/2015). 

 

 

TRANSCRIÇÃO: 

O leão é o rei/O urso polar come o rei/O rei é o urso. 

 

Se o rei dos animais – o leão – estava numa situação cômoda por não ter predadores 

naturais, o urso polar mudou essa situação. Mesmo não sendo possível que estes dois animais 

convivessem no mesmo habitat, neste exemplo prevalece o jogo de possibilidades. No haicai não 

cabem descrições, apenas a apreensão de um momento (BARTHES, 2005b), no caso o encontro 

entre leão e urso polar. 

 

FIGURA 9 - HAICAI 

 

 

 

 

FONTE: Caderno do aluno YU (09/09/2015). 

 

TRANSCRIÇÃO: 

Na poça do jardim/A passarada/Molha a patarada! 

 

Foi construída uma brincadeira sonora e semântica entre as palavras passarada” e 

“patarada”. Se há um número suficiente de pássaros a ponto de se referir a eles pelo coletivo 

(passarada), há o dobro de patas, então justifica- se a palavra “patarada”. Como em outros haicais 
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construídos, também trata-se da captura de um momento passageiro, tênue, mas que constitui “um 

instante que tem vocação de tesouro”. (BARTHES, 2005b). 

A tônica das aulas não era a escrita apenas como domínio do código para satisfazer a uma 

tarefa escolar, apesar de a professora ter dado várias orientações quanto à ortografia. Pelo caminho 

da fruição estética, os alunos encontraram motivos suficientes para desejar escrever e notar 

sentido na atividade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Se “poesia é invenção, desconstrução, resgate, renovação” (CUNHA, 2012, p. 104), se a 

poesia permite e incentiva a transgressão das normas de linguagem e dos modelos prontos do 

pensamento, há questionamentos a serem feitos sobre a pertinência do trabalho com o texto 

poético em sala de aula: “Não iremos escolarizar a poesia? Aprisionar o indizível?” (JOLIBERT, 

1994, p. 195) ou “Vale a pena trabalhar a poesia em sala de aula? Qual a função social da poesia?” 

(PINHEIRO, 2007, p. 19). 

O que se espera da escola não é a oferta da poesia como um conteúdo a ser trabalhado nem 

que seja dado o mesmo tratamento dispensado a outros gêneros textuais contemplados pelo 

currículo. É necessário promover um encontro duradouro, construído no cotidiano entre alunos e 

a poesia, em que o importante seja a experimentação do poder de sedução da linguagem. 

Jolibert (1994) propõe que, na escola, se “viva em poesia”, ou seja, que se implemente 

relações estimulantes e dinâmicas que permitam a cada criança o desejo de ler, dizer e produzir 

poemas, que permitam o encontro de poesia durante atividades diversificadas. Muitas vezes, o 

trabalho com o texto poético na escola, de acordo com Jolibert (1994), significa criar uma 

situação, ou seja, significa fazer existir, tornar familiares esses “estranhos” que são os poemas e 

fazer com que passem a compor o cotidiano. Também requer a compreensão de que poemas não 

são lidos como são os contos ou textos de informação. “A comunicação com um poema pertence 

mais à ressonância, à cumplicidade, à atenção empática, à lenta maturação ou à fulgurante 

evidência. Em suma, ao existencial”. (JOLIBERT, 1994, p. 205). 

De uma forma geral, é imprescindível pensar metodologias que contribuam para a 

formação de leitores críticos e criativos. Para alcançar esse objetivo, faz-se necessário ter em 

mente que a poesia implica apreender o mundo de uma forma “que vai além do visível ou do 

aparente, para captar algo que nele não se mostra de imediato, mas que lhe é essencial”. 

(COELHO, 2011, p. 221). 

Muitos são os caminhos, mas quase todos apontam para a necessidade de uma aproximação 

mais efetiva com o texto, fato que depende de aulas mais participativas e menos expositivas 

(ALVES, 2014, p. 110). É indispensável, segundo Pinheiro (2007), que o professor seja um leitor 

entusiasmado, capaz de sensibilizar os alunos para a riqueza semântica da poesia. Outro requisito 

refere-se à realização de uma pesquisa sobre os interesses dos alunos, garantindo, dessa forma, o 

início do trabalho com a utilização de poemas que serão mais facilmente apreciados, sendo 

importante aos poucos diversificar e ampliar as experiências leitoras. 

O prazer despertado pelo lado lúdico da poesia (QUEIROZ, 2014), o entusiasmo do 

professor pela poesia (PINHEIRO, 2007), a experiência humanizadora de construção e 

desconstrução da palavra (COSSON, 2006) encontram-se presentes na sequência didática sobre 

haicais apresentada neste texto. 

Conclui-se que a possibilidade de “fala infinita” realmente aconteceu naquela comunidade 

de alunos-autores, com as peculiaridades próprias de um ambiente escolar. O olhar de 

estranhamento para momentos corriqueiros, a necessidade de escrever a partir de um elemento 

concreto do mundo real, o descompromisso com a generalidade, a forma breve e aerada foram 

pontos que permitiram aproximação entre haicais e os alunos-autores. 
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Resumo: Na bolsa amarela de Raquel cabem muitas coisas: um galo, um alfinete, cartas. 

Entre elas, três vontades. O presente trabalho faz uma análise da obra A Bolsa Amarela, de 

Lygia Bojunga, com foco nas três vontades apresentadas pela personagem principal, Raquel: 

a vontade de ser grande, a de ser menino e a de ser escritora. A partir dessas três categorias, 

analisamos a concepção de infância apresentada na obra, bem como as tensões travadas 

entre as questões de gênero e a construção de identidade dada na infância. Tais conflitos 

são constantemente atravessados pelos valores morais impostos pelos adultos. Por fim, ao 

analisarmos esse enredo, consideramos que a infância de Raquel se constrói a partir de duas 

realidades paralelas: uma referente ao modo como seus pais encaram a infância e outro 

referente à própria perspectiva da menina que tenta resistir à opressão por meio da escrita. 

Palavras-chave: Infância. Gênero. Educação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O que é infância? Como devemos olhar para as crianças? Essas são perguntas que 

inquietam a sociedade desde o fim do século XVII quando as pessoas passaram a olhar para a 

infância de maneira diferente. Nessa época, passou a ser entendido que os pequenos precisavam 

ser vistos sob uma nova perspectiva que, de fato, encarasse suas necessidades por vezes diferentes 

dos adultos. 

As concepções de infância são formadas e reformuladas a partir do momento histórico da 

sociedade, por seus valores morais e pelo meio em que se vive. Sobre essa relação entre o modo 

como observamos a infância e o momento histórico que estamos, Jean-Marie Gagnebin (1997), 

em seu texto “Infância e pensamento”, pontua que a infância não pode ser entendida como algo 

nato, mas sim como algo que se constitui por meio da história social. Dessa forma, a concepção 

de infância nunca será a mesma, mas sim algo que se modifica, que evolui sempre, conforme um 

movimento social. 

Assim, neste trabalho, buscou-se perceber qual concepção de infância aparece na obra 

escolhida como objeto de pesquisa A Bolsa Amarela, de Lygia Bojunga. O olhar esteve voltado 

com maior atenção à personagem principal: Raquel, que narra sua própria história, por meio da 

fantasia. A menina possui senso crítico aguçado, criatividade peculiar e questiona a todo o tempo 

os conceitos e padrões sociais impostos por sua própria família. A partir daí, analisou-se qual o 

tipo de representação da infância está implícita na obra e quais discussões podem surgir a partir 

dessa leitura. 

Para entendermos o enredo estrelado por Raquel, a personagem que motivou esta pesquisa, 

cabe resumir brevemente aqui esta história. Pois bem, A Bolsa Amarela conta a história de uma 

menina chamada Raquel que vive em conflito consigo mesma por ter três desejos quase que 
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mailto:jescacaetano@gmail.com


 

 

P
ág

in
a3

5
7

 

incontroláveis, de ser grande/adulta, de ser menino e de ser escritora. Todas essas vontades são 

desaprovadas pela família dela. Estes três desejos somados à desaprovação da família, fazem com 

que Raquel viva um paralelo entre o mundo real e um mundo imaginário, onde tudo é possível, 

inclusive seus desejos reprimidos. De modo geral, pode-se dizer que o enredo de Bojunga se 

forma por meio da junção entre o mundo real que a personagem principal vive e o mundo 

imaginário que ela cria para poder ser o que ela gostaria de ser sem ser criticada pelos adultos. 

O livro é narrado em primeira pessoa, os relatos do dia-a-dia da menina são contados por 

ela mesma por meio da escrita que, em um primeiro momento, se resume em cartas destinadas a 

um amigo que ela mesma cria, chamado André. Com o tempo, Raquel passa a escrever pequenos 

romances em que ela cria personagens com características muito semelhantes as suas vontades 

reprimidas, como é o caso do galo Terrível, por exemplo, que assim como Raquel tem uma vida 

na qual é forçado a ser o que os outros querem que ele seja. A seguir, apresentamos a análise da 

obra com foco nesses três desejos guardados na bolsa amarela. 

 

“A BOLSA AMARELA” E SUAS REVELAÇÕES 

 

Em busca de respostas, será apresentado nesta seção um pouco do estilo da escritora 

gaúcha, Lygia Bojunga, para posteriormente expor a análise dos três desejos da menina Raquel, 

a responsável pelo desenvolvimento deste trabalho. 

Lajolo e Zilberman falam sobre a obra de Lygia Bojunga: 

 

Sua narrativa flui num ritmo vagaroso, atento à minúcia de comportamento e de ambiente que às 

vezes se aproxima do fluxo de consciência. O resultado é uma narrativa original que, além de 

romper com a linearidade, parece ter a intenção de colocar-se ao modo infantil de perceber e dar 

significado ao mundo. (LAJOLO, ZILBERMAN, 1987, p. 158) 

 

Ainda conforme as autoras, Lajolo e Zilberman (1987), além de fazer alusões às situações 

sociais, Bojunga apresenta nos enredos que cria as tensões vividas pelos personagens crianças por 

meio de animais. Isso é exatamente o que acontece com Raquel que, por se sentir repreendida, 

esconde seus desejos dentro da bolsa amarela por meio do processo de personificação, ora numa 

espécie de apólogo, ora numa espécie de fábula, com características humanas por vezes 

semelhantes com as quais ela gostaria de ser. Por isso, o brinquedo e a imaginação a libertam da 

realidade opressora que a menina Raquel vive. 

Lajolo e Zilberman (1987) pontuam que os personagens criados por Lygia Bojunga vivem 

em conflito com duas realidades distintas: uma que é representa pelo modo como as pessoas as 

enxergam e outro que é como o próprio personagem se vê ou gostaria de se ver na narrativa. Para 

as autoras: 
 

As personagens dessa autora vivem no limite, crises de identidade: divididas entre a imagem que 

os outros têm delas e a auto-imagem que irrompe de seu interior, manifestando-se através de 

desejos, sonhos e viagens, os livros de Lygia Bojunga registram o percurso dos protagonistas em 

direção à posse plena de sua individualidade. (LAJOLO, ZILBERMAN, 1987, p. 158) 

 

Com a personagem principal do objeto de estudos não foi diferente. Raquel, a menina 

protagonista da obra, vive esse conflito existencial provindo das suas vontades reprimidas pela 

família. Por conta dessa repressão feita pela família, Raquel esconde todas essas vontades dentro 

de uma bolsa amarela que ganhou de sua tia Brunilda, contando seu dia-a-dia de maneira bastante 

divertida e única. Vale ressaltar que a bolsa amarela não se tratou de um presente especial para a 
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menina. Pelo contrário, por ser criança, ela só ganhava o que sobrava. Esse, inclusive, era um dos 

questionamentos de Raquel. Como se pode perceber no fragmento: “E nunca fiquei com nada. 

[...] Aí no dia que a roupa pifava, a gente ajeitava daqui e dali, e a roupa ficava pra mim. Eu não 

dizia nada.” (BOJUNGA, 2011, p. 26). 

Essa repressão sofrida por Raquel influencia diretamente na infância da menina e nos faz 

acreditar que a personagem tem sua infância retratada como uma junção das concepções de 

infância que enxergava as crianças como seres anônimos na sociedade do século XVII e a 

concepção de infância que estamos construindo hoje na qual as crianças são seres capazes de 

contribuir na sociedade com suas ideias e criatividade. Encontramos traços bastante específicos 

das duas concepções desenvolvidas no texto de Bojunga. A primeira delas referente à ótica pela 

qual a família enxerga os desejos de Raquel e a outra a partir da visão da própria menina a respeito 

de seus próprios desejos. 

Entende-se que o olhar da família para com a filha se encaixa nos moldes da infância 

anônima anterior ao século XVII pelo fato de ser a família o motivo que faz com que a menina 

sinta-se coagida e reprimida em relação aos seus desejos. Essa repressão exclui qualquer hipótese 

de liberdade de expressão de infância, salvo pelo fato de que pela escrita e pela fantasia, a menina 

se liberta e consegue expressar o que realmente pensa. Tamanha é a repreensão que a menina 

sofre de sua família que ela chega a acreditar, em alguns momentos, que os seus desejos são, de 

fato, algo insignificante. Como se pode ver no fragmento a seguir: “[...] o pessoal ficou de novo 

contra mim, e eu comecei a desconfiar que ser escritora quando é criança não dá pé.” (BOJUNGA, 

2011, p. 21). 

Raquel acredita que, por ser criança, o que ela pensa ou deixa de pensar “não conta” e isso 

faz com que cada vez mais ela queira se tornar adulta para enfim ser livre. Esse desejo em tornar-

se adulta fica claro logo no início da obra quando a menina, por sentir-se estranhamente deslocada 

e não ser levada a sério pela família decidiu esconder todos os seus desejos o mais depressa 

possível e em um lugar onde ninguém pudesse achar. Como se pode perceber no trecho a seguir: 

 

Eu tenho que achar um lugar para esconder as minhas vontades. Não digo vontade magra, 

pequenina, que nem tomar sorvete a toda hora, dar sumiço da aula de matemática, comprar um 

sapato novo que eu não aguento mais o meu. Vontade assim todo mundo pode ver, não tô ligando 

a mínima. Mas as outras – as três que de repente vão crescendo e engordando toda a vida – ah, 

essas eu não quero mais mostrar. De jeito nenhum. (BOJUNGA, 2011, p. 09) 

 

E assim Raquel decide esconder de vez todas suas vontades. 

 

A VONTADE DE SER GRANDE 

 

Bojunga traz em seu livro uma espécie de crítica ao narrar a história de uma menina que 

tenta falar, mas pouco é ouvida dentro de sua própria casa. Ou seja, apesar das transformações 

sobre o jeito de se olhar para a criança, esta, como ilustrado nesse enredo, ainda não possui voz 

em muitos momentos. 

Raquel é uma criança extremamente inteligente com um poder imaginativo muito 

desenvolvido, o que a torna capaz de manter uma conversa com os adultos de maneira fácil e 

coerente, no entanto a família de Raquel é constituída por adultos que acreditam que, em assunto 

de gente grande criança não deve se meter. Como se pode perceber no fragmento: “Outro dia eu 

perguntei: o que é que tá acontecendo que toda hora tem briga? Sabe o que é que eles falaram? 

Que não era assunto para criança.” (BOJUNGA, 2011, p. 19). 
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Dessa forma, nota-se que Raquel é uma criança vista pela família como alguém 

subordinado a eles e por isso eles exercem poder sobre ela, inclusive tentando manipulá-la para 

que ela seja apenas uma criança obediente. Jeanne Marie Gagnebin (1997), em seu texto “Infância 

e pensamento”, apresenta alguns tópicos sobre a relação entre infância e pensamento filosófico, 

e sob essa ótica Gagnebin aponta duas grandes linhas de pesquisa sobre a infância. Uma dessas 

linhas que a autora apresenta pode ser facilmente relacionada com o modo como a família de 

Raquel vê a infância, pois esta linha de pesquisa acerca da infância: 

 

[...] nasce com Platão, atravessa a pedagogia cristã com Santo Agostinho, por exemplo, e chega 

até nós por meio do racionalismo cartesiano, nos diz que a infância é um mal necessário uma 

condição próxima do estado animalesco e primitivo, e que, como as crianças são seres privados de 

razão, elas devem ser corrigidas nas suas tendências selvagens irrefletidas e egoísta que ameaçam 

a construção consensual da cidade humana graças à edificação racional, o que pressupõe o 

sacrifício das paixões imediatas e destrutivas. (GAGNEBIN, 1997, p. 85) 

 

Por ser vista pela família como uma criança sem razão que deve ser corrigida em tudo, 

Raquel dificilmente podia expor suas ideias ou dizer o que ela pensava de determinadas situações 

em que alguém a repreenda. Por conta disso, a menina, que é muito falante, deseja ser logo adulta 

para poder falar e ser o que quiser. Para isso, a menina inventa um amigo chamado André com o 

intuito de escrever cartas destinadas a ele a fim de falar, por meio da escrita, tudo que tiver 

vontade. E assim inicia-se uma troca de cartas. 

Tudo parecia resolvido e Raquel estava desabafando por meio de cartas a André. Logo na 

primeira carta que Raquel escreve para André fica claro que ela não tem vez nem para conversar 

com seus familiares, por ser criança, e isso a deixa muito chateada. Essa chateação da menina 

pode ser vista no trecho a seguir: “Prezado André: Ando querendo bater papo. Mas ninguém tá a 

fim. Eles dizem que não têm tempo. Mas ficam vendo televisão. Queria contar minha vida. Dá 

pé? Um abraço da Raquel.” (BOJUNGA, 2011, p. 10). 

Ao receber um retorno positivo e sentir-se enfim ouvida/lida, Raquel decidiu continuar 

escrevendo cartas nas quais ela sente que pode falar o que pensa. No trecho a seguir podemos 

perceber, por exemplo, o momento em que ela expõe o que pensa ser o motivo pelo qual é sempre 

excluída pelos familiares. 

 

Querido André: Quando eu nasci, minhas duas irmãs e meu irmão já tinham mais de dez anos. 

Fico achando que é por isso que ninguém aqui em casa tem paciência comigo: todo mundo já é 

grande há muito tempo menos eu. [...] Tô sobrando, André. Já nasci sobrando. É ou não é? 

(BOJUNGA, 2011, p.11) 

 

Mais tarde ela diz em outra carta: “Não adianta André: gente grande não entende a gente...” 

(BOJUNGA, 2011, p.18). 

Por conta da opressão da família, Raquel passa a acreditar que somente quando ela for 

adulta é que poderá enfim conversar com quem quiser sobre o que tiver vontade e ser o que 

desejar. Esse sentimento que a menina desenvolve a partir da repressão que sofre dentro de casa, 

pode ser o mesmo vivido pelas crianças do século XVII, pois como afirma Gagnebin (1997), as 

crianças eram vistas pela sociedade adulta, como pontua Platão, como seres que não podiam ficar 

sem a supervisão e o controle de um adulto acerca de tudo que a criança fazia, pois: 

 

[...] ‘a criança’ é de todos os animais o mais intratável [...] na medida em que seu pensamento, ao 

mesmo cheio de potencialidade e sem nenhuma orientação reta ainda, o torna mais ardiloso, o mais 

hábil e o mais atrevido de todos os bichos. Essa criança ameaçadora na sua força bruta, essa criança 

deve ser domesticada e amestrada segundo normas e regras educacionais fundadas na ordem da 

razão [...] (GAGNEBIN, 1997, p. 85-86) 
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É justamente esse sentimento de ameaça que a família de Raquel parece sentir em relação 

aos pensamentos e desejos da menina. Esse ressentimento acerca da imaginação dela pode ser 

identificado nos momentos em que ela é cortada em sua autonomia: primeiro o irmão, dizendo “- 

Guarda essas ideias para mais tarde, tá bem? E em vez de gastar tempo com tanta bobagem, 

aproveita para estudar melhor. Ah! E olha: não quero pegar outra carta do André, viu?” (NUNES, 

2011, p. 18) e, depois, a irmã, que retruca: “Como é que você pode pensar tanta besteira, hem, 

Raquel?” (BOJUNGA, 2011, p. 23). 

Dessa maneira, notam-se os discursos repressivos aos desejos e pensamentos da menina. 

Ao que parece, a família de Raquel prefere silenciar os desejos da menina e por vezes sua 

criatividade parece descabida e ofensiva. O jeito é deixar a vontade guardada na bolsa. 

 

A VONTADE DE SER MENINO 

 

Inegavelmente, ainda lidamos com condições excludentes a que muitas mulheres são 

submetidas, sejam elas no mercado de trabalho, sejam em situações sociais diversas. Para Sérgio 

Carrara (2009), em seu texto “Educação, diferença e desigualdade”, até o século XX as mulheres 

eram consideradas inferiores aos homens, por serem vistas pela sociedade como sujeitos que 

tinham o cérebro menor e significativamente menos desenvolvido que o do homem. De acordo 

com o autor: 

 
[...] até o início do século XX, uma das justificativas para a não extensão às mulheres do direito 

ao voto baseava-se na ideia de que elas possuíam um cérebro menor e menos desenvolvido que o 

dos homens. Esse imperativo de encontrar no corpo as razões de tais diferenças, ou seja,  de 

essencializá-la ou naturalizá-la, explica-se pela própria preponderância formal dos princípios 

políticos do Iluminismo. (CARRARA, 2009, p. 13) 

 

Bojunga faz uma crítica a essa sociedade machista ao criar o desejo de ser menino em 

Raquel. Durante a leitura da obra, fica claro o posicionamento de Bojunga a respeito da 

desigualdade de gênero. Raquel deseja ser menino, pois acredita que isso resolveria muito de seus 

problemas, já que lhe parece ser sempre o homem o sujeito que tem o poder de dar a última 

palavra em tudo. A menina se inquieta com o que vê, parece ilógico para ela. No trecho a seguir, 

pode-se perceber a falta de entendimento que Raquel tem em relação ao marido de sua tia 

Brunilda, que por não querer que a esposa trabalhe, dá tudo o que ela quer, desde que ela fique 

em casa; 

 
Fiquei pensando no tio Julio. Meu pai diz que ele dá um duro danado pra ganhar o dinheiro que 

ele ganha. Se eu fosse ele, eu ficava pra morrer de ver a tia Brunilda gastar o dinheiro numas coisas 

que ela enjoa logo. Mas ele não fica. Eu acho isso tão esquisito! Outra coisa um bocado esquisita 

é que, se ele reclama ela diz logo: ‘Vou arranjar um emprego.’ Aí ele fala: ‘De jeito nenhum!’ E 

dá mais dinheiro. Pra ela comprar mais. E pra continuar enjoando. Vou ver se um dia entendo essa 

jogada. (BOJUNGA, 2011, p. 25) 

 

Por perceber que o sujeito masculino possui vantagens e uma credibilidade maior na 

sociedade, Raquel sempre cria em seus escritos personagens masculinos que têm como 

características tudo o que ela gostaria de ser, mas não pode. Além disso, Raquel também não 

entende o caso da irmã, que sonha com o casamento, como fica claro no trecho que segue: 
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Essa irmã que eu tô falando é bonita pra burro, você precisa ver. Nem sei o que ela é mais: se 

bonita ou mascarada. Imagina que outro dia ela me disse: ‘Eu sou tão bonita, que não preciso 

trabalhar nem estudar: tem homem assim querendo me sustentar; posso escolher à vontade’. 

(BOJUNGA, 2011, p. 13) 

 

Certo dia, ao ser questionada sobre quem era André, a menina foi logo tentando escapar 

das confusões que poderiam se formar por conta das cartas e disse que André era um amigo 

inventado. Achando isso estranho, o irmão questiona o porquê de ela ter inventado um amigo e 

não uma amiga. Nesse momento fica claro, pela fala da personagem principal o porquê do desejo 

que ela tem de ser menino. 

 
[...] por que é que você inventou um amigo em vez de uma amiga? Porque eu acho muito melhor 

ser homem do que mulher. [...] olha: lá na escola, quando a gente tem que escolher um chefe pras 

brincadeiras, ele é sempre um garoto. Que nem chefe de família: é sempre um homem também. Se 

eu quero jogar uma pelada, que é tipo do jogo que eu gosto, todo mundo faz pouco de mim e diz 

que é coisa pra homem; se eu quero soltar pipa, dizem logo a mesma coisa. É só a gente bobear 

que fica burra: todo mundo tá sempre dizendo que vocês é que têm que meter as caras no estudo, 

que vocês é que vão ser chefe de família, que vocês é que vão ter responsabilidade, que – puxa 

vida! – vocês é que vão ter tudo. Até pra resolver casamento – então eu não vejo? – a gente tá 

sempre esperando vocês resolverem as coisas pra gente. Você quer saber de uma coisa? Eu acho 

fogo ter nascido menina. (BOJUNGA, 2011, p. 16-17) 

 

Assim, Raquel resolve isso na escrita e guarda tudo na bolsa: todos seus personagens mais 

criativos são masculinos, o galo Afonso, o galo Terrível, o alfinete de fraldas. Quando a menina 

cria personagens femininos, ela acaba desenvolvendo nelas características que as inferiorizam em 

relação aos homens, como é o caso da personagem “a Guarda-Chuva”, como se pode perceber no 

trecho: “O homem então fez um guarda-chuva menor que guarda-chuva homem. E usou uma seda 

cor-de-rosa toda cheia de flor. O cabo ele não fez reto não: disse que guarda-chuva mulher tinha 

que ter curva. E pendurou no cabo uma correntinha que às vezes guarda-chuva homem não gosta 

muito de usar” (BOJUNGA, 2011, p. 48). Mesmo criando uma personagem feminina nas suas 

estórias, a menina acaba atribuindo um discurso de interiorização, ao falar da fabricação da 

Guarda-Chuva mulher. Assim, Raquel representa em sua brincadeira o mundo a sua volta. Tudo 

isso sem perder de vista a problematização muito interessante trazida sobre a diferença entre os 

gêneros na sociedade. 

 

A VONTADE DE SER ESCRITORA 

 

Essa é, sem dúvidas, a vontade de maior importância no enredo, a vontade “gorda”, como 

ela mesma chama, pois é a partir dela que a obra ganha vida. Raquel é uma menina que adora 

criar estórias, pessoas, animais, entre outros seres imaginários. A imaginação é algo indispensável 

para a vida de Raquel, pois é por meio da fantasia que Raquel recria seu mundo. No caso da 

escrita, ela descobre um jeito de poder imaginar e inventar livremente sem ninguém atrapalhar. 

Por meio da escrita, Raquel está livre. 

De acordo com Gladir da Silva Cabral (2007), em seu texto “Imaginação e construção da 

identidade na obra de Monteiro Lobato”, “Há algo revolucionário no desafio poético de refazer 

todas as coisas pelo exercício da imaginação, de criar um espaço mítico, próximo da natureza, em 

que pessoas e animais parecem se entender no tempo certo” (CABRAL, 2007, p. 109). Esse 

espaço mítico provindo da imaginação que o autor menciona pode ser facilmente notado nas 
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estórias que Raquel cria, nas quais a menina mistura pessoas e animais de maneira harmoniosa e 

divertida. 

Ainda nesse texto, Cabral (2007) cita Kieran Egan (2005) para melhor explicar o poder da 

imaginação, da fantasia, pois para Cabral “[...] tanto a fantasia quanto a identidade individual e 

coletiva se fazem pela linguagem” (CABRAL, 2007, p. 112). Nas palavras de Egan: 

 
A fantasia vem sempre junto com a linguagem. Uma vez que aprendemos a gerar palavras, 

descobrimos com maior ou menor prazer que se podem usar palavras para descrever coisas que 

não existem. Podemos mentir, podemos criar ficções, podemos construir mundos de faz de conta. 

[...] a fantasia é parte de nossa herança humana. (EGAN, 2005 apud CABRAL, 2007, p. 112) 

 

Raquel faz uso da linguagem escrita para criar estórias que a libertem do mundo opressor 

que a cerca. Mesmo sendo estórias, a menina faz uso de elementos reais que estão ao seu redor. 

Esse sentimento de liberdade que a menina experimenta ao escrever pode ser percebido no trecho 

a seguir: 

 

Enquanto eu escrevia a ‘História de um Galo de Briga e de um Carretel de Linha Forte’, a vontade 

de escrever andou tão magrinha que já não pesava quase nada. Que alívio. Acabei até mudando de 

ideia: resolvi que se eu queria escrever qualquer coisa eu devia escrever e pronto. Carta, 

romancinho, telegrama, o que me dava na cabeça. Queriam rir de mim? Paciência. Melhor rirem 

de mim do que carregar aquele peso dentro da bolsa amarela. (BOJUNGA, 2011, p. 103)  

 

Além de perceber o poder da escrita como algo libertador, pode-se notar que todas as 

estórias que a menina cria são compostas por personagens que têm como características próprias 

os desejos reprimidos dela e também o modo como ela vê as coisas ao seu redor. O alfinete de 

fraldas escrevia todas as coisas que pensava e vivia se escondendo para que ninguém o 

encontrasse e o colocasse no lixo, como fica claro no trecho a seguir: 

 

Já não aguento mais viver aqui jogado: passa gente em cima de mim; chove, eu fico todo molhado, 

pego cada ferrugem medonha; e cada vez que varrem a rua eu esfrio: ‘pronto! Vão achar que eu 

não sirvo mais pra nada, vão me levar no caminhão do lixo’; me encolho todo pra vassoura não 

me ver; e depois que ela passa, e depois que o susto passa, eu risco na calçada um anúncio de mim 

dizendo que eu sirvo, sim; mas nada nunca acontece. (BOJUNGA, 2011, p. 43-44) 

 

O segundo personagem é o galo Terrível, que está sempre brigando mesmo sem querer, 

pois isso foi algo que lhe foi cobrado desde pequeno, como podemos ver no fragmento a seguir: 

“Assim que ele nasceu, resolveram que ele ia ser um galo de briga tão brigão, tão ganhador de 

todo mundo, tão terrível, que o melhor era ele se chamar Terrível de uma vez e pronto” 

(BOJUNGA, 2011, p. 92). Raquel não era obrigada pela família a brigar como Terrível, mas 

também vivia sob a influência dos pais, que queriam decidir o que ela devia ou não fazer. Mesmo 

sem querer, Raquel sempre se metia em confusão porque ninguém entendia seu jeito de levar a 

vida e entender o mundo. 

E por fim, o terceiro: o galo Afonso é o que mais representa o pensamento de Raquel sobre 

como deveria ser a sociedade, pois essa personagem é alguém que mesmo sendo homem e tendo 

como privilégio, dado pela sociedade, o poder de mandar e desmandar nas mulheres, ele pensa 

que a sociedade deveria ser igualitária e que as galinhas do seu galinheiro deveriam decidir o que 

fazer, como se pode perceber no fragmento: 
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Quando eu expliquei que desde pequenino eu sonhava com um galinheiro legal, todo mundo dando 

opinião, resolvendo as coisas, achando furada essa história de um galo mandar e desmandar a vida 

toda, sabe o que elas fizeram? Chamaram o dono do galinheiro e deram queixa de mim. 

(BOJUNGA, 2011, p. 36)  

 

Assim como Afonso, Raquel sonha com uma sociedade em que a mulher possa resolver as 

coisas da mesma maneira que um homem, principalmente sobre elas mesmas. Raquel deseja que 

as mulheres passem a ter uma posição de igualdade na sociedade. Por conta disso, Raquel escreve 

e põe para fora aquilo que não consegue resolver em sua realidade. A imaginação e o processo de 

escrita servem de consolo, a bolsa, de esconderijo para todas essas vontades. 

 

CONCLUSÃO 

 

Por meio do desenvolvimento deste trabalho, foi possível compreender melhor como a 

criança foi e ainda está colocada em nossa sociedade. Os resquícios de seu silenciamento ainda 

se fazem presentes. Por isso, quase 30 anos depois de sua primeira publicação, a história de Raquel 

ainda ecoa em nossas discussões e permite identificação a muitos leitores, sejam eles jovens ou 

adultos. 

Quanto às revelações obtidas com a bolsa amarela, percebeu-se, ainda mais, que o mundo 

infantil é, sem dúvidas, um mundo fantástico onde tudo é possível por meio da imaginação, onde 

o faz de conta é algo indispensável para o desenvolvimento infantil e, muitas vezes, única saída 

para se encarar uma dificuldade, como a opressão que Raquel enfrentou em sua casa e, claro, pela 

construção social ao seu redor. 

As três vontades da menina são frutos da realidade rígida em que Raquel vive. Enquanto 

não pode ser grande, Raquel estranha os adultos e desabafa com seu amigo imaginário. Já que 

ninguém ali a ouve, ela recorre a André, leitor bondoso. Enquanto não pode ser menino, Raquel 

inventa personagens masculinos com quem se identifica e reproduz de modo criativo sua própria 

realidade. Por fim, pela escrita, Raquel se liberta e se reinventa. Guarda tudo na bolsa, que se 

torna lugar especial. Ao guardar, Raquel não está abafando suas vontades, pelo contrário, põe 

para fora aquilo que está preso no peito. Sai pela escrita a angústia de se sentir deslocada mesmo 

estando entre os seus. 

Se chegamos até aqui é porque um dia já nos sentimos como Raquel e hoje usamos o poder 

da pesquisa e da escrita acadêmica para entender melhor a infância e a Literatura. Sempre 

defendendo que a este pode ajudar àquela. 
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DUAS RAZÕES PARA NÃO CHORAR:A ELABORAÇÃO DO LUTO 

PELA LITERATURA INFANTIL 

 

Gladir Cabral (UNESC) 

Gislene Camargo (UNESC) 

Eloisa da Rosa Oliveira (UFSC) 

 

Resumo: Como tratar com as crianças sobre o tema da morte? Como superar as barreiras 

para estabelecer um diálogo mínimo com elas sobre a finitude e os limites da vida? Talvez 

nem nos demos conta, mas as crianças lidam com a experiência da morte constantemente 

em seu cotidiano: um inseto que morre, um animal morto na beira da estrada, um desenho 

animado, um filme, um desenho animado um vídeo-game. Neste trabalho, estabelecemos 

como objetivo entender como a literatura, em específico a Literatura Infantil, pode 

contribuir para o entendimento da vida e dos processos relacionados ao luto e à morte. São 

várias as obras voltadas para o público infantil, que despontaram no Brasil a partir da 

década de 1970, abordando o tema do luto. Tais obras literárias auxiliam na elaboração do 

trauma da perda (tanto para quem as escreve, quanto para quem as lê). Em razão dessas 

reflexões, selecionamos como corpus duas obras infantis – Menina Nina: duas razões para 

não chorar, de Ziraldo, e O jogo de amarelinha, da autora Graziela Bozano Hetzel – a fim 

de refletir sobre os caminhos da linguagem literária para lidar com o tema da morte. 

Situamos, neste trabalho, a infância na perspectiva filosófica de Walter Benjamin e, no que 

tange ao aporte teórico sobre a morte, nos baseamos em Torres (1999); e Kübler-Ross 

(1998), entre outros. As crianças protagonistas das obras analisadas representam as muitas 

crianças que convivem com a perda, com a morte, com o luto, com os adultos, culturas, 

enfim, com as explicações e crenças relacionadas à morte. 

Palavras-chave: Literatura infantil. Morte. Linguagem. 

 

A arte existe porque a vida não basta. 

(Ferreira Gullar) 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em um primeiro momento, vale ressaltar brevemente o enredo de cada obra escolhida para 

análise. A primeira, de Ziraldo, narra a história de Nina, sua primeira neta, e, também, sobre a 

morte de sua esposa Vilma que, no livro, é a vovó Vivi. Ziraldo conta, em meio às ricas ilustrações 

de fotos pessoais e desenhos de Nina, como Vilma e a menina tinham um laço afetivo fortificado, 

achavam-se parecidas, interessadas uma pela outra, e, de repente, conta também como vovó Vivi, 

certo dia, não acordou e “dormiu” para sempre. Segundo noticiários da época, Vilma, esposa de 

Ziraldo, faleceu durante o sono aos 45 anos, vítima de infarto. O livro, além de contar a história 

de Vovó Vivi como matriarca da família, narra uma conversa entre o narrador e a Nina, que, 

inconsolável e aflita, não compreendia a falta da avó. Desse modo, através da literatura o autor 

parece elaborar para si e para a neta o sentido da morte. Do mesmo modo, seus leitores podem, 

por meio desse enredo, elaborar seu próprio luto, como vamos discutir a seguir. 

No segundo livro, de Graziela Bozano Hetzel, Letícia é a protagonista infantil e trava uma 

batalha difícil entre a dor da perda da mãe e a aceitação da madrasta. Numa narrativa delicada e 

melancólica, a autora narra momentos do jogo de amarelinha, traçado em chão batido pela Lúcia, 

nova companheira de seu pai, para Letícia brincar. Na brincadeira, a menina evita passar pelo 

“céu”, pois é lá que dizem que sua mãe está, junto ao seu cachorrinho. Nesse processo dolorido, 
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alguns sentimentos se misturam como o medo de esquecer a mãe, o choro de saudade, a raiva. 

Neste enredo, diferentemente do primeiro, há pouca conversa. Os conflitos vão sendo dissolvidos 

em silêncio, mas com troca de olhares e de cuidados entre os personagens – pai, Lúcia e Letícia. 

Numa noite em que teve febre, Letícia delira e vê a mãe a seu lado a noite toda. Quando acorda, 

percebe que é a madrasta que está ali. A partir de então, a menina começa a aceitar aos 

poucos os cuidados, passa a chamá-la pelo nome e deixa sua mãe, finalmente, ir para o “céu”. 

Ambos os enredos são completamente diferentes e carregam, contudo, um ponto de 

contato: a morte. De um lado, a história alegre da amizade entre neta e avó e no final a dor da 

perda desta e a conversa delicada para entender onde ela foi parar. De outro, uma história que 

narra a tristeza desde o início, representada no jogo de amarelinha, mas que sugere momentos de 

esperança e consolo em seu final, quando a personagem passa a aceitar a perda. Temos, portanto, 

aqui duas razões-livros para a criança-leitor não chorar. 

 

DA NEGAÇÃO À ACEITAÇÃO: OS ESTÁGIOS 

DO LUTO REPRESENTADOS NA LITERATURA INFANTIL. 

 

Lidar com a morte e o processo de elaboração do luto trata-se de um desafio para adultos e 

crianças. No caso das crianças, especialmente, é importante que haja auxílio e orientação para que 

o período de luto transcorra normalmente sem gerar grandes interferências negativas tanto no seu 

desenvolvimento quanto na vida adulta. Para auxiliar na comunicação entre pais e crianças, 

acreditamos que a literatura infantil e os enredos que tratam da mortepodem ser fortíssimos 

instrumentos56 
para essa necessária elaboração do luto. 

Alguns autores da área da Psicologia defendem haver uma relação entre a idade cronológica 

e o entendimento do conceito de morte, de acordo com o nível cognitivo. No livro A criança 

diante da morte, Torres (1999) comenta, entre outras pesquisas, a de Furman dizendo que algumas 

crianças com menos de 3 anos já são capazes de compreender a morte como processo final da 

vida. De acordo com Furman (1978)
 
“a capacidade da criança para compreender os aspectos 

concretos da morte é fundamental para uma melhor elaboração do luto.” Nesse sentido, os 

autores destacam que é de extrema importância que haja diálogo sobre a morte com as crianças, 

sempre que a curiosidade partir delas. 

Segundo Torres (1999): 

 

Para ajudar no processo de luto, algumas medidas são importantes, tais como: promover a 

comunicação aberta e segura dentro da família, informando a criança sobre o que aconteceu; 

garantir que terão o tempo necessário para elaborar o luto, e que terão um ouvinte compreensivo 

toda vez que expressarem saudade, tristeza, culpa, raiva; e, finalmente, no caso da morte de um 

dos pais, assegurar-lhes que continuarão tendo proteção, pois não é incomum que a criança tenha 

medo de perder o pai sobrevivente e de que a morte venha buscá-la também. Essa garantia de 

segurança será facilitada quando a criança tiver um relacionamento seguro com os pais antes da 

perda (p. 123). 

 

Considerando a primeira medida citada, a da comunicação aberta, podemos pensar na 

leitura de histórias infantis que falem sobre o processo da morte e do luto como um suporte 

importante para toda a família que enfrenta esse momento. Durante a leitura, ocorre o processo 

                                                 
56 Ao utilizar a palavra “instrumento” estamos fugindo da concepção de literatura pedagogizante e utilitária, 

como alerta Zilberman, no livro Literatura Infantil na Escola (2003). Os livros infantis aqui analisados, 

embora possam servir para fins “terapêuticos”, não apresentam moral da história ou fundo pedagógico, 

resguardando a linguagem literária e poética. 
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de alteridade, ou seja, o leitor se reflete no outro, se identifica com aquilo que lê, compreendendo 

a situação vivida pelo personagem, muitas vezes, como sendo sua. Assim, num movimento de 

alteridade, é possível que o leitor, por meio de determinadas leituras, consiga refletir sobre 

algumas questões pessoais a partir daquela história que está lendo. Alteridade – termo bakhtiniano 

- que representa que o ser se constitui se refletindo no outro, “A compreensão de um texto sempre 

é um correto reflexo do reflexo. Um reflexo através do outro no sentido do objeto refletido” 

(BAKHTIN, 2011, p. 319) 

Nessa direção, se pensarmos no caso dos livros que estamos analisando, é bem provável 

que uma criança que está em processo de elaboração do luto, seja pela perda da mãe ou da avó ou 

até mesmo outro familiar, possa se identificar com a história de Letícia e Nina e passar a entender 

melhor a morte, a exemplo das personagens infantis que também sofreram e passaram a lidar 

melhor com a dor da saudade. 

Torres (1999)
 
fala também sobre a importância de que a conversa sobre a morte seja feita 

antes mesmo das situações de luto. Assim, na medida em que as crianças tiverem curiosidade e 

os familiares conversarem abertamente sobre o assunto, haverá maior facilidade no momento 

necessário de comunicar a morte à criança. Desse modo, até mesmo crianças que ainda não 

viveram essa experiência de perda de familiar podem entender melhor o conceito da morte a partir 

dessas leituras. 

No livro Sobre a morte e o morrer, Kübler-Ross (2008) estabelece cinco estágios na 

elaboração do luto, para entendimento e aceitação da morte. A princípio, seus estágios se aplicam 

aos pacientes terminais que recebem a notícia de que irão morrer, uma vez que sua pesquisa se dá 

a partir de entrevistas e acompanhamento desses pacientes. Porém, alguns desses cinco estágios 

também podem se aplicar (e tomamos aqui a liberdade para isso) para pensar no mesmo processo 

pela perspectiva dos familiares e entes queridos que precisam lidar com a morte de seus familiares 

queridos. Nos dois enredos infantis que estamos analisando, alguns desses estágios aparecem em 

situações vividas pelas personagens. 

Segundo Kovács57 
(1992, p.50), “a primeira reação diante da perda de uma 

pessoa amada é a negação, e se o adulto reforça essa atitude, fica difícil passar para as 

outras fases do luto”. Do mesmo modo, Klüber-Ross apresenta o primeiro estágio como o de 

negação e isolamento, momento em que não há aceitação do fato e, em contrapartida, surge o 

questionamento sobre isso ser justo ou não: “a negação funciona como um pára-choque depois de 

notícias inesperadas e chocantes.”(KLÜBER-ROSS, 2008, p.44). 

Relacionado a isso, Kovács (1992) diz que nessa etapa é importante que se converse com 

a criança e não oculte a verdade, para que ela possa trabalhar essa etapa da aceitação do fato: 

No caso das meninas Nina e Letícia, não há no enredo período de negação do ocorrido, 

embora haja momento de isolamento, quando Letícia não quer conversar nem ver ninguém da 

casa, após o pai ter quebrado o vaso que era de sua mãe e ter visto a madrasta limpando os cacos: 

“Não quer saber quem arrumou o vaso tão bonito, bonito de doer o coração. Agora acabou, 

aperta os olhos, não quer ver a madrasta agachada no chão. Solta-se dos braços do pai, corre até 

o pátio de torrar café. Precisa ficar sozinha.”(HETZEL, 2007, p.15) 

Em outro momento, Letícia se isola: “Encolhe o corpo, engole os soluços, cobre o rosto 

com o braço. Vai ficar ali para sempre, não volta mais para casa, pronto! A decisão acalma-

a.”(HETZEL, 2007, p.15) 

                                                 
57 O ocultamento da verdade perturba o processo de luto da criança e a sua relação com o adulto. A 

criança também gostaria de negar a morte, mas quando os fatos contradizem o que lhe informam, fica 

completamente perturbada e frustrada. (KOVÁCS, 1992, p.50). 
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No caso de Letícia, além de tudo, a personagem parece ter dificuldades de verbalizar sua 

dor e seu isolamento se dá também em atitudes introspectivas como não querer brincar, recusar-

se a chamar a madrasta pelo nome, recusar-se a dar respostas, fechar-se em choro e silêncio: 

 

- Que foi isso? Que bicho te mordeu? – exausta, a madrasta se deixa cair ao lado da menina. Letícia 

não responde e as duas ficam ali, se mirando. Espanto e dor nos olhos refletidos. Depois se 

levantam e continuam, sonâmbulas, o caminho de casa.(HETZEL, 2007, p.12) 

 

A menina busca seu refúgio na casa de Siá Ana, que parece ser uma contadora de histórias 

da vizinhança. Lá, as crianças se reúnem para ouvi-la ao cair da noite: “Cai o sereno, tremelicando 

a meninada que se espalha, buscando o calor das cobertas. Letícia ainda fica lá, sem vontade de 

ir para casa.” (HETZEL, 2007, p.20). Ouvindo as histórias, a menina esquece sua dor e sonha com 

os personagens da narradora. 

Nessa história, percebe-se uma limitação comunicativa também por parte do pai e da 

madrasta; não há muita conversa entre os três. Como disse Torres anteriormente, a conversa com 

a criança nessa etapa é fundamental. Kováes contribui para a questão dizendo: “A morte da mãe, 

do pai ou do irmão provoca uma imensa dor; falar dessa morte não significa criar ou aumentar 

a dor, pelo contrário, pode aliviar a criança e facilitar a elaboração do luto.”(KOVÁCS, 1992, p.50) 

Torres também se posiciona sobre a importância dessa comunicação: “a evolução do 

processo de luto da criança [...] é enormemente influenciada pelo que lhe é dito, como é dito, e, 

no caso da morte de um dos pais, como o genitor sobrevivente reage e como espera que a criança 

reaja.”(TORRES, 1999, p. 122).
 

Ainda segundo Torres, “crianças que não expressam verbalmente a dor da perda podem 

deslocá-la para uma situação externa, evitando, assim, lidar diretamente com o conflito 

interno.”(TORRES, 1999, p. 123)
 
Ao que nos parece, é o que acontece com Letícia, que desconta 

sua angústia no jogo da amarelinha, no vaso quebrado, no arranhão que leva no braço quando 

corre tentando fugir da madrasta que foi buscá-la na casa de Siá Ana. Entendemos essas 

reações também como uma forma de negação. 

O segundo estágio apresentado por Kübler-Ross é a raiva. Segundo Worden (1998), a raiva 

está associada à negação. Como forma de se proteger da dor, o sujeito enlutado responde ao luto 

com atitudes raivosas e de incompreensão em relação à morte. Nessa etapa, é comum que surjam 

alguns questionamentos e sensação de raiva em relação à pessoa perdida. Podemos notar esse 

comportamento nas duas histórias analisadas. Tanto Nina quanto Letícia se questionam após a 

morte de seus familiares, demonstrando raiva e incompreensão: 

 

Nina: Vovó, você nunca disse que queria ir embora assim, sem dizer adeus. Não era isso, vovó, 

que estava combinado. Vovó, e suas promessas? Vovó, e nossas viagens? [...] Vovó, e os meus 

segredos? Para onde você levou? E como é que eu vou crescer sem você me ver 

crescer?(ZIRALDO, 2005, p.28) 
 

Letícia: Os olhos azuis faíscam de raiva. A menina sacode a cabeça numa negativa muda, estica 

o queixo em rebeldia, apertando na mão a pedrinha. Para pegar a pedra na volta tem que ir até o 

céu, e isso ela não quer. No céu está seu cachorrinho Xerife, a preá Joaninha...no céu está Clara, a 

mãe de Letícia. Será que ninguém entende por que ela nunca vai ate lá? Sente as lágrimas 

queimarem seus olhos. Com raiva, esfrega as bochechas, limpando-as. (HETZEL, 2007, p.8-9) 
Os olhos de Letícia relampejam de raiva, se anuviam de dor. – Letícia! – Letícia! A voz do pai 

chega até ela, distante. Não responde. Por que saudade dói tanto, por quê? (HETZEL, 2007, p.17) 
 

No primeiro fragmento, Nina faz questionamentos para a própria avó, pois não entende o 

motivo pelo qual ela partiu sem se despedir, desfazendo planos e combinados. Essas perguntas 
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serão peça-chave parra o fechamento do livro, quando o narrador explica para Nina o que está 

acontecendo. Nos dois outros fragmentos, nota-se um conflito mais doloroso, pois Letícia, como 

já dito antes, não consegue verbalizar tão bem suas dúvidas. A menina se sente incompreendida 

em sua dor, o que se reflete em atitude rebelde contra a madrasta e o jogo de amarelinha, já que 

se recusa a pisar no céu. No último fragmento, ela não responde ao pai e logo se questiona por 

que dói tanto. Notamos nesse ponto que apesar da tentativa do pai, existe uma dificuldade de 

comunicação, o que pode agravar a dificuldade de aceitação de Letícia. 

Na sequência, o terceiro estágio proposto por Kübler-Ross é a barganha: “Se, no primeiro 

estágio, não conseguimos enfrentar os tristes acontecimentos e nos revoltamos contra Deus e as 

pessoas, talvez possamos ser bem-sucedidos na segunda fase, entrando em algum tipo de acordo 

[...]”.(KLÜBER-ROSS, 2008, p.91)
 
No que diz respeito aos livros infantis analisados, poderíamos 

considerar a conversa do narrador com Nina uma espécie de barganha a caminho da aceitação. 

Depois dos tantos questionamentos da menina, o narrador diz: 

 

Nina, você vai ter de entender, tem gente que é deste jeito: não gosta de despedidas. Não chore, 

Nina, não chore. Ou melhor chore bastante. A 

gente afoga nas lágrimas a dor que não entendemos. Mas espere, Nina, espere, porque há duas 

razões para não chorar. (ZIRALDO, 2005, p.31-33) 

 

Na sequência, o narrador continua dando duas opções para a Nina entender a morte. Por 

um lado, ela pode pensar que a vovó está num sono profundo e elas podem se encontrar em 

sonhos. Por outro, pode pensar que ela está num lugar muito legal chamado Céu observando tudo 

que a Nina continua fazendo. E encerra dizendo: “Portanto, não chore mais e vá dormir, minha 

querida. Dos dois jeitos desse adeus é que a gente inventa a vida.”
  

Aqui, nota-se o quanto o imaginário e a literatura podem colaborar nesse processo de 

elaboração do luto. A partir daqui, a vida pode ser (re)inventada de uma forma menos dolorosa e, 

nem por isso, menos lúcida, já que dos dois jeitos há a despedida necessária e a continuidade da 

rotina. 

O narrador sugere, portanto, que Nina se despeça e que mantenha boas lembranças da vovó, 

podendo encontrá-la em sonhos ou conversando com ela em pensamento, dando um “adeusinho” 

antes de dormir. São as duas razões para não chorar. A criança que lê essa história acompanha o 

processo da personagem e pode tomá-lo como exemplo, de modo que a fala do narrador também 

possa ser direcionada à criança leitora. 

Vale destacar que quando Kübler-Ross (2008) fala do estágio da barganha, ela está se 

referindo a outro contexto, quando os pacientes negociam com Deus sua cura ou seu tempo de 

vida, fazendo promessas ou se comportando melhor na espera de alguma mudança. Aqui, nós 

estamos tentando aplicar o conceito a uma outra situação, fazendo as devidas ressalvas. A 

barganha, nesse caso, trata-se de negociar a interpretação da morte para entender como as coisas 

serão daquele momento em diante ou até mesmo fazer a devida despedida, como um ritual 

necessário. 

O último estágio citado por Kübler-Ross (2008) é o da aceitação. Quando os pacientes 

aceitam que a morte está chegando e aproveitam este momento para estar em comunhão com seus 

entes queridos. No caso dos familiares em processo de luto, Worden (1998), embasado em Gorer, 

diz: “A aceitação das condolências com gratidão é um dos sinais mais confiáveis de que a pessoa 

enlutada está elaborando o luto de forma satisfatória” (GORER, apud WORDEN, 1998, p.32). 

Worden complementa: “Há um sentido no qual o processo de luto pode ser terminado, ou seja, 

quando as pessoas readquirem interesse pela vida, sentem-se mais esperançosas, mais gratificadas 

e se adaptam a novos papéis” (WORDEN, 1998, p.32). 
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Segundo Torres (1999), um dos principais fatores que marcam a superação do luto é a 

aceitação da perda e “[...] encontrar outra pessoa para amar, o que é uma indicação de que o 

processo de luto transcorreu normalmente” (p.122). Kovács colabora com a questão dizendo que 

“o processo do luto está finalizado quando existe a presença da pessoa perdida internamente em 

paz, e há um espaço disponível para outras relações. A criança pode simbolizar esta 

ausência/presença, através de jogos e brincadeiras. “ (KOVÁCS, 1992, p.51) 

Nas duas histórias analisadas essa finalização do processo de elaboração do luto fica bem 

clara. No caso de Nina, o livro Menina Nina encerra com as duas razões para não chorar, trazendo 

mensagem de esperança e duas ilustrações da menina feliz sonhando com a vovó, na primeira 

opção de despedida, e dando um adeus sorridente antes de dormir na segunda opção para “não 

chorar”. As duas mensagens trazem consolo e otimismo à menina: 

 

Razão 1: Se muito além desse sono que vovó está dormindo não existe nada mais [...]. Aí, você 

pode, Nina, ir dormir o seu soninho, e sonhar um sonho bom, pois vovó não está sofrendo[...]. 

Pode parar de chorar.(ZIRALDO, 2005, p.35) 
Razão 2: Se, porém, depois desse sono imenso, vovó Vivi despertar num outro mundo, feito de 

luz e de estrelas, veja, Nina, que barato!!! Que lindo virar um anjo. Que lindo voar no 

espaço!(ZIRALDO, 2005, p.35) 

 

Enquanto isso, no enredo de Letícia, no livro O jogo da amarelinha, também ocorre um 

processo de aceitação representado em várias atitudes da personagem principal. Novamente, a 

menina não verbaliza e nem conversa sobre suas dores e pensamentos, mas, ainda assim, consegue 

passar pelas etapas até aceitar sua perda. 

Primeiro, nota-se que a menina relaciona as flores e o vaso de flor que tem em casa com a 

presença da mãe: “Não gosta daquele jogo. Gostar, gosta de pegar flores [...] como fazia a sua 

mãe.” (HETZEL, 2007, p.10) 

Este é o pensamento de Letícia quando nega o jogo de amarelinha no início do livro. 

Depois, chega em casa e pega o vaso que era da mãe: “De olhos fechados, Letícia mergulha o 

rosto no buquê de mimosas. As pequenas flores, pompons amarelos, fazem cócegas em seu nariz.” 

(HETZEL, 2007, p.13) 

Em seguida, o pai chega e a abraça de surpresa, deixando o vaso cair no chão e se quebrar. 

É quando a menina pensa: “Agora acabou” e sai correndo para chorar na rua. Isso ainda acontece 

na fase de negação e raiva, mas na última página, como fechamento do livro, a exemplo do 

que disseram os teóricos acima citados sobre a aceitação, a menina sai para colher flores com 

Lúcia trazendo vários elementos simbólicos que evidenciam a aceitação: 

 

Alisa com o dedo a cicatriz rosada que serpenteia em seu braço magro. Mais tarde vai colher flores 

com Lúcia. Quer encher o vaso novo que o pai comprou. Em um pé só recomeça a pular, brincando 

de amarelinha...(HETZEL, 2007, p.31) 

 
Aqui nós temos quatro elementos a serem analisados: primeiro, a ferida sendo alisada como 

símbolo de cicatrização não só da ferida física, mas também da emocional. Ao lado desta página, 

está a ilustração de Letícia com a mão no braço sorrindo a frente do desenho do jogo de amarelinha 

no chão. Ou seja, alisar esta ferida representa que ela está curando e voltando a sorrir, já que as 

outras ilustrações mostram a menina triste ou chorando. 

O segundo elemento aqui seria a aceitação de uma nova pessoa a ser amada, que é a 

madrasta Lúcia. Conforme disse Torres (1999), Letícia conseguiu se abrir para amar outra pessoa 

além de sua mãe, o que indica o luto sadio. Ou seja, abriu-se um espaço disponível para novas 
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relações, como disse também Kovács (1992). Esse processo fica claro no momento em que a 

menina fica doente e precisa dos cuidados de Lúcia. Durante o período de febre, Letícia delira e 

vê a mãe a cuidando. Depois, quando se dá conta de que Lúcia é quem a cuida, é como se ocorresse 

um ritual: 

 

Não é Clara, é a madrasta, e a menina solta o choro de mansinho, o rosto virado para a janela. O 

dia vai clareando. Sem barulho, Letícia deixa Clara voltar para o céu. (HETZEL, 2007, p.31) 

 

Nesta cena, a menina finalmente aceita se despedir da mãe e “deixá-la ir”. É a partir de 

então que as atitudes da menina começam a mudar. 

O terceiro elemento está simbolizado pela compra do vaso novo, o que representa a 

esperança e otimismo para a continuidade, ao mesmo tempo em que preserva a lembrança 

carinhosa da mãe, agora com menos dor. Kovács (1992) cita Raimbault explicando essa troca de 

objeto velho por objeto novo como trabalho de desidentificação, quando o sujeito em processo de 

luto aceita resguardar lembranças do objeto do ente perdido e investir energia em outro objeto. 

Nesse caso, o fato da menina querer encher o vaso novo com flores representa um processo de 

luto sadio também. Letícia aceita que o vaso velho quebrou e que sua mãe foi embora e fica feliz 

com o vaso novo. 

Por último, o quarto elemento analisado é o retorno ao jogo de amarelinha. Como disse 

Kovács (1992), a criança pode simbolizar a sensação de ausência/presença através de jogos e 

brincadeiras. Desse modo, Letícia retorna a brincar de amarelinha, sem receio de ir até o “céu”. 

Aproveita para pedir a aprovação da madrasta, chamando-a pelo nome o que reitera o novo afeto: 

“- Tá certo agora, Lúcia? A surpresa deixa a madrasta muda. Letícia nunca a chamou pelo nome. 

Às vezes, ela tinha a impressão de que isso nunca aconteceria.” (HETZEL, 2007, p.29) 

Desse modo, nossas duas personagens, Letícia e Nina, ressignificam seus adeuses e, assim, 

elaboram suas dores de saudade, perda e luto. Do mesmo modo, acreditamos que a leitura desses 

dois enredos pode auxiliar diretamente também no processo de luto de uma criança que perdeu 

alguém próximo. A exemplo das personagens, cumprindo o processo de alteridade que a literatura 

permite, é possível que o leitor se identifique com as duas histórias e possa reelaborar 

internamente também seu próprio luto. 

 

CONCLUSÃO 

 

O tema “morte” ainda causa desconforto para os adultos que lidam com as crianças, por 

isso consideramos essa discussão essencial para que esse assunto não fique velado e seja, portanto, 

desvelado, falado e sentido. Esse artigo teve como objetivo entender como a literatura, em 

específico a Literatura Infantil, pode contribuir para o entendimento da vida e dos processos 

relacionados ao luto e à morte, no intuito de contribuir com adultos e crianças que passam por 

esse momento de perda e luto. As literaturas selecionadas, A menina Nina e O Jogo de 

Amarelinha, cada qual com suas especificidades, abordam com delicadeza o sofrimento das duas 

meninas. As “explicações” para os sentimentos relacionados à morte, nos dois livros, podem 

contribuir com quem está passando por situações relacionadas à perda. Consideramos que a 

Literatura Infantil pode provocar o processo de alteridade e amenizar os sentimentos de perda. 

Analisamos apenas duas obras, porém há uma variedade de livros que tratam das perdas, muitas 

outras razões que podem ajuda a criança e o adulto a não chorar. É importante salientar que 

tais livros não devem chegar às crianças apenas no caso de perda recente, mas fazer parte do seu 

acervo e repertório. Destacamos que a pesquisa pode ter continuidade, abordando autores que 
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ampliem a discussão no que diz respeito à concepção de infância, como Walter Benjamin que 

aborda a criança como alguém que está inserido no contexto adulto e não como alguém que vive 

em outro mundo. 
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Resumo: O projeto, desenvolvido no âmbito do Profletras-UFJF, busca testar estratégias de 

letramento literário, mais especificamente estratégias de ampliação do repertório literário 

dos alunos do Fundamental II, em escolas da rede pública, através do estabelecimento de 

uma comunidade de leitores em sala de aula que valorize as referências que os alunos já têm 

e estabeleça uma rede intertextual com obras que pertençam a sistemas do polissistema 

literário nos quais ele ainda não transita. As estratégias estão sendo testadas em parceria 

com orientandos do mestrado profissional, os quais estão desenvolvendo suas propostas 

interventivas no âmbito desse projeto. Uma das propostas é o estabelecimento de uma rede 

que parte da comunidade de leitores do Diário de um banana, de Jeff Kinney, para a leitura 

das crônicas do Pequeno Nicolau, obra de René Goscinny e Jean- Jacques Sempé da década 

de 60, com a qual compartilha algumas semelhanças, mas que apresenta estratégias 

narrativas ainda não conhecidas pelos alunos, especialmente a presença de um narrador 

ingênuo que não entende as ironias dos adultos. A outra proposta parte de narrativas 

policiais infanto-juvenis (que mesclam o gênero policial com a aventura) e estabelece uma 

rede vertical rumo à tradição literária desse gênero, especificamente através da leitura de 

contos de Conan Doyle e Agatha Christie. O projeto toma como referencial teórico os 

conceitos de repertório, de Wolfgang Iser; de comunidade de leitores, de Roger Chartier, tal 

como proposto para o ambiente escolar por Rildo Cosson e Graça Paulino, no Brasil, e 

Teresa Colomer, na Espanha; de polissistema literário, de Itamar Even-Zohar; e de 

letramento literário, também de Cosson e Paulino. Além disso, o projeto acolhe as propostas 

de Colomer de realização de leitura compartilhada em sala de aula e do estabelecimento de 

redes horizontais (entre obras coetâneas aos alunos) e verticais (vínculos com a tradição) 

de leitura. 

Palavras-chave: Letramento literário. Repertório literário. Comunidade de leitores. 

Intertextualidade. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Embora as pesquisas sobre os hábitos de leitura no Brasil se mostrem muitas vezes 

pessimistas, revelando um estável desinteresse pela leitura literária como atividade espontânea, 

verificam-se nessas mesmas pesquisas alguns dados que devem ser observados com cuidado pelo 

professor de Língua Portuguesa – o mediador por excelência do letramento literário do jovem 

leitor: o primeiro é que a figura do professor cresce em importância como principal influência 

positiva relativamente aos hábitos de leitura dos brasileiros; o segundo refere-se à presença de 

vários best-sellers juvenis nas listas de livro mais marcante e último livro lido. Esses dados, 

fornecidos pela última edição publicada da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (FAILLA, 2012), 

realizada pelo Instituto Pró-livro, apontam um caminho àquele que toma para si a tarefa de letrar 

literariamente: se há um interesse genuíno por determinado sistema literário e se o professor 

exerce uma influência positiva no interesse pela leitura, cabe a ele fazer com que o jovem leitor 

seja capaz de transitar do sistema em que se sente seguro para outros aos quais ainda não teve 

acesso. 
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A partir de uma concepção de leitura segundo a qual a interpretação é construída 

socialmente e de evidências segundo as quais o compartilhamento influencia afetivamente e 

facilita cognitivamente a leitura, pesquisadores em Letramento Literário e Formação do Leitor 

têm proposto que sejam criadas comunidades de leitores literários nas escolas, a fim de que a 

leitura literária seja socializada (COSSON, 2014; PAULINO; COSSON, 2009; COLOMER, 2007). 

Alinhamo-nos a essas propostas e acreditamos que, muito mais producente que forçar a criação 

de uma comunidade de leitores a partir de uma literatura que lhes é estranha é tomar como 

referência inicial a literatura já eleita por eles. Isso porque concebemos a leitura do texto literário 

como um processo em que o leitor interage com o texto. Segundo o teórico da literatura 

Wolfgang Iser (ISER, 1996), para que ocorra a comunicação entre o texto e o leitor, é preciso haver 

um repertório parcialmente comum aos dois. Se o repertório do texto for totalmente estranho ao 

leitor, ele não conseguirá se engajar no processo da leitura. Já existem comunidades de leitores 

entre os jovens. Acreditamos que cabe ao professor trazê-las para a sala de aula, inserir-se nelas, 

explicitar aos alunos os modos de ler operantes nelas, exercendo, assim, seu papel mediador desde 

dentro. 

Outra concepção à qual nos alinhamos considera a literatura como um polissistema, 

heterogêneo e dinâmico, dentro do qual há conexões e influência mútua entre os diversos 

sistemas. Assume-se, assim, a intertextualidade como algo que ocorre no polissistema literário 

como um todo, e não apenas entre seus sistemas culturalmente privilegiados (EVEN-ZOHAR, 2013).
 

Assim, pretendemos desenvolver estratégias de ampliação do repertório literário do jovem 

leitor, em turmas de Ensino Fundamental II da rede pública, as quais, a partir da criação de uma 

comunidade de leitores em sala de aula, através da leitura compartilhada, explorem a rede 

intertextual entre sistemas diferentes do polissistema literário, partindo de sistemas já conhecidos 

pelos alunos. Tais estratégias se desenvolverão sob a metodologia da pesquisa-ação, em parceria 

com professores regentes de Língua Portuguesa, os quais estão vinculados ao programa do 

Mestrado Profissional em Letras da UFJF58. 

A hipótese é a de que, podendo utilizar os conhecimentos literários adquiridos nas obras de 

sua preferência na leitura de novas obras, pertencentes a outros sistemas, os alunos ampliem seu 

repertório de forma gradual, deixando de conceber os novos sistemas nos quais serão inseridos 

como ambientes hostis. 

As etapas das intervenções deverão, portanto, constar de: 1) diagnóstico, a fim de averiguar 

os sistemas literários aos quais pertencem as obras que os alunos costumam ler; 2) formação de 

uma comunidade de leitores, através da leitura compartilhada de uma ou mais obras que 

pertençam a um desses sistemas já conhecidos, a fim de explicitar o repertório que eles possuem; 

3) ampliação do repertório dos alunos, a partir do estabelecimento de uma rede intertextual com 

obras pertencentes a outros sistemas, lidas de forma compartilhada; 4) avaliação da ampliação de 

repertório realizada, a fim de estabelecer novas metas. 

Nas próximas seções, abordaremos cada uma dessas etapas, buscando demonstrar como 

contribuem para a efetivação do letramento literário dos alunos e como podem ser desenvolvidas 

na escola. 

                                                 
58 Os professores parceiros, mestrandos do PROFLETRAS/UFJF, são Cristiana Lopes de Souza Brinati e 

Rinaldo Halas Rodrigues, os quais defenderão suas dissertações – Do Diário de um banana às crônicas do 

Pequeno Nicolau: uma proposta de ampliação do repertório literário do jovem leitor e A ficção policial em 

sala de aula: uma proposta de ampliação de repertório, respectivamente – em novembro/dezembro deste 

ano. Como parte de seu trabalho de mestrado, realizaram cadernos pedagógicos – proposta unificada de 

trabalho do PROFLETRAS/UFJF – os quais serão disponibilizados online em breve. A plataforma ainda 

não tem endereço. 
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O QUE LEEM OS ALUNOS? 

 

Uma pesquisa para saber o que os alunos efetivamente leem ou já leram – tanto por 

obrigação, devido a tarefas escolares, quanto por escolha espontânea, orientada por gosto pessoal, 

influência de outras pessoas ou da mídia – é um ponto de partida fundamental para o 

desenvolvimento do letramento literário deles. As razões para se partir daí estão relacionadas ao 

efetivo engajamento dos alunos nas novas leituras que lhes serão propostas. E esse efetivo 

engajamento não depende apenas de uma mobilização afetiva para o ato de ler – a qual pode ser 

mais facilmente obtida quando se selecionam obras que já pertencem ao universo do leitor – mas 

também da relação entre o repertório do leitor e o repertório do texto. De acordo com Wolfgang 

Iser, 

 

O grau de definição do repertório é um pressuposto elementar para que texto e leitor tenham algo 

em comum. Pois uma comunicação só pode realizar-se ali onde esse traço comum é dado; ao 

mesmo tempo, porém, o repertório é apenas o material da comunicação, o que vale dizer que a 

comunicação vem a se realizar se os elementos comuns não coincidem plenamente.(ISER, 1996, 

p.131) 

 

O repertório do texto, de acordo com Iser, refere-se tanto às normas sociais vigentes quanto 

à literatura do passado. No entanto, essa relação é complexa, já que a literatura tem uma relação 

de reação comunicativa em relação às normas vigentes de sua época, criando estratégias as quais, 

por exemplo, questionam a proscrição de certas normas em detrimento de outras. Assim, quando 

o repertório de um texto resgata a literatura do passado, está resgatando uma estratégia literária 

que responde às normas de sua época, e esse resgate não é gratuito, mas visa a uma reação 

comunicativa também e gera uma nova estratégia literária, que precisa ser compreendida em seu 

novo contexto. Daí a importância de que os leitores tenham certos conhecimentos sobre as normas 

vigentes em nossa época e em outras e sobre as estratégias literárias criadas para reagir a elas. A 

falta de conhecimento pode impossibilitar o processo interacional entre texto e leitor, de acordo 

com o qual, segundo Iser, o leitor preenche os vazios do texto. E, desse modo, a leitura não se 

realiza. 

Consideramos, portanto, de fundamental importância conhecer o repertório dos alunos e 

partir dele para ampliá-lo. Algumas metodologias para se proceder a essa investigação são os 

questionários de diagnóstico, verificando as leituras feitas pelos alunos, suas preferências, alguns 

conceitos que dominam, etc. A adoção do diário de leitura após ida regular à biblioteca da escola 

é uma forma de diagnóstico ainda mais profícua, na medida em que, sentindo-se à vontade para 

registrar suas expectativas, impressões, sentimentos e opiniões, os alunos mostram o modo de 

leitura que exercem espontaneamente. O diário de campo do professor é um instrumento precioso 

de registro do estágio em que se encontram os alunos e das metas que se pretende alcançar: o 

ponto do qual se deve partir e as estratégias para se ampliar o repertório a partir do que os alunos 

já dominam. 

Nos questionários de diagnóstico que aplicamos – um deles numa turma de sexto ano de 

uma escola estadual em Dores do Rio Preto, ES, que chamaremos de TURMA 1; e o outro numa 

turma de sétimo ano de uma escola municipal de Juiz de Fora, MG, que chamaremos de TURMA 

2 – encontramos duas realidades bem distintas. 

No primeiro caso, surgiu como ampla preferência da turma a leitura de diários, com 

destaque para Diário de um banana, de Jeff Kinney. Essa preferência se confirmou com o 

estabelecimento de uma aula na semana para empréstimo de livros na biblioteca, com registro no 
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diário de leitura, embora se tenha evidenciado nos diários dos alunos que a maioria não conseguia 

ir até o fim do livro. 

No segundo caso, não se delineou um gênero ou obra preferencial, já que a maior parte da 

turma não sabia sequer citar um livro preferido ou lido por último, o que evidencia um baixo 

interesse pela leitura literária. No entanto, um dado chamou a atenção do professor da turma: as 

respostas que citavam livros eram quase todas de meninas, embora haja na turma mais meninos. 

 

UMA COMUNIDADE DE LEITORES NA SALA DE AULA 

 

A comunidade de leitores é um conceito de Roger Chartier. De acordo com o historiador 

da leitura, “uma história das maneiras de ler deve identificar as disposições específicas que 

distinguem as comunidades de leitores e as tradições de leitura.” (CHARTIER, 1994, p.13).
 
Essas 

disposições específicas incluem habilidades de leitura (as quais não se esgotam na distinção 

alfabetizados e analfabetos), normas e convenções (com valorações variadas ao livro e à 

literatura), interesses e expectativas (típicos de grupos e não de indivíduos somente). 

Rildo Cosson reelabora esse conceito, valendo-se de outros autores e com a finalidade 

específica de pensar a sala de aula: 

 

Entendida nesses termos e retomando o que expusemos no primeiro capítulo, podemos propor, 

com a ajuda do polissistema de Even-Zohar, que uma comunidade de leitores é definida pelos 

leitores enquanto indivíduos que, reunidos em conjunto, interagem entre si e se identificam em 

seus interesses e objetivos em torno da leitura, assim como por um repertório que permite a esses 

indivíduos compartilharem objetos, tradições culturais, regras e modos de ler.(COSSON, 2014, 

p.138-139) 

 

De acordo com Cosson, o estabelecimento de uma comunidade de leitores em sala de aula 

permite que se torne explícito o caráter social da interpretação de textos; permite que os leitores 

dessa comunidade se apropriem do repertório e manipulem seus elementos com um grau maior 

de consciência. 

O estabelecimento de uma comunidade de leitores em sala de aula pressupõe a leitura 

compartilhada, em suas variadas formas: a leitura em voz alta da obra literária, com intervalos 

para discussão; o compartilhamento de registros realizados no diário de leitura; o círculo de 

leitura, em que os alunos leem um livro em grupo, cada um com uma função (sintetizador, 

ilustrador, questionador, contextualizador etc.); a elaboração coletiva de resenhas; entre outras 

formas de compartilhamento. 

De acordo com Teresa Colomer, 

 

Compartilhar as obras com outras pessoas é importante porque torna possível beneficiar-se da 

competência dos outros para construir o sentido e obter o 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. (COLOMER, 2007, p.143) 

 

O compartilhamento de leituras em sala de aula é, para a autora, fundamental na formação 

do jovem leitor, na medida em que permite que ele compare a leitura individual com a realizada 

por outros, sendo essa comparação “o instrumento por excelência para construir o itinerário entre 

a recepção individual das obras e sua valorização social.” (IDEM, p.144) 
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Em nossa pesquisa, optamos por estabelecer uma comunidade de leitores em sala de aula a 

partir de leituras que os alunos já conheciam ou pelas quais se sentiam atraídos, a fim de explicitar 

o repertório que dominavam. Na TURMA 1, não foi difícil selecionar a obra preferida para o 

estabelecimento da comunidade de leitores: Diário de um banana (KINNEY, 2012). Optou-se pela 

leitura dos dois primeiros capítulos do primeiro livro da série, a fim de possibilitar a continuação 

da leitura por aqueles que desejassem. A leitura do primeiro capítulo foi feita em sala de 

aula, com intervalos para identificação e discussão em torno dos elementos característicos da 

narrativa – narrador, espaço, tempo, enredo e linguagem – na forma como eles aparecem no 

gênero diário e, mais especificamente ainda, no Diário de um banana. Após as discussões, 

registros eram feitos no diário de leitura. A leitura do segundo capítulo foi feita individualmente, 

em casa, com registros no diário de leitura, e compartilhada em sala de aula através de uma 

atividade com algumas questões em torno dos elementos da narrativa. Ao final da leitura do 

segundo capítulo, os alunos foram convidados a escreverem uma página de diário, inspirados em 

seu próprio cotidiano, compartilhando-a posteriormente com seus colegas. 

No caso da TURMA 2, a escolha não era nada óbvia e acabamos optando por selecionar 

um gênero de preferência do professor, que tivesse boa inserção na literatura juvenil, já que este 

era o único ponto em comum nas obras citadas pela turma. Teresa Colomer fala da importância 

do contágio no apego à leitura e da figura do professor como chave nesse processo, sendo as 

respostas dos alunos de certa forma condicionadas pelo entusiasmo ou pelas decepções que sua 

imagem projeta. Apostamos, nesse caso, na paixão do professor pela narrativa policial, gênero 

bastante difundido na literatura juvenil. Nessa aposta, também tínhamos a expectativa de reverter 

o desinteresse dos meninos pela leitura literária. Assim, optamos por estabelecer a comunidade 

de leitores a partir da leitura compartilhada de O mistério do cinco estrelas, de Marcos Rey (REY, 

2005), obra juvenil de sucesso na década de 80, que conta com personagens que reaparecem em 

outros livros, criando uma espécie de série – gênero com o qual os adolescentes costumam se 

identificar atualmente. O objetivo dessa leitura compartilhada era apresentar aos alunos o gênero 

policial, já que nenhum deles o conhecia. A leitura foi feita com intervalos nos quais o professor 

fazia perguntas mediadoras, visando ao objetivo proposto. Num segundo momento, os alunos 

foram divididos em grupos para realizar a leitura de outras obras policiais juvenis. O método de 

compartilhamento usado nesse caso foi o círculo de leitura, tal como proposto por Rildo Cosson, 

com distribuição das funções de pesquisador, ilustrador, sintetizador, perfilador, questionador e 

iluminador de passagens. Essa etapa não dispensou, entretanto, a mediação do professor, que 

prestou assistência aos grupos para que eles conseguissem levar a leitura até o fim, quando então 

apresentaram seus livros para a turma, cada aluno sob a perspectiva de sua função. 

 

REDES INTERTEXTUAIS NA AMPLIAÇÃO DO REPERTÓRIO 

 

Para Teresa Colomer, é fundamental que se estabeleçam redes horizontais e verticais de 

leitura na formação do jovem leitor. Essas redes são, obviamente, formadas a partir de alguma 

forma de intertextualidade. A intertextualidade garante que não haja uma distância tão grande 

entre o repertório do texto e o do leitor, de modo a minimizar a dificuldade de engajamento no 

processo da leitura, e dá oportunidade ao aluno de comparar obras, desenvolvendo seu próprio 

gosto de leitura. Além disso, permite que o aluno perceba o funcionamento do polissistema 

literário, intrinsecamente intertextual. As redes horizontais são aquelas que se estabelecem entre 

obras coetâneas e as verticais as vinculam com a tradição literária. 

A intertextualidade não ocorre apenas como citação explícita de outras obras. Há outras 

formas de intertextualidade na literatura que são muito propícias para a ampliação de repertório: 

a intertextualidade intergenérica e o uso de estratégias literárias semelhantes, por exemplo. No 

entanto, para que a ampliação ocorra, é necessário também que a obra a ser lida exija do leitor um 

repertório diferente do que ele já domina. 
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Para a ampliação do repertório da TURMA 1, selecionamos as crônicas do Pequeno 

Nicolau, da década de 60, dos franceses Jean-Jacques Sempé e René Goscinny (SEMPÉ; 

GOSCINNY, 2010). 

 Uma vez que os alunos se conscientizaram de que conhecem as estratégias de um jovem 

narrador-personagem contemporâneo, contando pequenos conflitos de seu cotidiano escolar e 

familiar, a leitura do Pequeno Nicolau permitiu reconhecer essas estratégias e entrar em contato 

com uma estratégia narrativa desconhecida para eles: o narrador não-confiável. Nicolau é um 

menino pequeno que conta pequenos conflitos de seu cotidiano escolar e familiar a partir de seu 

ponto de vista, no entanto o leitor percebe que esse ponto de vista é ingênuo e que os fatos narrados 

por ele não são bem como ele conta, já que ele não percebe a eventual maldade por trás das ações 

dos adultos e interpreta literalmente suas ironias. Já que Nicolau não percebe, o leitor precisa 

perceber nas entrelinhas de seu discurso outros pontos de vista presentes na narrativa. Precisa, 

portanto, preencher os vazios do texto, no sentido do Iser, a fim de compreender o que se passa e 

curtir o humor peculiar dessas histórias, provocado justamente pela ingenuidade do narrador. A 

leitura de cinco crônicas foi realizada em sala de aula, conjuntamente, com intervalos para 

discussão, a partir de questões mediadoras formuladas pela professora, visando a que os alunos 

percebessem a estratégia narrativa utilizada por Sempé e Goscinny. Além disso, mantiveram-se 

os registros no diário de leitura e foram realizadas atividades escritas com a formulação de 

questões mediadoras relacionadas ao que foi discutido oralmente, visando a ampliar a discussão 

e garantir a compreensão por parte dos alunos do funcionamento da nova estratégia narrativa que 

lhes foi apresentada. 

No caso da TURMA 2, a ampliação de repertório se iniciou já na etapa de formação da 

comunidade de leitores, já que os alunos não conheciam o gênero policial. Contamos com o 

restrito repertório de literatura juvenil mais geral que os alunos tinham e que incluía algumas das 

estratégias usadas no gênero policial juvenil: o protagonismo juvenil, o enredo aventuresco, a 

reaparição de personagens em outras obras, como numa série. A ampliação considerada aqui 

refere-se à verticalização da rede rumo à tradição literária do gênero, na qual os protagonistas são 

adultos e o enredo é focado na investigação lógica, embora permaneça a característica da 

reaparição de personagens, o que favorece o interesse dos alunos em ler novas histórias. Os 

autores selecionados foram Conan Doyle (2010), com o detetive mais famoso do mundo – 

Sherlock Holmes – e a “rainha do crime” Agatha Christie (2012), num conto que traz Hercule 

Poirot como detetive. As leituras foram feitas conjuntamente, em sala de aula, com intervalos 

para discussão, com base em questões mediadoras propostas pelo professor, visando à percepção 

por parte dos alunos das estratégias características desse tipo de narrativa: o processo de 

investigação lógica por parte de um detetive brilhante acompanhado por um narrador testemunha 

com nível intelectual “normal”; a busca de pistas; a identificação e o descarte de suspeitos; a 

solução do enigma; e a revelação final de como ocorreu o crime por parte do detetive. O 

professor escolheu apresentar aos alunos, além disso, uma estratégia específica a algumas 

histórias do gênero: a técnica do quarto fechado – o crime ocorre num lugar completamente 

fechado, ficando a perplexidade e a investigação em torno da questão sobre como o criminoso 

poderia ter entrado e saído do local do crime. Foram realizadas atividades escritas de compreensão 

dos contos e também de comparação, visando à percepção da intertextualidade entre eles. 

Esta etapa da pesquisa está em análise e, por isso, não é possível apresentar resultados 

precisos. De um modo geral, os professores das turmas ficaram satisfeitos com a receptividade 

das turmas aos textos propostos, com a evolução das discussões e dos registros nos diários, bem 

como relativamente às atividades escritas. No entanto, algumas dificuldades foram observadas 

nos dois casos: desde a ocorrência de alguns alunos não conseguirem se engajar no processo da 

leitura até a dificuldade, mais geral, de expressarem suas impressões, sentimentos e opiniões nos 

diários. 
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CONCLUSÃO 

 

Com a pesquisa em andamento, o estabelecimento de novas metas é, de certa forma, 

provisório, embora já se delineiem algumas necessidades: o investimento na leitura solitária – 

ainda muito árdua para os alunos; na desenvoltura dos alunos no que se refere à expressão de suas 

impressões, sentimentos e opiniões, especialmente por escrito, o que se verificou em seus diários 

de leitura; na avaliação da apropriação do novo repertório proposto, bem como na projeção de 

uma nova ampliação que não desconsidere os conhecimentos adquiridos pelos alunos. 

Algumas possibilidades de ampliação de repertório, levando em consideração os critérios 

adotados nesta pesquisa – apropriação de novas estratégias literárias a partir de uma rede 

intertextual que parta do que os alunos já conhecem – podem ser cogitadas, mesmo que a 

avaliação não tenha sido concluída. 

Relativamente à TURMA 1, pensamos que a ampliação de repertório pode ser feita por 

dois caminhos: no âmbito do gênero crônica, passando à leitura dos cronistas mineiros, por 

exemplo; no âmbito do narrador não-confiável, passando à leitura de narrativas de outros gêneros 

que se ancoram nessa estratégia, como o terror psicológico de Edgar Alan Poe. 

Relativamente à TURMA 2, é possível projetar a leitura de narrativas policiais clássicas de 

maior fôlego dos mesmos autores já lidos em contos, ou seja, a leitura de romances policiais de 

Conan Doyle e Agatha Christie; a leitura de narrativas clássicas (contos ou romances) que 

apresentam estratégias narrativas específicas diferentes, como o narrador-personagem assassino 

ou um caso em que o detetive falha (Agatha Christie); ou, ainda, a leitura de um precursor de 

Doyle e Christie e pai da narrativa policial: Edgar Alan Poe. 
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OBRAS INFANTIS DE MIA COUTO E A LEI Nº 10639/2003: 

PROPOSTAS LITERÁRIO- PEDAGÓGICAS PARA OS LIVROS O 

BEIJO DA PALAVRINHA E O GATO E O ESCURO 

 

Eni Alves Rodrigues (PUCMINAS) 

 

BREVE CENÁRIO DA CRIAÇÃO DA LEI Nº 10639/200359 

 

O tema da cultura e história africana não foi contemplado de forma efetiva mesmo com a 

reforma da educação, em 1996, e a instituição dos PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais), em 

1998. Após intensos debates dos movimentos de luta étnico-raciais é que o tema, por meio de 

decreto lei, foi inserido no contexto escolar. A partir daí percebeu-se que no mercado não havia 

muitas obras literárias, de atividades pedagógicas literárias, que contemplasse a implementação 

da Lei nº 10.639/2003. Existe uma grande dificuldade de incluir o tema subjetividade do negro 

nas práticas pedagógicas, mesmo porque historicamente seu lugar foi desconstruído pelo domínio 

europeu. O negro, depois que foi subjugado pela escravidão, ao assumir-se como sujeito, acaba 

por não ter um lugar a ocupar, logo o que acaba ocorrendo é que ele se “branqueie”, seja no 

comportamento ou atitudes. (FANON, 1968). 

Por outro lado, também temos o exacerbamento do conceito do “politicamente correto” nos 

kits literários distribuídos no Brasil. Este foi o caso da presença do livro Negrinha, de Monteiro 

Lobato, na lista do Programa Nacional Biblioteca na Escola que foi tema de grande debate, devido 

ao fato de o conto homônimo apresentar termos pejorativos, para o contexto atual, da trajetória 

de uma menina negra. Mas como conscientizar se não disponibilizarmos o acesso à história? É 

preciso primeiro conhecer para depois agir, não é eliminando questões étnico-raciais presentes na 

literatura que trabalharemos as consequências da negação da História do negro no Brasil. 

Textos literários podem realizar interseções pertinentes na vida dos indivíduos, permitindo 

mudança de valores, de paradigmas ou mesmo de direção da vida de uma pessoa mais que outros 

meios. A mudança de comportamento e de modo de ver o mundo, propiciada pela leitura da obra 

literária, seria possível porque a literatura leva o indivíduo a pensar e a questionar a condição 

social do ser humano e, a partir daí, pode ser motivado a lutar para operar mudanças significativas 

no seu comportamento e mesmo na sociedade em que vive. Essa questão está posta na área da 

educação, tanto quando foram reconhecidas posturas preconceituosas presentes em muitos livros 

didáticos e, principalmente, quando se consolidou a Lei nº 9. 394/1996, que foi alterada em 2003 

pela Lei nº10. 639/2003, que instituiu as diretrizes curriculares para o ensino da História e Cultura 

Afro-brasileira Africana no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. O teor da lei a que nos 

referimos é bastante significativo: 

 

LEI N.
 
10.639, DE 9 DE JANEIRO DE 2003. 

Altera a Lei n
o 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional, para incluir no currículo 

                                                 
59 Este artigo é fruto da adaptação deste tema na dissertação de mestrado: RODRIGUES, Eni Alves. A 

inclusão de obras de Mia Couto nos kits de literatura de escolas mineiras e os pressupostos da Lei nº. 

10.639/2003: pontos de vista e propostas de leitura. 2015. 153 f. Dissertação (Mestrado) - Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais, Programa de Pós- Graduação em Letras. 
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oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, e dá 

outras providências 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o A Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 

26-A, 79-A e 79-B: 

“Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se 

obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. 

§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da História da 

África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação 

da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e 

política pertinentes à História do Brasil. 

§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-brasileira serão ministrados no âmbito de 

todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História 

Brasileiras. 

§ 3o (VETADO)” 

“Art. 79-A. (VETADO)” 

“Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como ‘Dia Nacional da 

Consciência Negra’.” 

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 9 de janeiro de 2003; 182o da Independência e 115o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque. 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 10.1.2003.(BRASIL, 2003)  

 

Para fins de complementação da lei anterior, foi necessária uma nova lei que incluía além 

do tema étnico-racial, a temática indígena no currículo oficial da escola: 

 

“LEI Nº 11.645, DE 10 DE MARÇO DE 2008. 

Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei nº 10.639, de 9 de janeiro 

de 2003, 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 e Indígena”. 

(BRASIL, 2008) 

 

De acordo com Petronilha Gonçalves (BRASIL, 2004), a Lei nº 10.639/2003 não defende, 

como afirmam muitos críticos, uma abordagem etnocêntrica, que poderia ser vista como apenas 

uma troca de lugares entre um enfoque europeu por um africano. O objetivo da Lei, diz ela, é 

ampliar a base dos currículos escolares para a diversidade cultural, racial, social e econômica 

brasileira. Ela propõe uma ampliação do que é central, sendo assim todos/as têm o direito à fala, 

todos/as têm o direito ao centro. Algum tempo após a aprovação da Lei nº 10.639/2003, foi 

instituído oficialmente no calendário nacional a data de 20 de novembro como dia da consciência 

negra60, passando o tema da africanidade a ser “comemorado” neste dia. No mês de novembro, as 

escolas se veem “obrigadas” a tratar do tema, então os kits literários que, muitas vezes, estão 

esquecidos em armários nas secretarias escolares ou amontoados em bibliotecas são requisitados, 

mas, na maioria das vezes, as atividades pedagógicas acabam por reforçar os estereótipos do negro 

submisso, alegre e alienado. Brincadeiras racistas e pejorativas sobre o dia da consciência negra 

são constantes nesse período, elas ocorrem na nossa sociedade e em equipamentos públicos 

educacionais, de leitura e de cultura. 

O negro tem uma intensa participação na formação da sociedade nacional e não se encontra 

devidamente reconhecido nesta, a Lei nº 10.639/2003 é a primeira ação – ela permite um debate 

sobre a cultura e história afro-brasileira. 

 

                                                 
60 LEI Nº 12.519, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2011. Institui o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência 

Negra. 
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OBRAS INFANTIS DE MIA COUTO 

 

O presente trabalho será inciado pelas questões relativas à literatura infantil que precisa 

enfrentar dois fortes estereótipos: o primeiro é de que seria uma literatura de menor qualidade; 

segundo, seria uma leitura de fácil interpretação. Na verdade, podemos afirmar apenas que se trata 

de literatura e a rotulagem literatura infantil tem muito mais a ver com o uso pedagógico que tem 

sido feito da literatura voltada ao público infantil. 

Pode-se afirmar que, independentemente da idade do leitor, existe sempre algo da infância 

que se mistura às demandas emocionais de deleite e prazer. A utilização de livros de literatura nas 

fases iniciais escolares é algo imprescindível para conquistar as crianças para formarem o hábito 

de leitura. Soares (1999) destaca sobre o uso da literatura infantil nas escolas, ou seja, a 

escolarização da literatura. A apropriação da literatura infantil pela escola se norteia, muitas das 

vezes, como justificativa para o estudo de algum conteúdo, seja de alfabetização, de fixação de 

conteúdo gramatical, de orientação sobre higiene, comportamento, etc., acabando por se 

distanciar da questão da fruição que a literatura proporciona às crianças. 

Dessa forma, parece importante ter consciência do processo pelo qual a escola se apropria 

da literatura. Soares (1999) ressalta que a escolarização da literatura é inevitável, “já que é da 

essência da escola a instituição de saberes escolares”. (SOARES 1999, p. 17). Assim como na 

literatura em geral, estes livros podem encenar temas e contextos e será a recepção de cada leitor 

que irá dizer qual lição ele retira da leitura desse tipo de livro. 

Mia Couto considera a questão da classificação de livros de literatura para públicos infantis 

ou adultos, no depoimento anexado ao livro O gato e o escuro em que ele expressa seu ponto de 

vista: “não sei se alguém pode fazer livros ‘para’ crianças. Na verdade ninguém se apresenta como 

fazedor de livros ‘para’ adultos”. (COUTO, 2008, p.5). Essa afirmação de Mia Couto corrobora 

a de Abramovich, quando nos diz que: 

 

Querer saber mais sobre aflições, tristezas, dificuldades, conflitos, dúvidas, sofrências, descobertas 

que outros enfrentam, para poder compreender melhor as suas próprias, faz parte das interrogações 

de qualquer humano em crescimento... (ABRAMOVICH, 1994, p.98) 

 

Os livros infantis quando selecionados para desenvolver atividades pedagógicas que 

auxiliem o cumprimento da Lei nº 10.639/2003 implicam, inevitavelmente, em não só priorizar a 

fruição e o deleite, porque, recebidos a partir do processo de “escolarização da literatura”, 

induzem os professores a usá-los para desenvolver os temas de história e cultura afro-brasileira, 

particularmente nas disciplinas de Artes, Literatura e História. Quando o livro de literatura já vem 

inserido em um contexto pedagógico fica mais difícil fazer uma leitura desprendida do cunho 

didático-escolar. Mas, ainda assim, é possível. 

Para selecionar obras infantis de Literatura Afro-brasileira, além de todos os critérios 

comuns de seleção de livros escolares, considera-se importante haver personagens negros que 

fujam de estereótipos sobre o negro no Brasil e no mundo. Além, é claro, de evitar imagens e 

considerações que perpetuam erros da História oficial, universal e mesmo brasileira sobre as 

culturas negras. Evitam-se livros que possam retomar qualquer tipo de preconceito sobre “raça”, 

etnia, cor e gênero. 

Após esta explanação sobre literatura infantil e a opinião de Mia Couto sobre a mesma, 

segue a análise dos livros de literatura infantil deste escritor moçambicano – O gato e o escuro e 

O beijo da palavrinha. 
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O GATO E O ESCURO 

 

Na contracapa do livro O gato e o escuro, notamos uma informação que alerta os leitores 

sobre as possíveis diferenças linguísticas que o livro em língua portuguesa moçambicana pode 

apresentar em relação à língua portuguesa do Brasil. Ao preservar a grafia original da língua do 

autor, vemos o respeito à intenção de Mia Couto de se respeitar (e conhecer) a língua portuguesa 

de Moçambique. 

A obra, O gato e o escuro, na edição brasileira foi ilustrada pela artista também brasileira 

Marilda Castanha, premiada artista que recebeu o prêmio Jabuti de Ilustração, em 2000. 

As estratégias narrativas presentes em O gato e o escuro permitem um trabalho no campo 

da estética em que podem ser destacados os neologismos, construções da oralidade e questões 

universais do ser humano e ainda motivar a reflexão sobre temas como a afirmação do negro e 

das africanidades para as crianças. 

As contribuições desta narrativa para aplicação da Lei nº 10.639/2003 podem ser facilmente 

vistas com relação às questões identitárias presentes no livro O gato e o escuro e também podem 

ser verificadas no outro livro infantil de Mia Couto que foi selecionado para compor este artigo - 

O beijo da palavrinha. 

 

O BEIJO DA PALAVRINHA 

 

Sabendo do empenho de Mia Couto em explorar a língua de seu país, temos algumas 

estórias narradas por ele, classificadas pelo mercado editorial como literatura infantil, que 

mostram como a língua portuguesa é vivenciada pelo autor. Partindo desse pressuposto, esta 

literatura pode permitir conhecimento sobre a diversidade que um mesmo idioma assume em 

diferentes lugares do mundo. Ao mesmo tempo, livros escritos em português um pouco diferente 

do nosso podem motivar a formação de opinião, de busca de informação e construção de saberes 

sobre a história e cultura africana que a Lei nº 10.639/2003 propõe como ofertas aos alunos nas 

redes de ensino. O livro de Mia Couto, O beijo da palavrinha61, em questão, foi publicado no 

Brasil, em 2006, pela editora Língua Geral numa coleção denominada “Mama África”, cujo 

objetivo está descrito na contracapa: 

 

[...] resgatar contos tradicionais africanos, recriados por alguns dos mais importantes escritores do 

continente, e ilustrados por nomes igualmente sonoros das artes plásticas. Livros, portanto, que 

juntam a arte à literatura, e a tradição à modernidade. Livros para as crianças, mas também para 

os seus pais. Livros para colecionar. (COUTO, 2006, contracapa do livro). 

 

O livro traz ilustrações do premiado artista moçambicano Malangatana Valente, 

recentemente falecido, e conta uma história que se passa em uma aldeia no interior da África, 

onde vive uma menina de origem muito pobre que adoece e morre. Nesta narrativa, a palavra mar 

vai beijar a menina no seu leito de morte. Essa pequena palavra e o seu singelo gesto vão nos 

guiar por um enredo de muita interação com os personagens Zeca Zonzo e Maria Poeirinha, 

irmãos na dor, amor e solidariedade. 

                                                 
61 A história é apresentada sem paginação, houve a necessidade de numerá-la para fins de citação, iniciando-

se o número um na primeira folha da história até a última folha ilustrada, perfazendo um total de vinte e 

seis páginas. 
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As ilustrações desta obra são constructos que interagem intensamente com o enredo, são 

desenhos de figuras humanas com semblantes tristes e desconfiados que se opõem às conhecidas 

ilustrações da maioria dos livros infantis, que apresentam tons alegres e/ou suaves. Em seguida, 

as ilustrações ficam em tom vinho denotando o momento de aproximação com a morte; 

posteriormente, na passagem da menina para outro plano da vida, as ilustrações assumem os tons 

azuis. 

Ainda sobre a forma textual em que se apresenta a narrativa, temos frases com caracteres 

bem pequenos misturadas a outras enormes, mesclando os momentos em que os personagens e 

suas ações são mínimas, com alguns fatos maiores que independem de suas forças. Além disso, 

há toda uma disposição textual que quer indicar o sentimento ou ação do que se quer narrar. Uma 

organização textual que remete à poesia: 

 

Figura 1 – Forma textual do livro O beijo da palavrinha 
 

Fonte: COUTO, Mia. O beijo da palavrinha. Rio de Janeiro: Língua Geral, 2006. 

 

Esta obra permite desconstruir uma série de inverdades sobre o continente. O fato de Mia 

Couto ser branco já contribui para desconstruir a visão de que todo africano é negro e para se 

afirmar sobre o perigo de se pensar identidades únicas. O enfoque na desconstrução de 

estereótipos é uma característica marcante que merece atenção quando analisamos materiais 

pedagógicos das escolas, principalmente os livros didáticos. 

Quanto à importância da informação imparcial sobre as etnias, em materiais de ensino, 

Lopes (2014) nos alerta que: 

 

O negro e o amarelo nunca são mostrados como elementos constituintes da cultura europeia, isto 

é não existe o negro europeu ou amarelo europeu. Quando se diz africano quer dizer negro, ou 

asiático quer dizer amarelo; assim, elabora-se uma identidade única para cada etnia permanecendo 

seus estereótipos. No entanto, quando se narra a África e Ásia, o branco é mostrado por diversas 

etnias bem assinaladas para que fique bem delimitada cultura de cada etnia. (LOPES, 2014, p.65). 

 

Mia Couto, sempre provoca o estranhamento dos que, como acentua Lopes (2014), 

acreditam que “quando se diz africano quer dizer negro”. Ainda, segundo Lopes (2014), as cores 

dos personagens não podem influenciar nas suas características psicológicas ou justificar seus 

atos. O poder dado à escrita como libertadora ou reforçadora de lugares construídos socialmente 

pode ser abordado em O beijo da palavrinha, pois o mar, conhecidamente imensurável, é, na 

história de Mia Couto, uma palavra no diminutivo, que vai realizar a passagem de Maria Poeirinha 

para o espaço da morte, não de forma passiva, mas sim de modo carinhoso, com um beijo. 
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Ao encerrar o conto, Mia Couto ainda nos conta uma tradição moçambicana, que consiste 

em dedicar uma parede das casas às fotografias dos mortos. E como em toda fábula, a lembrança 

da menina fica resguardada pelo irmão Zeca Zonzo que nos conta que: 

 

Ainda hoje,tantos anos passados, Zeca Zonzo, apontando o rosto da sua irmãzinha na fotografia, 

clama e reclama: 

-Eis minha mana Poeirinha 

que foi beijada pelo mar. 

E se afogou numa 

palavrinha. (COUTO, 2006, p.24) 

 

Nesse final, surpreendente, vemos que saímos do tradicional “era uma vez” que inicia o 

conto para nos surpreendermos com a magia de outros recomeços. A análise literária realizada 

permite aplicar os elementos pertinentes Lei nº 10.639/2003 encontrados nos textos nas atividades 

educacionais e, assim, explorar os livros de Mia Couto. 

 

PROPOSTAS LITERÁRIO-PEDAGÓGICAS PARA AS OBRAS INFANTIS DE MIA COUTO 

 

Os livros infantis de literatura afro-brasileira são grandes inspiradores do debate sobre a 

situação racial no Brasil, principalmente sobre a representação do negro nos materiais literários e 

nos materiais pedagógicos. O primeiro trabalho a ser realizado com os livros que se adotar em 

salas de aula, deve ser com os educadores a fim de se conscientizarem sobre a estereotipização 

dos personagens negros na literatura infantil. 

As obras infantis com a temática sobre o negro, conhecidas pelos educadores, até a 

publicação da Lei nº 10.639/2003 eram pouco divulgadas. Segundo um estudo de relações étnico-

raciais62, realizado no ano 2005, em Belo Horizonte, São Paulo e Salvador, o livro sobre a temática 

do negro mais citado pelos professores, diretores foi A menina bonita de laço de fita, de Ana 

Maria Machado, de 1986, em primeiro lugar e, em sexto lugar, A bonequinha preta, de Alaíde 

Lisboa, publicado em 1938. 

As autoras das obras infantis citadas anteriormente tiveram a iniciativa louvável de tratar 

do assunto do negro e tem seu mérito por colocar em debate um assunto que não era sequer 

abordado na literatura infantil. Mas, hoje, embora reconheçamos o pioneirismo de A bonequinha 

preta e o avanço sobre a questão racial proposta por A menina bonita de laço de fita, pensamos 

que estes livros precisam ser contextualizados a fim de não reforçar o mito da democracia racial 

no Brasil. Sobre A menina bonita do laço de fita “é importante mencionar que análises têm 

apontado que a abordagem do material promove o paradigma do mito da democracia racial, pois 

ao fazer a apologia à miscigenação, tende a minimizar a existência do conflito racial”. 

(IGUALDADE 2007, p.40). Vale ressaltar que o caminho a ser trilhado no aprendizado do 

respeito pelas diferenças raciais ainda está no início, mas todos os cuidados devem ser tomados 

para não retroceder ou reforçar erros pedagógicos já diagnosticados em diversas obras literárias. 

A seguir sugestões de atividades literário-pedagogicas inspiradas nas análises literárias 

realizadas no capítulo anterior. 

 

  

                                                 
62 Fonte dos Dados: IGUALDADE das Relações Étnico-raciais na Escola. São Paulo: Peirópolis, 2007. 
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O BEIJO DA PALAVRINHA 

 

O primeiro grande diferencial das obras consideradas de literatura infantil são suas 

ilustrações, que são recursos complementares do texto. Neste sentido O beijo da palavrinha com 

as ilustrações são de Malagantana Valente, reconhecido por suas obras de grande expressão no 

olhar provoca sensação de estranhamento. Este é produzido pelo deslocamento de ilustrações 

europeizadas para ilustrações inspiradas na cultura africana. Pode-se pedir aos alunos que olhem 

as ilustrações e relatem suas impressões, ilustrem trechos da história de maneira inusitada e/ou 

com material artístico diferente do comumente usado. Para isso, pode-se utilizar, por exemplo, 

terras coloridas, tintas extraídas de vegetais, materiais reciclados, etc. 

Os educadores, ao sugerirem modos diferentes de ilustrar, podem inserir o debate da 

aceitação dos diferentes tipos de arte, de biótipos físicos e de paisagens. Ainda sobre as 

ilustrações, podemos ver a complementaridade destas com o enredo de O beijo da palavrinha já 

que, segundo Martins, “forma e conteúdo caminham intimamente ligados, e as temáticas das 

diferenças, da multiculturalidade, a plurissignificação de sentidos buscam nos interlocutores o 

lugar de seu verdadeiro significado” (MARTINS, s.d, p.17). Essa afirmação da autora nos leva a 

questionar se a grande diferença entre as ilustrações da edição brasileira e da edição portuguesa 

de O beijo da palavrinha alcançaria o mesmo significado com os leitores. 

A comparação das ilustrações da edição brasileira com a portuguesa, disponível na 

internet63, pode render analogias interessantes para um debate com as séries finais do ensino 

fundamental, pois a edição portuguesa traz figuras bem mais singelas que a edição analisadas por 

nós, conforme podemos observar nas capas das duas edições. 

Figura 2 – Capa do livroFigura 3 – capa do livro da edição brasileirada edição portuguesa 

  

Fonte: Mundo dos livros64
 

 

O tema da morte é bastante presente na obra e consegue mostrar ao leitor situações de 

crianças na África, seus sonhos e como lidam com questões relativas à morte, que para o povo 

africano, em geral, parece ser algo natural, e para nossas crianças é um assunto censurado nas 

fases iniciais do desenvolvimento. 

A questão da escrita/alfabetização pode ser ricamente aproveitada em turmas nesse nível 

de escolarização, pois o irmão de Maria Poeirinha, Zeca Zonzo, “escreve” o mar para ela, e faz 

uma espécie de acróstico com cada letra da palavra mar. Assim, o professor pode, a partir disso, 

elaborar com seus alunos listas de palavras com as letras da palavra mar, sendo outra possibilidade 

sugerir aos alunos a produção de um acróstico da palavra “mar”. 

O livro infantil quase sempre está ligado aos tradicionais contos de “era uma vez” e seus 

rotineiros “foram felizes pra sempre”. Em O beijo da palavrinha o final é diferente do esperado, 

                                                 
63 Disponível em http://pt.slideshare.net/esbordonhos/o-beijo-da-palavrinha-2-mia-couto#, acesso em 

março de 2014. 
64 Disponível em http://lumeear.blogspot.com.br/2010_12_12_archive.html, acesso em novembro de 2014. 

http://pt.slideshare.net/esbordonhos/o-beijo-da-palavrinha-2-mia-couto
http://lumeear.blogspot.com.br/2010_12_12_archive.html
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a cura da menina não se realiza, mas pode ser considerado que os personagens “foram tristes para 

sempre”? As crianças podem dar respostas a essa indagação ou criar finais diferentes para a 

história. O diálogo com outras possibilidades de narrar historias, possibilita às crianças a 

valorização das diversidades culturais, pois segundo Knop (2010): 

 

É importante que a criança se reconheça no espaço da história narrada ou lida, que se perceba 

representada por personagens que se assemelham a ela e que gozem do mesmo poder que príncipes, 

princesas e líderes têm no contexto clássico. Contar histórias de reis, magias, bruxas e fadas não é 

ruim, mas cabe à escola propiciar o diálogo dessas histórias com outras, particularmente com 

aquelas que valorizam traços da cultura brasileira e deformação de seu povo, dando assim lugar 

ao “esta é a sua vez”(KNOP., 2010,p.76.) 

 

O diálogo dos leitores com a personagem Maria Poeirinha e o espaço africano a que ela 

remete propicia à criança ver o quanto pode se identificar ou não com a miséria desta menina. A 

criança que lida com o desconhecimento do mar pode ser incentivada a pensar o mar sem o 

conhecer. Pode-se construir um painel com os desenhos dos alunos que já foram à praia, e aqueles 

que não foram podem desenhar a partir de como imaginam que seja o mar. Pode- se, ainda, fazer 

uma pesquisa sobre a questão da água para consumo humano, porque a do mar, tão abundante, 

não serve para beber? Pode-se abordar a escassez da água potável, o desperdício e o consumo 

consciente. 

A obra O beijo da palavrinha oferece uma gama de atividades interdisciplinares que 

fortalece a aplicação da Lei 10.639/2003 e possibilita a interdisciplinaridade da Literatura com as 

outras disciplinas ministradas nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Verifica-se uma riqueza 

literária e pedagógica em O beijo da palavrinha, que acontece também em O gato e o escuro do 

qual segue a apresentação de algumas atividades educacionais. 

 

O GATO E O ESCURO 

 

Nesta história infantil há muitas semelhanças com O beijo da palavrinha, principalmente 

quanto às ilustrações e quanto à temática racial, portanto muitas das propostas pedagógicas 

sugeridas para aquele livro podem ser adaptadas para este. 

O tema central trabalhado no enredo de O gato e o escuro é o medo. Podemos fazer 

pesquisas com os alunos sobre os diversos tipos de medo, colocando categorias para aqueles 

medos de fatos reais e para medos de nossa fantasia. Porém, como já foi alertado, na análise desta 

obra devemos ter cuidado ao utilizar este livro na sala de aula para que não seja adotado como 

recurso pedagógico para amedrontar as crianças sobre a obrigação de obedecer às mães, e que 

punição ao não cumprimento desta regra poderia ser o enegrecimento da pele. 

Os professores, após contarem a história para os alunos, podem realizar coleta de 

informações sobre o direito ao respeito às diferenças de cada ser humano, seja no seu tipo físico 

ou nas suas escolhas estéticas ou comportamentais. 

A temática das cores abordada no livro pode propiciar uma atividade lúdica para as 

crianças, como as experiências de criação de arco-íris com esguicho de mangueira ou através de 

prismas. Há possibilidade de uma criação artística com a inclusão de novas cores no arco-íris, 

assim como na história de O gato o escuro foi inserido o preto. Atividades de mistura de tintas 

para criar novas cores é uma sugestão que suscitaria bom aproveitamento. 

Todas essas atividades sugeridas merecem ser contextualizadas para discutir a ideia da 

utilização de cores como forma de discriminação de sujeitos não se justifica nas relações humanas, 
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propiciando desde as séries iniciais a desconstrução de que cada tipo físico é dotado 

naturalmente/biologicamente de comportamentos sociais. 

 

ATIVIDADES LITERÁRIO-PEDAGÓGICAS 

E A LEI Nº 10.639/2003 – DESAFIOS PARA UMA SINTONIA 

 

A obrigação do ensino da história África e da cultura Afro-brasileira com a Lei nº 

10.639/2003 vai ao encontro da busca de educadores, de todos os níveis de ensino, por uma 

educação na qual a pluralidade étnica seja respeitada dentro do ensino brasileiro, e que, a 

autoestima de milhares de cidadãos possa ser construída derrubando o mito da democracia racial. 

É necessário que o educador consiga desmitificar um passado construído nas suas vivências de 

discente e de sua prática docente para conseguir desenvolver atividades que contemplem os 

conhecimentos contemporâneos sobre temas que tratam de africanidades e de relações étnico 

raciais. Esses desafios são apontados por Nilma Gomes (2006), quando pergunta: 

 

Mas que história será contada e recuperada em sala de aula, se a grande maioria dos professores 

em atividade não a conhece? O que fazer diante de uma manutenção sistemática e bem engendrada 

do sistema educacional brasileiro, em doutrinar um olhar eurocêntrico? Como desconstruir a ideia 

de uma África atrasada e selvagem? Além desses primeiros questionamentos, há outro que 

considero delicado e mais resistente de se quebrar, ou seja, como sensibiliza ruma importante 

parcela de professores e alunos evangélicos quanto ao fato de o estudo de história da África não 

ser o mesmo que se estudar os cultos afro-brasileiros, popularmente chamados por alguns grupos 

de macumba? (GOMES, 2006, p.70.) 

 

Embora saibamos que existe uma grande vontade de cumprimento da Lei nº 10.639/2003,o 

papel mais importante é do educador, é de cada escola, de cada profissional da comunidade 

escolar. O desafio vai além de mudanças educacionais, é preciso enfrentar a sociedade e seus 

preconceitos religiosos com o que é africano. Faz-se necessário encontrar meios de 

convencimento do mercado editorial mostrando que é viável incluir a temática racial em uma 

estrutura rentável, construída ao longo de séculos, sem que isso ocasione prejuízos financeiros. 

A inspiração para a aplicação da Lei nº 10.639/2003, em toda a sua completude, seja nas 

disciplinas sugeridas por esta (História, Literatura e Artes), ou de forma interdisciplinar, pode 

começar a surgir da leitura. O ato da leitura consegue iniciar a travessia do muro da discriminação 

racial e todas as agruras que esta impõe aos seres humanos. Quem sabe os educadores possam, 

um dia, romper com os limites do sistema educacional e fazerem como Pintalgato que conseguiu 

deixar o medo pra trás e “... inspirou coragem e passou uma perna para o lado de lá, onde a noite 

se enrosca a dormir. Foi ganhando mais confiança e, de cada vez, se adentrou um bocadinho. Até 

que a metade completa dele já passara a fronteira, para além do limite”. (COUTO, 2008, p. 12). 

Assim, ao assumir a sua capacidade transformadora, os educadores serão capazes de 

estabelecer diálogos com a comunidade escolar e construir um caminho, sem fronteiras, rumo à 

construção da igualdade entre os seres humanos. 
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A LEITURA LITERÁRIA NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO E A 
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Resumo: O objetivo desta pesquisa foi identificar se a prática de leitura deleite realizada 

nos processos de formação docente passa a integrar as rotinas da sala de aula das 

professoras alfabetizadoras vinculadas ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa, apontando os usos direcionados à leitura literária na sala de aula. O corpus da 

pesquisa envolve a observação de aulas de 14 professoras do ciclo de alfabetização, de 

quatro municípios pernambucanos, ao longo do ano letivo de 2013, totalizando 116 turnos. 

Seguindo a categorização criada por Santos (2014), identificamos uma predominância de 

práticas focadas num modelo pragmático de abordagem da literatura, ou seja, aquele que 

toma o texto literário como ponto de partida para ensejar o ensino de conteúdos vinculados 

a componentes curriculares. Também aparecem abordagens pedagógicas e eventos que 

consideram a dimensão estético-formativa da leitura literária. Concluímos que a educação 

literária realizada nesse conjunto de aulas observadas tem assegurado o acesso a um amplo 

repertório de textos e gêneros, produzindo uma familiaridade das crianças com a leitura de 

livros, porém sem que sejam enfatizados objetivos de ensino voltados à apreciação estética 

e à dimensão formativa da literatura (COSSON, 2012; CÂNDIDO, 2013; PETIT, 2013). 

Palavras-chave: Educação Literária. Práticas de Ensino. Mediação de Leitura. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Neste artigo, apresentamos um recorte de resultados gerados em uma pesquisa que aborda 

a questão da leitura no ciclo de alfabetização, mais especificamente no que se refere à leitura 

literária. Este estudo integra uma pesquisa iniciada em 2013 e desenvolvida a partir das ações 

realizadas no âmbito do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), envolvendo 

quatro cidades de Pernambuco. As observações de sala de aula realizadas na pesquisa e as análises 

geradas a partir delas apontam para práticas em que a leitura ocupa um tempo substancial do 

cotidiano no ciclo de alfabetização. O trabalho pedagógico no eixo da leitura utiliza como recurso 

didático livros distribuídos por programas governamentais (LEAL, SILVA, COSTA, 2016; 

LEAL, LIMA e ALBUQUERQUE, 2016) e se realiza através de um conjunto de atividades que 

evidenciam a mobilização de diversas estratégias didáticas com foco numa perspectiva de ensino 

da compreensão de textos (LEAL, PIMENTEL, SILVA e BARROS, 2016). 

E quanto à leitura literária? O que se lê? Com que frequência ela ocorre? Como se lê e com 

que finalidades? Como a leitura literária integra as práticas de alfabetização? 

Partindo destas questões, analisamos as aulas acompanhadas pela equipe de pesquisa em 

que identificamos a ocorrência de leituras literárias, tanto aquelas modalidades em que as 

professoras leem para as crianças quanto as situações em que acervos eram disponibilizados para 

acesso e leitura autônoma ou compartilhada entre pares. Neste conjunto de dados, destacamos 

mailto:esterosa2014@gmail.com
mailto:helenrfsantos@hotmail.com
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episódios, aqui nomeados como eventos de leitura65 
do texto literário, que se caracterizam como 

modos de letramento literário escolar. 

O recorte dado procurou evidenciar e compreender os momentos de leitura e conversas 

sobre textos literários que se distinguem de outros materiais de leitura porque se constituem como 

unidades de sentido que ostentam a “capacidade de reconfigurar a atividade humana e oferecem 

instrumentos para compreendê-la, posto que, ao verbalizá-la, criam um espaço específico no qual 

se constroem e negociam os valores e o sistema estético de uma cultura”. (COLOMER, 2007, 

p.27). 

Neste texto, inicialmente situamos alguns pressupostos adotados quanto à leitura literária 

e formação de leitores no ciclo de alfabetização, para em seguida apresentar os procedimentos e 

resultados construídos na pesquisa empírica em tela. 

 

LEITURA LITERÁRIA COMO ESTRATÉGIA DE FORMAÇÃO DE LEITORES 

 

Formar leitores de textos literários é um objetivo de ensino que faz parte dos direitos de 

aprendizagem definidos pelo Ministério da Educação para o ciclo de alfabetização quando 

assegura que todos deveriam aprender, nos anos iniciais de escolarização, a 

 

Apreciar e compreender textos do universo literário (contos, fábulas, crônicas, poemas, dentre 

outros), levando-se em conta os fenômenos de fruição estética, de imaginação e de lirismo, assim 

como os múltiplos sentidos que o leitor pode produzir durante a leitura. (BRASIL, 2012, p 30). 

 

Ao estabelecer essa orientação para o trabalho com textos literários, a ênfase no trato 

pedagógico passa a recair sobre o que Colomer (1991) aponta como sendo os dois eixos 

norteadores da educação literária, quais sejam, a compreensão de textos e a aprendizagem da 

leitura literária. A partir de uma perspectiva que integra uma abordagem interacionista de leitura 

e reflexões advindas das teorias que enfatizam a recepção do leitor, a pesquisadora defende que é 

preciso que a escola redirecione suas intervenções nesta área para que efetivamente consiga 

formar leitores capazes de se apropriarem dos textos, aprendendo a compreender, ao mesmo 

tempo em que desenvolvem comportamentos linguísticos que lhes permitam apreciar os traços 

distintivos dos diversos textos e gêneros literários. Nessa perspectiva, a “construção literária de 

sentidos” (PAULINO; COSSON, 2009) ganha centralidade como principal objetivo na formação 

de leitores, o que, na sala de aula se faz 

 

Indagando ao texto quem e quando diz, o que diz, como diz, para que diz e para quem diz. 

Respostas que só podem ser obtidas quando se examinam os detalhes do texto, configura-se um 

contexto e se insere a obra em um diálogo com outros tantos textos. Tais procedimentos informam 

que o objetivo desse 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. (SOUZA; 

COSSON, 2011, p. 103). 

 

Assim, as formas de “escolarização da leitura literária” (SOARES, 2011) passam a ser 

focadas em práticas que favoreçam a escolha de textos, a definição de estratégias de ensino e a 

orientação pedagógica que conduza a um “pacto de leitura” (PAULINO et al, 2001) em que 

                                                 
65 Adotamos aqui a nomenclatura cunhada por Street (2010) quando distingue que eventos de leitura  são 

episódios singulares, situados em práticas sociais engendradas em diferentes esferas da vida social e que 

norteiam as interações intersubjetivas mediadas por textos escritos. 



 

 

P
ág

in
a3

9
2

 

 

[...] 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. A linguagem 

estética se oferece a leitores que se acomodam e se incomodam diante dos modos alternativos, 

diversificados e por vezes transgressores de nomear o mundo. (BAJOUR, 2012, p. 25).  

 

Esta é uma posição que, embora preconizada como orientação de política educacional e, 

mais particularmente, materializada em acervos e estratégias didáticas abordadas no programa de 

formação continuada de professores realizado no âmbito do Pacto Nacional pela Alfabetização 

na Idade Certa (PNAIC), nem sempre está presente em diferentes contextos educacionais, 

indicando a necessidade de estudos como o que será reportado a seguir, com vistas a compreender 

e intervir nesta realidade, tendo como foco assegurar o direito à literatura e a formação do leitor 

literário desde o ciclo de alfabetização. 

 

O PERCURSO METODOLÓGICO NA GERAÇÃO DOS DADOS 

 

A prática de ensino de leitura literária de professores alfabetizadores em processo de 

formação no PNAIC em Pernambuco constituiu o recorte investigativo tratado neste artigo. 

Assim, os dados gerados referem-se a observações realizadas em 14 salas de aula de 1º; 2º e 3º e 

em turmas multisseriadas dos anos iniciais situadas nos municípios de Lagoa dos Gatos, 

Camaragibe, Jaboatão e Recife. O período de coleta de campo envolveu dez meses de observação 

ocorridos no ano de 2013, totalizando 116 aulas, com 464 horas transcritas em relatórios. 

A lente definida para orientar a análise das aulas observadas foi identificar como as práticas 

de leitura deleite, atividade permanente realizada nos processos de formação docente, integravam 

as rotinas da sala de aula das professoras alfabetizadoras e de que forma estas conduziam a leitura 

de textos de caráter literário. 

Para a investigação de nosso objeto de estudo, primeiramente foi realizada a leitura 

extensiva de todos os relatórios e transcrições realizadas pela equipe de pesquisa. Com base na 

leitura primeiro flutuante e depois mais sistemática e transversal dos registros (MINAYO 2013, 

p. 357), identificamos os eventos de leitura literária infantil registrados e que constituíram o foco 

da análise. 

Os episódios de literatura em sala de aula foram agrupados utilizando a categorização 

proposta por Santos (2014), que teve por base o levantamento realizado em bancos de teses e 

dissertações nacionais de 68 Instituições Federais de Ensino Superior no período de 2005 a 2013 

e suas produções em programas de pós-graduação em Educação e em Letras. Neste contingente, 

foram mapeados 78 estudos, sendo 63 dissertações e 15 teses de doutoramento que tratavam da 

temática da literatura e seu ensino em espaços escolares. Os resultados das pesquisas elencadas 

foram agrupados em três abordagens, quais sejam: aquelas que identificavam um uso pragmático 

da literatura, as que ressaltavam seu caráter pedagógico e as que apontavam para a função estético-

formativa da leitura literária em sala de aula. 

A abordagem pragmática é entendida como aquela que subsume a literatura a objetivos 

extra-literários, já que a leitura orientada por esta perspectiva tem como finalidade o ensino de 

componentes curriculares, quer sejam aqueles atinentes à Língua Portuguesa, quer sejam de outras 

disciplinas. Assim, o foco nesta abordagem conduz a uma aproximação aos textos que se traduz 

no modelo que Rosemblat (1994) chama de “leitura aferente” do texto literário, já que adota como 

chave de leitura apenas seus aspectos informativos ou estruturais. Nos estudos levantados por 

Santos (2014), a maior parte das pesquisas (57,7%) evidenciou que a escola tende a tratar o texto 
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literário como “pretexto” ou “gancho” para atingir finalidades alheias ao literário, corroborando 

o que já foi identificado por outros pesquisadores (GERALDI, 2004; GUSMÃO-GARCIA; 

SANTOS, 2013; ARRUDA, FIDELIS e ROSA, 2015; CAMILO, SANTOS e ROSA, 2015). 

Quando se adota uma abordagem pedagógica, passam a ser identificadas finalidades 

próprias ao ensino da literatura, porém estas ficam circunscritas a um processo de sensibilização 

do leitor, que ocorre mediante a promoção de atividades de leitura literária no cotidiano escolar. 

Esse tipo de abordagem, embora privilegie o texto literário e valorize sua presença na rotina da 

sala de aula, tem limites pela ausência de conteúdos, objetivos e progressão no ensino da leitura 

literária em diferentes etapas de escolarização, conforme já apontado por outros estudiosos da 

área (FERNANDES, 2011; RITER, 2009; COLOMER, 2007). 

Por fim, no levantamento realizado por Santos (2014), um contingente mais reduzido de 

estudos (10%) evidenciou que há práticas escolares voltadas à inserção da leitura literária num 

projeto de formação humana que favoreça a constituição das subjetividades e a afirmação das 

identidades (PETIT,2013), adotando uma postura que se direciona para algum dos aspectos 

apontados por Cândido (2012), ao defender a literatura como direito universal. Para além de uma 

perspectiva que vê a literatura ou como pretexto para transmitir conteúdos ou como mero 

entretenimento, numa abordagem estético-formativa enfatiza-se que 

 

Os valores que a sociedade preconiza, ou os que considera prejudiciais, estão presentes nas 

diversas manifestações da ficção, da poesia e da ação dramática. A literatura confirma e nega, 

propõe e denuncia, apoia e combate, fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os 

problemas. [...] Isso significa que ela [a literatura] tem papel formador da personalidade, mas não 

segundo as convenções; seria antes segundo a força indiscriminada e poderosa da própria 

realidade. (CÂNDIDO, 2012, p. 24). 

 

A matéria própria da literatura é, portanto, o objeto de ensino e o foco da educação literária 

voltada à sua função estético-formativa, quando se entende que as “histórias não são apenas o 

produto de nossa experiência narrada por meio da linguagem. São também produto da própria 

linguagem em que são narradas.” (MANGUEL, 2008, p. 59-60; 64). 

 

A leitura literária em turmas de alfabetização: com que finalidade? 

 

Ao buscarmos indícios que situassem os eventos de leitura literária nas diferentes 

abordagens (pragmática, pedagógica ou estético-formativa), chegamos à distribuição visualizada 

no Quadro 1, a seguir: 

 

Quadro 1: Abordagens nos eventos de leitura literária na sala de aula 
 

Município Pragmática Pedagógica Estético-formativa 

Camaragibe    

1º Ano 08 01 00 

2º Ano 05 01 01 

3º Ano 03 00 00 

TOTAL 17 02 01 

Município Pragmática Pedagógica Estético-formativa 

Jaboatão    

Ano1 06 00 00 
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Ano 2 00 01 01 

Ano 2 02 00 00 

Ano 3 06 02 02 

TOTAL 14 03 03 

Município Pragmática Pedagógica Estético-formativa 

Lagoa dos Gatos    

MULTISSERIADA 00 01 03 

2º Ano 06 00 01 

1º Ano 07 01 01 

3º Ano 08 01 00 

MULTISSERIADA 10 00 00 

TOTAL 35 03 05 

Município Pragmática Pedagógica Estético-formativa 

Recife    

1º Ano 06 00 00 

3º Ano 06 00 01 

TOTAL 12 01 01 

TOTAL GERAL 78 09 10 

 

Fonte: As pesquisadoras (2016) 

 

Este quadro evidencia que há uma predominância da abordagem pragmática (80,4%), que 

orientou a condução dos momentos em que a literatura esteve presente nas 14 turmas observadas. 

Assim, foram identificados eventos de leitura como a realizada, numa turma de 1º ano em 

Jaboatão dos Guararapes: 

P: Posso começar a leitura? Vamos ler o 

titulo, bora. Vamos ler comigo. Eu leio e 

vocês repetem. 

(Professora lê em voz alta o texto) 

P: Essa casa, era casa... é de que dos animais? 

Vamos ler de novo agora bem rapidinho. 

(Professora repete a leitura integral do texto) 

P: Qual a palavra que parece com a outra 

aqui? Presta atenção. 

(Professora lê: Essa casa é de caco. Quem mora 

nela é o macaco.) 

P:Escuta o som! Vou dizer hem, vou dar 

uma dica: CACO parece com... 

Alunos: Macaco..... 

P: Eita.. Quem 

descobriu! Alunos: foi 

eu, eu....... Eu.... 

P: CACO, onde tem CACO aqui. Marca ai 

Mateus. Marca CACO e MACACO. E 

MACACO começa com que letra? 

Alunos: M. 

P: E termina com qual? 

Alunos: O. 

(Professora lê: Essa casa tão bonita. Quem 

mora nela é a cabrita.) 

P: Quem se parece ai? Bonita combina com 

cabrita. Marca ai Gabi. Cabrita, bonita, bonita, 

cabrita. 

[...] 

P: Venha marcar Evellyn. Agora eu quero 

saber quem me responde, Izabelly vamos 

prestar atenção. MACACO tem quantas 

silabas? Hein, Izabelly tem quantas? 

(As crianças respondem batendo palmas para 

contar as silabas. Repetem o exercício com 

todos os animais que estão no texto.) 
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Neste evento de leitura literária identificamos uma orientação dirigida a chamar a atenção 

das crianças para a composição e decomposição das palavras em unidades menores (sílabas e 

letras) atentando para o uso de letras que podem ser compartilhadas, com diferentes arranjos. 

Desse modo, a professora insere tal evento numa prática referenciada no ensino sistematizado 

dos princípios de funcionamento do Sistema de Escrita Alfabética (SEA). A professora dirige a 

atenção das crianças para aspectos composicionais da notação alfabética, com ênfase no trabalho 

com rimas, o que pode situar a atividade no campo do ensino das correspondências letra-som, 

com destaque para a consciência fonológica. É, portanto, uma atividade focada em objetivos de 

ensino no eixo da apropriação do SEA que envolve as crianças num processo de construção 

coletiva do conhecimento acerca da forma como são escritas as palavras. 

No que se refere, portanto, ao eixo da apropriação, nos parece uma atividade adequada para 

uma turma de primeiro ano do ciclo de alfabetização. No entanto, no que tange à educação 

literária, como a professora conduz a atividade exclusivamente para o foco da reflexão sobre as 

palavras, sem abordar aspectos relativos à linguagem literária, deixa de atentar para o que 

caracteriza esse modo de escrita de textos. Assim, não chama a atenção para o gênero (poema) e 

para suas características composicionais, nem para a brincadeira que é proposta pelo autor, ao 

lidar com o tema da moradia dos diferentes animais. Na passagem para a atividade escrita também 

não conduz as crianças a refletirem sobre a composição das rimas e a intencionalidade de quem 

as escreve, para além de seus aspectos morfológicos. Os sentidos, as ambiguidades e imagens 

suscitadas pelo texto, seu efeito estético e os cuidados tomados pelo autor na sua escrita ficam 

relevados nesse processo. O pacto de leitura que se estabelece, portanto, toma o texto como objeto 

de reflexão, mas sem ressaltar seu pertencimento à esfera literária. 

Este modo de conduzir a leitura de textos literários também foi identificado em outras 

pesquisas situadas em turmas do ciclo de alfabetização (MONTEIRO, 2004; SANTOS, 2013; 

ALBUQUERQUE, 2014). Este padrão também aparece no estudo de Souza (2007) quando 

analisou práticas de professoras acompanhadas em processo de formação continuada e percebeu 

usos pragmáticos da poesia em sala de aula. Embora se defenda que a poesia em turmas de 

alfabetização pode contribuir na reflexão sobre o SEA e suas regularidades, é importante não 

desconsiderar a poesia como “primeira visão direta das coisas e, depois, como veículo de 

informação prática e teórica, devendo-se preservar em cada aluno o fundo mágico, lúdico, 

intuitivo e criativo”. (SOUZA, 2007, p.84). 

Mesmo pontuando esses limites, identificamos nesse bloco de eventos de leitura literária 

uma chave de leitura que permite engajar as crianças numa interação criativa com seus pares 

quando estão mobilizados em torno da leitura e da produção textual. 

O segundo conjunto de eventos de leitura literária identificados na pesquisa podem ser 

situados numa abordagem pedagógica. Esta foi identificada em um quarto das aulas (25,7%), o 

que aproxima esses eventos daqueles que são vivenciados no programa de formação docente, sob 

a designação “leitura deleite” e que é definida no PNAIC como uma atividade permanente de 

sensibilização do professor enquanto leitor. 

Um exemplo deste tipo de abordagem foi extraído do relatório da segunda aula observada 

na turma do 1º ano de Camaragibe, com a leitura do livro “Bom dia todas as cores”, de Ruth 

Rocha. 

 

P – Então, olhando a capa desse livro, olhando a capa desse livro vocês acham que fala sobre o 

quê? 

A – Sobre camaleão. 

P – Qual é o nome do livro? A – Bom dia todas as cores. 

P – Todas as cores. Então, se a gente pegar o nome do livro com o desenho, fala sobre o quê o 

livro? 
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A – De uma história, tia. P – De quem? 

A – Do personagem. 

P - Então, eu acho... Vê... eu nunca li esse livro, mas eu acho que ele fala sobre um camaleão que 

muda de cor; porque o nome do livro não é “Bom dia todas as cores”? 

A – É. 

P – E na frente não tem um camaleão e o camaleão não muda de cor? Então o livro deve... Vocês 

acham que esse livro fala de uma vaca? A – Não 

P – Não! Fala de quê? 

A - Fala de um camaleão. 

P – Fala de um camaleão que muda de cor né não? [...] Vou começar a história... um, dois, 

três...(Professora lê em voz alta: Meu amigo camaleão acordou de bom humor e disse – bom dia, 

sol; bom dia, flores; bom dia, todas as cores!) 

P – Olha só como é colorido. Não é minha gente? 

P - Que foi que eu disse Pedro e Arlan? O que foi que eu disse? Pra ele a cor cor-de- rosa era 

a cor mais bonita que existia. E ele saiu todo contente da vida, de cor? 
A – Rosa! [...] 

(Professora lê em voz alta: Essa cor não lhe caiu bem. Olhe para o céu... por que você não fica azul 

igual ao céu?) 

P - Vocês acham que o camaleão vai fazer o quê? 

A – Vai ficar azul. 

P – Vai ficar azul. Por quê? 

A – Porque o professor mandou. 

P – Porque o professor mandou... e todo mundo manda nele é? 

A – Não. [...] 

P - Ei pode conversar não, Renata, Renata... 

P – Ele não sabia dizer não, eu quero essa cor. Todo mundo dizia fica dessa cor, ele ficava, fica 

dessa, e ele ficava. E ele acabou ficando o quê minha gente? 

A – Doido. 

P - Doido de tanto mudar de cor. Por isso... (Professora lê em voz alta: Olha só... a borboleta 

mandou ele ficar de uma cor, a joaninha de outra, a cobra de outra, a lesma de outra, a minhoca de 

outra, todo mundo manda ele ficar de várias cores. Por isso A – É! 

P – O camaleão... 

(Professora lê em voz alta: Cheia de orvalho mudou sua cor para cor-de-rosa porque para ele 

a cor cor-de-rosa era a cor mais bonita de todas.) 

naquele dia cada vez que ele se encontrava com algum dos seus amigos e que o amigo 

estranhava a cor que ele estava. Adivinha o quê ele fazia?) 

A – Mudava. 

 

Neste registro, como atividade prévia à leitura, a professora faz perguntas de antecipação, 

visando ativar conhecimentos prévios e mobilizar as crianças para participarem como ouvintes 

ativos da leitura, que interagem com o texto, atribuindo-lhe significados (BRANDÃO; ROSA, 

2010). Durante a leitura, a professora faz algumas pausas, com perguntas de previsão (p.ex: 

“Vocês acham que o camaleão vai fazer o quê agora?”) e inferenciais (no diálogo com o sabiá-

laranjeira, ela pergunta: “Que cor ele era agora?”). As interrupções durante a leitura têm como 

finalidade assegurar que as crianças acompanhem a narrativa, de forma atenta e buscando 

compreender qual a lógica que orienta o encadeamento do texto e conduz a seu desfecho. A 

professora também faz perguntas que contribuem para a compreensão do sentido global do texto, 

não se atendo apenas ao que está explícito na superfície textual (p. ex: “Ele não sabia dizer não, 

eu quero essa cor. Todo mundo dizia fica dessa cor, ele ficava, fica dessa, e ele ficava. E ele 

acabou ficando o quê minha gente?”). 

Evidencia-se que a professora quer que as crianças aprendam algumas coisas sobre obras 

literárias e sobre como identificar informações relevantes num livro e mobiliza a curiosidade em 

torno do tema da história e pede que as crianças colaborem, durante a leitura, na elaboração de 

sentido para o que ouvem. Estes são conhecimentos que certamente contribuem para a formação 

de leitores em geral, e também do leitor literário. 
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No entanto, embora o excerto evidencie que a professora dedicou um tempo pedagógico à 

leitura e a desenvolver com as crianças estratégias de compreensão textual, pouca ênfase foi dada 

à reflexão sobre os efeitos de sentido provocados pela composição literária do livro ilustrado. 

Um terceiro grupo de eventos de leitura literária que pudemos identificar nas aulas 

observadas tinha como ênfase o literário e seus componentes formativos. Estes eventos ocorreram 

com menor frequência (10,3%) e nessas aulas as professoras escolheram textos bem como 

conduziram situações de leitura compartilhada que indicaram aproximações com uma abordagem 

estético-formativa. Foi o que ocorreu, por exemplo na décima aula observada na turma do terceiro 

ano, de Jaboatão dos Guararapes. Este excerto foi extraído de uma aula que integrava uma 

sequência de leituras que tinham como tema a cultura africana e tinha como objetivo preparar a 

turma para participar de uma feira de conhecimentos com esse tema. 

 

P- Na terça-feira passada, Patrícia leu pra vocês uma história, na história que tia leu pra vocês que tinha 

como título Bruna e a galinha da Angola, quem lembra? Na sequência da história quem lembra? 

C- Bruna não tinha amigos e o tio dela fazia Barcos 

P- Vai, Tainara 

C- Ela sonhou com a galinha 

C- Isso é bem depois 

P- Eu quero na sequência da história quem sabe? 

C- Eu! 

C- Bruna não tinha amigos 

C- Ela gostaria de ter um amigo. 

P- Ela ganha uma galinha? 

C- O avô de Bruna lá era, ai ela viu uma galinha da Angola e depois fez um negócio de barro uma 

galinha da Angola, depois ela ganhou uma galinha da Angola de verdade. 

P- Foi o que José falou no começo da história.Bruna não tinha nenhum amigo e depois? 

C- Conquem. Aí as meninas começaram a se aproximar dela. 

P- Ela mora em uma rua como a nossa? 

C- Não, ela mora em uma aldeia! 

P- Em que país ela mora? 

C- Na África. 

P- Duda, elas encontraram um baú, o que tinha 

dentro desse baú? 

C- Um panô. 

P- E o que é esse panô? 

C- Tinha um pássaro. 

C- Não, um pombo. 

C- Uma lagartixa. 

P- E o que ele tinha haver com esses três bichos? 

C- Eles estavam em cima do armário com um caderno. 

P- Iasmin falou qual é os sentidos desses animais, a galinha pra ciscar a terra, o lagarto, pra que? Sim e 

o que é isso? Esse baú era o que? Esse baú é que carregava a história. 

C-Elestavamemumnavioaío carregamento caiu e só caiu o dela. 

C- Aí o pássaro jogava terra, a galinha ciscava e o lagarto passava pra ver se tava firma pra ela passar. 

P- Então esses três animais faz o surgimento de que? 

C- Da terra. 

P- Do planeta Terra, isso é o que minha gente? Uma lenda, uma história. Mas hoje a gente vai trabalhar 

sobre alguns textos, um é esse que a gente acabou de falar. Angola o outro é sobre o animal que aparece 

na história a galinha da Angola, e eu trouxe outro texto que fala sobre o tambor. 

 

Esta aula, como anunciado, integrava uma sequência em que diversos contos africanos 

foram lidos com a turma, inclusive com a colaboração de outra professora. O trabalho 

sequenciado favorece que se evidenciem características dos gêneros, além de favorecer a recepção 

de textos singulares (BUNZEN JÚNIOR; VIEIRA, 2016; ROSA, LEAL, 2016). Neste evento de 

leitura, além do que foi transcrito aqui, identificamos um movimento que inclui a reflexão sobre 

o gênero “lenda” ou “conto africano” e que chama a atenção das crianças para alguns elementos 

fantásticos da narrativa (p.ex: as transformações da terra ocasionadas pela galinha d’Angola, o 
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pombo e a lagarta) e para a função do panô na cultura africana (contar histórias através de 

imagens). Neste processo, as crianças constituem, junto com sua professora, uma comunidade 

leitora que dispõe de um repertório comum (ela se refere a outras leituras realizadas com o grupo) 

que permitem inclusive utilizar um vocabulário que passa a ter sentido para aqueles que leram a 

história (p.ex: Conquém, panô). As crianças também participam de um processo de reconstituição 

oral da narrativa lida e, nesta situação, negociam sentidos e elaboram sua compreensão de 

elementos importantes da narrativa (quem são os personagens, o que fazem, por que fazem, quais 

as consequências de seus atos). Na conversa, a professora demonstra ter uma intencionalidade 

que é propor a produção do pano e para tanto vai evidenciando elementos textuais e extra-textuais 

(sobre a cultura africana). É interessante também pontuar que neste evento, a professora não é a 

única informante detentora de uma interpretação soberana do texto, mas que ela acolhe as 

respostas das crianças. 

No conjunto de aulas observadas, nas três abordagens identificadas – pragmática, 

pedagógica e estético-formativa – percebemos que a leitura está inserida numa perspectiva 

interacionista de aproximação entre leitor e texto. No entanto, parece ainda haver pouca ênfase 

num pacto de leitura em que forma e conteúdo do texto literário sejam objeto de reflexão na 

conversa conduzida pelas professoras. 

 

CONCLUINDO… 

 

Os dados desta pesquisa apontam para a incorporação da atividade de leitura deleite 

presente na formação docente como atividade permanente nas salas do ciclo de alfabetização. 

Evidenciam, ainda, que os acervos distribuídos por programas oficiais têm presença marcante 

nessas salas de aula, principalmente quando são acessíveis diretamente aos professores. Por fim, 

neste conjunto de aulas observadas, a escolarização da leitura literária é direcionada para uma 

tendência a adotar perspectivas pragmáticas e pedagógicas de leitura literária, com poucas 

situações de leitura autônoma, de livre escolha das crianças e que conduza à construção literária 

de sentidos. 
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ENTRE LINHAS, LEITURAS, HISTÓRIAS: A FORMAÇÃO DO LEITOR 

E DE SUA CRITICIDADE 

 

Fabrícia Nascimento Silva de Oliveira 

Juliana Gonçalves de Almeida 

Cássia Carla Viana  

Fabrícia Vellasquez Paiva 

 

Resumo: O presente trabalho é fruto do projeto de extensão e de pesquisa “De linhas, 

histórias e memórias: os espaços possíveis para a contação e a criação de livros em 

literatura infantojuvenil”, realizado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

(UFRRJ) e na Escola Municipal José de Abreu, ambas no município de Seropédica – RJ. 

Tem como objetivo geral disseminar a literatura infantojuvenil nos espaços educativos – 

escola e universidade – pela prática da contação de histórias e da produção de livros. 

Partimos da formação leitora pelo diálogo com a arte, por meio da contação de histórias, 

compreendida como a leitura ‘ouvida’, partilhada com, e que compartilha também 

criticidade e reflexão (Sisto, 2001). A literatura infantojuvenil, também para crianças, 

contribui para esse repertório de linguagem livre, que se permite completar a cada voz que 

se propõe a ler. Partimos, assim, dos conceitos da importância de uma experiência estética e 

crítica (BAKHTIN, 2003; ADORNO, 2013) e em especial na literatura como arte 

(BENJAMIN, 1987), como possibilidade de formação de sujeitos críticos do conhecimento 

desde a educação básica até a graduação (ADORNO, 2012). Como resultados, na Biblioteca 

Central da UFRRJ percebemos que, para alguns, a curiosidade prevaleceu, e funcionários 

e alunos da Universidade ficaram assíduos aos encontros, se emocionando e refletindo sobre 

sua realidade. Na escola, quando convidávamos as crianças a criarem suas próprias 

histórias, muitas se expressavam surpresas e incluídas naquele espaço pelo convite 

proporcionado. Temos vivenciado que a contação de histórias desperta interesse 

investigativo pela leitura e é um dos meios de comunicação em que o sujeito é (relativamente) 

livre para compreender histórias da forma que seja é possível sem se adequar com padrões 

de leituras. Isso, segundo Barthes (1996), é fundamental para levar autonomia ao público-

alvo, instigando sujeitos para futuras produções literárias, sem limite do pensamento, e 

tampouco do espaço físico. 

Palavras-chave: literatura infanto-juvenil. contação de história. criticidade. 

 

DA INTRODUÇÃO: ENTRE LINHAS E HISTÓRIAS 

 

A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso; a palavra  

foi feita para dizer 

Graciliano Ramos 

 

Graciliano Ramos nos contribui com seu pensamento sobre a palavra, no sentido mesmo 

de seu uso: palavra dita, palavra usada, palavra com sentido social. Seu conceito sobre a 

importância da palavra contada representa a própria concepção do projeto, pois ambos se 

preocupam em promover ações e reflexões com atividades em que as palavras ganhem vida, 

significado, movimento em oralidade, para além da escrita. Parte, pois, de uma direção mais oral 

das unidades significativas da língua para só então ganhar a chancela de símbolo escrito, pelos 

autores partícipes que assim quiserem produzir. 

O presente trabalho é fruto do projeto de extensão e de pesquisa “De linhas, histórias e 

memórias: os espaços possíveis para a contação e a criação de livros em literatura infantojuvenil”, 
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realizado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e na Escola Municipal José de Abreu, 

ambas no município de Seropédica – Rio de Janeiro. O projeto, de onde se originam nossos 

diálogos, surgiu a partir de dois momentos. O primeiro é fruto de resultados de uma pesquisa 

anterior, intitulada “Entre livrarias e bibliotecas: a literatura infantojuvenil nos espaços sociais de 

formação leitora”, realizada na Universidade Federal Fluminense, por ocasião de término do 

Curso de Pós-graduação Lato Sensu na área de Literatura Infantojuvenil. Nela, foi possível 

investigar que outros espaços, para além da escola, poderiam contribuir para a formação social dos 

leitores de literatura infantojuvenil, incipientes ou não. 

O segundo momento se representa pela confluência de vários trabalhos anteriores, todos na 

UFRRJ, oriundos de experiências de programas e de projetos diversos, tais como PROIC, PIBID 

e atuações/pesquisas de outras naturezas, mas sempre trabalhando a relação entre leitura, 

formação, literatura, identidade e memória. Mais recentemente, toma forma com o recente 

lançamento do selo editorial em literatura infantojuvenil pela EDUR, a Editora Universitária da 

UFRRJ, cuja intenção é também a de incentivar produções realizadas pelos próprios alunos. 

 

PARTICIPAÇÃO CIDADÃ: ENTRE ESPAÇOS E MEMÓRIAS 

 

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 o 

abrimos? 

Jorge Luís Borges 

 

 

A presente proposta nasce, pois, nas malhas discursivas de outros espaços em diálogo com 

a Universidade, cujas inquietações voltam à tona, no sentido de pedirem nova voz em uma 

possibilidade de realização teórico-prática. E acreditando na indissociação entre ensino, pesquisa 

e extensão – base, aliás, que permite surgir o texto em questão – o projeto compreende ser 

importante a disseminação da literatura infantojuvenil em todas as esferas escolares como mais 

uma possibilidade artística de intervenção e de formação de sujeitos críticos. Tende a permitir, 

além disso, a recuperação, pela memória, de cantigas cantadas, de histórias contadas e de livros 

lidos, em casa ou já no ambiente escolar, responsáveis por criarem, em nós, uma identidade leitora 

como sujeitos. De acordo com Zilberman: 

 

Poder-se-iam definir os livros para crianças por esta característica: são os que ouvimos ou lemos antes 

de chegar à idade adulta. Não significa que, depois, não voltemos eles; importa, porém, que o 

regresso se deva ao fato de terem marcado nossa formação de leitor, imprimirem- se na memória e 

tornarem-se referência permanente quando aludimos à literatura (ZILBERMAN, 2005, p. 10-11). 

 

Esse acervo de memórias, que tanto recupera quanto recria, se justifica por uma 

caracterização de atividade cultural, oral e escrita, que constitui a natureza própria da extensão, e 

viabiliza, pelo diálogo com a arte, novas formas de reflexão sobre a formação do ser social de 

forma integral. Ademais, os diálogos com as pesquisas anteriores que balizaram a elaboração 

desse novo projeto recolocam a questão do lócus, incluindo novos espaços. Espaços esses nos quais 

o livro se habita, mas nem sempre se faz presente em leitura por alguém: editora, biblioteca 

universitária e escolar, escola. São, muitas vezes, livros em estantes, mas sempre distantes, não 

da leitura individual, mas da contação coletiva; e essa, sempre a um instante, acaba perdendo a 

realização concreta, pelo o que temos podido observar, pela falta de espaços reconhecidamente 

como tais. 
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Falta ainda nas Universidades – e até mesmo nas escolas – essa noção mais ampliada de 

leitura (BARTHES, 1987, 1996) que se coaduna e se identifica com as práticas de contação de 

história que não apenas envolvem o leitor, mas que o considera, pela leitura feita no objeto livro, 

o próprio autor do texto lido (Sisto, 2001). Há a carência, além disso, da compreensão abrangente 

das funções da biblioteca, como sendo um lugar de vida dos livros, porque em uso, e não apenas 

de guarda, especialmente considerando as participações diversas, de vários sujeitos que se 

encontram nos espaços escolares. 

Dessa forma, a literatura infantojuvenil, como sendo também para crianças, contribui para 

esse repertório de linguagem, que se permite completar a cada contato, a cada voz que se propõe a 

ler (LAJOLO & ZILBERMAN, 2006). Há, pois, ainda de acordo com Zilberman, uma defesa 

dessa literatura, aqui adjetivada, por sua completude nas lacunas propositalmente deixadas aos 

públicos diversos aos quais ela pode se destinar (ZILBERMAN, 1985, 2005). 

Ademais, pelo recurso da contação, ela é a que talvez mais se aproxime da prática oral e 

popular de se fazer poesia, justamente por ainda resguardar, em suas linhas, traços da oralidade 

em memória através da qual as histórias infantis e juvenis atravessavam as gerações 

(ALCOFORADO, 2008). Essa perspectiva, também muito defendida por Machado (2004), nos é 

cara pela possibilidade de universalização da literatura como arte, pela vertente infantojuvenil, 

com continuidade de produções, orais ou escritas: 

 

Desse acervo de prosa e poesia que constitui o primeiro contato da criança com a arte da palavra, 

um acervo vindo oralmente da noite dos tempos e passando de uma geração para outra em sucessivas 

pontes, vai aos poucos se construindo um legado. Uma vez sedimentado, esse patrimônio passa a 

exigir rupturas e reinvenções que ao mesmo tempo o contestem e reconfirmem – em novas vozes e 

novos tons, para que possa ser retransmitido também de forma renovada, com o acréscimo de 

experiências originais (MACHADO, 2004, p. 61). 

 

A contação de história e a literatura infantojuvenil caminham juntas há tempos. Disso não 

se tem dúvidas. Cabe dizer que uma, inclusive, tem origem na outra. Logo, não podemos conceber, 

na contemporaneidade, que elas se distanciem, justamente pelo objeto que tenha registrado esse 

encontro: o livro. Este tem de ser, como instrumento, e não como suporte de leitura apenas, o elo 

que resgate essa relação, porque histórica, porque em memória, porque patrimônio: “Os [...] 

patrimônios artísticos têm, nas modernas sociedades ocidentais, a função de representar 

simbolicamente a identidade e a memória de uma nação” (OLIVEIRA, 2008, p. 26). 

Sisto (2001) sempre destaca a urgência de uma leitura também de palavras, mas não só. 

Essa leitura abrangente – ou ampliada, como já anunciara Barthes – se coloca como ainda mais 

significativa quando, num coletivo, se permite recontada por outrem. Longe, pois, de representar 

uma orientação do que se pensar, de direcionamento de ideias pela entonação (já) dada por quem 

lê, a leitura ‘ouvida’, partilhada com, compartilha também sentimentos, criticidade e reflexão. 

Segundo o autor: 

 

E é exatamente do fascínio de ler que nasce o fascínio de contar. E contar histórias hoje significa 

salvar o mundo imaginário. Vivemos, em nosso tempo, o império das imagens, quase sempre 

gerais, reprodutoras e sem individualidade. Essa reprodução desenfreada, operada por uma série 

de meios de comunicação, em muitos casos, impede o livre exercício da imaginação criadora. O 

espaço que sobra para o destinatário influir no produto é quase nenhum (SISTO, 2001, 31). 

 

Partimos, assim, dos conceitos da importância de uma experiência estética e crítica, pelas 

contribuições de Bakhtin (2003) e de Adorno (2013). Do primeiro, destacamos, no tocante à 

contação, a própria concepção de linguagem e de narrativa. A linguagem, já evidenciada pela 
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literatura infantojuvenil, ganha ainda mais força quando entendida pelo autor como arte possível 

em forma de narrativa. Essas representam, para Bakhtin, um ritual de troca, de interdiscursos, 

pois os registros de reflexão estética das obras possibilitam olhar para as experiências de vida a 

partir da história ouvida. E nisso se apoia Adorno, quando nos diz que: 

 

Cada obra de arte é um instante; cada obra conseguida é um equilíbrio, uma pausa momentânea 

do processo, tal como ele se manifesta ao olhar atento. Se as obras de arte são respostas à sua 

própria pergunta, com maior razão elas próprias se tornam questões (ADORNO, 2013, p. 17). 

 

Acreditamos, pois, que desses ‘instantes’ possíveis, porque em locais legitimados para a 

leitura descompromissada, a priori, acontecer – sem formulários, sem perguntas, sem 

questionário, ao final –, por ser, enfim, momentos de contar e ler, simplesmente, outras reflexões 

podem se fazer presentes nesses ‘meios’, nesse tempo que fica a preencher, aguardando, por uma 

prática escolar esgotadora, ‘algo para se fazer depois da leitura’. Essa primeira quebra de 

expectativa, aliás, abre espaço para a vontade de também querer dizer algo, de querer participar, 

contando, também, sua própria narrativa em literatura. 

Ao público-alvo, portanto, com a disseminação da narrativa da literatura infantojuvenil, 

através da contação, seria viabilizada a possibilidade de reflexão, que questiona a própria 

existência, os caminhos trilhados, a memória que se quer lembrar. Essa lembrança possível vem, 

segundo Bakhtin, pela experiência na linguagem do outro. Segundo ele: 

 

Tudo o que me diz respeito, a começar pelo meu nome, chega do mundo exterior à minha 

consciência pela boca dos outros (da minha mãe, etc.), com a sua entonação, em sua tonalidade 

valorativa- emocional. A princípio eu tomo consciência de mim através dos outros: deles eu recebo 

as palavras, as formas e a tonalidade para a formação da primeira noção de mim mesmo (Bakhtin, 

2003, p. 373-374). 

 

Nosso terceiro aporte teórico está em Benjamin (1987), cuja defesa da narrativa evidencia as 

próprias produções literárias e nossas identidades construídas a partir delas. Segundo o autor, na 

busca pelas experiências humanas desaparecidas, cada um pode encontrar, na arte de narrar, a 

possibilidade dessa redenção. 

Mas há de se ter cuidado, pelos atuais projetos societários, com a possibilidade de extinção 

da arte de narrar, pela simples falta de troca de experiências, de momentos em que seja possível 

ouvir o outro. E, ainda segundo o autor, em desaparecendo essa forma de comunicação, pode 

desaparecer a ponte entre passado e presente, indivíduo e tradição, individual e coletivo. 

Desaparece, por fim, o homem como sujeito que domina a própria história, porque a tem em 

palavras. Afinal, segundo Sisto (2001), o homem já nasce praticamente contando histórias e está 

inserido numa história que o antecede e com certeza irá sucedê-lo. 

Nesse sentido, há de se preservar as formas de literatura, e de contação dessa literatura, que 

pode ser ainda mais ampliada por uma arte literária que atenda a todos os públicos – desde o 

infantil até o adulto – como o é a literatura infantojuvenil. Isso tenderia a recolocar os sujeitos 

como produtores críticos do conhecimento desde a educação básica até a graduação (ADORNO, 

2012). Isso porque, segundo Benjamin: 

 

[...] somos pobres em histórias surpreendentes. A razão é que os fatos já nos chegam acompanhados 

de explicações. Em outras palavras: quase nada do que acontece está a serviço da narrativa, e quase 

tudo está a serviço da informação (BENJAMIN, 1987, p. 203). 
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Nesse sentido, o projeto também se justifica pela interligação entre escola e universidade, 

tanto pela compreensão da atividade extensionista de interação entre esses ambientes, quanto pelo 

reconhecimento desses espaços como igualmente legitimados para a realização da prática da 

leitura literária, via contação de histórias, e, quiçá, de produção de histórias em literatura 

infantojuvenil. 

A criação das histórias, vale dizer, representa uma culminância fundamental e que não põe 

em questão a defesa da oralidade antes da escrita. Pelo contrário: o trabalho que vem do oral e 

chega ao ato de escrever reforça a importância de se dar mais atenção às produções orais, em 

igualdade de situação com o grifo no papel. Depois de falada, de trocada, de pensada, a palavra 

dita se consubstancia ainda mais nas marcas gráficas, tanto para difundir a literatura 

infantojuvenil, que ganha agora novos autores, quanto para a função de reflexão, pelo estético, a 

que se propõe também o projeto. Segundo Ramos: 

 

[...] reparava que muitos autores associavam a criação a uma necessidade de recriar o mundo, de 

espantar fantasmas, de transformar o real em um novo real, e fui me identificando com eles. Vários 

escritores, ou mesmo artistas plásticos ou músicos, falavam da criação artística tendo, de certa 

forma, alguma ligação com a infância, com a criança que foram e que de certa maneira ainda 

habitava neles (RAMOS, 2006, p. 58). 

 

Por fim, vale destacar que a escolha da escola revela sua característica de localização e de 

identidade: trata-se de uma unidade educacional, em Seropédica, reconhecidamente em uma área 

rural, tal como se identifica, em nome e em memória, a UFRRJ. Ambas têm a relação identidade 

x memória trazida pelo sentido rural, que não representa necessariamente o oposto à cidade, ao 

urbano, mas certamente apresenta características especiais de organização de seus cotidianos, de 

suas vivências, de suas histórias, enfim. 

Metodologia de ação: dos saberes discentes e docentes 

 

O diálogo não é só um encontro de dois sujeitos que buscam o significado das coisas – o saber – 

mas um encontro que se realiza na práxis 

Moacir Gadotti 

 

O fato estético costuma nos revelar algo quando assim permitimos. Independentemente 

disso, ele se revela sempre, por guardar arte e imaginação, realidade e concretude ao mesmo 

tempo. Para um livro de literatura, não é diferente: por ser um momento artístico, traz consigo 

o patrimônio de ideias registradas, não porque escritas, mas por permitir perpassar, a quem 

quiser, os mundos possíveis dispostos em linhas – daí a importância da estético em diálogo, como 

anuncia Gadotti. O artigo, a partir das reflexões sobre o projeto, também tem o intuito de 

comemorar – no sentido mesmo de trazer à memória – recupera um marco de cinco (05) anos da 

publicação da Lei 12.244 (em 24 de maio de 2010), que dispõe sobre a universalização das 

bibliotecas nas instituições de ensino do País. Mesmo em sabendo que a demanda pela criação da 

Lei, inclusive como reivindicação de vários movimentos sociais, data de muito antes, o ano de 

2010 é simbólico pela concretização de uma obrigatoriedade em lei. 

A promulgação da lei traz consigo dois importantes registros para o projeto – a ideia da 

universalização da biblioteca, sobre o acesso e sobre os usos possíveis desse espaço; bem como o 

limite máximo de dez (10) anos para sua efetivação. O primeiro ponto representa um dos 

norteadores da presente proposta; já o segundo justifica a escolha do tema do projeto, nos 

colocando confortáveis para avaliar, na metade do que prevê a lei (cinco anos após a publicação: 

2015), dados já concretos dessa universalização real. 
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Dessa forma, a metodologia de ação foi pensada como uma possibilidade de não apenas 

checar a concretização dessa política de acesso ao livro, mas, principalmente, de valorizar e de 

efetivar a universalização do livro literário, por leitura coletiva e contada, no espaço mesmo da 

biblioteca escolar – da educação básica ao ensino superior. A oralidade, em contação de 

história, seria, pois, a metodologia possível de tornar os escritos dos livros menos distantes, 

como já anunciamos, promovendo a reflexão. Nas palavras de Sisto: 

 

[...] contar histórias é assumir uma forma épica, uma vez que o contador escolhe como “interlocutor 

único e privilegiado” o espectador. Mas o espectador não pode ser passivo, ele é constantemente 

convidado a construir, com quem conta, as imagens do que está sendo contado (SISTO, 2001, p. 

47). 

 

A contação de histórias se constituiu, portanto, tanto como objeto de análise como 

metodologia neste projeto de extensão, estando, pois, sua análise extensiva no presente trabalho. 

Sua funcionalidade como elemento de estudo revela também a natureza da pesquisa como um 

princípio de construção educativa (Demo, 2006), uma vez que os bolsistas foram também 

formados a pensar sobre ela na própria execução da contação. Contaram, portanto, com os 

artifícios necessários à tal prática metodológica, tendo no instrumento livro de literatura seu meio 

de interlocução. 

E para além da prática da contação oral, os bolsistas, junto ao público-alvo, foram 

orientados também quanto à contação escrita, em narrativa textual grifada em papel. Neste 

momento, toda a instrução recaiu sobre as práticas possíveis de escrita em literatura 

infantojuvenil, mas, além disso, também ao processo de formação de um possível editor da área, 

sendo capaz de avaliar as obras, sugerir, propor mudanças, por exemplo. 

Temos, assim, uma perspectiva de trabalho que envolve, a todo tempo, o bolsista para a 

execução da proposta. Desde a divulgação do projeto, na escola e na comunidade acadêmica, 

passando pelo conhecimento do acervo, pelas oficinas de formação, pela execução da contação 

de história junto ao público-alvo até a culminância da editoração das obras escritas, bem como a 

elaboração de textos científicos sobre o processo das atividades. Para além da comunidade 

externa, os bolsistas foram imersos em todas as ações que iniciam e que consolidam a ideia central 

do projeto. São parte edificante de sua realização. 

 

DA CONTAÇÃO À CRIAÇÃO: ANÁLISES INCIPIENTES 

 

Cada obra de arte é um instante; cada obra conseguida é um equilíbrio, uma pausa momentânea 

do processo, tal como ele se manifesta ao olhar atento. 

Adorno 

 

O projeto ainda tem como principal resultado a ser conquistado a valorização da literatura 

infantojuvenil como literatura e como arte, contribuindo para que haja a socialização de seus 

conceitos, bem como de seus saberes, através das contações de histórias de obras assim definidas 

pelo acervo presente nas bibliotecas em questão. Nesse sentido, esperamos que os impactos desse 

momento de lazer/deleite pela leitura possam também contribuir para a prática reflexiva, via 

intervenção estética, em cada partícipe do projeto, dentro e fora da UFRRJ. Ademais, contamos 

também em ampliar o conhecimento do público sobre a possibilidade de (novos) usos dos espaços 

em que o livro se encontra fisicamente – estender a participação dos alunos na biblioteca e na sua 

relação com a editora, estimulando a produção de mais obras por esse instrumento de publicação 

universitária. 
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A análise realizada e apresentada neste texto contou com a sistemática própria da avaliação 

do próprio projeto, no desenrolar de suas fases, a partir da construção de alguns indicadores 

construídos junto aos bolsistas, tais como: a reflexão sobre os ‘Fios de histórias em memórias’, os 

cadernos/diários de registro reflexivo, a cada mês, em reuniões com a equipe, bem como as 

experiências de investigação coletivas das obras em literatura a serem trabalhadas com os 

partícipes: sua linguagem, sua composição estética, as ilustrações, os autores das obras (do autor 

do texto verbal, passando pelo ilustrador e chegando ao editor e ao leitor). 

Pelas leituras e pelas experiências, a cada contação de nova história, era possível 

perceber que o espaço da biblioteca insistia em se manter em silêncio. Eram poucos os que de 

fato viam naquela prática algo que fosse perdurar. Na Biblioteca Central da UFRRJ, percebemos 

certa desconfiança e até mesmo preconceito. Porém, para alguns, a curiosidade prevaleceu, e 

funcionários e alunos da Universidade ficaram assíduos aos encontros, se emocionando e 

refletindo sobre sua realidade – a ideia ampliada de leitura (BARTHES, 1996), portanto, se 

concretizou para esse grupo. Na escola, percebemos que, quando convidávamos as crianças a 

criarem suas próprias histórias, muitas se expressavam surpresas e, em um segundo momento, 

satisfeitas e incluídas naquele espaço pelo convite proporcionado. Nesse espaço, 

diferentemente da Universidade, temos vivenciado que a contação de histórias desperta interesse 

investigativo pela leitura e é um dos meios de comunicação em que o sujeito é (relativamente) 

livre (ADORNO, 2012) para interpretar histórias da forma que lhe convém/lhe é possível sem 

se preocupar/adequar com o molde pré- estabelecido, que padronizam interpretações e, por 

consequência, leituras. Isso, ainda segundo Barthes (1996), é fundamental para levar autonomia 

ao público-alvo, instigando sujeitos para futuras produções literárias, sem limite do 

pensamento, da criatividade, do envolvimento emocional e tampouco do espaço físico. 

 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: O LIVRO QUE NÃO SE FECHA... 

 

O cronista que narra os acontecimentos, sem distinguir entre os grandes e os pequenos, leva em 

conta a verdade de que nada do que um dia aconteceu pode ser considerado perdido para a história. 

Walter Benjamin 

 

Nossa ação neste espaço de interlocução ainda não marca a finalização do projeto, 

tampouco as inquietações que ele nos tem trazido. A participação dos sujeitos que desejavam um 

pouco de história para que seus cotidianos constituíssem memória nos têm levado a considerar 

como esses lugares de ‘guarda’ de livros não devem – e não podem – continuar com silêncios que 

distanciam as obras estéticas de seus autores-leitores. Nesse sentido, mais do que ambientes de 

interlocução, a circulação de todo tipo de obra precisa se efetivar nas bibliotecas, especialmente 

públicas, e ainda mais naquelas situadas dentro de espaços educativos. 

A identificação e a criação de memórias literárias viabilizam formação diferenciada, porque 

com estética e com criticidade, dimensionando realidades por vezes só possíveis na 

verossimilhança dos textos. Longe, pois, de ser uma fuga desse mesmo mundo real, o lugar do 

imaginário pode ser um complexo espaço de reflexão, justamente pelo afastamento necessário à 

crítica. E o gênero literatura infantojuvenil, quando disponível e trabalhado para dirimir o 

preconceito que circula sobre suas definições e suas obras, também contribui para essa direção 

formativa, ampliando possibilidades de leitura e não as limitando. 
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MEMÓRIAS DE LEITURA: ENSAIO DE UM PERCURSO BIOGRÁFICO 

 

Felícia de Oliveira Fleck (PGCIN/UFSC) 

feofleck@yahoo.com.br 

 

Resumo: A leitura é uma prática social, construída e constituída historicamente. Atividade 

que demanda esforço, concentração e entrega. Quando desde cedo a leitura faz parte do 

círculo familiar e social do indivíduo, mais integralmente seu uso será incorporado ao 

cotidiano. Se a leitura for vivenciada e estimulada como espaço de liberdade e prazer, mais 

ela poderá produzir sentidos ao leitor. Em situações em que isso não acontece, o mediador 

de leitura pode ser o profissional que apresenta os livros e a leitura de forma lúdica e natural 

às crianças, jovens e adultos, contribuindo para familiarizá-los na abordagem com os textos 

escritos. Para uma prática efetiva, é relevante que o mediador de leitura reflita sobre sua 

própria trajetória como leitor, que reconstrua sua história de leitura, trazendo para a 

consciência motivações e dificuldades e questionando sua relação com os livros e com a sua 

atividade profissional. Tendo isso em vista e apoiada em minhas experiências como 

contadora de histórias e mediadora de leitura, proponho-me aqui, a desenvolver um breve 

ensaio de meu percurso como leitora de literatura a partir de memórias pessoais e de família, 

tentando estabelecer diálogo com os estudos acerca da prática da leitura sob a lente da 

história cultural. Parto da ideia apresentada por Michèle Petit de que as memórias narradas 

que compõe a mitologia familiar nos ajudam a habitar os lugares onde vivemos e a construir 

nossa morada interior. Esse texto se relaciona com meu estudo de doutorado em andamento, 

acerca da história de vida dos contadores de histórias e suas escolhas profissionais. 

Palavras-chave: Memória de leitura. Prática de leitura. Mediador de leitura. Mediação de 

leitura. 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A leitura é uma prática social, construída e constituída historicamente. Atividade que 

demanda esforço, concentração e entrega. Permeada de subjetividades, para Chartier (1991), a 

leitura é sempre uma prática encarnada em gestos, espaços e hábitos. 

Cada comunidade de leitores constrói maneiras próprias de ler. As situações de leitura 

variam de acordo com a época histórica a que pertencem. A leitura nem sempre foi um ato de foro 

íntimo e privado como hoje. Nos meios urbanos, entre os séculos XVII e XVIII, por exemplo, as 

relações com os textos se davam a partir de leituras coletivas, nas quais eram muitas vezes 

manipulados, decifrados e elaborados em conjunto (BOURDIER, CHARTIER, 2001, p. 233). 

Já a partir do século XIX, a leitura passou a ser vista como ato meramente instrumental: 

por meio da decodificação do texto, “as palavras saltariam do papel para vir a se imprimir na 

mente do leitor” (SOUZA, 2000, p. 133). Era função da escola o seu ensino, a alfabetização se 

constituía como uma técnica bastante simples e se tinha a ideia de que a leitura produziria por si 

só o diálogo entre autor e leitor. 

Souza (2000, p. 133) pontua que foi apenas nos anos 1980 que esse modelo, chamado de 

“transparência da leitura”, foi colocado em xeque. A partir de Jauss e dos pesquisadores alemães 

da escola de Constança, a leitura começou a ser entendida como “artefato que mais se herda do 

que se adquire”. 

Nesta concepção, presente até hoje, quando desde cedo a leitura faz parte do círculo 

familiar e social do indivíduo, mais integralmente seu uso será incorporado ao cotidiano. Quanto 
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mais a leitura for vivenciada e estimulada como espaço de liberdade e prazer, mais ela poderá 

produzir sentidos ao leitor. 

Nas situações em que isso não acontece, o mediador de leitura pode ser o profissional que 

apresenta livros e leitura de forma lúdica e natural às crianças, jovens e adultos, contribuindo para 

familiarizá-los na abordagem com textos escritos. 

O mediador é aquele que promove, nas palavras de Petit (2012, p. 279), “novas formas de 

sociabilidade em torno da literatura”, abrindo espaço para surpresas, liberdade e sonho. 

Para uma prática efetiva, é relevante que o mediador de leitura reflita sobre sua própria 

trajetória como leitor, que encontre “os caminhos pelos quais a leitura o conduza do espaço da 

intimidade para o espaço público” (PETIT, 2013, p. 17). Ou seja, que reconstrua sua história de 

leitura, trazendo para a consciência motivações e dificuldades; questionando sua relação com os 

livros e com sua atividade profissional; e que fundamentalmente esteja disposto a buscar livros 

que o encantem e/ou incomodem, que despertem o desejo de compartilhá-los. 

Tendo isso em vista e apoiada em minhas experiências como contadora de histórias e 

mediadora de leitura, proponho-me aqui, a desenvolver um breve ensaio66 
de meu percurso como 

leitora de literatura a partir de memórias pessoais e de família, tentando estabelecer diálogo com 

os estudos acerca da prática da leitura sob a lente da história cultural. 

Parto da ideia apresentada por Petit (2012) de que as memórias narradas que compõe a 

mitologia familiar nos ajudam a habitar os lugares onde vivemos e a construir nossa morada 

interior. 

 

MEMÓRIAS DE LEITURA 

 

Lembro-me de, quando pequena, vaguear despretensiosamente por entre as estantes da 

biblioteca da escola, nos horários de intervalo, antes ou depois das aulas ou no horário curricular 

de visita semanal. Perambulava sem pressa, até que, ao acaso, me visse arrebatada por algum 

título que saltasse aos meus olhos. 

A perspectiva vertical da lombada do livro na prateleira, onde o título estava impresso, não 

bastava para a escolha: as informações da sinopse na contracapa reiteravam ou demoviam meu 

interesse em seguir adiante. Também importava o material de que era feito o livro, a maciez e a 

espessura do papel, o tamanho, o número de páginas, a apresentação do conteúdo e até a foto 

do(a) autor(a) na orelha; as cores, as imagens, o projeto gráfico. A história inscrita no artefato a 

partir dos sinais deixados por outros leitores: dedicatórias, assinaturas, anotações, rasuras... 

Vestígios de uso, de diferentes formas de conceber e relacionar-se com o objeto livro e com a 

prática da leitura. Parece que tudo importava. 

Embora nenhuma dessas características isoladamente fosse decisiva para a escolha final do 

que viria a ser lido, o conjunto das informações recolhidas e as percepções subjetivas resultantes 

da exploração do acervo me serviam de guia dentre as opções disponíveis e, por vezes, me 

levavam a descobertas singulares. 

Para que essa exploração fosse possível, era fundamental o livre acesso às estantes, o que 

também possibilitava o exercício da liberdade de escolha. Nem imagino como seria abdicar do 

contentamento em encontrar inesperadamente um livro que não conhecia ou não lembrava a 

existência. 

                                                 
66 Esse texto se relaciona com meu estudo de doutorado em andamento, acerca da história de vida dos 

contadores de histórias e suas escolhas profissionais. 
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Lembra Chartier (1991, p. 181) que a leitura “não é somente uma operação abstrata de 

intelecção: é pôr em jogo o corpo, é inscrição num espaço, relação consigo ou com o outro.” O 

modo como estou inserida na biblioteca, as condutas e normas a serem seguidas, os hábitos sociais 

relacionados a esse ambiente vão também influenciar a minha forma de ler. 

Em função disso, uma história de leitura não é somente uma genealogia dos modos de ler, 

mas também os gestos esquecidos e os hábitos que desapareceram pelo tempo (CHARTIER, 

1991). 

Minha avó, por exemplo, durante os cinco anos que frequentou a escola, na década de 1940, 

para levar um livro emprestado para casa, precisava do consentimento das freiras que geriam a 

instituição escolar. Eram estas mulheres que escolhiam o que seria lido, de acordo com o que 

consideravam mais apropriado para a menina bem comportada que minha avó era, sempre 

laureada com o 1º lugar da turma. 

Como não havia muitos livros na escola da pequena cidade do interior do Rio Grande do 

Sul, em pouco tempo, ela já tinha lido todos eles. Sorte dela que seus pais, meus bisavós, também 

eram muito afeitos à leitura e costumavam comprar livros, costume não tão comum à época e à 

condição econômica de que dispunham. Livros infantis não faziam parte da coleção. Embora 

sonhasse tê-los, isso não constituía entrave a minha avó em suas descobertas pelas letras. 

Em sua casa a presença das vizinhas era constante e, entre costuras e fofocas, elas podiam 

levar emprestados os livros que quisessem, não sem antes ouvir indicações e conselhos de minha 

bisavó sobre os títulos existentes na pequena biblioteca doméstica. 

Em uma dessas situações, uma vizinha tomou nas mãos “A flor da tuna”, romance do 

médico e escritor Martim Gomes. Minha bisavó foi logo dizendo que era um bom livro, mas de 

conteúdo “muito forte” - informação repetida três vezes, enfaticamente - e complementou ainda 

que já, no início, a narrativa era “pesada”. 

Minha avó, que estava sempre em meio a elas, ouviu a conversa de soslaio e ficou curiosa. 

Como naquele tempo as crianças não tinham muito espaço para perguntas, esperou que a vizinha 

devolvesse o livro, semanas depois, para escutar a decepcionante opinião, mera repetição das 

palavras da mãe: a história era boa, mas realmente muito forte! 

O interesse em desvendar a charada em torno do livro crescia dentro dela e, muitas vezes, 

minha avó pensou em tomá-lo às escondidas, mas a falta de coragem e a timidez a impediam. 

Muitos meses depois, sozinha em casa, ela, por fim, resolveu decifrar a questão: nas primeiras 

páginas, se lia a descrição de uma jovem que tinha um bebê na barriga! 

Retrato de uma época, essa pequena história já data de pouco mais de setenta anos. Brum 

(2014, p. 9) acredita que as lembranças não são fatos, “mas as verdades que constituem aquele 

que lembra. Recordações são fragmentos de tempo. Com elas costuramos um corpo de palavras 

que nos permite sustentar uma vida”. 

A vida de minha avó foi, em muitos momentos, sustentada pela leitura, à última vez que a 

vi, dois dias antes de partir, já bem debilitada pelo câncer, contemplei seus olhos brilhando quando 

eu tirei uma revista de palavras cruzadas da bolsa. 

Esse recanto criado pela leitura encontrou espaço em sua vida, reverberou pela próxima 

geração, chegando até mim. 

Do lugar que me encontro hoje rememorando tudo isso, vislumbro que o fato de minha 

bisavó ter se disposto a abrir sua casa e emprestar seus livros, seu tempo, seu olhar singular sobre 

o que lia, influiu para que eu me tornasse uma contadora de histórias, uma bibliotecária que 

medeia leituras. 
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Quanto a mim, além de ter uma boa experiência com a leitura no período escolar, sempre 

tive livros em casa, ganhava-os de presente, meus pais liam para mim e, felizmente, continuaram 

fazendo isso depois que eu mesma passei a me aventurar pelas letras. 

A infância foi sonhada junto aos contos de fadas, aos contos populares da América Latina, 

à poesia de Maria Dinorah, Vinícius de Moraes, Cecília Meireles; às histórias de Rubem 

Alves e da coleção dos pingos e outros tantos. A literatura infantil de então, meados da década de 

1980, vivia um período de boom editorial, com o despontar de vários escritores dedicados ao 

ramo: Ana Maria Machado, Ruth Rocha, Ziraldo, Ronaldo Simões Coelho, Sylvia Orthof, Lúcia 

Pimentel Góes, Fernanda Lopes de Almeida (para ficar apenas nos brasileiros e nos mais 

significativos para mim naquele momento, ou ainda, no que acredito, hoje, que foram os 

mais significativos para mim naquela época). Período pós-ditadura militar, as obras infantis 

eram das poucas que escaparam ilesas da censura. Tratava-se de obras engajadas, fruto de 

experimentações e via de escape para a livre expressão dos autores. 

Além dos livros, todos os meses eu aguardava ansiosamente o pacote cinza que chegaria 

pelo correio, com quatro novos gibis da turma da Mônica. Não os lia todos de uma vez, ia 

saboreando aos poucos, guardando um ou dois para serem devorados em algum momento em que 

precisasse minimizar o tédio, momento que pode tomar grandes proporções na vida de uma 

criança: quando meu pai e meu irmão iam jogar futebol, por exemplo, ou nas longas viagens de 

carro de Ijuí à Porto Alegre, onde moravam nossos parentes. 

Os gibis me entretinham, mas hoje percebo também que foi a partir dessas histórias que 

tive o primeiro contato com alguns contos tradicionais brasileiros e com algumas referências de 

obras clássicas da literatura. Mesmo que adaptadas a uma linguagem simplificada e a um formato 

específico, posso dizer que ampliaram meus horizontes culturais. 

Mais tarde, a curiosidade movia minhas leituras: lia o que me caía nas mãos, ia atrás de 

comentários entusiasmados, gostava de novidades. Isso atiçava a vontade de ler para poder 

refutar, corroborar, complementar as opiniões ouvidas. E também encontrar, na leitura, o outro, a 

partir de suas percepções e opiniões. 

Petit (2013, p. 8) defende que, certamente, é “uma grande novidade descobrir um país, um 

ser. Ou um livro. Porque no fundo, tudo isso é a mesma coisa: a viagem, o amor, a leitura; uma 

mesma aventura em que nossa paisagem interior se transforma”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A biblioteca, a leitura, os livros e as histórias permitiram que eu encontrasse um lugar 

protegido para ficar por algum tempo enquanto era possível desligar-me de coisas que me afligiam 

do lado de fora. Mais do que devaneio, ou “escapismo” da realidade, as palavras lidas podem 

oferecer refúgio, encorajamento para enfrentar a dureza com que a vida, tantas vezes, se mostra. 

O leitor não é ingênuo diante do que lê, ele relaciona as leituras com referências exteriores, 

com suas próprias crenças e vivências. Para Goulemot (2001), ler é fazer emergir a biblioteca 

vivida, as memórias de leituras anteriores e os parâmetros culturais que nos rodeiam. 

Por outro lado, como explicitam Bourdier e Chartier (2001, p. 246), “encontramos no livro 

o que colocamos nele e não saberíamos dizê-lo”. Nós nos lemos nos escritos de outros, nos 

reconhecemos, lembramos quem somos. Ou quem gostaríamos de ser. Ou quem não somos. Mas 

sempre um reconhecimento a partir do que já está em nós. 

Por isso que as histórias e a literatura podem se constituir importantes ferramentas de 

autodescoberta, de experimentação de si, de busca de pertencimento a algo maior, um espaço em 
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que caibamos no mundo, em que seja possível ver e reconhecer nossas fragilidades, incoerências 

e singularidades. 
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ENCONTROS DOS BEBÊS E CRIANÇAS BEM PEQUENAS COM OS 

LIVROS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Fernanda Gonçalves (UFSC) 
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Resumo: O presente texto é um recorte do projeto de pesquisa em nível de doutorado 

(PPGE/UFSC), ainda em fase inicial, que tem como objetivo estudar o objeto livro nas 

múltiplas possibilidades e a sua interação com os bebês e crianças bem pequenas no contexto 

da educação infantil. Tendo em vista que as crianças desde a mais tenra idade são potentes 

e tem o direito de estabelecer as mais distintas relações com os livros, explorando em toda 

sua materialidade, atribuindo sentidos e significados aos seus modos próprios de realizar 

uma leitura sensível e lúdica, que envolve também uma exploração corporal e gustativa. 

Segundo Debus (2006) o contato da criança com o objeto livro pela feição material é 

considerado a primeira cerimônia de apropriação da leitura e leva-nos a refletir sobre as 

manifestações sensoriais que surgem pela interação palpável entre o leitor e o livro. É 

importante que as crianças percebam a leitura como uma ação contínua e, sobretudo, a sua 

função social. Deste modo, o livro precisa ser incluído em seu cotidiano, para que se sintam 

próximas e convidadas a manuseá-lo, explorá-lo e descobri-lo em suas múltiplas dimensões. 

Trata-se de pensar as possibilidades de uso que os bebês e crianças bem pequenas fazem do 

objeto livro. Quais os sentidos atribuídos? Quais reações esse contato revela? Qual a 

importância do livro no planejamento e nas práticas pedagógicas na creche? 

Palavras-chave: Crianças bem pequenas. Bebês. Livro. Livro-brinquedo. Educação Infantil. 
 

INTRODUÇÃO 

 

As discussões realizadas na minha dissertação de mestrado (GONÇALVES, 2014) 

descortinaram um campo de conhecimento profícuo para investigar as relações entre Literatura 

infantil e Educação, especialmente no que tange à interação das crianças pequenas – na faixa 

etária de zero a três anos – com objeto livro no contexto da creche, sobretudo com o livro- 

brinquedo67. 

Ouvir e contar histórias sempre estiveram presentes nas nossas vidas, desde o momento do 

nosso nascimento aprendemos a partir das experiências que vivenciamos e também, por meio das 

experiências das quais os outros nos contam. Nós seres humanos sentimos desejo de contar fatos 

que vivenciamos, sentimos, pensamos, sonhamos. E é desse desejo que surgiu a literatura, do 

anseio em escutar e contar e, por meio desta prática, compartilhar experiências e saberes 

(KAERCHER, 2001). 

Para formarmos crianças que gostem de ler e tenham uma relação de bem querer com a 

literatura é necessário que propiciemos experiências agradáveis, possibilidades de interação com 

o objeto livro e com o ato de ouvir e contar histórias desde muito cedo (KAERCHER, 2001). Nos 

primeiros anos de vida as crianças estão conhecendo, explorando e descobrindo o mundo, e é 

justamente em contato com objetos da cultura humana que descobrem o novo. É nesse momento 

                                                 
67 O livro-brinquedo era definido inicialmente como livro experimental, mas desde 1998 foi criada a 

categoria livro-brinquedo pela reconhecida Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil (FNLIJ). O livro-

brinquedo se caracteriza estrategicamente pelo divertimento que se materializa na expectativa da obra que 

se movimenta: pula, dobra, apaga, escreve, gira, estica, etc., que convida o leitor a uma leitura manuseada 

e autônoma, que, sobretudo, provoca os sentidos (PAIVA, 2013). 
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que a criança tem suas primeiras impressões sobre o que é ser um ser humano, sobre o que é estar 

com outros sujeitos, as sensações e os sentimentos que envolvem as relações sociais. 

Pesquisas e perspectivas recentes na área da Educação no contexto brasileiro, como os 

estudos de Tristão (2004), Schmitt (2008, 2015), Guimarães (2008) e Coutinho (2010), vêm 

contribuindo para lançarmos um novo olhar acerca da capacidade e potencialidade dos bebês. 

Distintamente do que algumas perspectivas discutiam, as crianças bem pequenas estabelecem 

relações sociais com seus pares e também com o mundo, participando ativamente do seu entorno 

social, significando os espaços a partir das suas experiências, comunicando com seu corpo, por 

meio dos gestos, sorrisos, sons, olhares, enfim, seus muitos modos de se expressar. 

Nessa perspectiva, compreendemos a criança como sujeito histórico e social, cidadã de 

direitos, com potencial, curiosidade, imaginação, criatividade e, que, sobretudo, deve ter 

respeitada na sua singularidade. As crianças se desenvolvem na medida em que se relacionam 

com o mundo, a partir das interações com a realidade social e cultural, são produtoras legítimas 

de cultura. Nesse sentido, qual o papel que a creche68 
assume na relação que estabelece com as 

crianças? A educação infantil deve organizar e propiciar os melhores espaços e condições para 

que as crianças vivam sua infância e amplie seu repertório cultural. 

 

DO SER BEBÊ AO SER LEITOR: AS INTERAÇÕES DOS BEBÊS 

COM OS LIVROS E O ENTRALAÇAMENTO SENSÍVEL DO CORPO 

 

Ao cirandar pelas linhas e entrelinhas de livros tão cheios de colorido e vida, tão próximos das 

coisas prazerosas e gestos ternurizantes, por certo a criança pequena tecerá leituras e se constituirá 

leitor: Da leitura material do livro à leitura do texto. Do ser bebê ao ser leitor: Acreditamos que 

a inserção da criança no mundo lúdica da leitura literária desfaz algumas ideias preconcebidas, tais 

como a de que a criança pequena não é leitora (DEBUS, 2006, p.43 – grifo nosso). 

 

Todas as crianças tem o direito de sentir o livro, cheirá-lo, explorá-lo em sua materialidade: 

a creche deve ser também, um espaço de ler e contar histórias, espaço de brincar com os livros e 

de explorá-lo. 

As vivências experenciadas pelas crianças no contexto da educação infantil partirão das 

propostas realizadas pelas professoras, ou, de um consentimento delas para que as crianças 

experimentem, sintam, provem (TRISTÃO, 2006). Para tanto é fundamental que as profissionais 

planejem distintas oportunidades para que as crianças realizem novas experiências. 

Segundo Debus (2006) o contato da criança com o objeto livro pela feição material é 

considerado a primeira cerimônia de apropriação da leitura e leva- nos a refletir sobre as 

manifestações sensoriais que surgem pela interação palpável entre o leitor e o livro. Nessa 

perspectiva, poderíamos dizer que a leitura inicia-se pelos sentidos: a visão, o som, o toque. Ao 

tocar e sentir o livro, a criança vai ensaiando seu papel de leitor, experimentando a partir de uma 

leitura sensível que mexe com os prazeres do corpo: 

 

Assim, a criança faz sua primeira leitura pelo contato com os elementos físicos constitutivos do 

livro: o tipo de papel, a textura, o volume, a extensão do número de páginas, o colorido das 

ilustrações etc. Esse esboço da leitura pode ocorrer já nos primeiros dias de vida do bebê, quando 

o aproximamos do livro objeto, isto é, dos livros de pano, de plástico e de outros materiais 

resistentes, como os de papelão, de borracha etc. Nesse momento, os livros com essas 

características ocupam um papel próximo ao do brinquedo: a criança tem a oportunidade de manter 

                                                 
68 Na Educação Infantil – primeira etapa da educação básica - denomina-se creche para o atendimento de 

crianças na faixa etária entre 0 a 3 anos e pré-escola para o atendimento das crianças de 4 a 6 anos de idade. 
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uma relação palpável com um objeto que se identifica com a estrutura física do livro (DEBUS, 

2006, p. 36). 

 

Pensar possibilidades de propostas pedagógicas que promovam a interação dos bebês no 

contexto educativo da creche com o objeto livro é fundamental para que as crianças experimentem 

os distintos gêneros literários, ensaiando seu papel de leitor – e também se constituindo como tal. 

Para Britto (2012) o desafio dos profissionais que atuam na Educação Infantil consiste em 

preocupar-se menos com ensino das letras, numa pedagogia reducionista, mas voltar à atenção na 

construção de bases para que as crianças possam participar criticamente da cultura escrita, 

conviver com a organização do discurso escrito e, deste modo, experimentar distintas formas os 

modos de pensar escrito: 

 

[...] promover atividades por meio das quais as crianças possam perceber a escrita em sua função 

social antecede o processo técnico do ensino dos procedimentos da escrita, pois, assim, formamos 

nelas a atitude de buscar a mensagem do texto escrito. Formar uma atitude leitora vem antes do 

ensino da técnica, porque quem aprende é sujeito ativo, que pensa enquanto aprende... pensa e 

atribui sentidos ao que aprende, e os sentidos que atribui aos objetos culturais constituem um filtro 

com o qual o sujeito se relaciona com o mundo (MELLO, 2012, p. 78). 

 
É importante que as crianças percebam a leitura como uma ação contínua e, sobretudo, a 

sua função social. Deste modo, o livro precisa ser incluído em seu cotidiano, para que se sintam 

próximas e convidadas a manuseá-lo, explorá-lo e descobri-lo em suas múltiplas dimensões. 

Ao se tratar da interação das crianças ainda muito pequenas – os bebês -, o livro-brinquedo 

apresenta-se como uma possibilidade profícua. Mediante a experiência estética e lúdica os 

pequenos sentem-se motivados a leitura sensível: “A atitude de ler se desloca para o ler brincando, 

conhecimento lúdico, e tal deslocamento pode ser estimulante a outros aprendizados porque o 

simples ato de se deslocar muda o aprendizado. Aprender com prazer altera a recepção, a 

memória” (PAIVA, 2011, P. 31). 

O livro-brinquedo comove e convida as crianças ao deleite da exploração e de ler 

brincando: 

 

O livro-brinquedo pretende desde o início, em função objetiva- comunicativa-expressiva, ser além 

do texto, ser suporte formado no desenvolvimento de recursos multimeios selecionados e 

aperfeiçoados à arte-criação. Possivelmente porque mexe com inclinações infantis, 

impulsos/pulsões, afetos, sentimentos, prazer sensorial, vontades primárias (ver, olhar, tocar, 

sentir), acolhe e ressoa anseios em projeções de entusiasmo enlaçador. Belo e surpreendente, torna-

se desejado na dimensão do brinquedo, porque a criança não precisa reconhecê-lo nem pela 

dimensão de mercadoria nem pela da arte, muito menos por seu valor expresso educativo. A 

criança aprende pelo brincar, porque se afeiçoa, se diverte e deslumbra maravilhas lúdicas, 

orientando a experiência não ao contemplativo mediado, mas ao aprender usando (PAIVA, 2011, 

p.32). 

 

Os bebês manifestam seus sentimentos e sensações ao outro a partir de seus movimentos e 

gestos, a dimensão corporal é, portanto, central na ação com as crianças pequenas. É por meio da 

corporeidade que eles inicialmente se comunicam e descobrem o mundo, por este motivo as 

experiências sensíveis, lúdicas e estéticas que o livro-brinquedo promove são relevantes na prática 

pedagógica no contexto da creche. Com os bebês, o caminho principal de produção de sentidos 

de leitura é a relação corporal. 

A partir de algumas experiências em oficinas de leitura e criação no contexto da Educação 

Infantil, Paiva (2011) argumenta que o livro-brinquedo incita as crianças a uma participação 
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intensa na interação com o objeto livro, socialização e partilha de acontecimentos, ele convida a 

querer experenciá-lo pelos seus aspectos instigantes: morder, cheirar, pegar, apertar, balançar, 

rodar, ouvir, dentre outros. 

Outro elemento que pode propiciar a brincadeira são os próprios temas abordados nos livros 

de literatura infantil (como mitos, lendas, jogos, contos de fada, fábulas, trava línguas, etc), mas 

o livro-brinquedo é uma categoria de livro que proporciona interatividade e experiências 

motoras (PAIVA, 2012): “suas edições e acabamentos se esforçam para ajudar a construir 

habilidades e competências no manuseio, e tentam motivar anseios que fluem na hora da 

brincadeira, ou seja, na espontaneidade, na disponibilidade e até no improviso daquele que 

aprende a ler, a manusear, a se aventurar na descoberta do suporte livro” (p.78). 

Na minha dissertação de mestrado realizei uma análise da produção científica brasileira 

entre os anos de 2008 e 2011 no banco de teses e dissertações da CAPES69 
com intuito de mapear 

a produção recente que tinham como preocupação a educação dos bebês no contexto da creche, 

sinalizando quais os principais temas pesquisados. 

Após uma intensa busca no banco de dados da CAPES, encontrou-se um total de 46 

trabalhos entre teses e dissertações, que tinham como tema os bebês no contexto coletivo da 

creche. Dentre todos os trabalhos mapeados, apenas um deles tinham como preocupação a 

interação dos bebês com os livros dentro das instituições de educação infantil, a dissertação de 

mestrado intitulada Encontros, cantigas, brincadeiras, leituras: Um estudo acerca das interações 

dos bebês, as crianças bem pequenas com o objeto livro numa turma de berçário, de Rosele 

Martins Guimarães (2011). 

O número encontrado na análise da produção revela que a relação entre a literatura infantil 

e a educação infantil tem recebido pouca atenção nas pesquisas da área. Esse quadro já havia sido 

sinalizado por Silva, Luz e Filho (2010) em análise dos grupos de pesquisas brasileiros que se 

propunham a pesquisar as crianças, a infância e a educação infantil. Os pesquisadores 

identificaram os temas mais frequentes entre as linhas de pesquisa dos grupos encontrados e, 

dentre os 40 temas localizados, a literatura70 
aparece com menor frequência, ou seja, o tema com 

menos número de pesquisas. 

Estes dados revelaram um campo de conhecimento que merece atenção e principalmente 

estudos que possam colocar em evidência a importância da interação dos bebês com os livros, em 

especial o livro-brinquedo, que se mostra como uma possibilidade importante e atrativa de 

trabalho com as crianças. 

Importante salientar a relevância desse trabalho com os bebês, uma vez que o livro e as 

práticas de leitura precisam de mediação para que seja construída a noção do objeto livro como 

instrumento portador do conteúdo simbólico, sujeito a múltiplas interações e variadas 

significações (GUIMARÃES, 2011). 

Sentir e experenciar o livro na sua inteireza é importante para o desenvolvimento dos bebês 

e das crianças pequenas, concordamos com Azevedo quando nos diz que: 

 

[...] faz-se necessário que se pense nesta especificidade em relação aos livros endereçados a estes 

sujeitos, de modo que possam explorá-los sem serem privados do contato com os mesmos, deste 

modo os acervos de livros que serão enviados pelo PNBE futuramente precisam ser revistos e 

pensados realmente nesta lógica do público atendido (AZEVEDO, 2013, p.58). 

                                                 
69 O Banco de Teses e Dissertações da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal. 
70 A Literatura aprece como o tema menos frequente dentre as pesquisas dos grupos de pesquisas brasileiros 

em educação, acompanhado dos temas: Alfabetização, Arte, Desenvolvimento Infantil, Dificuldades de/na 

aprendizagem, Direito da criança e do adolescente, Exclusão, Mídia(s), Pré-escola e Sexualidade. 
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Por este motivo é essencial que se desenvolvam estudos e pesquisas que evidenciem a 

importância dos livros com uma materialidade mais resistente, outros mais convidativos que 

propiciem a exploração lúdica e sensível. As crianças precisam vivenciar e conhecer distintos 

gêneros literários, os livros em suas múltiplas possibilidades e, assim, ampliar seus repertórios 

culturais. 

Ainda que exista uma discussão recente acerca da especificidade da educação dos bebês, 

bem como a importância de vivenciarem a literatura em distintas perspectivas, Guimarães (2011) 

aponta em sua dissertação de mestrado que nesta crescente divulgação, ainda é pouco abordado 

discussões que problematizem a importância da interação material como os livros. 

O presente projeto de pesquisa tem como finalidade realizar uma pesquisa com e sobre as 

crianças e também com os professores de uma instituição de educação infantil pertencente à rede 

municipal de Florianópolis (SC), propondo-se pensar os aspectos aqui levantados. Em especial, o 

livro-brinquedo e sua a importância na interação com as crianças bem pequenas (na faixa etária 

de 0 a 3 anos). Pretende-se chamar a atenção para a necessidade de garantir a participação das 

crianças no contexto da creche e o respeito à infância. 

 

DESAFIOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA: 

UM OLHAR PARA OS BEBÊS E CRIANÇAS PEQUENAS NA SUA POTENCIALIDADE 

 

Partimos do pressuposto que compreende os bebês e crianças pequenas como atores sociais, 

sujeito de direitos e potentes, que, portanto, devem ser concebidas enquanto partícipes da pesquisa 

(PROUT, JAMES, 1990). É nessa perspectiva, que o presente estudo de doutorado tem como 

objetivo analisar como acontece a interação dos bebês e crianças pequenas com o objeto livro e o 

livro-brinquedo no contexto da creche e as suas possibilidades de mediação. Para tanto, pretende-

se realizar a pesquisa em uma instituição de educação infantil da rede municipal de Florianópolis, 

com crianças na faixa etária de zero a três anos e com os professores responsáveis pelos grupos. 

O critério para a definição do grupo participante será o de privilegiar as crianças com faixa-

etária de zero a três anos de idade, contemplando um grupo para a realização das observações. 

Para a definição da Instituição será as que atendam crianças com a faixa etária prevista. Projetos 

que abordem o livro, tempos e espaços para e com os livros e acervo de livro-brinquedo, são 

aspectos que serão considerados na seleção final da Instituição. 

Para a realização do estudo aqui proposto serão efetuadas observações sistemáticas em 

distintos períodos na instituição participante, junto aos grupos de crianças, de modo a buscar a 

auscuta71 
dos pequenos e dos múltiplos modos de se expressarem, como seus gestos e olhares, 

por exemplo. As observações terão a duração mínima de um semestre. 

                                                 
71 “Em primeiro lugar, faz-se necessário ampliar a abrangência dos termos ouvir ou escutar, para ir um 

pouco além. A simples busca de uma ampliação do sentido semântico indica que o termo auscuta não é 

apenas uma mera percepção auditiva nem simples recepção da informação – envolvendo a compreensão da 

comunicação feita pelo outro. Inclui a recepção e a compreensão que, principalmente neste caso – o da 

escuta da criança pelo adulto -, sempre passará por uma interpretação. Tal análise da expressão oral do 

outro/criança orienta-se pelas próprias intenções colocadas nessa relação comunicativa – lembrando que, 

quando o outro é uma criança, a linguagem oral não é central nem única, mas fortemente acompanhada 

de outras expressões corporais, gestuais e faciais. Isso já indica alguns problemas metodológicos envolvidos 

na pesquisa com crianças: a atenção às diferentes linguagens e os limites no grau de compreensão que 

podemos alcançar” (ROCHA, 2008, p.45). 
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Para buscar os objetivos já citados, a fim de trazer uma descrição que se aproxime da 

perspectiva das crianças, pretendemos lançar mão dos procedimentos metodológicos provenientes 

da etnografia: registros escritos, fotográficos e fílmicos. Já que na etnografia procura-se descrever 

e compreender as significações das ações e das relações interativas a partir do ponto de vista dos 

seus atores (BUSS-SIMÃO, 2012). 

Concordamos com Dornelles e Fernandes (2015) quando nos dizem que as crianças 

sugerem caminhos, nos ensinam a ousar, a ultrapassar as formas que conduzimos a pesquisa e 

analisar os dados: “As crianças vêm nos dizendo que elas também querem a autoria da pesquisa, 

e sustentarmos sua autoria é cruzarmos o modo tranqüilizador de se pesquisar com as crianças, é 

nos colocarmos em perigo, é darmos um passo fora e além do que já foi pensado sobre o que 

dizem, fazem e nos ensinam as crianças” (p.73). 

A agenda de debates das crianças enquanto atores sociais tem reivindicado a defesa de uma 

perspectiva de pesquisa com crianças que concebe o uso da etnografia como um contributo 

profícuo, no âmbito epistemológico, teórico-metodológico e ético (FERREIRA; NUNES, 2014). 

A etnografia mostra-se como uma possibilidade de se realizar pesquisas com as crianças, pois, a 

partir das suas ferramentas, o pesquisador pode dedicar-se a conhecer as crianças e seus pontos 

de vistas de forma profunda e sensível, num esforço de colocá-las como protagonistas das suas 

ações, evidenciando suas potencialidades, falando das suas vidas, a partir do que elas informam 

e não do que o adulto pressupõe. 

Os elementos que constituem a pesquisa etnográfica buscam dar visibilidade às crianças, 

colocando-as como efetivas protagonistas das suas ações no processo de pesquisa. E são eles: 

observação participante, tempo prolongado no campo, descrição densa da realidade e das relações 

observadas, emprego de instrumentos de produção de dados que possibilitem a apreensão mais 

fidedigna possível das vivências dos atores da investigação (tais como: observação, registro de 

campo, fotografia, vídeo) (GEERTZ, 1989). 

As ferramentas provenientes da etnografia, como o registro fotográfico, por exemplo, têm 

demonstrado uma possibilidade de garantir uma maior participação das crianças no contexto da 

pesquisa (FRANCISCHINI; FERNANDES, 2016). Segundo Lima e Nazário (2014), a fotografia 

é um instrumento potente para garantir a preservação da memória e compor a subjetividade, uma 

vez que, é possível revisitar o material sempre que necessário, lançando a atenção a distintos 

aspectos: 

 

Tratando especificamente da imagem-criança, podemos passar a considerar a visualidade e a 

posicionalidade discursiva como elementos que narram a infância e as suas culturas de maneiras 

mais complexa, justamente por nos proporcionar observar elementos que se tramam ao campo da 

visualidade, como por exemplo: sexo, gênero, etnia, classe social. A idéia que o saber carrega um 

arquivo-visual nos faz libertar de um aprisionamento da escrita como única fonte viável na 

produção de conhecimento (LIMA; NAZÁRIO, 2014, p.498). 

 
Contudo, o cuidado ético na pesquisa, tanto no uso da imagem como em todos os outros 

processos, é indispensável, haja vista que: “a captação da imagem não é algo ingênuo, pois traz 

consigo interpretações subjetivas que orientam aquilo que se olha, se filma ou se produz” 

(SCHMITT, 2014, p.141). 

Quanto ao olhar durante as observações, pretendemos realizá-las com um olhar sensível, 

permeado pela alteridade, que busque compreender as crianças em suas várias dimensões. Ao se 

tratar de pesquisa com bebês, o registro de imagens e as observações sistemáticas são mais do que 

do que simples registro das observações, mas contribuem sobremaneira para ampliar o nosso 

próprio olhar. Compreendemos que é necessário, portanto, realizar uma auscuta
6 

das crianças: 
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[...] auscultar as crianças implica o sentido de reconsideração de seu espaço social, ou seja, “ouvi-

las” interessa ao pesquisador e ao educador como forma de conhecer e ampliar sua compreensão 

sobre as culturas infantis – não só como fonte de orientação para a ação, mas sobretudo como 

forma de estabelecer uma permanente relação comunicativa – de diálogo intercultural – no sentido 

de uma relação que se dá entre sujeitos que ocupam diferentes lugares sociais (ROCHA, 2008, 

p.47 – grifo no original). 

 
A imersão na instituição tem por finalidade a aproximação e percepção dos modos 

interativos das crianças com os livros, como um esforço de conhecer seus sentimentos, sensações, 

reações e brincares quando estão em contato com os livros em distintos momentos. 

Nessa perspectiva, tomamos como pressuposto metodológico um estudo que conceba as 

crianças como informantes competentes de suas vidas, lançando um olhar para seus muitos modos 

de ser, na sua interação com o livro e com o entorno social. Com um olhar sensível e respeitoso, 

desejamos “[...] confrontar, conhecer um ponto de vista diferente daquele que nós seríamos 

capazes de ver e analisar no âmbito do mundo social de pertença dos adultos” (ROCHA, 2008, 

p.46). 

As pesquisas da área tem nos mostrado que os bebês ainda muito pequenos, que ainda não 

se comunicam pela linguagem oral são competentes nas relações e se expressam por meio do 

corpo e da comunicação emocional seus desejos, seus anseios e necessidades. Para captar o ponto 

de vista das crianças bem pequenas é necessário um esforço e posicionamento empático72do 

pesquisador, com propósito de compreender também os muitos modos de se expressar dos 

pequenos. 

Como bem explica Sarmento (2003, p. 153): “[...] a etnografia visa apreender a vida tal 

como ela é quotidianamente conduzida, simbolizada e interpretada pelos actores sociais nos seus 

contextos de acção”. Desse modo, o pesquisador precisa se posicionar como alguém interessado 

em conhecer mais sobre as crianças, acompanhar e apreender suas experiências, em especial, as 

experiências que o objetivo livro pode proporcionar no cotidiano das instituições de educação 

infantil. 

De modo reflexivo e cuidadoso, objetivamos realizar uma descrição detalhada e densa das 

formas de interação das crianças com os livros, com os espaços e tempos destinados para leitura, 

para a brincadeira, as contações de  histórias, com os adultos (professores e outros adultos da 

instituição) e o próprio livro-brinquedo. 
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ENTRE LITERATURA E CINEMA: ASPECTOS INVENTIVOS EM 

CONTOS DE FADAS CONTEMPORÂNEOS 

 

Fernanda L. de Oliveira Santos (PMEL – UFG – RC) 

Silvana A. Barbosa Carrijo (PMEL – UFG – RC) 

Instituição de fomento: CAPES 

 

Resumo: Pensando nas inter-relações existentes entre a literatura infantil e as múltiplas 

linguagens que podem ser exploradas a partir de diferentes textos, acreditamos que o cinema 

seja um recurso significativo e um espaço fecundo para as práticas de ensino- aprendizagem. 

Assim, pretendemos, neste trabalho, refletir sobre as potencialidades do texto fílmico como 

uma diferente possibilidade de linguagem. Nosso objetivo é apresentar uma proposta de 

leitura que possa ser desenvolvida considerando a interface entre as artes literária e 

cinematográfica abordando o conto A bela adormecida (1857), dos irmãos Grimm e o filme 

Malévola (2014), dos estúdios Disney. Intencionamos suscitar reflexões sobre o trânsito 

entre literatura e cinema a partir das obras eleitas para apreciação partindo da hipótese de 

que os suportes textual e fílmico podem se complementar, ainda que guardem suas 

especificidades, pensando em aspectos que podem ser explorados para além das questões 

que envolvem a adaptação, tais como pensar o filme como um espaço que dá voz a sujeitos 

que não foram ouvidos no conto tradicional; refletir sobre as potencialidades do cinema 

como ferramenta que, por veicular pedagogias culturais, pode ser utilizada no ambiente 

escolar para discutir questões acerca de ideologias cristalizadas em torno dos lugares fixos 

dos personagens da narrativa tradicional, que se veem reinventadas pelas narrativas 

revisionistas do cinema. 

Palavras – chave: Literatura infantil. Cinema. Leitura. 

 

Entendemos que a ficcionalidade e suas nuances, seja no âmbito literário ou 

cinematográfico, aborda assuntos humanos concretos que coabitam o universo existente entre o 

real e o imaginário e, assim, permite aos seus receptores compartilhar sentimentos, contradições 

e suscitar tantos outros assuntos importantes à existência da condição humana. Nesse sentido, 

pretendemos demonstrar como as narrativas ficcionais A bela adormecida (1857) e Malévola 

(2014) podem suscitar ressignificações para pensamentos cristalizados propagados em contos de 

fadas clássicos, que se reinventam tanto em estrutura quanto em conteúdo para a atualidade, neste 

caso, aliando suporte literário e fílmico como instrumento de leitura. Procuramos congregar neste 

texto um recorte específico da pesquisa73 
de mestrado em andamento, na qual pretendemos trazer 

à tona algumas discussões concernentes à reinvenção dos contos de fadas pela linguagem 

cinematográfica contemporânea, investigando, entre outros assuntos, como se manifestam os 

aspectos inovadores a partir de contos tradicionais que foram revisados pelo cinema. 

Ao nos dedicar ao estudo da literatura, observamos que sua capacidade de existência, 

principalmente no que tange ao seu formato oral, tem perdurado por séculos e, ainda na 

contemporaneidade, ecoa de forma a revelar formas de se contar histórias, como o contos de fadas. 

Para além do caráter institucional dos livros, essas narrativas têm se manifestado em suportes 

variados demonstrando a sua capacidade de mutação e adaptação para o tempo atual. Conforme 

nos é sabido, inúmeras são as produções cinematográficas que se inspiram em histórias já 

contadas. O mesmo ocorre com os contos de fadas que vêm sendo recriados por meio de narrativas 

                                                 
73 Pesquisa intitulada “Do papel à tela, três histórias de princesas: reconfigurações do feminino entre 

literatura e cinema” se encontra em andamento no Programa de Mestrado em Estudos da Linguagem pela 

Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão. 
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que se reinterpretam umas nas outras, resultando num processo de ressemantização de textos 

clássicos. Ter ciência de que toda narrativa é passível de variadas leituras, suscitando 

particularidades na recepção e interpretação a partir de um texto ou intertexto é que salta aos 

nossos olhos. Nos atrai a abordagem de textos que se dialogam e que, contados de maneiras 

distintas, geram diversidade de sentidos e produzem diferentes efeitos de interpretação. 

Tendo em vista nossa proposta intentamos contemplar também as preconizações dos PCNs 

– Parâmetros Curriculares Nacionais, que sugerem a integração de diferentes linguagens nas aulas 

de literatura nos mais variados níveis de ensino. Os Parâmetros preconizam a necessidade de se 

vincular às metodologias de ensino variados tipos de discursos e mídias no processo de 

aprendizagem. Além disso, as disposições do documento evidenciam que a arte deve ser utilizada 

como objeto de conhecimento no processo de formação dos educandos. Sendo assim, buscar 

atender às propostas descritas nos PCNs requer compreender o cinema como arte e, desse modo, 

atentar-se para o poder transformador de percepções que toda arte possui. Além disso, sabemos 

que a escola, bem como os professores, são responsáveis pela formação de cidadãos capazes de 

se articular criticamente. Para tanto, é preciso que se utilize, no processo de formação escolar, as 

diversas nuances que envolvem a linguagem, incluindo-se a cinematográfica, um meio didático e 

tecnológico que pode operar como um instigador do interesse do aluno e formador do pensamento 

reflexivo. 

Desta feita, filmes se constituem como um recurso que pode ser incorporado à rotina 

escolar. No entanto, é preciso que os mediadores de leitura tenham a consciência de que o uso do 

texto fílmico deve ser disponibilizado para além da simples apreciação de imagens e sons. Assim 

como no ato de leitura, em que ler ultrapassa os limites da decodificação de palavras, o trabalho 

com o filme deve alcançar o âmbito interpretativo e suscitar significação para seus receptores, 

para além de uma mera didatização. 

Desenvolver um trabalho de leitura aliado ao texto fílmico de modo que as ressignificações 

ocorridas de uma narrativa para outra possam ser elucidadas é um dos pontos que norteiam nossa 

proposta. Não estaremos elencando aqui discussões tocantes tão simplesmente ao processo de 

adaptação do texto que sai do papel e vai para a tela, considerando somente questões estéticas, 

pois nossa atenção está mais para as questões analíticas. Compreendemos que o processo de 

adaptação comporta alterações de sentido a partir das diferentes perspectivas adotadas por quem 

recria, reinterpretando aspectos da narrativa original de modo a adequá-la para diferentes 

suportes, neste caso, o cinema. 

Entendemos, assim, que a adaptação não deve ter compromisso com fidelidade nem 

tampouco aludir-se claramente ao genuíno. A obra adaptada pode ser, portanto, uma versão 

recriada, inspirada no original que oferece a possibilidade do aproveitamento. Para Linda 

Hutcheon (2013), adaptar seria “uma repetição, porém sem replicação, unindo o conforto do ritual 

de do reconhecimento com o prazer da surpresa e da novidade” (p. 229). Em outras palavras, 

nesse processo de adaptar, as artes se misturam, se hibridizam e se intercambiam enriquecendo 

umas às outras, de forma que não exista nenhum tipo de hierarquização entre elas. Neste sentido, 

é que encontramos em texto fílmico e literário possibilidades de leitura que se complementam, 

ainda que possuam estética e configurações diferentes, em razão da significação dos textos para 

seus receptores. Ressalte-se que, ao propor o trabalho com essas duas modalidades narrativas 

distintas, incorporando produções cinematográficas nas aulas de literatura, não estamos propondo 

a substituição ou priorização do texto imagético em detrimento ao texto literário convencional, 

mas sim utilizando aquele como um recurso metodológico artístico e crítico aliado a este, 

vislumbrando um trabalho de formação de leitores. 
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CINEMA ALIADO À LEITURA LITERÁRIA - POR QUÊ? 

 

A evolução dos meios de comunicação, a constante inovação no campo das tecnologias da 

informação e a grande abrangência da comunicabilidade através de dispositivos digitais são 

elementos emblemáticos no âmbito das transformações técnicas e científicas ocorridas a partir do 

século XX. Essas transformações são facilmente perceptíveis pois seus suportes ocupam espaço 

significativo na sociedade, refletindo nos setores sociais, econômicos e cultuais. Destarte, é 

possível observarmos um movimento de interação entre a arte e a mídia através da qual podemos 

perceber como os novos meios de comunicação vêm se constituindo um suporte alternativo de 

propagação e permanência da arte literária, especificamente tratada aqui. 

Nesse contexto, conforme já enfatizamos, o cinema pode ser utilizado como um recurso 

para além de sua exibição ilustrativa, sendo empregado como uma linguagem que se processa em 

várias instâncias de percepção por meio não só da palavra, mas também em uma estrutura 

organizada pelas imagens e seus elementos essenciais como sons, enquadramentos, 

posicionamentos de câmera e todo o aparato de efeitos especiais que contribuem para o processo 

de significação do que se está sendo representado pelas imagens da tela. 

A linguagem cinematográfica pode propiciar a efetivação entre filme e imaginário social, 

a exemplo da linguagem literária e da maioria dos processos que envolvem a ficção, que operam 

segundo uma impressão de realidade. Christian Metz (1972), ao tratar da significação no cinema, 

observa que a impressão de realidade que caracteriza os filmes desperta sentimentos que fazem 

com que possamos nos reconhecer por identificação ou oposição com o que vemos retratado. 

Dessa forma, as histórias das telas “desencadeiam no espectador um processo ao mesmo tempo 

perceptivo e afetivo de participação conquistando de imediato uma espécie de credibilidade com 

seu público receptor” (METZ, 1972, p. 16). De acordo com essa perspectiva, o cinema seria uma 

tradução da realidade remontada sob a base ficcional, assim como a literatura, e daria uma maior 

visibilidade à realidade, instaurando um entusiasmo construído através da ação representada. 

Desse modo, o filme pode constituir- se como um precioso recurso para tratar de questões 

existenciais sem a rigidez da sistematização escolar. 

Ao tratar das possibilidades de inserção do texto fílmico no ambiente escolar, a 

psicopedagoga Roseli Pereira Silva (2007), a exemplo da perspectiva de Metz, assevera que a 

imagem do filme proporciona objetivação e um certo grau de realidade. Segundo a autora, 

dificilmente um filme não veicula mitos, sejam coletivos ou individuais. Nesse sentido, “é 

possível estabelecer certas conexões entre os mitos que instrumentam a cultura de uma época e o 

êxito de certas películas” (SILVA, 2007, p. 43), podendo partir desta assertiva o fato de o cinema 

funcionar como um instigador do interesse pelas narrativas. Consoante esta perspectiva, podemos 

observar os contos de fadas e sua perene presença desde tempos passados na memória da 

coletividade. Ao tratarem de fatos existenciais da condição humana como fenômeno de 

criatividade que representa o mundo, o homem e a vida através da palavra, essas narrativas têm o 

poder de “fundir os sonhos e a vida prática, o imaginário e o real, os ideais e sua 

possível/impossível realização” (COELHO, 1997, p. 24). 

Conforme podemos observar, as narrativas ficcionais contribuem para a constituição de 

nossas simbologias e interferem na formação do imaginário social, oferecendo experiências 

significativas principalmente para crianças e jovens, que constroem o conhecimento de si e do 

mundo através das variadas formas de representações com as quais têm contato. A esse respeito, o 

cineasta, crítico de cinema e professor da Universidade Paris III, na França, Alain Bergala, em 

entrevista à Beatriz Vichessi defende a presença da sétima arte nas escolas não só para explorar 

técnicas de produção e conteúdos curriculares. Para ele, os filmes são úteis também para discutir 

questões universais Nesse sentido, Bergala (2012) ressalta que 
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Para as crianças, o cinema é uma possibilidade de experimentar a vida. Quando jovens, já temos 

certa bagagem e nos apropriamos do que vimos na tela de outro modo, e não como um anúncio de 

sentimentos e emoções. Quando pequenos, temos experiências e vivências sobre a família, a casa, 

a escola. O restante, como o mundo, o amor e a violência, pode ser aprendido com diversos vieses 

por meio dos filmes. Muito do que se vê nas telas é uma prefiguração da vida dos adultos e ajuda a 

criar suposições sobre o futuro (ALAIN BERGALA, 2012). 

 

Assim, os filmes fornecem subsídios para trabalhar diversos assuntos, atrelados ou não a 

disciplinas específicas, mas sobretudo podem estimular debates que permitirão a ampliação e 

percepção de seu público receptor sobe determinada temática. 

Percebemos, desse modo, que assim como a arte literária, o cinema também se constitui 

como uma importante experiência, contudo, devemos ter em mente o fato de que mesmo que 

estejamos vivenciando um contexto em que a imagem e a voz se fazem presentes com expressiva 

intensidade, é indispensável trabalhar com textos literários. 

Oferecer à apreciação a leitura de um conto clássico do legado literário infantil ocidental 

significa atribuir valoração à literatura que constitui patrimônio cultural. Assim, torna-se 

imprescindível que os leitores em formação tenham contanto com a literatura clássica. A cultura 

contemporânea, ao contrário do que muitos acreditam, não dispensa a mediação da escrita ou a 

leitura de textos convencionais. E por que não conciliar a leitura do clássico com a leitura do texto 

contemporâneo representado pelo cinema? É possível abordar nas aulas de leitura o diálogo 

existente entre o texto clássico e o reinventado, de modo que seja atraente ao leitor identificar 

aspectos como aqueles que tornaram as obras diferentes em razão das transformações sociais e 

culturais ocasionadas pelo passar dos tempos. 

Conforme abordaremos com mais minúcia na próxima seção deste texto, é possível 

observarmos, em algumas releituras realizadas pelo cinema de obras clássicas da literatura infantil, 

como a que analisaremos aqui, a ressignificação de mitos que por muito tempo foram propagados 

através de narrativas como os contos de fadas. Esses, em sua maioria, representando convenções 

sociais. Em tempos atuais, as reinvenções de contos clássicos têm enfatizado elementos 

representativos da sociedade contemporânea como, por exemplo, o empoderamento das mulheres 

e o enfraquecimento do regime patriarcal. Destarte, a linguagem cinematográfica, funcionando 

como reconstrutora da realidade por meio da ficção, auxilia o leitor em formação a elaborar 

sentidos e promover reflexões e, consequentemente desestabiliza preceitos a respeito de temáticas 

abordadas nos textos, tanto literários quanto fílmicos, a respeito da vida humana. Assim como 

Silva (2007), acreditamos que 

 

A obra de arte em geral e o cinema em particular, com certeza, plasmam, em imagens, diversos 

temas que, por dizerem respeito a nós, por interferirem na nossa compreensão das múltiplas 

tensões da vida, possuem necessariamente uma dimensão ética a ser destacada (SILVA, 2007, p. 

54)”. 

 

Em outras palavras, diríamos que os filmes ficcionais configuram um eficiente instrumento 

para potencializar uma discussão que se engendra no âmbito dos acontecimentos da fabulação 

que, consequentemente, contribuem para a construção de opiniões, valores e posturas. 

Introduzir e conciliar o cinema como prática pedagógica significa acreditar na eficiência de 

se trabalhar com linguagens múltiplas como forma de atração dos sujeitos, bem como recurso na 

formação humana. Assim como ocorre com as narrativas literárias tradicionais, os filmes também 

se constituem enquanto universos imaginários para além de mera representação que dá sentido às 



 

 

P
ág

in
a4

2
7

 

histórias. Ao dedicar-se aos estudos concernentes ao cinema e educação, a pesquisadora Rosália 

Duarte (2009) observa que 

 

Do mesmo modo como temos buscado criar, nos diferentes níveis de ensino, estratégias para 

desenvolver o interesse pela literatura, precisamos encontrar maneiras adequadas para estimular o 

gosto pelo cinema. Nesse caso, gostar significa saber apreciar os filmes no contexto em que eles 

foram produzidos. Significa dispor de instrumentos para avaliar, criticar e identificar aquilo que 

pode ser tomado como elemento de reflexão sobre o cinema, sobre a própria vida e a sociedade em 

que se vive (DUARTE, 2009, p. 72). 

 

Assim, torna-se interessante viabilizar o acesso aos filmes e inseri-los no contexto escolar. 

 

DO TEXTO AO FILME – UMA PROPOSTA DE LEITURA 

 

Diante do exposto e no intento de ilustrar as proposições teóricas apresentadas até então, 

apresentamos nossa proposta de trabalho com o conto A bela adormecida (1857) e a produção 

cinematográfica Malévola (2014). Propomos que o trabalho com ambos os textos ocorra no terreno 

das diferenças e semelhanças existentes nas narrativas analisadas. Partindo deste pressuposto, é 

necessário, antes de tudo, apresentar ao público alvo o texto a ser trabalhado, neste caso, A bela 

adormecida. Embora este seja um conto clássico, pertencente ao legado da literatura ocidental e 

esteja presente na memória de grande parte da coletividade, é imprescindível que a narrativa seja 

retomada. 

Sinopse do conto na versão contada pelos irmãos Jacob e Wilhelm Grimm 1857: A bela 

adormecida conta a história da princesa Aurora. Em comemoração ao nascimento da princesa, 

o rei ofereceu um grande banquete ao povo de seu reino, convidando inclusive doze feiticeiras 

que iriam presentear a Aurora com suas dádivas mágicas. Mas uma bruxa má não foi convidada, 

Malévola, e por isso desejou vingar-se do rei proferindo à princesa uma maldição que a levaria à 

morte em sua adolescência. No entanto seu feitiço é atenuado por uma das feiticeiras que ainda 

não havia proferido suas bênçãos à criança. Em substituição à morte, o feitiço sobre a princesa 

passa a ser o sono profundo do qual a jovem só despertará ao ser beijada e salva por seu príncipe, 

seu amor verdadeiro, com quem se casa e vive feliz para sempre. 

Assim, o primeiro contato dos alunos ocorre com o texto verbal, a narrativa predecessora ao 

texto reinventado pelo cinema que será oferecido posteriormente. Para o trabalho com esta 

modalidade textual, sugerimos a criação de um universo preparativo para que o conto possa ser 

recebido atividades introdutórias à temática que será abordada na história. Como trata-se de uma 

narrativa curta, a leitura pode ser realizada por completo em um único momento, de forma que 

sejam explorados os principais elementos que constituem a narrativa ficcional: 

a) O título do conto e o que se pode inferir dele; 

b) O estilo da narrativa; 

c) O espaço onde se passa a história; 

d) As personagens envolvidas bem como suas identidades e papeis na narrativa, abrindo 

espaço para questionar a conduta dessas personagens; 

e) O tempo em que os fatos acontecem - interessante suscitar neste item a busca pelos 

elementos que denunciam o tempo dos acontecimentos e propor a reflexão de quais 

desses elementos ainda existem (ou não) na contemporaneidade; 

f) Observar qual é o narrador da história e se ele participa dela; 

g) Definir o conflito a ser resolvido; 
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h) Identificar as palavras-chave no texto e discuti-las; 

Observar como se dá o desfecho da história e tudo o mais que possa ser explorado no 

intento de promover e incentivar discussões e comentários que subsidiarão as comparações 

quando do contato com o texto fílmico. 

Do mesmo modo que o texto literário convencional conta uma história, o texto 

cinematográfico também se constitui enquanto contador, porém, utilizando- se de outro tipo de 

linguagem, resguardando suas especificidades. 

Segundo Carolina Marinho (2011), pesquisadora do maravilhoso no cinema e na literatura, 

“o que se apresenta no processo de recriação são codificações de linguagens diversas passando 

do discurso verbal para o não verbal no que é ou pode ser chamado de uma tradução 

intersemiótica” (p. 56). O sistema verbal utiliza-se do código da língua e caracteriza-se por um 

maior nível de abstração, com carga subjetiva dominante. Cabe ao leitor, estando em contato com 

o texto narrativo escrito, construir através de sua própria imaginação tudo o que envolve a 

narrativa. Personagens, lugares e demais elementos que envolvem as cenas narradas partem da 

ideia de quem lê aliada ao ponto de vista do autor na obra. A narrativa visual, intimamente ligada 

ao sistema de imagens, opera no nível iconográfico. Conforme pondera Marinho (2011), o sistema 

de imagens “prima pela apresentação, se mostrando tal qual é e, por mais que subjetividades 

brotem nas entrelinhas das imagens [...] a mediação se atenua” (p. 57). Assim, observamos que 

cada uma dessas formas de representação possui seu próprio regimento ao aturarem em criações 

de realidades diferentes. No livro, há o predomínio da linguagem escrita e o processo de criação 

cabe ao escritor que, ao jogar com as palavras no processo de tessitura do texto, constrói o 

processo de significação. No cinema, observamos uma semiótica em que vários significantes 

concorrem para a produção de um só significado, com sons, linguagem verbo-visual, expressões 

dos personagens, jogo de câmera, movimento de imagens, mudanças de planos, etc. Robert Stam 

(2011) define as diferenças entre as linguagens literária e cinematográfica afirmando que: 

 

A linguagem literária é o conjunto das mensagens cujo material de expressão é a escrita; a 

linguagem cinematográfica é o conjunto das mensagens cujo material de expressão compõe-se de 

cinco pistas ou canais: a imagem fotográfica em movimento, os sons fonéticos gravados, os ruídos 

gravados, o som musical gravado e a escrita (créditos, intertítulos, materiais escritos no interior do 

plano) (STAM, 2011, p. 132). 

 

Levando-se em consideração as principais diferenças ao lidar com linguagens distintas, o 

trabalho com o narrativa fílmica pressupõe basicamente os mesmos procedimentos que 

antecedem o contato com a obra. Entretanto, para a apresentação da narrativa fílmica, é 

interessante que sejam expostos os objetivos da exibição e a descrição do que será visto. A esse 

respeito, Sílvia Meireles, coordenadora do programa Cine-Educação, da Cinemateca Brasileira 

de São Paulo, em entrevista à Camila Monroe, da revista Nova Escola, observa que essa descrição 

 

é fundamental para não descaracterizar o cinema como um objeto cultural. O ideal é antecipar para 

a turma elementos da história, falar sobre o diretor e outras produções dele, comentar sobre os 

atores [...], ressaltar características técnicas, como a fotografia [...]. O professor deve se mostrar 

como um espectador crítico e experiente para que os alunos aprendam a se posicionar frente ao que 

veem (MEIRELES, 2010). 

 

Dessa forma, viabiliza-se aos educandos a probabilidade de envolvimento com a obra, 

resultando uma maior interação com o texto na linguagem cinematográfica. Cria-se assim espaço 

para que sejam suscitadas as convergências e divergências, explicitando as possibilidades de 

interpretação a partir das diferentes leituras. 
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Sinopse do filme Malévola (2014): A obra fílmica recria a trajetória de uma feiticeira que 

quer se vingar de um rei, tal como na versão dos Grimm. Porém todo o direcionamento da 

narrativa é voltado para Malévola, personagem homônima ao título da história, de modo a 

notabilizar os acontecimentos da vida da personagem. Nesta versão, o enredo explora os 

acontecimentos que levaram Malévola ao desejo de vingança, acarretando o lançamento do 

feitiço sobre Aurora e a mudança de comportamento da personagem que oscila entre fada e 

bruxa, vilã e heroína, que acaba por apiedar-se de Aurora e luta pela resignação do feitiço 

lançado contra princesa, a quem Malévola aprende a amar. 

A partir do conhecimento das duas narrativas, cabe ao professor, enquanto mediador da 

leitura, promover as discussões sobre as obras de modo a suscitar nos educandos o pensamento 

reflexivo. Nesse percurso, sugerimos que sejam abordadas questões que sirvam como fator de 

motivação para as propostas de trabalho, como: 

a) Confrontar os títulos das duas obras, bem como seus enredos e significações; 

b) Abordar ideias que foram negadas ou omitidas de um texto para o outro, de modo que 

se possa confrontar texto e filme, num processo de espelhamento; 

c) Equiparar os personagens para que se possa observar diferenças na configuração de 

seus perfis; 

d) Suscitar as diferenças na constituição dos espaços descritos nas narrativas e observar 

em que medida esses elementos podem influenciar nas discrepâncias entre os textos; 

e) Verificar quem ocupa a função de narrador em ambos os textos e proporcionar uma 

discussão que favoreça o entendimento de que essa mudança pode ocasionar diferentes 

perspectivas de significação de uma obra para outra; 

f) Instigar os educandos a pensarem sobre os elementos que refletem a mudança de 

tempo, período em que as histórias foram constituídas, para que se possa observar o que 

há de novo e o que permanece tal como no passado. 

Contemplar as experiências obtidas através do contato com as diferentes linguagens 

também pode ser uma alternativa interessante na realização do trabalho com o texto verbal e 

imagético. Isso por possibilitar a ideia de que a recriação de uma obra literária para o cinema 

constitui a expressão da mesma obra em outra linguagem, em outro tempo e outras perspectivas de 

significação. 

Enfim, inúmeras são as possibilidades de exploração e recursos que provocam a criação e 

o pensamento reflexivo, pois todas as possibilidades supramencionadas podem ser utilizadas no 

sentido de favorecer o desenvolvimento da ficcionalidade. Ressalte-se, pois, que a capacidade de 

transformar a realidade, seja atuando sobre a subjetividade do ouvinte ou agindo sobre a vida de 

um grupo social, é um dos aspectos mais importantes da ficção, que se torna, assim, humanizadora. 

 

Entendo aqui por humanização [...] o processo que confirma no homem aqueles traços que 

reputamos essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para 

com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso 

da beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor. A literatura 

desenvolve em nós a quota de humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos e 

abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante (CANDIDO, 2004, p. 180, grifos do autor). 

 

É o que ocorre com o conto de fadas, um agente ficcional que, conforme pondera Costa 

(2001), transcende espaço e tempo, migrando por diferentes linguagens e mídias, tornando-se 

constituinte da cultura humana. 
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Diante do exposto, torna-se interessante elencarmos, ainda que dentro dos limites deste 

texto, os aspectos concernentes à reinvenção da narrativa A bela adormecida (1857) e Malévola 

(2014) conforme nossa percepção. Nossa análise das obras tenta revelar alguns dos aspectos 

inventivos – elementos empregados para desestabilizar a noção do conto de fadas previsível, e da 

releitura que o cineasta fez do conto. Assim, nesse trabalho de comparação paralela que vai além 

da estética, buscamos alcançar a formação de uma percepção crítica e pessoal ao analisar conto e 

filme. 

No processo de recriação para o cinema, a história da bela princesa que dorme o sono 

secular apresenta importantes elementos que operam para as ressignificações da narrativa. A 

começar pelo título do filme observamos que, diferentemente do conto tradicional – em que a 

personagem enfatizada é a princesa, a narrativa cinematográfica concede maior enfoque à 

Malévola, personagem homônima ao filme. É sobre a história dela, e não exclusivamente da 

princesa, que se dará o desenvolvimento da fabulação. O processo de narração do filme também 

denuncia a importância atribuída à Malévola. Diferentemente do conto tradicional, contado por 

um narrador-observador, no filme, quem conta a história é a princesa Aurora, a narradora-

personagem que destaca: “Essa é uma velha história contada de um jeito novo. Veremos o quanto 

dela você conhece” (MALÉVOLA, 2014). Então, é conforme a percepção da princesa que os 

fatos são narrados. 

Assim como no conto original, os acontecimentos são atemporais, ocorreram há muitos e 

muitos anos, porém sem explicitar um momento exato. O espaço explorado no filme contribui, 

sobretudo, para justificar o conflito existente entre os dois reinos descritos na história – o reino 

dos Moors, onde habitavam criaturas mágicas, e o reino dos humanos. O convívio entre os reinos 

não era amistoso e, conforme enfatizado na narração das cenas iniciais do filme, só um grande 

herói ou um terrível vilão poderia uni-los. Essa demarcação espacial não está presente na narrativa 

dos Grimm. Isso nos permite inferir que, no filme, os espaços são representados justamente para 

notabilizar as barreiras existentes entre o mundo de Malévola e do rei Stefen, alvo de seu desejo 

de vingança. 

Os personagens do filme constituem um dos elementos da narrativa que se tornaram 

emblemáticos do processo de recriação utilizado pelo diretor Robert Stromberg. A começar por 

Malévola, que recebe todo o protagonismo da história e configura um rompimento com o lugar 

fixo comumente destinado aos personagens dos contos de fadas. Na narrativa clássica, Malévola 

é a bruxa que esconjura a princesa e se mantém na posição de vilã do início até o fim da história. 

No filme, toda a trajetória da vida de Malévola é contada, oferecendo ao espectador subsídios para 

julgar seu ato vingativo. Para além deste fato, a protagonista da narrativa cinematográfica oscila 

entre vilã e heroína, inicialmente esconjurando e posteriormente protegendo a princesa Aurora. A 

reconfiguração de Malévola explicita o abandono ao essencialismo na constituição dos 

personagens dos contos, que são puramente bons ou maus. Contrária a essa perspectiva, Malévola 

torna-se vilã, ao ser tomada pelo desejo de vingar-se de Stefen, mas transita para a heroicidade ao 

lutar pela revogação de seu próprio feitiço em razão da grande estima que desenvolve pela 

princesa com o passar dos anos. 

A representação de Aurora na narrativa fílmica também recebe um tom inovador. A 

princesa parece não ser mais tão passiva quanto é descrita no conto clássico. Ela subverte a conduta 

tradicional das personagens femininas e ultraja o regime do patriarcado escolhendo ladear 

Malévola na luta contra seu próprio pai após tomar conhecimento de sua história. Essa 

reconfiguração da princesa desencadeia, no filme, uma outra interessante desconstrução. A 

simbologia do amor verdadeiro capaz de salvar uma vida é representada não mais entre príncipe 

e princesa. O beijo que representa a salvação é dado por Malévola, que se arrepende do mal 

causado à princesa e pede perdão pelo seu ato, libertando a jovem do sono secular. O príncipe, no 
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filme, parece ter o papel apenas de reafirmar o quão improvável parece ser a autenticidade de um 

amor que nunca foi consolidado. 

Tanto no conto A bela adormecida quanto em Malévola o conflito existente parece ser o 

mesmo – salvar a princesa do sono secular. A inovação aparece na narrativa cinematográfica nos 

acontecimentos que precedem o conflito, conferindo ênfase nos fatos que levam Malévola ao 

desejo de vingar-se do rei, e no desfecho, em que Malévola e Aurora tornam-se responsáveis pela 

união do reino os Moors e dos humanos, conforme anunciado no início da narração. As 

protagonistas acabam selando uma relação maternal, demostrando que o amor e a felicidade não 

dependem exclusivamente de relacionamentos conjugais. Não há, no filme, o típico final em que 

o príncipe e a princesa se casam e são felizes para sempre. Apesar de terminarem todos juntos e 

felizes, não há referência ao enlace matrimonial da princesa. A narrativa fílmica é encerrada 

notabilizando, mais uma vez, a tentativa de trazer à tona aspectos inovadores sobre a história 

tradicional, suscitando no telespectador um outro modo de se olhar para o mesmo acontecimento, 

conduzindo-o a refletir sobre a possibilidade de que “a história não é exatamente como contaram” 

(MALÉVOLA, 2014). 

Ainda que tangencialmente, elencamos aqui algumas das observações possíveis acerca do 

processo de recriação das narrativas analisadas neste trabalho. Sem a pretensão de esgotá-las, 

procuramos oferecer contribuições para um trabalho com a literatura em que seja explorado o 

diálogo entre diferentes linguagens almejando como resultado a capacidade dos educandos de 

apreciar e, sobretudo, analisar e compreender as histórias contadas. 

 

REFERÊNCIAS 

 

CANDIDO, Antônio. 1988. O direito à literatura. InVários escritos. São Paulo: Duas Cidades. 3. ed. p. 

169-191. 

COELHO, Nelly Novaes. Literatura Infantil: Teoria; Análise; Didática. São Paulo 

– SP. 6. ed. Ática, 1997. 

COSTA, Maria Cristina Castilho. Ficção, comunicação e mídias. São Paulo: Editora Cenac São Paulo, 

Série Ponto Futuro; 12, 2001. 

DUARTE, Rosália. Cinema & Educação. 3. ed. Belo Horizonte. Autêntica Editora, 2009. 

GIMM, Jacob; GRIMM, Wilheim. A bela adormecida. In:Contos de fadas: Edição comentada e ilustrada. 

Tradução Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro. Zahar, 2002. 

MONROE,Camila.Cinemanaescola.Disponívelem http://novaescola.org.br/formacao/formacao-

continuada/cinema-escola-filmes- tecnologia-audiovisual-556044.shtml. Acesso em 19 ago. 2016. 

Disponível em <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro01.pdf> Acesso em: 01 ago. 2016. 

SILVA, Roseli Pereira. Cinema e Educação. São Paulo: Cortez, 2007. 

VICHESSI,Beatriz.EntrevistacomAlainBergala.Disponívelem 

<http://novaescola.org.br/fundamental-1/entrevista-alain-bergala-cinema- franca-filmes-

704656.shtml?page=0>. Acesso em 19 ago. 2016. 

Filmografia 

Malévola (Maleficent). Direção: Robert Stromberg. Produção: Linda Woolverton. Walt Disney Pictures, 

2014. 97 min. 

  

http://novaescola.org.br/formacao/formacao-continuada/cinema-escola-filmes-
http://novaescola.org.br/formacao/formacao-continuada/cinema-escola-filmes-
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro01.pdf
http://novaescola.org.br/fundamental-1/entrevista-alain-bergala-cinema-


 

 

P
ág

in
a4

3
2

 

 

A POESIA: ESTRATÉGIAS PARA EXPERIMENTAR E FRUIR EM SALA DE AULA 

 

Fernando José Fraga de Azevedo (UMINHO) 

fraga@ie.uminho.pt 

Rosilene de Fátima Koscianski da Silveira (UFSC) 

rosilenefks@yahoo.com.br 

 

Resumo: A poesia é intrínseca ao homem. Na sua origem histórica, o termo poesia provém da 

palavra grega poiein, que significa fazer. Desde uma idade precoce a criança manifesta um 

fascínio pelos jogos de linguagem e pela sua vertente sonora e rítmica. Quanto mais cedo 

meninos e meninas encontram-se e interagem com essa forma de linguagem, maiores são o 

grau de familiaridade e as possibilidades de se estabelecer uma relação prazerosa e fecunda 

entre ambos. O papel da escola consiste em promover e potencializar o encontro “poesia e 

criança”. O presente texto objetiva, de modo geral, ampliar a reflexão acerca da presença 

da poesia na escola; e, especificamente, dialogar sobre as estratégias que possibilitam 

experimentar e fruir a poesia no chão da sala de aula, partindo da interlocução com 

diferentes pesquisadores da temática. Esse estudo vai também à escola para estabelecer um 

diálogo com os docentes que atuam nos anos iniciais do Ensino Básico sobre: o modo de 

inserção da poesia neste espaço-tempo; a frequência com que o texto poético transita na 

sala de aula; e, principalmente, para buscar destes mediadores o compartilhamento de suas 

experiências reais de trabalho com o texto poético. Destacamos a relevância de as 

estratégias de trabalho com o texto poético se tornarem presentes na formação inicial e 

continuada dos professores. Nossa reflexão aponta num sentido propositivo, buscando 

enfatizar as estratégias que possibilitam experimentar, fruir e criar poesia no chão da sala 

de aula e cujo trato empírico leva em conta os aspectos estético, linguístico e literário que 

consubstanciam esta forma de linguagem. 

Palavras-chave: Poesia. Estratégias. Fruição. Autoria. 

 

INTRODUÇÃO 

  

A poesia é inerente ao homem. Na sua origem histórica, o termo poesia provém da palavra 

grega poiein, que significa fazer. Ribeiro (2007), falando da poesia, refere-se a uma 

metalinguagem que tem o seu valor intrínseco: 

 

encontra o seu fundamento axiológico na racionalidade própria da condição humana e situa-se para 

além da mera comunicação funcional, enxerta-se numa antropologia que possibilita ao Homem 

dizer-se inteiro e, enquanto tal, configura-se numa representação universal do mundo [...]. 

(RIBEIRO, 2007, p. 59) 

 

Ora, desde uma idade precoce que a criança manifesta um fascínio pelos jogos de linguagem 

e pela sua vertente sonora e rítmica. Bocheco (2002, p. 22) faz referência a um “abraço mágico” 

que acontece entre a poesia e a infância e por meio do qual, no reino da sua intimidade, a criança 

recolhe “alpiste pro sonho, enriquecendo-se e elaborando vivências”. Quanto mais cedo meninos 

e meninas encontram-se e interagem com essa forma de linguagem, maiores são o grau de 

familiaridade e as possibilidades de se estabelecer uma relação prazerosa e fecunda entre ambos. 

Porém, o tratamento que a escola faz dela é, muitas vezes, equivocado, gerando um progressivo 

afastamento do leitor face a essa categoria textual (SOUZA, 2006; MELO, 2011). 
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Averbuck (1985, p. 65) demonstrou o quanto a poesia entra na escola marginalmente, 

lamentando que “a sala de aula, antes de ser o território da inventividade, é, na maioria das vezes, 

o lugar onde se anulam as possibilidades de criação e inovação”. Em um contexto como o tratado 

pela autora, a escola, que deveria potencializar e intensificar as interações da criança com o texto 

poético, “via de regra, é a mais apressada em cortar os laços lúdicos com o mundo em nome da 

norma, da regra, da urgência da matéria curricular oficial” (BOCHECO, 2002, p. 23). 

Por outro lado, chegamos a um momento no qual se deixa de lado o plano das lamentações 

e em que começamos a propor (e experimentar) algumas estratégias de trabalho bastante fecundas 

que aproximam a criança (o jovem e o adulto) do texto poético. Podemos perceber que a última 

década em especial vem impulsionando a “poesia na escola” e mudando um pouco o cenário de 

ausências e equívocos. A poesia foi contextualizada no âmbito da linguagem, vista e exercitada 

(ouvida, fruída, criada) no campo literário como produto humano, desconstruindo, em parte, a 

aura de inacessibilidade que a acompanhou em alguns modos de conceituá-la. 

Esse avanço percebido é resultado de alguns fatores que a perpassam, dentre os quais 

destacamos: 1) políticas públicas de leitura que fazem chegar às unidades escolares acervos de 

qualidade, por meio dos Planos Nacionais de Leitura, tanto no Brasil quanto em Portugal 

(BALÇA; SOUZA, 2012); 2) a inserção da temática em alguns cursos de Pedagogia, pois, como 

esclarecem Debus e Cintra (2012, p. 157): “pensar no poema para crianças implica pensar sobre 

a mediação dos professores dessas crianças”; e 3) o engajamento crítico e criativo de (alguns) 

professores e professoras que recriam estratégias de trabalho com o texto poético no chão das 

salas de aula. 

No sentido ora enunciado, vemos que as críticas e constatações apresentadas pelos 

pesquisadores resultaram em algumas ações concretas. Podemos perceber que nos dias atuais a 

poesia está contemplada de modo significativo e qualificado nos acervos que adentram as escolas 

e as salas de aula, não apenas por meio dos livros indicados nas listas atualizadas anualmente no 

Plano Nacional de Leitura – PNL (Portugal) e Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE 

(Brasil), mas igualmente pelas diretrizes propostas sobre a forma de trabalho com o referido 

acervo. A novidade, segundo Balça e Souza (2012), ao falar do contexto português, é a 

obrigatoriedade de ler e trabalhar diariamente os diferentes gêneros com as crianças da Educação 

Infantil e dos anos iniciais da Educação Básica. Esta obrigatoriedade, de certa forma, vem 

impulsionando docentes a (re)significar as estratégias conhecidas e a criar outras formas de 

trabalho com o texto poético, especialmente aqueles com potencial de recepção infantil. 

Com o presente texto objetivamos, de modo geral, ampliar a reflexão acerca da presença 

da poesia na escola e, especificamente, dialogar sobre as estratégias que possibilitam 

experimentar e fruir a poesia no chão da sala de aula, compartilhando-as. Para atingir estes 

objetivos, além da interlocução com pesquisadores da temática, vamos também à escola para 

estabelecer um diálogo com os docentes que atuam nos anos iniciais do Ensino Básico sobre: o 

modo de inserção da poesia neste espaço-tempo; a frequência com que o texto poético transita na 

sala de aula; e, principalmente, saber se estes mediadores poderiam compartilhar suas 

experiências de trabalho com o texto poético. No que se refere à formação de professores, 

estratégias de trabalho com o texto poético se tornam presentes em sua formação inicial e 

continuada, tal como Debus e Cintra (2012) exemplificam, apresentando atividades que foram 

realizadas no curso de Pedagogia da UFSC, numa metodologia que também pode ser 

“experimentada” com crianças de diferentes idades. Nossa reflexão busca, num sentido 

propositivo, dar ênfase às estratégias que possibilitam experimentar, fruir e criar poesia no chão 

da sala de aula, levando em conta a natureza estética, linguística e literária da linguagem poética. 

 

  



 

 

P
ág

in
a4

3
4

 

A MAIS-VALIA DA POESIA 

 

Diversos investigadores têm atestado as vantagens de uma interação precoce da criança 

com os textos poéticos, mesmo antes de esta ser alfabetizada (BASTOS, 1999; RAMOS, 2007). 

Ballesteros (1993) considera que a poesia reivindica um papel e um significado importantes para 

a descoberta do poder expressivo e comunicativo da palavra. Cerrillo (2007), por outro lado, 

assinala os valores linguístico-literários de que ela é portadora e a sua utilidade no período 

escolar. Ribeiro (2009, p. 68) sublinha o grau de desfamiliarização que a poesia provoca, ao 

desencadear “uma modificação e alteração dos conceitos e sentimentos”. Domingues e Ebert 

(2014) enfatizam a relevância do contato da criança com o texto poético. Graças a ele, a criança 

explora, de modo lúdico, os múltiplos sentidos durante o processo de leitura do poema, podendo 

integrar-se plenamente numa cultura de leitura. Como explicitamente o referem: 

 

A poesia pode ser uma importante aliada do professor no desenvolvimento dos dois processos, 

alfabetização e letramento, aqui entendidos como cultura de leitura. É possível promover 

estratégias interessantes, atraentes e condizentes com os propósitos e as demandas do processo de 

alfabetização, tornando, também, a leitura algo prazeroso. (DOMINGUES; EBERT, 2014, p. 54) 

 

No fundo, a poesia encerra um capital cultural (BOURDIEU, 1994), possuindo um valor 

pedagógico e educativo. Este reconhecimento, solidificado no âmbito acadêmico e científico, 

começa a despontar não apenas no discurso docente, mas efetivamente em atividades realizadas 

no chão das salas de aula. Uma das professoras entrevistadas74, ao descrever sua experiência de 

trabalho com poesias, afirmou: “O texto poético pode ser trabalhado na sala de aula em qualquer 

momento; se este surgir no manual escolar, se este surgir nas obras de Educação Literária [...]. 

Pode também ser trabalhado em obras de autores convidados a visitar a escola.” (Prof.ª A, fev. 

2016)75. Esta professora compreende que a poesia precisa estar presente na sala de aula de modo 

intensivo, afirmando que: 

 

A poesia pode ser trabalhada a toda a hora [...]. Uma simples quadra para a motivação da 

aprendizagem de um determinado conteúdo, uma lenga-lenga, a letra de uma canção podem 

perfeitamente ser momentos dedicados à poesia. Desta forma, esta aproximação com a linguagem 

poética tem como objetivo familiarizar o aluno com a poesia, para que este cada vez mais tenha 

prazer em ler e ouvir poemas e, sobretudo, para que se sinta motivado a expor as suas emoções, 

dar liberdade de criar, brincar com as palavras, fluir com a imaginação. (Prof.ª A, fev. 2016) 

 

Novais (2013, p. 38) destaca a importância do professor e da professora enquanto 

mediadores responsáveis “pela formação de leitores de poesia”, pois, para eles serem capazes “de 

se posicionar diante das inúmeras escolhas demandadas em sala de aula, é muito importante que 

constitua[m] um repertório amplo de saberes literários”. Isso inclui também conhecer as formas, 

os elementos constitutivos e as figuras de linguagem que caracterizam a poesia não como um 

conhecimento fim, ou para ser “repassado” aos alunos, mas como recurso que pode auxiliar tanto 

na familiarização quanto na apreciação desta forma de linguagem. Desse modo, à medida que 

                                                 
74 Foram visitadas duas escolas em Braga, Portugal, entre dezembro de 2015 e fevereiro de 2016. 

Apresentamos aos docentes entrevistados a síntese da proposta de pesquisa de Doutorado em Educação (em 

andamento) e questões acerca do trabalho com a poesia na escola. Na primeira unidade escolar partic iparam 

quatro professoras e um professor e o encontro foi gravado; na segunda, fizeram parte cinco professoras, e 

elas preferiram enviar por e-mail uma síntese com respostas para as questões levantadas. Recebemos o 

material produzido pelas docentes em seguida. 
75 As participantes não serão identificadas nominalmente. Trazemos a contribuição de quatro professoras 

identificando-as como: A, B, C e D. 
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professores e alunos vão interagindo com as diferentes formas poéticas, cotidianamente, vão 

ampliando seu repertório, aprimorando os critérios de escolha e, contextualmente, se apropriando 

da organização estrutural do poema e reconhecendo seus elementos constitutivos. Tão importante 

quanto trazer a poesia para a sala de aula é tratá-la como poesia, com as peculiaridades que a 

constituem. 

Outra professora entrevistada destacou os diferentes suportes que trazem a poesia à sala de 

aula contemporânea. Citou desde o “velho” conhecido livro didático (como é conhecido no 

Brasil), ou manual da escola (como é chamado em Portugal), importante veículo de socialização 

de poemas escritos por diferentes poetas, até o “computador, que hoje em dia tem variadíssimos 

sites com obras literárias indicadas para os nossos alunos” (Prof.ª B, fev. 2016). Nesse sentido, 

também podemos vislumbrar maiores possibilidades de escolarização da poesia, que, segundo 

Novaes (2013, p. 37), “sem prejuízo de outras possíveis intenções [...] poderia se pautar por, pelo 

menos, três funções básicas: servir como suporte à alfabetização, como auxílio à formação da 

leitura em geral e como fomento ao letramento literário”. Estas razões apontadas pelo autor 

mostram a relevância da sistematização do trabalho com a poesia na escola. Porém, uma 

sistematização que vai além de contemplar o texto poético nos currículos padronizados e que 

depende da ação crítica e engajada dos professores e professoras. São eles e elas que planejam e 

efetivamente levam a poesia para a sala de aula. Sobre isso, assim se posiciona a professora B: 

 

Normalmente tento diversificar os textos trabalhados e pelo menos uma vez por semana incluo a 

poesia. Desde muito cedo devemos promover nas crianças o gosto pela leitura. Cabe-nos ajudá-las 

a desenvolver essa paixão, começando por lhes mostrar a diversidade de textos que existem e fazer 

com que elas se apaixonem pela leitura, seja qual for o tipo de texto. Devemos selecionar textos 

que mexam com as emoções das crianças para que elas os sintam. As crianças começam a viver 

outras vidas, através da leitura. (Prof.ª B, fev. 2016) 

 

O trabalho com o texto poético ganha maior consistência quando está nas mãos de 

mediadores apreciadores da poesia, leitores que compartilham o interesse e a afeição pela leitura 

poética. Parr e Campbell (2006) enfatizam que docentes e alunos precisam entender o valor da 

poesia e que, para que as crianças possam apreciar e valorizar essa linguagem, os professores 

precisam demonstrar na prática o seu apreço por esta forma literária, seja com o conhecimento 

compartilhado sobre poesia e suas diversas formas, seja pela leitura e escrita de poemas na 

sala de aula. A inserção frequente da poesia na escola contribui para a formação do leitor, 

decorrendo num processo de letramento literário não apenas da criança, mas igualmente do seu 

mediador. 

Perguntamos às professoras sobre a frequência da poesia na escola, se há um momento 

específico destinado ao texto poético, como um dia na semana ou no mês previsto no 

planejamento da instituição para trabalhar com poesia. A professora B não respondeu pela escola, 

como planejamento coletivo, mas por sua agenda de trabalho com sua turma: 

 

Não tenho um dia específico, mas tento incluir um texto poético pelo menos uma vez por semana. 

Gosto de trabalhar a poesia, pois a poesia brinca com as palavras, explora a sonoridade, o ritmo, as 

rimas, as repetições, a musicalidade, o que agrada os alunos desta idade. (Prof.ª B, fev. 2016) 

 

Bordini (2016, [s.p.]) explica que ler poesia é uma habilidade que pode ser ensinada e 

aprendida nas diferentes etapas escolares, até depois da universidade. Para a autora: “De início, a 

questão é aprimorar o ouvido para as sonoridades e suas repetições, o que a criança consegue ao 

ouvir poemas desde pequena. Num segundo momento, cabe marcar ritmos e perceber seus retornos, 

constituindo os versos.” Nos primeiros anos escolares cabe explorar bastante a modalidade oral 

na leitura, na fruição e na criação poética e, como afirmou a professora B, isso agrada bastante as 
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crianças desta idade. A docente se referia a meninos e meninas com sete ou oito anos de idade 

que, de modo geral, estão familiarizados com algumas formas poéticas que conheceram na 

Educação Infantil e no espaço familiar. Parr e Campbell (2006) ressaltam que as crianças ouvem 

canções de ninar desde muito pequenas e experimentam poemas antes de entrarem na escola, 

cantando versos ao pular corda e batendo palmas ao ritmo de poemas e canções. Para os autores, 

se as crianças podem cantar e recitar poemas, em breve serão capazes de ler; e se podem ler, em 

breve serão capazes de escrevê-los, pois a linguagem poética é diversão e ritmo, envolve a criança 

e cativa seu interesse. 

 

ESTRATÉGIAS PARA FRUIR A POESIA EM SALA DE AULA 

 

É nossa opinião que, para ser experimentada e fruída em sala de aula, o trabalho com a 

poesia deverá permitir, por um lado, escutá-la, isto é, fruir a dimensão significante da linguagem 

(PINHEIRO, 2002), e, por outro, assegurar a interação com um texto no qual a plurissignificação 

e a pluri-isotopia, fruto de uma organização complexa da linguagem resultante da articulação 

entre os elementos do conteúdo e os elementos da forma, são notas dominantes. Além disso, 

parece-nos igualmente imperioso que a sua presença em sala de aula não se restrinja a um momento 

efêmero ou pontual. A poesia, sendo expressão da emoção humana, deve estar presente em sala 

com “naturalidade”. Linaberger (2004) sugere um plano de ação para levar a poesia à sala de aula. 

Nesse contexto, é relevante, entre outros aspectos, que o professor leia a grande e melhor poesia, 

procure questionar-se acerca do significado do que lê, tente escrever um poema e leia e partilhe, 

com outros, esse poema. 

Cosson (2012) explica que o professor é regularmente o maior mediador entre o livro (ou 

o poema) e o aluno. A escola é um espaço-tempo privilegiado de experiência leitora para as 

crianças e jovens e algumas estratégias utilizadas na sala de aula procuram ampliar e potencializar 

a leitura da poesia de modo concreto e significativo. Elas têm início com uma seleção criteriosa 

de textos e autores, exigindo do professor mediador a formação adequada para fazê-la, mas também 

a disposição (ou seria a paixão?) pelo poético. 

Souza (2006, p. 51) defende que “um trabalho inicial com a poesia deve pautar-se pela 

sensibilização e pela descoberta desta ludicidade presente no jogo das palavras, criando um clima 

de exploração inventiva do texto poético”. A roda de poesia, os saraus, a montagem de varais e 

murais poéticos na escola são algumas das formas utilizadas por professores que objetivam 

impulsionar a leitura da poesia e colocar os pequenos no circuito da fruição poética. O problema 

se dá quando estas estratégias ficam limitadas ao domínio do eventual. A leitura poética exige mais 

do que eventualidade, pois ela precisa ser pensada como aprendizagem contínua e sistematizada. 

Além disso, em nossa compreensão, esse processo planejado e contínuo não forma apenas o leitor, 

mas um leitor-autor, convidado a “fazer” poesia. Mais do que as diferentes formas de leitura, a 

interação com poemas possibilita às crianças o ensaio de versos paralelos. Meninos e meninas 

realizam uma leitura autoral, ilustram os poemas que leem, transformam os poemas lidos em 

outros e podem ser convidados a escrever os seus poemas. 

A professora C relata as estratégias de criação poética que utiliza na sala de aula. Ela afirma: 

 

Na primeira semana de aula eu faço poemas. A criança tem que fazer uma quadra com o nome 

dela ou um acróstico. Acróstico é poesia. Para mim isso é poesia! Procuro estratégias que eles [os 

alunos] gostem. Tento buscar aquilo que me fez gostar de ler e escrever, que me motivava. 

Costumo pegar um poema e transformar o texto substituindo as palavras ou por sinônimos ou por 

antônimos, criando outro poema. Tem que ser em forma de brincadeira. Eu acho que é mais difícil 

escrever um poema do que escrever em prosa, parece que as crianças querem ser perfeccionistas. 

(Prof.ª C, dez. 2015) 
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Esta professora se diz apreciadora do texto poético e nos fala que utiliza diferentes 

estratégias de leitura e criação poética com as crianças. O encontro com os docentes ocorreu em 

sua sala de aula, cujo mural exibia poemas escritos e ilustrados por seus alunos. A opção de 

construir estratégias de criação poética a partir da leitura de um poema é partilhada pela professora 

B, que explica sua forma de conduzir a atividade: 

 

Dependendo da poesia, umas vezes construímos palavras a partir de outras (brincamos com as 

palavras, construímos acrósticos), exploramos o som das mesmas, encontramos palavras com os 

mesmos sons, fazendo listas de palavras, fazemos rimas. As brincadeiras das crianças mostram 

claramente esse gosto especial pelos ritmos, pela musicalidade, pelas repetições, pelas aliterações, 

pelas onomatopeias, enfim, por diversas figuras de linguagem que muitas vezes, mesmo sem as 

reconhecer, as crianças fazem uso frequente nas suas atividades e brincadeiras. (Prof.ª B, fev. 

2016) 

 

A professora aponta duas questões importantes: a primeira, sobre o reconhecimento das 

características da linguagem poética, cuja aproximação textual se faz por meio das diferentes 

leituras. A segunda, a respeito do lúdico, que acompanha a relação “poesia e criança”. Cunha 

(2013, p. 66) esclarece a diferença entre as características lírica e lúdica da poesia infantil: 

enquanto a lírica tende “a registrar ou capturar um sentimento, uma sensação, ou uma impressão, 

a poesia lúdica [...] costuma ser identificada com elementos exteriores ao poeta (ou ao seu ‘eu 

lírico’): o jogo, a brincadeira, a festa”. A experiência poética nesse jogo de linguagem acentua a 

natureza autoral da leitura, possibilitando a criação e a inventividade. 

A professora C relata como convida seus alunos a experimentar poesia: 

 

Normalmente quando é poesia eu faço uma leitura para eles [os alunos] verem como ler a poesia, 

depois eles leem, dependendo do poema. Faço sempre algum jogo de leitura com o poema. Eles 

gostam muito, por exemplo, quando a gente começa a ler muito devagarinho e depois outra vez a 

ler muito mais depressa. Eles gostam, reagem muito bem, ao som, ao ritmo. Eles gostam de ouvir a 

rima e de viver a brincadeira. Eles conseguem “ver” a piada. É um bocadinho brincar com o texto. 

(Prof.ª C, dez. 2015) 

 

“A poesia contém muitas figuras de estilo e permite fazer grandes alterações textuais, em 

que parece que o texto fica ao contrário”, comenta a professora D (dez. 2015). Ela destaca a 

poética desse movimento de brincar e criar. Nas propostas de criação com as crianças, o ponto 

forte é o lúdico, o “brincar de ser poeta”. Não se trata de buscar efeitos literário/poético nos textos 

(orais ou escritos) construídos pelas crianças (embora o insólito possa acontecer na poética da 

espontaneidade) ou voltar o foco para a estruturação da linguagem. Bordini (2016) explica que as 

regras do texto poético, como métrica, estrofação, rima, imagens, formas ou estilos poéticos, 

podem ser ensinados em qualquer momento (e principalmente, se solicitados), mas não garantem 

resultado poético, pois isso exige aprimoramento e domínio no trato com as palavras e seus 

sentidos. 

Desse modo, quando enfatizamos a autoria no encontro poesia e criança, não estamos nos 

referindo ao propósito de “formar” poetas, mas ao fazer de conta, ao brincar de ser poeta. Estamos 

principalmente enfatizando a ludicidade que caracteriza a leitura, a fruição e a criação poética com 

crianças e a criação de poemas como estratégia de aproximação entre poesia e leitor. Outros 

pesquisadores partilham a ideia de “fazer poesia” na escola, como Parr e Campbell (2006), que 

falam de “poetas na prática”, de alunos e professores que não se limitam a aprender sobre poesia 

e buscam construir uma atitude poética de aprendizados dos seus processos e produtos, que 

acreditam no poder da poesia como ferramenta de aprendizado. Para os autores, a palavra poética 

provoca uma gama de emoções, e precisamos escrevê-la. 
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A experiência de escrever poesia pode ser recebida a princípio com recusa, como um “não 

sei fazer” ou um “não sei por onde começar”, tanto pelas crianças quanto pelos adultos. Parr e 

Campbell (2006) observaram nas oficinas de criação poética com professores que à medida que 

é superada a relutância inicial, estes se tornam capazes de expressar seus pensamentos, ideias e 

opiniões de forma criativa, evocar um forte senso de imagens poéticas, compartilhar com seus 

leitores e, o mais importante, os “poetas” iniciantes concluem o exercício com uma sensação de 

sucesso. 

Para os autores, a confiança que o professor adquire ao escrever um poema pode ser 

fomentada no aluno. Adultos e crianças precisam da poesia para poder observar melhor, ponderar, 

fazer perguntas, descobrir imagens, sons e sentimentos que poderiam permanecer inexplorados 

sem o contato com ela. A poesia traz equilíbrio e beleza ao nosso mundo, cada vez mais complexo. 

Nós entendemos que “fazer poesia” é um modo de “brincar de ser poeta”, uma excelente estratégia 

de aproximação da poesia e da experiência estética. 

Pensando a formação necessária para trabalhar a literatura na infância e em especial a 

poesia, algumas universidades têm colocado a temática no currículo do curso de Pedagogia. A 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) é uma delas. A disciplina “Literatura e Infância” 

dedica uma das unidades: à palavra poética e às suas possibilidades de trabalho com as crianças; 

à palavra poética e à sua importância para a sensibilidade leitora das crianças; à diferença entre 

poema e poesia, contemplando a estrutura que compõe o poema: rima, verso e ritmo; e, ainda, a 

conhecer os principais escritores que se dedicam a escrever poesia para crianças. 

Debus e Cintra (2012, p. 158) destacam, no trabalho com essa disciplina, a leitura brincante 

de poemas. As atividades propostas aos futuros professores e professoras visam, numa atmosfera 

de oficina poética, brincar com os poemas e instigá-los a criar e recriar poemas lidos, esperando 

que, em alguma medida, essas vivências possam estar presentes na abordagem com seus futuros 

alunos. 

 

CONCLUSÕES 

 

Gostar de poesia e partilhar com os outros esse prazer implica, antes de tudo, que 

professores sejam, eles próprios, leitores de poesia. Parafraseando Bastos (1999), dificilmente se 

ama o que se desconhece e, para transmitir uma emoção, é necessário senti-la. Experimentar e 

fruir a poesia em sala de aula requer mediadores, eles próprios leitores de poesia, e com formação 

científica e pedagógica que os fundamente. O exercício lúdico da leitura poética instiga os 

estudantes do curso de Pedagogia a apropriarem-se da desenvoltura, mesmo que preliminar, 

necessária para experienciar atividades que incluam poesia e crianças. 

O diálogo com as professoras nos mostrou que a poesia está na escola. Se ela está ainda 

numa proporção menor do que a desejada, as experiências relatadas mostram que estamos 

avançando na qualificação das práticas, com acesso a acervos significativos e notando um 

crescente interesse, por parte dos docentes, de usufruir do capital cultural que a poesia abarca. 

Desse modo, meninos e meninas são convidados cada vez mais a ler, brincar, fruir e fazer poesia 

no espaço da sala de aula. O curso de Pedagogia faz a formação inicial, sensibiliza e encoraja os 

futuros professores a formar um repertório poético e a transpor para a prática o aprendizado. 

O movimento de mediar o trabalho com a poesia acaba por tornar-se uma oportunidade de 

busca e criação de estratégias de trabalho que, por decorrência, potencializam o aspecto formativo, 

o processo de letramento literário do professor e da professora, no ato de planejar as atividades, 

realizá-las e refletir sobre elas. As professoras entrevistadas fizeram menção a inserir pelo menos 

uma vez por semana a poesia na escola. O argumento mostra que a poesia começa a ganhar um 
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espaço legítimo e planejado dentro da rotina de trabalho escolar, com o reconhecimento, por parte 

dos docentes, do valor pedagógico e formativo da poesia, superando o âmbito da eventualidade. 

Uma das professoras falou algo que nos fez refletir. Ela disse: “Na minha sala sempre tem 

muito barulho, eu costumo dizer mesmo que na leitura dos poemas sempre há barulho, tem 

trânsito. Eles [os alunos e alunas] vão ler uma quadra, vão ficar atentos e vão...” (Prof.ª C, dez. 

2015) – como a professora não concluiu o pensamento, nós “devaneamos”. Apreciando a atitude 

poética e reflexiva da interlocutora, complementamos: eles vão vibrar? Se emocionar, rir, chorar, 

se mexer, ter ideias, sugerir que o poema poderia ser diferente, quererão escrever outro poema, 

bem parecido com aquele lido, ou então bem diferente. 

Ler poesia na sala de aula é planejamento criterioso, mas também uma experiência que por 

vezes pode ser “barulhenta”, no sentido próprio e metafórico da palavra. Essa leitura pode nos tirar 

do lugar comum e precisamos estar dispostos a acompanhar o movimento. Assim, em se tratando 

da sala de aula, a primeira coisa que um professor ou uma professora que pretende promover o 

encontro “poesia e criança” não pode ter é medo do barulho, do barulho silencioso e do silêncio 

barulhento. Decididamente não é possível ler, fruir e fazer poesia na sala de aula, ou em qualquer 

outro lugar, sem movimento e ruído. Poesia é som, ritmo e movimento; é brincadeira e 

imaginação; é, sobretudo, conhecimento do homem sobre si mesmo e em relação ao outro. Ela, a 

poesia, está “escondida” no professor e na professora adultos que “perderam” o desenho, 

“esqueceram” a brincadeira e “contiveram” seus movimentos (DEBUS; CINTRA, 2012), mas, 

basta um poema brincante para (re)encontrar a ludicidade que o adulto finge que esquece quando 

cresce. 

Ribeiro (2007, p. 56) explica que, ao contrário do que se supõe, a poesia “situa-se no campo 

da razão prática e não é mero exercício linguístico que nada comunica de substancial”. Para o 

autor, é importante fazer uma reflexão sobre “o lugar que o texto poético tem ocupado na 

educação escolar, bem como perspectivar o lugar que, por direito aí lhe deve ser atribuído [...]” 

(p. 53). Os relatos das professoras explicitam que o lugar da poesia na escola começa a ser 

reconhecido, ocupado e ampliado. Todavia, é um trabalho que está apenas começando. A poesia 

ainda precisa conquistar maior espaço de reflexão e ação na formação inicial e continuada dos 

docentes. Algumas estratégias aqui compartilhadas desempenham o papel de mostrar primeiro 

que elas vêm ocorrendo e segundo que, na prática, estas estratégias ressaltam o valor pedagógico 

e o valor formativo da poesia, e que estes podem afetar substancialmente o campo da educação. 
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COLOCANDO UM NOVO PONTO EM CADA CONTO: 

POSSIBILIDADES DE INSERÇÃO DO TEATRO NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

Flávia Janiaski Vale (UFGD) flajaniaski@hotmail.com 

 

Resumo: O presente artigo apresenta uma reflexão sobre a ideia de trabalhar a contação de 

história inserida no universo do teatro e no contexto da contemporaneidade, usando como 

recurso o Estímulo Composto de John Somers e as peças de William Shakespeare como uma 

forma de inserir o teatro na Educação Infantil, buscando apontar aspectos da teatralidade 

e da performatividade que permeiam o fazer de quem conta histórias. Neste contexto torna-

se importante desvendar o limiar entre literatura e teatralidade no ato de contação e pensar 

como se faz para tecer uma história e construir um conhecimento teatral na primeira 

infância. Esta reflexão faz parte do meu doutorado em Artes Cênicas onde busco responder 

a seguinte questão: Seria possível propor uma pesquisa que contribuísse com a estruturação 

de um trabalho de inserção da linguagem teatral na Educação Infantil através da contação 

de história? No entanto, durante a pesquisa outras questões vem emergindo: como é possível 

para o professor artista construir uma prática pedagógica para o trabalho com teatro com 

crianças de 3 a 5 anos? Qual a melhor metodologia(s) para iniciar uma prática teatral com 

crianças de 3 a 5 anos de idade? A contação de história é uma abordagem que possibilita 

aos alunos um processo de inserção teatral? Como transformar a sala de aula em um espaço 

de criação e experimentação teatral? 

Palavras – chave: Contação de História. Educação Infantil. Estímulo Composto. Professor 

Artista. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Quem o escutava absorto em suas palavras, embora continuasse tranquilamente sentado, o espírito já 

vagava. Alegre e receoso, pelas regiões mais fascinantes. 

Herman Hesse 

 

Este artigo nasceu juntamente com a minha pesquisa de doutorado (em andamento) que 

prevê investigar uma possível metodologia de trabalho para inserção da linguagem teatral na 

Educação Infantil através da literatura Shakespereana por meio da Contação de História e do 

Estímulo Composto, possibilitando aprofundar o estudo dos procedimentos utilizados em Teatro 

Educação e com a formação de professores. A pesquisa que venho desenvolvendo em meu 

doutorado é predominantemente qualitativa, com caráter descritivo, nos moldes de uma pesquisa-

ação, ou seja, ela é fundamentada no estudo continuado, sistêmico e empírico de algo prático com 

o objetivo de aprimoramento, visando a formação continuada e princípios éticos, além de 

problematizar esta prática e produzir conhecimento. 

 

PRIMEIRO PONTO... ASPECTOS LEGAIS! 

 

A Educação Infantil, que abarca a criança de zero aos cinco anos, é um direito da criança 

(garantido por lei), e uma escolha da família. Esta fase da vida é marcada por grandes processos 

de desenvolvimento: físico, motor, intelectual, emocional e cognitivo da criança, logo pensar uma 

metodologia de trabalho com a liguanguem teatral nesta fase é uma oportundiade rica para ajudar 

neste desenvolvimento. 

mailto:flajaniaski@hotmail.com
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O direito a educação infantil foi efetivamente instituido com a Constituição Brasileira de 

1988. A partir de então as crianças desta faixa etária passam a ser vistas como sujeitos detentores 

de direitos e as creches passam a ser reconhecidas como instituições educativas. O Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90) vem ratificar este direito. 

Já o reconhecimento da Arte enquanto área do saber no currículo escolar brasileiro, se deu 

com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1996, nº 9.394, que instituiu o ensino 

obrigatório de Arte em toda a educação básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 

Médio: Art. 26 da referida Lei: “§ 2º. O ensino da arte constituirá componente curricular 

obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento 

cultural dos alunos”). 

Esta obrigatoriedade possibilitou ao teatro alcançar certo espaço na escola, sendo uma das 

quatro linguagens artísticas (teatro, artes visuais, dança e música) que devem ser trabalhadas na 

educação básica, como determinou a LDB e legitimou os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN’S). No entando, apesar de ter lugar garantido por lei, esta não garante seu espaço e 

valorização no ambiente escolar. A LDB/96 também institui que a Educação Infantil é a primeira 

etapa do Ensino Básico e seu objetivo é promover o desenvolvimento integral da criança até seis 

anos de idade. Em decorrência a LDB foi lançado o Referencial Curricular Nacional para 

Educação Infantil – RCNEI (1998), de caráter não obrigatório, mas como indicativos de ações e 

propostas que servem como estrutura à prática pedagógica. 

O RCNEI traz como conteúdos a serem desenvolvidos na Educação Infantil a Auto Estima; 

Faz-de-Conta; Interação; Independência e Autonomia; diversidade e respeito; identidade e 

gênero; jogos e brincadeiras; e cuidados pessoais. De acordo com o documento o faz-de-conta é 

um meio possível para trabalhar outros conteúdos como música, artes visuais, matemática, 

relações sociais e cultural. A criança ao utilizar o faz-de-conta enriquece sua identidade e 

experimenta outras formas de ser e pensar, ampliando suas concepções sobre as coisas e pessoas 

ao desempenhar vários papéis sociais ou personagens, colocando em prática suas fantasias e 

conhecimentos. 

Outro documento importante para a Educação Infantil no Brasil são as Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação infantil – DCNEI
1 

elaboradas pelo Conselho Nacional de 

Educação, com caráter mandatório e o objetivo de indicar os caminhos de ordem pedagógica para 

a primeira etapa da educação básica. Neste documentos o teatro é indicado como uma linguagem 

que as crianças devem ter contato logo na primeira infância. A linguagem teatral é colocada como 

um conteúdo a ser trabalhado, no entanto, o documento não exemplifica nenhuma forma de como 

fazê-lo, mas coloca as áreas artísticas de forma igualitária sendo todas formas de expressão com 

potencial de ampliar as experiências infantis e o conhecimento das crianças sobre as 

manifestações culturais brasileiras e mundiais. 

 

OUTRO PONTO... POSSIBILIDADES E MATERIAIS! 

 

Trabalhar na escola é sempre um campo de possibilidades e impossibilidades, no caso da 

ducação Infantil temos que pensar que o teatro é um campo de possibilidades e lutar para que 

estas possibilidades estejam acessíveis as crianças. Proponho em minha pesquisa que uma das 

formas possíveis para articular uma efetiva aproximação do teatro com as crianças é através da 

contação de história, o que poderia resultar em uma educação dramática. 

A contação de história é uma tradição milenar, que foi se desenvolvendo ao longo dos 

séculos e transpondo barreiras e culturais e geográficas. Ela tem o potencial de ajudar na formação 

do ser humano no ambiente familiar, social, artístico, de lazer ou escolar, ao levar o expectador a 
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lugares distantes, de liberdade e descobertas, instiga a curiosidade e aguça a criatividade, faz 

sonhar ao despertar o desejo latente de que é possível se viver várias vidas dentro de uma. 

A criança que escuta histórias desde a mais tenra idade constroi um imaginário povoado de 

personagens, lugares e feitos heroicos, engraçados ou assustadores, o que aguça a imaginação e 

criatividade. Uma boa história tem a capacidade de mexer com todos nossos sentidos – tato, 

olfato, visão, paladar e audição – e a forma mais eficaz de construção de qualquer conhecimento 

acontece quando somos capazes de aguçar todos estes sentidos, principalmente em crianças de 

zero a cinco anos de idade onde sua capacidade de aprender aumenta consideravelmente se estão 

inseridas em processos que criem situações ficcionais, da imitação e vivência de papéis sociais. 

Cunha, 2013, p.3 coloca que “toda criança gosta de ouvir histórias, e essa é uma parte importante 

da infância. É ao brincar e fantasiar que a criança começa entender o mundo, e, ouvir histórias 

também auxilia nesse processo onde realidade e imaginação se misturam”. 

A criança na faixa etária de zero a cinco anos esta em constante transformação, em um 

processo que habita ao mesmo tempo o mundo real e o mundo ficcional. Ela transita entre os dois 

mundos de forma lúdica e vai experienciando e construindo seus conhecimentos através deste ir 

e vir de um mundo ao outro. Apoiada neste pensamento, que defendo a ideia da inserção do teatro 

na Educação Infantil, e que uma das possibilidades desta inserção é a contação de história, não 

aquela (e aqui não quero desmerecer ninguém) contata pela professora de português ou pela 

pedagoga, mas aquela dramatizada, com elementos teatrais preparada e direcionada ao público 

infantil que se maravilha com o possível e com o impossível tornados reais, mesmo que por um 

breve período de tempo. 

A contação de história é uma oportunidade para as crianças trabalharem com a recepção e 

produção teatral, e desta forma ir construindo seu conhecimento não só em teatro, mas também 

em outras áreas do saber. Penso que poucas coisas tem a particularidade de serem tão milenar e 

ao mesmo tempo tão contemporâneas como a contação de história. Acredita-se que as histórias 

surgiram da vontade do homem de se comunicar, de criar sua cultura e identidade. A arte de contar 

história foi sendo passada de geração em geração através da tradição oral. As histórias desde as 

bíblicas até as cotidianas foram durante muito tempo uma forma de ensino dos costumes, da ética, 

condutas sócias, tradição e sabedoria popular. 

A forma escolhida por nossos ancestrais para educar o povo e alertar sobre possíveis 

perigos era através de relatos de histórias, e de suas experiências. A arte de narrar históras segundo 

Ramos, 2011, p. 29 “encontra suas raízes nos povos ancestrais que contavam e encenavam 

histórias para difundirem seus rituais, os mitos, os conhecimentos acerca do mundo sobrenatural 

ou não, e sobre as experiências adquiridas pelo grupo ao longo do tempo”. Com o passar dos anos 

esta tradição foi se desenvolvendo e saindo do ambiente familiar ou do redor de fogueiras e 

ganhando status enquanto arte. 

Algumas pesquisas apontam que muitas histórias foram trazidas por navegadores que 

passavam meses em navios em pleno mar transitando de uma terra a outra fazendo comércio, 

os tripulantes para passar o tempo e tornar a viagem mais agradável tinham o habito de contar 

histórias. Como muitas pessoas não saiam de seu lugar geográfico de origem, este navegadores 

traziam consigo as notícias e histórias de outros povos, inclusive usando estas histórias para 

vender seus produtos. 

Celso Sisto, 2005 coloca que só é possível contar bem uma história se você a amou, se você 

já leu várias vezes, já contou até para as paredes, o teto, o espelho, para seus filhos, amigos e 

vizinhos, pois desta forma ela irá fazer parte de você e você dela. E quando você a contar, terá 

emoção, detalhes, convicção e intensidade. Talvez por isso a escolha de trabalhar com as peças 

de Shakespeare, pois elas são assim: apaixonantes, empolgantes e emocionantes. Além de 

proporcionar as crianças conhecerem as obras de um dos maiores autores da história do teatro e 
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do mundo, ainda é possível trabalhar, através destas obras, sentimentos que estão presentes em 

todas as relações humanas desde a primeira infância: como raiva, alegria, amor, inveja, 

agressividade, solidariedade, ciúmes, afeto, amizade, entre outros. Estes sentimentos estão 

presentes no cotidiano das crianças, algumas vezes de forma ambivalente, e eles em geral ainda 

não entendem direito o que exatamente eles significam, como lidar com eles e como expressá-

los. 

Outro recurso utilizado para contribuir na contaçao de história é o estímulo composto. 

Dentro da metodologia inglesa de Process Drama, existe uma ferramenta de trabalho que em 

geral é aplicada dentro do Drama chamada Estímulo Composto (Compound Stimulus). Ela foi 

desenvolvida por John Somers e parte do princípio de que o envolvimento emocional dos 

participantes com a temática escolhida é a chave para a participação dos mesmos na atividade 

proposta. 

Desta forma a ideia básica é que se escolha um container apropriado onde sejam colocados 

objetos, artefatos, fotografias, cartas, documentos, entre outros, para serem apresentados ao grupo 

de trabalho como start inicial de um processo, como um estímulo à criação, ou nas palavras de 

Cabral, 2006, p. 37 “uma alavanca para impulsinar o processo dramático”. Segundo Somers: 

 

Todos os objetos inanimados designados para uso pessoal são impregnados pelos seus donos. Uma 

ferramenta pode sugerir o trabalho e o trabalhador; um item de vestuário o seu usuário e seu 

comportamento; uma carta o motivo de sua escrita e um relacionamento. As pessoas que 

enterravam seus mortos com objetos significantes de suas vidas (e seus cavalos, parentes e 

servidores, por exemplo) esperavam que os objetos enterrados fossem permitir aos mortos 

conduzir uma nova história no mundo além daquele que deixaram. O poder da história associada 

com os objetos era suficiente para convencer os vivos que o morto iria proceder com uma 

existência. (2011, p. 178) 

 

Através destes itens contidos em determinado container a história aos poucos vai sendo 

encontrada e tecida entre os objetos que fazem parte do pacote de estímulo, os participantes são 

instigados a usar sua imaginação e criatividade para tentar construir a história destes itens, no 

entanto, para que funcione enquanto gatilho inicial devem ter forma e força dramática. 

 

Aqui reside o segredo da criação de um estímulo composto. Os elementos da história que cada 

artefato representa devem, quando justapostos, criar uma rede de relacionamentos que nem sejam 

rapidamente compreendidos para evitar que a história torne-se imediatamente óbvia, nem tão 

distantes um do outro para que as possibilidades narrativas possam emergir. (SOMERS, 2011. p 

179) 

 

A escolha dos itens que vão estar contidos no pacote de estímulo deve ser cuidadosa. 

Segundo Somers, 2011 o significado que os participantes darão aos materiais pertencentes ao 

estímulo composto será devido a justaposição cuidadosa de seu contéudo, o relacionamento entre 

eles e o detalhe dos objetos. O objetivo é reunir uma série de itens que dialoguem entre si e 

dialoguem com o processo, gerando interesse e curiosidade dos participantes que serão motivados 

a investigar as possíveis relações entre os elementos, refletindo e experimentando possibilidades 

de histórias ao se envolverem com cada objeto revelado. 

De acordo com Cabral, 2006 o estímulo composto porporciona um maior envolvimento 

dos participantes devido a materialidade concreta dos objetos apresentados, criando nos 

participantes um envolvimento emocional com o universo de ficção. 

Outro ponto importante aqui, é a escolha do container para os estímulos, que deve ser 

coerente com os itens que serão apresentados e com a temática proposta, para que a materialidade 

se torne crível. Pensando nisto, o container escolhido foi um baú. A escolha se deu por dois 
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motivos: primeiro porque de um báu pode-se esperar inúmeras possibilidades; segundo para aliar 

a ideia de um baú de histórias o que tem o potencial de gerar familiaridade, não é suficiente 

mostrar os objetos para as crianças, sem lhes permitir a manipulação dos mesmos, pois a ação 

direta das crianças com estes objetos e com a história gera uma apropriação por parte delas. 

 

OUTRO PONTO... AUTORES! 

 

Que o ato de contar histórias tem o potencial de instigar nos alunos o hábito e o gosto pela 

leitura, não há duvida; também não há dúvidas que ela pode ensinar e transmitir conhecimentos; 

No entanto, a contação de história nos moldes teatrais vai além, faz sonhar, aguça a criatividade 

e a percepção, tem o poder de construir e recontruir o imaginário infantil com lugares, feitos e 

personagens novos, tem o potencial de ampliar a realidade e a percepção da realidade de cada um. 

Na contemporaneidade, onde as relações de forma geral são mediadas por telas, e as 

atividades coletivas presenciais são cada vez mais raras, pois a tecnologia tem o poder de encurtar 

distancias sim, mas tem a grande capacidade de criar abismos também, a contação de histórias é 

uma oportunidade de aproximar as pessoas e por um determinado espaço de tempo fazê-las 

sonharem, sentirem, se emocionarem e se divertirem juntas. Segundo Koudela in Faria, 2011. 

p.13 “O costume de contar histórias, cada vez mais urgente na sociedade da mídia, é uma das 

raras oportunidades para se ter uma relação com a criança sem a mediação de uma tela... tv... 

computador... isto é vida, aqui e agora!”. 

Trabalhar com teatro, pelo viés da contação de história, no Jardim de Infância é trabalhar 

com possibilidades e potencialidades, com a perspectiva de algo que possa vir a ser construido, 

pois o teatro abrangendo aspectos plásticos, audiovisuais, musicais e linguísticos, que passou a 

ser reconhecido como forma de conhecimento capaz de mobilizar e coordenar as dimensões 

sensório-motora, simbólica, afetiva e cognitiva da criança. 

Segundo Mendonça, 2015. p. 18 “Ninguém pode dizer que não gosta do que não conhece. 

Qual a outra via capaz de fazer o Teatro chegar a um maior número de possível de crianças e 

adolescentes, se não a escola?”. Diante desta afirmação penso que seja fundamental inserir a 

linguagem teatral no Jardim de Infância, pois é nesta fase que as crianças vão construindo seus 

gostos e preferências, suas referências e personalidade, logo é o melhor lugar para se ter contato 

com o teatro. Mendonça, 2015. p. 20 ainda coloca que “o gosto pela fruição artística precisa ser 

provocado”, e a contação de história é uma ferramenta poderosa de provocação e uma forma de 

reverberar este gosto “contaminando” as crianças, a comunidade em que a escola esta inserida e 

suas famílias, pois uma boa ação na escola na área de artes irá reverberá por toda a escola e gerar 

expectativas nos alunos e no entorno escolar sobre aquelas práticas. 

Quando utilizam a linguagem do faz-de-conta, as crianças enriquecem sua identidade, 

porque podem experimentar outras formas de ser e pensar, ampliando suas concepções sobre as 

coisas e pessoas ao desempenhar vários papéis sociais ou personagens. A contação de história 

tem o potencial de contribuir com a construção da subjetividade e da sensibilidade das crianças, 

e ela pensada a partir do estímulo composto colocam as crianças como centro do processo e que 

irão provocar e propor, vivenciar e despertar experiências educativas, uma vez que o prazer nasce 

na experiência: “Quanto mais rico o “menu” de degustações do mundo, quanto mais diversidade 

de experiências propiciadas pelo adulto para a criança pequena, mais repertório ela colecionará, 

para usufruir e reinventar o mundo”. Machado, 2010. p 127 

Tais experiências incentivam que as crianças tenham uma percepção diferenciada de 

mundo e por isso vão fazer emergir novas maneiras de interação entre elas, delas com o espaço e 

com os materiais utilizados, desenvolvendo assim a criatividade e a expressividade que estão 
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muito presentes nesta faixa etária, assim como a capaciade de transformar, recriar e fazer distintas 

leituras do cotidiano de forma imaginativa. A contação de história, neste contexto é ferramenta, 

fundamento e caminho para que os professores possam experimentar um modo de trabalhar o 

teatro de forma contextualizada e com significado para as crianças, com enfoque no espaço lúdico 

e criativo da mesma. 

Vygotsky, 1996 coloca que a criança tem necessidade de se comunicar e para isso ela se 

utiliza do gesto, da fala, do desenho, da brincadeira, do faz de conta, buscando expor seus desejos, 

pensamentos e aspirações, assim como dialoga com o mundo que a cerca na busca pela 

compreensão do mesmo. Nesse sentido, ao se apropriar de materiais e performatizar dentro de 

uma proposta de experimentação (contação de história), a criança produz arte e faz teatro, além 

de relecionar seu meio social com seu desenvolvimento, o que Vygotsky chama de “situação 

social de desenvolvimento”. O autor defende a ideia de que o desenvolvimento da criança 

acontece por meio de uma apreensão e internalização da linguagem, e existem três nível de 

desenvolvimento: a zona de desenvolvimento real ou afetivo, composta pelo conjunto de 

informações que a criança tem em seu poder; a zona de desenvolvimento potencial, o 

desenvolvimento que a criança pode vir a ter. E entre estas duas, a zona de desenvolvimento 

proximal, que se constitui por funções ainda não maduras, mas em processo de maturação, onde 

a criança poderá ser capaz de fazer sob orientação ou em colaboração com parceiros mais capazes. 

Aí reside o potencial de trabalho do professor de teatro, que irá desenvolver junto com a crianças 

uma experiência e um conhecimento, sem imposição ou cobrança, mas através da colaboração e 

construção coletiva. 

Merleau-Ponty, 1999 estudou as noções de infância da criança de zero a seis anos que ele 

chamou de “criança pequena”. Segundo o autor a criança no seu cotidiano transita entre realidade 

e imaginação sem nenhum tipo de ressalva, pois seu pessamento ainda não é lógico, logo, sua 

maneira de ver o mundo e a vida são diferentes de um adulto. E este quando pesquisa a criança 

não pode pensar o mundo infantil sob um ponto de vista adulto, pois o ponto de vista da criança 

é onírico e não-representacional. Sob esta perspectiva é certo dizer que a criança é maleável, 

plástica e imaginativa, que convive no mesmo mundo dos adultos, mas que habita uma outra 

lógica que a faz pensar, sentir e agir de maneira diferente frente ao mundo. 

Para atingir esta “outra lógica” da criança o professor de teatro precisa estar preparado para 

lidar com ela, propiciando aos pequenos acesso a diferentes convenções teatrais, através da 

imiaginação criativa, do corpo, com jogos, imagens, musicas, objetos, entre outros, para criar uma 

ambientação e gerar expectativa e surpresa. Conhecer este lugar que é próprio da criança é uma 

forma de poder estar preparado e apto para estabelecer uma diálogo com ela, pois como coloca 

Certeau: 

 

Todo lugar “próprio” é alterado por aquilo que, dos outros, já se acha nele. Por essa fato, é 

igualmente excluída a representação “objetiva” dessas posições próximas ou distantes que 

denominamos “influências”. Elas aparecem num texto (ou na definição de uma pesquisa) pelos 

efeitos de alteração e elaboração que ali produziram. Como tampouco as dívidas não se 

transformam em objetos. Intercâmbios, leituras e confrontos que formam as suas condições de 

possibilidade, cada estudo particular é um espelho de cem faces (neste espaço os outros estão 

sempre aparecendo), mas um espelho partido e anamórfico (os outros aí se fragmentam e se 

alteram). (1998. p 110) 

 

Ainda segundo o ator é na individualidade que se organiza a pluralidade da vivência social. 

O ensino de teatro por excelência se diferencia das demais disciplinas e práticas educacionais 

escolares por suas particularidades de execução, a citar: espaço adequado para experiências que 
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envolvam movimento e jogos, o que é entendido, em alguns casos, pelos demais docentes e 

direção como barulho e bagunça, como coloca Moraes: 

 

A escola, enquanto instituição, pode ser definida como lugar de estratégias, que mede, observa e 

controla. Nela desconfia-se do que pode tirar a ordem. Tenta-se coordenar, ao máximo, toda a 

situação espacial, tornando-se o lugar, estratégia de dominação visual. As condutas são vigiadas 

para que não haja seu desvio. Quando este acontece, é preciso corrigi-lo e restabelecê-lo. Resta 

saber qual o lugar do teatro nesse lugar vigiado que é a escola. (2011. p 49) 

 

Neste espaço de disciplina rígida, o teatro seria uma forma de propor condições de 

reinventar o cotidiano escolar através de suas metodologias e práticas, propondo novas e/ou 

diferentes formas de lidar com a construção de conhecimento, pois como coloca Certeau, 1998 

nem todas as pessoas tem uma mesma impressão e ação perante a mesmas regras e condições de 

espaço/lugar. Por diferenciar-se de um modelo padrão e hegemônico que acontece nas demais 

disciplinas, a Arte em si já é vista com ressalvas, no entanto, para os arte-educadores isso é o que 

motiva o trabalho teatral na escola, como coloca Icle: 

 
O teatro, contudo, por mais institucionalizado e representante da vida burguesa que possa ser, 

guardaria (essa é nossa esperança como educadores) um laivo de potência dionisíaca: tendência 

que levaria a uma desestabilização do dado, do idêntico, da regra; haveria na atividade teatral, 

portanto, algo de transgressor, uma alternativa à disciplina. (2011, p. 72) 

 

Mas então, como forjar novos espaços nas práticas cotidianas escolares do Jardim de 

Infância? Certeau (1998) coloca que a criatividade e a liberdade são os dois elementos 

fundamentais para a sociedade contemporânea, e que mergulhar na invenção do cotidiano é 

perceber que as “artes do fazer” é o lugar ideal para estes dois elementos. Então vale as perguntas: 

que tipo de educação teatral queremos para nossas crianças? O que fazemos enquanto docentes 

para alcançar esta educação? Como pensar em um trabalho de iniciação teatral no Jardim de 

Infância que irá reverberá por toda a vida escolar? 

 

CONCLUSÃO 

 

Ainda não consegui elementos suficientes para responder estas e outras perguntas que 

permeiam minha pesquisa, no entanto, penso que todas as possbilidades passam pela figura do 

professor e a formação docente se coloca no centro da questão. Segundo Nóvoa, 1992 os saberes 

são produzidos no exterior dos professores, por especialistas, logo eles estão divorciados da 

realidade escolar. Desta forma as situações de sucesso ou fracasso não dependem do contéudo 

que será trabalho, mas sim, da postura do formador, das qualidades das interações sociais, ou seja, 

do encontro de tempos e saberes dos professores. Desta forma as experiências e os saberes que o 

docentes vão incorporando e tecendo na sua prática profissional acabam-se por se transformar em 

um habitus, que podemos colocar como sendo a forma como o professor pensa e age no seu 

cotidiano e aí incluíndo a forma dele ser em sua prática profissional. 

Por este prisma a ideia de formação para Nóvoa passa pela trajetória de vida profissional e 

pessoal, pelo percurso que o docente percorreu, seus processos, práticas e escolhas, sendo sempre 

um contínuo que não se conclui. Logo os professores, no exercício de sua profissão, constroem 

saberes práticos, baseados nas experiências cotidianas que serão subsidiadas pela teoria. Pensar 

um trabalho com a contação de história é uma forma de experimentar na prática alguns conceitos 

teóricos e experiências pessoais. 
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Vivenciar uma história e entendê-la é uma forma de aprender a contar e construir sua 

própria história. Compreender uma história não esta ligado a que idade a criança tem, mas sim na 

força do que foi experienciado, pois as crianças são capazes de compreender, tão bem, ou melhor 

do que os adultos, qualquer fato que mereça ser compreendido. 
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Resumo: O objetivo desta comunicação, desenvolvida em pesquisa de caráter qualitativa e 

exploratória, é analisar como ocorre a mediação em leitura com o público infantil por meio 

de um grupo de licenciados do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID) de Letras/Leitura da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). De que maneira as 

estratégias de mediação realizadas pelos bolsistas – que atuam uma vez por semana dentro 

da Biblioteca Pública Silveira Júnior, de Itajaí, no estado de Santa Catarina, e em visitas 

itinerantes a escolas de Ensino Infantil e Fundamental da rede pública da cidade – podem 

contribuir com a aproximação de crianças e livros e para formar leitores mirins de 

literatura? Para coletas dos dados foram utilizados os portfólios de relatos feitos pelos 

pibidianos durante o projeto desenvolvido em 2015, publicados em um ambiente virtual da 

instituição de ensino, e também observações in loco. Como resultado constatou-se que a 

principal estratégia desenvolvida pelos bolsistas é a contação de histórias. Em todos os 

encontros com diferentes turmas de estudantes infantis, o grupo utilizou a mesma mediação, 

que envolve a leitura de dois livros infantis, músicas da faixa etária infantil, brincadeiras de 

roda cantada e rodas de leitura. Um mediador, seja ele professor ou não, pode contribuir 

para que o encontro com a obra afete o leitor e provoque seu olhar para com o mundo. 

Através da contação, que é uma das formas de mediar a leitura, as crianças abrem espaço 

para que o afetamento com a literatura comece desde cedo a ser sentido. 

Palavras-chave: Mediação em leitura. Contação de histórias. PIBID. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Guardo na infância andorinhas escrevendo 

no ar Hoje 

Recolho ainda andorinhas escrevendo 

no ar 

Lindolf Bell 

 

Andorinhas que escrevem no ar nos tempos inocentes do poeta; andorinhas que fazem parte 

também dos tempos adultos de Bell (2001, p. 31). As memórias de criança que nos acompanham 

por toda a vida. Semelhante às recordações com as andorinhas, podemos manter recordações das 

nossas leituras quando a literatura deixa marcas positivas na infância. 

                                                 
76 Bolsista do Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina (UNIEDU). 
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A literatura infantil pode ser a passagem inicial para um longo percurso de aproximação e 

amor pelo texto literário. Desmistificando o senso comum de que não há faixa etária mais 

adequada para um indivíduo se forjar leitor que a infância, entendemos que o leitor se traça na 

leitura, independentemente da idade. É no exercício diário, no contato com o texto literário, na 

entrada pelas suas fugas, no encantamento das palavras que nos constituímos leitores. No entanto, 

compreendemos que a “[...] a literatura infantil, por seu caráter lúdico-mágico é o caminho 

natural, a chave mágica que abre a porta de entrada principal que dá acesso ao mundo da leitura 

e a tudo o que ela pode nos proporcionar.” (FRANZ, 1997, p. 14). 

Ouvir histórias... Brincar com a imaginação, com os sons, com os sentidos, com as palavras, 

“condição essencial para fazer brotar em corações ainda ternos [...] o amor pela leitura, o desejo 

de descoberta” (RITER, 2011, p. 16). Se divertir, se emocionar, se espantar, se assustar. 

Narrativas que perpassam décadas ou recém inventadas. Avós, pais, professores, bibliotecários 

caracterizados de narradores, responsáveis por transmitir a magia de histórias ganharem voz, 

sejam dos livros ou da vida real. Mediadores que iniciam as crianças na literatura infantil, no 

mundo mágico literário. Todo esse conjunto de fatores e sujeitos envolvidos no processo de ler 

visam a ampliar as possibilidades de formação de leitores. Cientes dessa necessidade, algumas 

políticas públicas foram implantadas, uma delas o PIBID, uma política de formação de 

professores, mediadores que podem colaborar para mudar as práticas de leitura no país. 

O grupo formado por cinco pibidianas de Letras no projeto de Leitura da Universidade do 

Vale do Itajaí (UNIVALI), em Itajaí, Santa Catarina – Madame Bovary, Betty Boop, Mrs. 

Dalloway, Helena e Ana Cristina77 
–, trouxe para o cotidiano escolar infantil uma prática antiga e 

cada vez mais esquecida para iniciar o público mirim na leitura do literário: a contação de 

histórias. Docentes em formação levando a literatura infantil por meio da oralidade para crianças 

promissoras a tornarem-se leitoras. “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 

leitor é ter um caminho absolutamente infinito de descoberta e de compreensão do mundo” 

(ABRAMOVICH, 1994, p. 16). A partir de dados coletados entre outubro e dezembro de 2015 

em portfólios redigidos pelas bolsistas do PIBID e observações in loco, este artigo ocupar-se-á 

em discutir sobre os processos de mediação em leitura do literário. Martins (2014) ressalta que 

mediar é estar entre muitos. Uma construção de diálogos entre artista, mediador, obra e 

expectador; a potencialidade de todos os envolvidos. A arte, e aqui damos destaque ao livro 

literário, não se constrói sozinha, se estabelece a partir de relações com os leitores e mundos 

externos. Tomamos emprestado o conceito da pesquisadora para dizer que a contação é um objeto 

propositor que possibilita que a leitura solitária seja também compartilhada, entre muitos. Contar 

histórias é a primeira mediação que podemos provocar nos pequenos. O primeiro passo para 

instigar o futuro leitor a ter vontade de abrir o livro e ler por conta própria; de descobrir sozinho 

novos horizontes por trás do texto literário. 

 

VAMOS BRINCAR DE CONTAR HISTÓRIAS? 

 

Um ato de mediar feito entre muitos: a voz do contador que sonoriza as palavras eternizadas 

no papel; os gestos que tornam reais as nuances artísticas de dentro das páginas; os olhares que 

se cruzam entre expectativa de criança e resposta de mediador; as entonações que provocam 

sentimentos; os sentimentos que ascendem manifestações de quem assiste; o livro à mostra; o 

                                                 
77 Para preservar a identidade dos sujeitos da pesquisa, optou-se pelo uso de nomes fictícios. A pedido das 

pesquisadoras, as próprias licenciandas do PIBID escolheram como gostariam de ser chamadas, com base 

em personagens e autores de livros ou nomes que as agradassem. 
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sujeito mediador que se revela; o sujeito expectador que se descobre. “Aquele que conta e aquele 

que escuta uma história estão sempre acompanhados um do outro e pela história; não existe 

solidão nesse ato” (MEDEIROS; MORAES, 2015, p. 16). Na interação, ambos medeiam e são 

mediados. 

Riter se questiona: “Creio que hoje vivemos carentes de seres contadores de histórias. Onde 

andam os avós, os pais, os professores de cujas bocas nascem narrações (adaptadas, inventadas, 

isto não importa!)?” (2011, p. 20). A contação do PIBID busca resgatar a prática antiga da 

oralidade de narrar fatos, acontecimentos, contos, lendas, literatura em grupo, entre pais e filhos, 

avós e netos, professores e alunos. A mediação entre muitos, com histórias que ao serem contadas 

deflagram o movimento da leitura. A contação aliada à roda da leitura na ampliação dos sentidos: 

 

Os olhos e os ouvidos do leitor sãos os sentidos que lhe permitem abstrair, construir conceitos e 

hipóteses, brincar com o texto, aprender com ele, internalizar significados, exteriorizar emoções. 

É pelos sentidos que o texto é recebido e é por meio deles que o leitor constrói a lógica do enredo 

ficcional. (NEITZEL; CARVALHO, 2014, p. 16) 

 

De outubro a dezembro de 2015, o ponto de encontro de toda tarde de terça-feira das cinco 

pibidianas foi a Biblioteca Pública Municipal e Escolar Norberto Cândido Silveira Jr., em Itajaí. 

O objetivo: proporcionar momentos de mediação em leitura, por meio dessa contação para os 

sentidos, às crianças da rede infantil da cidade. Local escolhido que contribui para a estesia dos 

pequenos, um movimento do inteligível aliado ao sensível através do encontro com as histórias, 

com o literário. Entre livros, entre arte, os sentimentos podem ganhar ainda mais vida. 

Implantada no ano 2000, a biblioteca está localizada em um prédio histórico ao lado da 

prefeitura do munícipio e é aberta para toda a comunidade. Seu espaço, além de acervo 

bibliográfico, é utilizado para encontros culturais, como os possibilitados pelo PIBID e o 

Programa Nacional de Incentivo à Leitura (PROLER). Os que frequentam o local têm à disposição 

auditório, área de leitura infantil, mesas com jogos de tabuleiro, sala de leitura, computadores 

com acesso à internet e área para mediações de leitura. Borba enfatiza em sua pesquisa a biblioteca 

como um espaço cultural, essencial para mobilizar não apenas a leitura, mas também a educação 

estética, de maneira que explora “os sentidos múltiplos que ecoam no encontro, no afetamento” 

(2016, p. 92). 

Com a presença do PIBID, também esta biblioteca, que ganhou novas significações, deixa 

de ser repositório de livros para ser um espaço de informação, criação e discussão, como elucida 

Milanesi (2003). Ana Cristina, uma das pibidianas, relata a experiência de trabalhar dentro desse 

ambiente: 

 

A partir de hoje, a biblioteca será nosso espaço de trabalho, aproveitamos para conhecê-la 

explorando todos os espaços e principalmente o mezanino que será nosso principal espaço de 

atuação. O lugar em si já é mágico, os personagens das histórias estão expostos nas paredes e um 

painel com um castelo também se encontra neste ambiente. 

 

Se não era possível que as crianças fossem até a biblioteca, as bolsistas pegavam seus 

livros, os banquinhos e tapetes usados na mediação e encontravam uma forma de ir ao ambiente 

escolar. “Quando chegamos na biblioteca pegamos nossos materiais de contação e um baú cheio 

de livros e fomos a pé até o Cei. Chegando lá fomos muito bem recebidas pela diretora e sua 

equipe pedagógica.”, conforme conta Madame Bovary. A iniciativa das mediadoras em deslocar-

se até a unidade escolar demonstra como a docência é lugar de desafios pela própria dinamicidade 

da escola. Não há de se melindrar pelos percalços. É preciso caminhar. “Destino meu que habitas 

a casa, a terra, a concha de ser e de estar em todas as casas, coisas” (BELL, 2001, p. 51). 
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A cada encontro uma turma diferente, uma nova escola. A mediação tentando atingir um 

grande número de público, de encantamento com o texto literário. Para tornar mais fácil e 

preparado o contato entre mediadoras e crianças, o grupo optou por preparar e apresentar a mesma 

contação durante os variados encontros que ocorreram, prezando a leitura fruitiva. Esta é a 

concepção que entende o texto literário como objeto estético, não deixando dúvidas sobre sua 

função não utilitária. Apesar de comunicar, tem como função principal a estética, que vem do 

grego aisthesis, indicando “a capacidade do ser humano de sentir a si próprio e ao mundo num 

todo integrado.” (Duarte Jr., 2010, p. 13). Portanto, as atividades de mediação visavam educar os 

sentidos por meio da literatura, ampliando a percepção pela obra e, por isso, ela é concebida como 

objeto a ser apreciado. 

Mediadoras íntimas dos livros, das brincadeiras e das músicas utilizadas para provocar a 

atenção e a aproximação dos pequenos com a literatura. Organização que aponta a preocupação 

com o quê e de que forma mediar. O que vai ao encontro do que Matos (2015) sinaliza, de que a 

contação de histórias exige um processo de criação artística, de preparação, numa composição de 

voz, de gestos e de expressões. 

Para Neitzel e Carvalho, “os recursos que o contador utiliza-se para presentear o leitor com 

suas histórias são fundamentais para seduzir e envolvê-lo em um processo estésico” (2014, p. 17). 

Quando as pibidianas se preocupam em selecionar os elementos e formas de mediar, bem como 

ensaiar suas falas e encenações, elas dão um passo a mais na busca por encantar crianças com o 

texto literário e instigá-los à descoberta da vida leitora. A boa contação está nos detalhes: “A 

modulação da voz, o olhar, a tranquilidade do contador que domina o texto, que brinca com ele 

e, assim, demonstra intimidade com o objeto literário, o uso do corpo no ato de contar, estreitam 

as relações entre obra e leitor” (idem). 

A intimidade com o texto literário pela criança depende de vários fatores, entre eles a 

preparação para a contação. Mrs. Dalloway relata um pouco dessa preparação prévia: 

 

Após realizarmos as divisões, passamos a ensaiar no espaço, com um tapete colocado no chão, e 

cada acadêmica no seu devido lugar, sinalizado com quatro “pufs”, dois localizados mais à frente 

do tapete e dois mais atrás. Pedimos para que alguns funcionários da Biblioteca Municipal Silveira 

Junior, nos observassem no momento da contação, para que pudessem dar uma opinião de como 

estava ficando a realização da contação de história. Todas as pessoas que observaram, gostaram 

da contação e nos aplaudiram de pé! 

 

O que demonstra essa ação das pibidianas? Um cuidado com o processo, uma atenção com 

o falar, com a performance, com as escolhas que o grupo fez. A empatia do público depende das 

mediações que são feitas não apenas pelo mediador, mas também pelos objetos propositores 

(livros, música, vestuários, tapetes, etc). O olhar para o público é fundamental para que o convite 

para a entrada no texto se realize. Outro mediador nesse processo é o professor da turma, que no 

PIBID recebe denominação de professor supervisor. É ele quem orienta e acompanha as 

atividades das pibidianas na escola. 

Uma boa mediação depende das concepções teóricas que dão respaldo às práticas dos 

mediadores. Por isso, o grupo reúne-se também para a realização de estudos, que inclui leituras 

que ampliem o olhar das mediadoras sobre a prática de contar histórias e indicadas e mediadas 

pelo professor supervisor. Entre elas, um ensaio da autora Joana Cavalcanti, lido em leitura 

compartilhada, com pausas para reflexões e discussões sobre os assuntos apresentados. Nas 

reflexões provocadas pelo texto, podemos ressaltar “a importância de fomentar a formação de 

leitores; a importância de o contador estar envolvido afetivamente com a narrativa; cuidados 

como não ser caricato e cuidar para não teatralizar a contação; a importância de conhecer o eu 

lírico”, explica Madame Bovary. 
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A escolha das obras para realizar a contação de histórias também faz parte do processo de 

preparação e é etapa importante para proporcionar o deleite dos pequenos ouvintes e apreciadores. 

Se a proposta é leitura de fruição, cabe optar por livros que atendam a essa categoria. Livros que 

instiguem os leitores mirins; que os provoquem a descobertas além das palavras ditas; que não se 

limitem a apresentar apenas histórias com início, meio e fim, mas que provoquem o leitor e não 

subestimem sua capacidade; com narrativas hipertextuais, dinâmicas e cheias de 

plurissignificações. 

Martins e Neitzel ressaltam a importância do público infantil ter acesso a livros que prezam 

pelo viés estético, pois “por meio do contato com um material de qualidade, refina-se os sentidos 

do leitor, suas percepções acerca do material lido, de forma que ele vai ao longo de sua construção 

como interlocutor perceber o livro de literatura como arte” (2016, p. 33). As autoras, ao 

analisarem dez livros de literatura infantil, identificaram elementos hipertextuais que ampliam as 

possibilidades interpretativas da obra. 

Para Franz (1997, p. 46), literatura infantil tem de ser, “antes de tudo”, literatura: 

 

Quanto ao adjetivo infantil, indica uma abrangência ainda maior: pode ser lido também pelas 

crianças. Por ser infantil não significa que deva ser uma produção menor, de qualidade inferior. 

Os textos serão tanto melhor aceitos pelos leitores quanto mais contribuírem para uma ampliação 

de seus horizontes, esclarecendo sobre situações internas (do seu eu) e externas (do seu meio). 

 

Essa citação nos permite inferir que o livro de literatura infantil mudou e ele agora, sendo 

percebido como objeto estético, é pensado para provocar o leitor à formulação de perguntas e não 

de respostas. Em desbravamentos às opções de livros na biblioteca, as pibidianas escolheram duas 

obras: “Menina bonita do laço de fita”, de Ana Maria Machado, e “As cocadas”, de Cora Coralina. 

“[...] nos dirigimos para o acervo da biblioteca para escolhermos alguns livros para montarmos 

a contação. Nem é preciso dizer que voltamos para sala de reuniões carregadas de livros”, conta 

uma das meninas licenciandas. Mediadoras em bibliotecas, pesquisando, lendo, desafiando-se, 

ampliando seu repertório é o cenário que a formação de professores, por meio do PIBID, busca 

consolidar. 

A obra de Ana Maria Machado é uma das mais premiadas da escritora contemporânea 

brasileira. Entre a lista de premiações está: Prêmio Bienal de São Paulo (1988); Prêmio Melhores 

do Ano, Biblioteca Nacional da Venezuela (1995); Altamente Recomendável, da Fundalectura de 

Bogotá, na Colômbia (1996); Melhor Livro Infantil Latino-Americano, da Asociacón de 

Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina (1996); e Prêmio Américas (Melhores livros latinos 

nos EUA - 1997). As premiações sinalizam a necessidade de uma oferta criteriosa e de qualidade 

aos pequenos. Ler, sim, mas não qualquer coisa. Contrariando o senso comum. 

Em uma palestra no Congresso da Sociação de Literatura Infantil, em Montevidéu no ano 

de 1996, e reproduzida em trecho em seu site (www.anamariamachado.com), a autora conta que 

o livro surgiu da uma brincadeira com sua filha quando pequena, Luísa. Por ser de pele mais 

branca que os irmãos e por sempre enfeitá-la com um lacinho no cabelo, perguntava enquanto 

fazia cócegas em sua barriga: “Menina bonita do laço de fita, qual o seu segredo para ser tão 

branquinha?”. Em seguida, seus irmãos mais velhos respondiam ao entretenimento: “porque caí 

no leite, porque comi arroz demais, porque me pintei com giz etc”. A história real inspirou a 

literatura: 

 

Um dia, ouvindo isso, o pai dela (que é músico) disse que tínhamos quase pronta uma canção com 

essa brincadeira, ou uma história, e que eu devia escrever. Gostei da idéia, mas achei que o tema 

de uma menina linda e loura, ou da Branca de Neve, já estava gasto demais. E nem tem nada a ver 
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com a realidade do Brasil. Então a transformei numa pretinha, e fiz as mudanças necessárias: a 

tinta preta, as jabuticabas, o café, o feijão preto etc. 

 

Histórias que se cruzam: histórias da autora, das pibidianas e dos leitores infantis. Todas 

elas convergem para a formação dos leitores. Adultos ou crianças. Como construir os hábitos de 

leitura, senão pela leitura? 

O segundo livro utilizado na contação é baseado no conto que leva o mesmo nome, “As 

cocadas”, e publicado postumamente no livro “Os tesouros da casa velha”, escrito depois dos 90 

anos da autora. Cora Coralina, pseudônimo de Anna Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, 

aproveitou sua vida como doceira para açucarar poesias e outros textos literários, a exemplo da 

obra infantil que encantou as crianças que ouviram a história contada pelas pibidianas. “Tinha 

ajudado a fazer aquela cocada. Tinha areado o tacho de cobre e ralado o coco. Acompanhei 

rente à fornalha todo o serviço, desde a escumação de calda até a apuração do ponto.” 

(CORALINA, 2007, p. 6) 

Com os livros escolhidos, aos poucos as licenciandas foram compondo a mediação. Quais 

canções infantis aproveitar? Como contar as histórias? De que maneira dividir as tarefas entre 

cada uma? Como provocar a atenção e o encantamento das crianças? “O desenvolvimento da 

capacidade criativa é uma habilidade desenvolvida pelo contador de histórias, pois ele precisa 

saber articular o que está no livro com uma forma de contá-lo, e, nesse sentido, lidar com outra 

linguagem” (NEITZEL; CARVALHO, 2014, p. 24). Foi o que fez o grupo. Em seis momentos 

diferentes, a contação ficou dividida em: 

 

1ª parte: Entrada na sala cantando a música “Borboletinha”. 

2ª parte: Contação do livro “As cocadas”. 

3ª parte: Canto da música “Peixe vivo”. 

4ª parte: Contação do livro “Menina bonita do laço de fita”. 

5ª parte: Momento lúdico com a brincadeira da adoleta. 

6ª parte: Roda de leitura monitorada. 

 

“Borboletinha, tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha”. Ao adentrar no espaço 

em que estão as crianças – sentadas em um tapete ao chão – os olhos logo se fixam nas 

mediadoras. A música, conhecida pela maioria, prende a atenção de todos e os provoca a descobrir 

o que vem em seguida. A primeira contação se inicia. Betty Boop, Mrs. Dalloway e Helena leem 

o livro “As cocadas”. As duas são a principais vozes da mediação, dividindo entre elas as frases. 

Em alguns trechos, a leitura se mistura com as de Madame Bovary e Ana Cristina, formando um 

coral literário. 

Entre as quatro mediadoras percebem-se as mudanças nas entonações, as caras e bocas, as 

pausas, os silêncios intercalados em cada leitura. Sinais que revelam a presença de um elemento 

importante para a eficiência da contação, segundo Neitzel e Carvalho (2014): a performance. 

Consiste nas manifestações individuais do contador, que se intercalam com as revelações 

corporais, com os movimentos, com as vozes que ganham mais vida. Uma troca com os 

expectadores. 

 

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. Todo o conjunto de ações do contador enriquece o texto se dele fizer emergir um texto 
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e um contexto que dialoguem com a obra; uma performance nunca é uma mera reprodução do 

texto. (idem, p. 18) 

 

Na primeira fila dos pequenos, parece que a proximidade com o que elas têm a dizer e 

mostrar torna a atenção ainda mais intensa que nas demais crianças. Mas os que estão atrás 

também se envolvem. Ao fim da primeira leitura, todos se levantam a pedido das mediadoras e 

juntos começam a dançar e cantar a música “Peixe Vivo”. Sorrisos, apesar de alguns tímidos, 

surgem nos rostos do público mirim. 

A segunda leitura se inicia e todos se sentam novamente. Desta vez, Mrs. Dalloway e 

Helena comandam a leitura de “Menina bonita do laço de fita?”. Conforme a história se desenrola, 

as crianças decoram com rapidez um dos trechos e o repetem com cada vez mais entusiasmo e 

vozes. Até os professores da escola entram na leitura compartilhada. Uma mistura de alegria com 

satisfação em fazer parte da contação. Para finalizar, as bolsistas iniciam a brincadeira da adoleta 

entre elas e convidam as crianças para se divertirem também. Pausa com descontração para 

encerrar a leitura. 

O último momento dá-se na roda de leitura. Um baú de livros fica à disposição da criançada, 

que se perdem entre as tantas opções de histórias e as mediadoras atentas para dar-lhes atenção e 

auxílio nas leituras. É a vez do contato solitário e silencioso da criança com o livro. Momento de 

fruição entre leitor e obra e de partilha, também; a conversa com o colega ao lado sobre o que foi 

lido, a troca com as contadoras. 

Diversas opções de livro com uma importante oportunidade de deixar o leitor livre para a 

escolha do que ler, para devolver se não gostar, para pegar outro e outro. Momento para os 

mediadores mostrarem que a leitura é para apreciação, deleite, entrega. 

Tudo o que aconteceu antes, as leituras em contação, as brincadeiras e músicas intercaladas, 

é uma preparação para a roda, para a aproximação física e sentimental com o objeto artístico livro. 

Uma relação íntima que o leitor elabora um “espaço que lhe permita delimitar-se, [...] desenhar 

seus contornos, perceber-se separado, distinto do que o cerca, capaz de um pensamento 

independente” (PETIT, 2013, p. 42). A formação do leitor precisa desse contato com a obra, sem 

interferências. Aproximação que constrói pontes para encontros literários. 

 

ANDORINHAS NA MEMÓRIA 

 

Biblioteca; escola; espaços culturais e estésicos; livros; narração; leitura do literário; 

oralidade; leitura individual. Sentidos que se ampliam na contação, na troca entre mediadoras e 

ouvintes. Da brincadeira à poesia, da música ao conto, das palavras à leitura. Misturas que aguçam 

a atenção, a busca pelo novo, pelo que tem por vir. 

Livros vistos de longe, mas vivenciados por vozes de contadoras, que se manifestam 

também pelo olhar, pelas mãos, pelo corpo, pelos sentimentos, pelas expressões. Livros colocados 

à disposição para o toque, para a descoberta, para a imaginação, para a leitura, para a apreciação 

do literário. 

Professoras em formação que por meio de um programa público tem a oportunidade de em 

um encontro provocar crianças para a entrega às histórias, às narrativas, à aproximação com o 

livro infantil. Pequenos leitores que podem guardar na infância andorinhas deixando seus sons, 

feitos de literatura, no ar, parafraseando o poeta Bell (2001). 
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Resumo: Neste artigo estudamos o livro Se um dia eu for embora...para refletir sobre a 

temática da morte na literatura infantil em uma sala de leitura na educação infantil. A obra 

de Göbel (2008) é uma referência para tratar deste assunto e enriquecer o diálogo entre 

adultos e criança ou criança com criança. O fato da história ser baseada em uma conversa 

real, nos aproxima do enredo e coloca a criança mais perto da temática da morte, algo tão 

temido na atual sociedade. Tanto o texto como a ilustração compõem a história e dialoga 

sobre as lembranças, a saudade, o relacionamento e a inquietação com a perda O objetivo 

foi subsidiar o diálogo entre professora e criança embasado em referenciais como Kovács, 

Lottermann, Vendruscolo. Explicar a finitude de uma vida não é simples e por vezes essa 

temática aparece recheada de metáforas e colocações que mais se importam em uma fuga 

graciosa do fato, do que a encarar propriamente. A pesquisa foi de caráter qualitativo e 

bibliográfico. Foram lidos 367 livros e destes, 30 exemplares faziam menção à morte foram 

agrupados em cinco eixos: sentimentos, contos de fada, o alfabeto e as palavras, causa e efeito, 

lembranças e inquietações. Não há uma medida pronta, calculada e padronizada, para essa 

conversa, mas diz respeito aos sentimentos, experiências e limites de compreensão ou limites 

em suportar as emoções expressas dos adultos e crianças envolvidos. Para tal, é preciso que 

adultos e profissionais tenham uma preparação para alcançar essa educação para a morte de 

maneira honesta, juntamente com o crescimento e desenvolvimento da criança, no seu 

cotidiano, a partir das relações com a família, e escola. 

Palavras-chave: Literatura infantil e juvenil. Morte. educação infantil. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Esse trabalho é um recorte da pesquisa sobre a temática da morte na literatura infantil. 

Neste contexto procuramos subsidiar o diálogo entre criança e professora para discutir as 

abordagens sobre a morte na leitura dos livros existentes no acervo da biblioteca da Educação 

Infantil em uma escola pública na Baixada Fluminense (RJ). 

Estudos como de Kovács (1992, 2003) e Lottermann (2009) constatam um número 

reduzido de investigações acadêmicas que envolvam criança, ambiente escolar e preparo docente 

para discutir temas complexos como a morte. 

 

Em pesquisa bibliográfica praticamente não encontrei referências sobre a questão da morte 

associada ao contexto educacional e à formação de educadores; por outro lado, em minha 

experiência profissional, encontro sempre a denúncia dessa lacuna por parte de professores – 

ausências mais intrigantes por sabermos todos o quanto a morte está presente no universo escolar, 

pelas perdas que acontecem na vida de crianças e adolescentes e pela via da morte escancarada, 

com violência repentina, brusca e para qual é muito difícil se encontrar proteção (KOVÁCS, 2003, 

p.44). 

 

Diferentes formas de abordar e entender a finitude se tornam um desafio na maneira de 

falar para uma criança. Nessa perspectiva, a literatura disponível no ambiente escolar representa 

mailto:souzagisele@hotmail.com
mailto:souzagisele@hotmail.com
mailto:ramalho.gabriella96@gmail.com


 

 

P
ág

in
a4

5
8

 

um instrumento importante para assimilar tais impressões e sentimentos, entretanto, as crenças, 

valores e emoções definem este diálogo quando a professora lê ou conta uma história. 

De acordo com registros da Câmara Brasileira de Livros (CBL) e Sindicato Nacional de 

Editores e Livros (SNEL), houve um crescimento de 87% de 2005 a 2010 nas edições infantis, 

mas apesar do aumento significativo, as abordagens dos temas polêmicos não cresceram na 

mesma proporção. A morte é um dos temas com mais restrição na literatura infantil e em diversos 

contextos sociais. 

Segundo Lottermann (2009), p.58 

 

Os livros atuam como agentes de iniciação de jovens leitores: crianças e jovens inseridos nos 

mistérios da morte vivem situações que muitas vezes são encobertas pela família e pela sociedade. 

 

A pesquisa foi de caráter qualitativo e bibliográfico desenvolvida em duas etapas: a primeira 

na leitura de 367 livros e seleção de 30 exemplares agrupados em 5 eixos com menções à morte em 

suas narrativas: sentimentos (2); contos de fada (3); o alfabeto e as palavras (2); causa e efeito 

(11); lembranças e inquietações (12). Na segunda etapa discutimos as abordagens da morte nos 

eixos definidos, nesse artigo apresentamos a discussão do livro Se um dia eu for embora 

pertencente ao eixo lembranças e inquietações. 

 

SE UM DIA EU FOR EMBORA 

 

O texto e ilustração de Göbel (2008), conta a história real de um diálogo entre um irmão e 

uma irmã, sobre o que fazer se um dia, um deles for embora desta vida e assim, criar possibilidades 

de continuarem a se ver. 

Essa conversa é repleta de sentimentos, saudades e carinho em diversos trechos: “Se um 

dia em for embora... Deixe a janela aberta para eu te visitar. De noite... Ou de dia. Vestida de 

brisa...” (p.4 -12), ou ainda, “E se você me regar com lembranças... Um perfume de flores te 

acompanhará pelo caminho” (p.24- 27). Encontramos nestas falas, além da ternura, o desejo de 

manter o relacionamento se, em algum momento acontecer a separação por causa da morte, desejo 

que desperta múltiplas ideias e como esta relação poderá ocorrer. 

De acordo com Lima (2007), a criança pequena conseguirá admitir a perda da(o) irmã(o), 

quando amparada pela família e se o acontecimento não for silenciado, a liberdade neste assunto 

permite à criança se expressar e ser ouvida. Para Díaz (1996), é bom ler livros de conteúdos 

sensíveis e específicos em qualquer momento da vida, a história nos toca, nos ensina e alimenta 

o imaginário. A obra de Göbel (2008) é uma referência para tratar deste assunto e enriquecer o 

diálogo entre adultos e criança ou criança com criança. O fato da história ser baseada em uma 

conversa real, nos aproxima do enredo e coloca a criança mais perto da temática da morte, algo 

tão temido em nossa atual sociedade. 

A condição do morrer é um fenômeno importante apresentado no título do livro e 

possivelmente transmita estranheza, tal fato pode ser explicado na dificuldade em compreender 

alguns conceitos básicos sobre a morte, dentre estes, a universalidade, na qual todo ser vivo morre, 

inclusive crianças e nós mesmos (VENDRUSCOLO, 2005). Além disso, há o sentimento de que a 

finitude não chegará tão cedo, pois há uma negação diante da morte na contemporaneidade 

(KOVÁCS, 2008). 

Imaginar a morte da pessoa amada, a saudade e angústia da perda faz com que a criança 

fale sobre a morte como uma condição, na tentativa de não efetivar a possível perda e saudade e, 
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assim, minimizar a inquietação. Para além disso, é interessante observar o diálogo no livro, pois é 

uma longa conversa a respeito do morrer. Este tema atrai o público infantil, ainda que tenhamos 

o pensamento de afastá-lo, a criança sente-se instigada e curiosa pelo infinito, o interromper da 

vida, ainda mais quando não há um entendimento de morte permanente (TORRES, 1999). Assim, 

ainda que haja angústia para se falar do tema, a criança tem sua curiosidade despertada e pensa 

sobre a morte. 

Mesmo com a presença do sentimento de medo, que nos paralisa diante do possível luto, a 

criança quer falar, pensar e imaginar, isto porque, além da angústia diante do tema, o mistério, o 

desconhecido, e uma espécie de descobrimento faz a criança ter interesse sobre o assunto, ler e 

ouvir histórias (CORSO E CORSO, 2006; GOLEMAN, 2001). 

Outro aspecto importante na obra de Göbel (2008) é a liberdade para conversar sobre a 

morte, não imposta como tabu ou assunto proibido na família. A mãe das crianças, autora da obra, 

ouve o diálogo e não intervém na conversa, impõe metáforas ou suavizações para a morte. Há 

independência para uma formulação de seus próprios conceitos, ainda que temporários, neste 

momento, aprofundam os laços de relacionamento e reflexão no desenvolvimento e formação do 

pensamento da criança. Conforme Torres (1979), rejeitar e suprimir o tema pode ocasionar um 

bloqueio no desenvolvimento da criança quando esta vivenciar a morte e luto em algum momento 

de sua vida. Assim, dialogar e dar liberdade de expressão pode permitir um desenvolvimento mais 

saudável e ajustado. 

Em muitas brincadeiras as crianças lidam de forma natural com o tema e essas situações 

permitem o equilíbrio da estrutura emocional e, assim, estabelecer relações de perda e ganho. A 

experiência de luto pode ser traumática para a criança pois envolve toda uma reestruturação 

familiar e, para auxiliá-la, é preciso dar amparo e apoio emocional a partir de diálogos, Kappel 

(2013) salienta a dificuldade em conversar sobre a morte por metáforas e simplificações, o mais 

sensato é refletir com a criança e permitir que esta por si só chegue às formulações e elabore a 

perda. 

Na obra de Göbel (2008), esta preocupação permite acesso ao tema e as formulações do 

conceito de morte e de relacionamentos para estas, nesse contexto, o livro é um referencial para 

se discutir tais assuntos, ainda mais quando a própria criança percebe que o relacionamento 

sofrerá alterações na ausência do outro. 

A palavra morte não foi utilizada nenhuma vez no livro “Se um dia eu for embora...” porém, 

a ideia de morte estava presente no fato de ir embora. Esta escolha fala com o leitor de algumas 

maneiras, ainda que não traga a morte de modo totalmente claro e apresente uma metáfora, a obra 

como um todo é um canal de comunicação do tema para a criança e, com a expressão do “ir 

embora”, há uma suavização do conflito vida X morte que pode afligir a criança no seu primeiro 

contato com essa realidade (LIMA, 2007). 

É válido ressaltar as interpretações das falas dos irmãos ao relatarem como continuarão 

juntos após a morte por exemplo na passagem: “Se um dia eu for embora, venho te visitar... Sempre. 

De muitas maneiras” (p.28-31). A primeira impressão é uma fantasia na qual é possível continuar 

a se relacionar com aquele que se foi. Contudo, observamos que a autora fala de lembranças. Se 

o relacionamento for mantido nas memórias, as boas recordações permanecerão vivas e, em 

determinadas situações ou perante alguns objetos que se faziam presentes na relação dos dois, 

essas memórias seriam evocadas de modo agradável. Assim, a ideia de vir visitar o irmão, remete-

nos às memórias não esquecidas, as histórias já construídas. 

Sobre as lembranças do ente querido, Vendruscolo (2005) referencia Alves (1998, p. 43-

44) e afirma, “o que a memória ama fica eterno. Eternidade não é o sem fim. Eternidade é o tempo 

quando o longe fica perto”. Ou seja, o que é importante, tem seu significado, nos toca e 
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permanece. Como as lembranças de momentos bons vividos, também momentos tristes, mas 

significaram a presença do outro, o sentimento vivenciado e compartilhado das lembranças, das 

emoções e das memórias guardadas. 

Na poesia Memória de Carlos Drummond de Andrade quando realça, “as coisas findas, 

muitos mais que lindas, essas ficarão”, há uma semelhança na obra aqui analisada acerca dessas 

recordações vivas, lembranças de momentos cheio de emoções, sem o pesar e aflição de um luto. 

Toda a conversa entre os irmãos ocorreu em um jardim, com as vivências construídas dentro 

da casa e, por isso, a janela sugere as memórias estabelecidas no lar, ou ainda a abertura para boas 

lembranças. O perfume das flores, por sua vez, traz as recordações dos passeios e brincadeiras. 

Nesta última passagem, aflora a estreiteza no relacionamento dos irmãos e o desejo de estarem 

juntos nos momentos de tristeza e de alegria. A tristeza e solidão possivelmente representa o 

momento de luto, sem a presença do outro. Mais uma vez, a presença do outro se dá pelas 

lembranças. 

Tobias (1997, p. 28) descreve que a saudade é como “o sentimento amargosamente gostoso 

de um amor ausente”. Assim, a saudade está ligada a falta, a ausência de um amor. Algo colocado 

como amargo e ao mesmo tempo gostoso, pois se refere a uma dor, mas ainda assim, a alguém 

amado. É a respeito desse sentimento que o livro de Göbel (2008) retrata quando as crianças pensam 

no que farão para aliviar a saudade, aliviar a amargura de um sentimento, mas também trazer à 

memória a convivência com a pessoa que foi embora para sempre. 

Toda a ilustração compõe a história e dialoga sobre as lembranças, a saudade, o 

relacionamento e a inquietação com a perda. De acordo com Zambeli (2014), as imagens deste 

livro, estão em harmonia com o texto, como se as palavras e frases (figura 1) caminhassem junto 

com as figuras. De acordo com a autora, essa obra é significativa para entender a morte na vida. 

 

Figura 1: Se um dia eu for embora...p.28-29 

 

Fonte: Se um dia eu for embora... 

 

Na figura 2, a irmã encontra-se sozinha em um grande campo, possivelmente representa a 

solidão diante da morte, da ausência do outro. Mas, na figura 3, a irmã junto de outras crianças está 

em um piquenique, talvez indique o processo de elaboração da perda, de criar novos 

relacionamentos e encerrar o vazio trazido pelo luto. Nota-se que o irmão aparece nesta figura, 

pois na promessa feita entre os dois, sempre estariam juntos nas lembranças. 
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Figura 2: Estar presente na solidão. p. 20-21  

Fonte: Se um dia eu for embora... 

 

Figura 3: Estar presente na alegria. p. 22-23 

 

Fonte: Se um dia eu for embora... 

 

CONCLUSÃO 

 

“Se um dia eu for embora...” é, portanto, um livro que aborda um tema contemporâneo, sob 

o ponto de vista de duas crianças irmãs que se relacionam e fazem planos de permanecerem juntos 

na memória do outro, se um dia um dos dois for embora. Tudo isso ganha um peso a mais quando 

lemos na contracapa do livro, que a história é autêntica, se passa em um sítio nas montanhas de 

Minas Gerais e é um diálogo real entre irmãos, filha e filho da autora, consequentemente a morte 

não está tão distante da vida infantil quanto se pensa estar. 

Embora a morte não seja colocada explicitamente, é possível verificá-la de modo sensível 

em seu enredo e, por isso, a obra de Göbel pode fazer parte de um processo de educação sobre a 

morte para as crianças, a fim de que estas compreendam melhor o morrer e o significado para 

nossos relacionamentos e vivência familiar. Sobre a educação para a morte, Doka (1990) afirma 

que a biblioterapia é um processo significativo para lidar com o morrer e a morte, além de auxiliar 

as pessoas a trabalharem com seus sentimentos e pensamentos sobre o luto. Isto é importante 

porque a nossa sociedade ainda reprime a expressão e a conversa sobre o luto. 
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Entendemos como educação para a morte a que se faz no cotidiano, envolvendo comunicação, 

relacionamentos, perdas, situações limites, nas quais reviravoltas podem ocorrer em qualquer fase 

do desenvolvimento. Está calcada nos questionamentos, na procura do autoconhecimento, na busca 

de sentido para a vida, o verdadeiro sentido de aprendizagem significativa. Nunca se trata de dar 

receitas, respostas simples, padrões, normas ou doutrinação, é a busca do sentido para toda a 

existência (KOVÁCS, 2008, p. 466). 

 

Assim, a educação para a morte deve ser feita juntamente com o crescimento e 

desenvolvimento da criança, no seu cotidiano, a partir das relações com a família, e escola. Por 

outro lado, é importante refletirmos pois no dia a dia falamos “estou morta de cansada”, “estou 

morto de sono ou fome” “quer me matar de susto? “. Ou seja, constantemente a criança ouve essas 

palavras e quando acontece uma morte com alguém próximo ou um animal de estimação, o fato 

se complica para explicar. 

Tudo isso é feito sem uma medida pronta, calculada e padronizada, mas diz respeito aos 

sentimentos, experiências e limites de compreensão ou limites em suportar as emoções expressas 

dos adultos e crianças envolvidos. Para tal, é preciso que adultos e profissionais tenham uma 

preparação para alcançar essa educação (KOVÁCS, 2008). A obra de Göbel (2008) se coloca 

como uma possibilidade para tal educação, a fim de diminuir as distâncias entre a criança e a 

realidade da vida, sem desconsiderar as suas sensibilidades e níveis de desenvolvimento. 
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Resumo: Em Literatura para quê? (2009), Antoine Compagnon, ao tentar mapear um lugar 

para a literatura francesa moderna e contemporânea do século XXI, apresenta aqueles que 

poderiam ser vistos como seus quatro poderes: deleitar e instruir, reunificar a experiência, 

consertar a língua e, por último, “impoder”, do despoder, ou do fora do poder. Este é, 

também, validado por Adorno e Blanchot quando afirmam que, depois de Auschwitz, a 

literatura – e a leitura, evidentemente – nada mais pode por não conseguir impedir o 

inumano, redimir o horror, reabilitar a vida. Neste sentido, vale contrapor as reflexões de 

Compagnon às da antropóloga francesa, Michèle Petit, que apresenta uma perspectiva de 

leitura “salvacionista” no sentido de a colocar como uma forma de [sobre]vivência, de 

experimentações de sentimentos, de espaços, de lugares, de culturas. Em algumas de suas 

pesquisas, Pètit faz uma série de entrevistas com jovens da zona rural francesa e de bairros 

marginalizados, procurando verificar o que está em evidência a respeito da identidade 

daqueles que se aproximam dos livros. Procura, também, pensar sobre os diferentes espaços 

da leitura, sejam eles públicos ou privados e sobre como a leitura pode despertar o sensível, 

a resistência, o caos interior. Nesta comunicação, analisaremos as pesquisas de Petit no que 

se refere a uma construção teórica do conceito e da ideia de leitura, bem como as suas 

possibilidades em três obras que circulam em tradução no Brasil: Os jovens e a leitura 

(2008), A arte de ler ou como resistir à adversidade (2009) e Leitura: do espaço íntimo ao 

público (2013). 

Palavras-chave: Leitura. Literatura. Modos de ver. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Antoine Compagnon, em Literatura para quê? (2009), ao tentar mapear um lugar para 

a literatura francesa moderna e contemporânea do século XXI, parte de um questionamento 

interessante: “Há realmente coisas que só a literatura pode nos oferecer?” (2009, p. 20). A 

partir dessa indagação, menciona aqueles que poderiam ser vistos como os quatro poderes da 

literatura: o primeiro, deleitar e instruir segundo a definição clássica da teoria perene do dulce 

et utile; o segundo, reunificar a experiência, ou seja, aprofundada pela visão romântica, a 

literatura é um remédio, é sinônimo de libertação; o terceiro, consertar a língua, corrigir os 

defeitos de linguagem; e, por último, “impoder”, o despoder, ou o fora do poder. Este é, 

também, validado por Adorno e Blanchot quando afirmam que, depois de Auschwitz, a 

literatura – e a leitura, evidentemente – nada mais pode por não conseguir impedir o 

inumano, redimir o horror, reabilitar a vida. Neste sentido, contrapomos as reflexões de 

Compagnon às da antropóloga francesa, Michèle Petit, que apresenta uma perspectiva 

diferente em relação à leitura, à literatura, que encara esta prática como salvacionismo, 

melhor dizendo, uma “leitura salvacionista”, uma forma e uma força de [sobre]vivência. 

E é justamente este aspecto que discutimos precisamente neste texto tendo por base 

três importantes publicações de Petit que circulam em tradução no Brasil: Os jovens e a 

leitura (2008), A arte de ler ou como resistir à adversidade (2009) e Leitura: do espaço 

mailto:gikacorso@gmail.com
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íntimo ao público (2013). Ressaltamos que, em momento algum dos ensaios, a antropóloga 

se vale desta denominação – salvacionista - para se referir à forma como encara a leitura. 

Esta denominação é nossa e parte daquilo que percebemos estar inerente ao discurso de Petit. 

Compreendemos “salvacionista” no sentido de resgate, de libertação/percepção de perigos, 

de abrigo, de superação. Ressaltamos que 

não estabelecemos qualquer relação com a concepção salvacionista da educação, que 

previa um caráter autônomo capaz de ajustar o sistema social em vigor, de papel redentor.78 

 

MODOS DE VER 

 

No ensaio intitulado Les jeunes et la lecture: une autre approche (1998), o qual passou 

a circular em tradução no Brasil dez anos depois sob o título Os jovens e a leitura: uma nova 

perspectiva (2008), a antropóloga Michèle Petit apresenta uma pesquisa instigante a respeito 

do contato de jovens de regiões periféricas da França com os livros, com a leitura. Dividido 

em quatro encontros, ou partes, o ensaio de Petit inicia apresentando uma reflexão a respeito 

de duas vertentes para a leitura: a leitura coletiva, oral, edificante versus leitura individual, 

silenciosa. Por meio de cada uma dessas vertentes instaura-se uma relação diferenciada com 

a leitura. Reconhece que nem todos os jovens leem muito na França, o que não diverge da 

realidade brasileira, mas admite que a juventude ainda é o período da vida em que a leitura é 

mais intensa. 

A leitura pode ter muitas faces, desperta espírito crítico e promove empoderamento, 

além de instaurar uma experiência particular, peculiar, única quando o leitor está em contato 

com o texto. Segundo 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. (2008, p. 38).  

 

Por meio do poder de provocar uma experimentação de sentimentos, de lugares, de 

espaços, de coisas, de culturas, a difusão da leitura torna as alianças mais fluidas, sejam 

familiares, comunitárias, políticas ou religiosas. 

Com o intuito de trabalhar a leitura e a relação com os livros, como é possível se abrir 

para outros deslocamentos, Petit entrevistou jovens de 15 a 30 e poucos anos da zona rural 

francesa e de bairros marginalizados. Por meio de entrevista, pôde perceber que aquilo que 

está em jogo é a identidade daqueles que se aproximam dos livros e como pode fazer 

diferença o acesso à biblioteca na vida de alguém. Apesar de os bibliotecários nem sempre 

saberem distinguir as diferentes funções na biblioteca: “de estudo, a de leitura “para si”, e a 

função das trocas, das partilhas” (2008, p. 98), mandando os jovens para a rua por 

conversarem, falarem alto, este espaço é uma forma de refúgio para eles; para os jovens da 

periferia, a biblioteca é um lugar de encontro, de dignidade. 

Petit (2009) observa que o bibliotecário, além de saber manusear os documentos deste 

espaço, precisa acolher os leitores, ser hospitaleiro, compreendendo suas particularidades, 

acompanhando-o neste mundo novo. Esse bibliotecário pode se tornar a lembrança mais 

                                                 
78 Distanciamo-nos da pedagogia tecnicista da década de 1970, “professores como executores e receptores 

de projetos elaborados de forma autoritária sem vínculo com contexto social a que se destinavam. Alunos 

assimilavam de forma passiva os conteúdos” (MENEZES; SANTOS, 2001). 
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interessante deste espaço, como diz um frequentador que, acreditavam que eram bons 

amigos. A antropóloga percebe que a liberdade de circular pelo mundo dos livros, de forma 

autônoma, sem imposições, faz com que ocorra uma efetiva familiarização do sujeito. Nesse 

sentido, Candido (2002) também acredita que a literatura “não corrompe nem edifica, 

portanto; mas, trazendo livremente em si o que chamamos o bem e o que chamamos o mal, 

humaniza em sentido profundo, porque faz viver” (2002, p. 85). Nas entrevistas, os jovens 

evocaram os seguintes propósitos do ato de ler: ter acesso ao saber; apropriar-se da língua; 

construir-se a si próprio; conduzir a um outro lugar, a um outro tempo; conjugar relações de 

inclusão; círculos de pertencimento mais amplos. Constatou, também, que atos violentos, de 

uso do corpo como força, como resposta, diminuíam à medida que os jovens passavam a ter 

mais contato com os livros. 

 

Quando se é 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 seus 

sintomas, seja o enfrentamento violento de um corpo com outro, a passagem para o ato. (2008, p. 

71) 

 

Isso parou de ocorrer porque as palavras passaram a brotar na mente e fortalecer a 

argumentação e a reflexão, porque a leitura “faz surgir palavras no leitor, fecunda-o.” (2013, 

p. 47). Ou seja, a leitura é capaz de fertilizar as ideias e de gerar palavras no leitor, promove-

lhe uma inserção em um espaço novo, retira-lhe do abismo, evita o uso da força como forma 

de solução em detrimento da palavra e efetiva, portanto, uma forma de salvação. Segundo 

Petit, “talvez não haja sofrimento pior do que ser privado de palavras para dar sentido ao que 

vivemos” (2013, p. 112). 

Entre as mulheres, o mundo da leitura está associado ao descobrir-se, ao aflorar a 

interioridade inquietante, até então oculta/apagada. Porque, para o público masculino, 

constata-se a aversão à leitura, muitas vezes, segundo Petit, por estar associada a algo que 

efeminiza o leitor; risco, entre os homens, de perder a virilidade. 

Se esta percepção da leitura é vista entre os homens, de alguém que poderá perder a 

“masculinidade”, entre os estudantes, aquele que lê é o “esquisitão” ou a “esquisitona”. De 

acordo com alunos de escolas técnicas ou profissionalizantes na França, quem gosta de ler é 

adjetivado de “palhaço”, “pretencioso de óculos”, “filhinho (ou filhinha) de papai”, 

“desajeitado”, “sem personalidade”, “alguém que acredita ser melhor que os outros”, 

“doente”, “tapado”, “solitário”, “chato” [...] (2008, p. 127). 

A leitura, ainda, pode ser associada a uma forma de transgressão. No campo, verificou 

ser necessário transgredir diversos interditos, como: a culpa pelo ato de ler, o temor do 

julgamento da sociedade - uma vez que o intelectual é visto como suspeito -, do que as 

pessoas dirão (2008, p. 105), porque, ao ler há uma entrega para uma atividade cuja 

“utilidade” não é bem definida; a leitura proporciona um prazer solitário, ou seja, aquele que 

lê se afasta de um grupo, distancia-se; uma vez que o domínio da língua e acesso a livros 

estava associado ao poder (Estado e Igreja). 

Nesse sentido, Proust (2001), no prefácio à obra de John Ruskin, publicado em 1905, 

observa que o gosto pelos livros é fomentado pelo crescimento da inteligência. A leitura 

enobrece o espírito, desperta a sensibilidade que só é desenvolvida nas profundezas da alma. 

Por isso, aqueles que se tornam leitores, no campo, são um pouco leitores “trânsfugas” porque 

se desenraizaram ao sentir o desejo de algo diferente; trânsfugas, principalmente, porque 

esses leitores, a partir da conquista discreta desse espaço de leitura, passam a ver as coisas 

de maneiras diferentes. Entretanto, há também os que não partem, mas que se entregam à 
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leitura para escapar, distanciando-se dos seus sem deixar o lugar. Proust (2001) acredita que 

a leitura nos permite conversar com outras pessoas sábias e interessantes, além daquelas com 

as quais convivemos. Os livros são, para o escritor, conclusões; porém, no que concerne ao 

leitor, são incitações perpassadas por desejos: 
 

que o livro continuasse e, se fosse impossível, obter outras informações sobre todos os 

personagens, saber agora alguma coisa de suas vidas, empenhar a nossa em coisas que não fossem 

totalmente estranhas ao amor que eles nos haviam inspirado e de cujo objeto de repente sentíamos 

falta (PROUST, 2001, p. 24). 

 

Em outro livro importante, em que problematiza novamente a leitura, intitulado 

Lectures: de l’espace intime à l’espace public (2013), traduzido no mesmo ano sob o título 

de Leituras: do espaço íntimo ao espaço público, que consiste em uma série de conferências 

sobre o tema, amplia a visão para uma reflexão da leitura e sua presença em diferentes 

espaços, uma caminhada do íntimo para o público. Segundo Petit, “o gosto pela leitura deve 

abrir caminho entre o “proibido” e o “obrigatório”, ao menos na Europa.” (2013, p. 21). E a 

leitura que, em outros tempos havia sido, de acordo com a autora, um gesto de resistência, 

passa a ser um gesto asséptico, de submissão. 

A abertura de tempos e espaços deve ser feita sutilmente para que não recaia em um 

ato de intromissão, “não se trata de confinar um leitor em uma cabana, mas sempre lhe lançar 

passarelas, ou melhor, lhe dar uma oportunidade de fabricar suas próprias passarelas, suas 

próprias metáforas.” (2013, p. 27). 

Nem sempre o leitor procura aquilo que já conhece, aquilo que é do seu meio. Há 

outros espaços e ambientes que lhe são mais instigantes porque conduzem a uma outra 

realidade que não a sua, a já conhecida. Corroboramos essa identificação com algo/ou 

realidades distantes, quando Proust (2001) compartilha com o leitor sua predileção pelas 

obras de Saint-Simon e Racine pela manutenção da linguagem e modos de sentir não mais 

usados “marcas persistentes do passado ao qual nada do presente se parece e cuja passagem 

do tempo sobre elas não faz senão tornar-lhe mais belas as cores” (2001, p. 28). Vale 

mencionar, também, Compagnon (2009) quando nos lembra que a leitura tem o poder de nos 

tornar sensíveis em relação aos outros, que são muito diversos e que têm valores que se 

distanciam dos nossos, “quando leio eu me identifico com os outros e sou afetado por seu 

destino; suas felicidades e seus sofrimentos são momentaneamente os meus” (p. 62). 

O objeto das pesquisas desta antropóloga não é tanto em como “construir” leitores, 

mas em “como a leitura pode ajudar as pessoas a se construírem, a se descobrirem, a se 

tornarem um pouco mais autoras de suas vidas, sujeitos de seus destinos, mesmo quando se 

encontram em contextos sociais desfavorecidos.” (2013, p. 31). Petit atenta para o poder da 

leitura, de salvação, de empoderamento, de inserção, de subjetivação. Em outra parte do livro, 

questiona-se a respeito de como a leitura de obras literárias contribui para a elaboração da 

subjetividade, suas reflexões partem de leitores, de relatos, de experiências. Afirma que “a 

leitura pode ser, em qualquer idade, um atalho privilegiado para elaborar ou manter um 

espaço próprio, um espaço íntimo, privado.” (p. 41). Um espaço que não dependa dos outros, 

que cuide de si com si mesmo, que passe a ter uma [forma de] existência, de sentir-se: 

“Lembro-me de uma senhora que me abordou muito timidamente no final de uma conferência 

que eu havia dado em uma biblioteca [...]. Falando da biblioteca, me disse: “Venho aqui para 

existir”. (2013, p. 51). 

A biblioteca, espaço institucionalizado da leitura tão instigante, é instauradora de 

modos de existência, de ser tão babélica, como concebe Jorge Luis Borges no conto “A 
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biblioteca de Babel”. Estar em uma biblioteca pode ser uma forma de existir, de estar em 

contato com os livros, porque 

 

a leitura continua sendo uma experiência insubstituível, em que o íntimo e o compartilhado estão 

ligados de modo indissolúvel, e de que o desejo de saber, a exigência poética, a necessidade de 

relatos e a necessidade de simbolizar nossa experiência constituem a especificidade humana. 

(PETIT, 2013, p. 32). 

 

Em um momento em que as pessoas estão o tempo todo acompanhadas - celulares no 

bolso, na mesa do bar, da cozinha, do escritório, na cabeceira da cama - há uma dificuldade 

de ficarem sozinhas, de curtirem a sua própria companhia, quando querem um deslocamento, 

uma forma de afastarem-se de seus pares, a leitura pode ser, também, “uma história de 

refugiados.” (p. 36) Constata Petit (2009) em A arte de ler ou como resistir à adversidade 

(L’Art de lire ou comment résister à l’adversité, 2008) que a leitura não ampara apenas os 

“desarranjos internos” individuais (p.18), mas também acalenta e auxilia nas crises que 

afetam um grande número de pessoas, como por exemplo na década de 30, quando o 

desemprego assombrou os norte-americanos, muitos deles frequentavam as bibliotecas, 

ansiando que a leitura os levasse oras para “fora do mundo”, oras “para dentro” dele. 

Da mesma forma, constata isso no período da Segunda Guerra Mundial, quando o 

confinamento nas casas e os poucos amigos eram preenchidos por momentos de leitura. 

Também não tão distante assim, apresenta também o episódio de 11 de setembro de 2001 em 

que o público recorre à leitura para compreender a crise e superar as dificuldades, aspectos 

percebidos pelo mercado dos livros e jornais. As apropriações dos textos lidos, algumas 

vezes, até distorcem o sentido lato, uma vez que “cada um ‘farejava’ o que estava 

secretamente vinculado com as suas próprias questões” (2009, p. 23). 

Nesse sentido, vale destacar a ONG brasileira de leitura e literatura “A cor da Letra”79 

(1998) (ainda em atividade) que visa, por meio de ações, projetos e programas a uma 

abordagem da leitura e da escrita que seja fundamentada no uso do livro, lugar da 

manifestação do sistema gráfico na sua complexidade e na sua riqueza, atendo-se não 

somente à alfabetização, mas, principalmente, à formação de leitores plenos. 

Transitando em diversos espaços, este grupo, nas parcerias com hospitais, apresenta ao 

pessoal da saúde esse universo diverso das histórias literárias; nas favelas, propõe uma 

experiência valorativa diferente daquela que eles tiveram na escola. É a oportunidade de fazer 

com que os ouçam e também que possam ser ouvidos. Nos relatos dados à Petit, as 

profissionais que fazem parte deste grupo acreditam que “os rumos de um destino podem ser 

reorientados por meio da intersubjetividade, uma disponibilidade psíquica, uma atenção, e 

que isso, assim como a simbolização, é o cerne da construção ou da reconstrução de si mesmo 

(2009, p. 41). 

A literatura também aparece como espaço terapêutico em Estrasburgo, no relato de 

uma professora de literatura que acompanha jovens em clínicas e hospitais com desamparo 

psíquico grave. O encontro com a literatura permite uma reconciliação consigo mesmo, 

acalmando/consolando/serenando os registros traumáticos. No relato desta profissional: “A 

leitura, ao inspirar a vida interior, instaura um processo terapêutico discreto, cujo poder talvez 

não consigamos medir” (PETIT, 2009, p. 114). 

                                                 
79 Grupo que atua em diversas partes do país, cuidando de jovens e crianças “em situação de risco, ONGs, 

escolas públicas e privadas, hospitais, bibliotecas, centros sociais e culturais, em especial nos bairros pobres 

e no interior” (PETIT, 2009, p. 38). 
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Projetos assim, encontramos também em nosso país vizinho, a Argentina, intitulado 

“Centro de Leitura para todos”, em que o depoimento de um jovem intensifica a importância 

desses grupos: “Era preciso que eu fizesse algo por minha vida. Se não tivesse encontrado o 

centro de leitura, não sei o que teria sido dela” (2009, p. 47). Assim, o objetivo não é que 

estes jovens se tornem grandes leitores, mas sim, estabeleçam laços com os livros, sem 

receios, medos e preconceitos. 

Hospitais, espaços nos quais fica evidente o desejo de humanização, são ambientes em 

que o desejo de ir e vir está comprometido. Ali “o espaço da intimidade se reduz de forma 

drástica. Onde a pessoa se sente limitada a uma categoria de corpo-objeto, obrigada a se 

submeter, “para seu bem”, às decisões dos outros.” (PETIT, 2013, p. 67). Quando se está 

arrasado, quando corpo já não responde mais, quando a fraqueza toma conta, “a reconstrução 

de uma representação de si, de sua interioridade, pode ser vital.” (2013, p. 68). Já afirmavam 

em conversas Eco e Carrière que o importante na leitura de literatura não era “ler a todo 

custo” (2010, p. 226), fazer uma leitura dinâmica, mas sim conseguir encontrar um propósito 

primordial de subsistência nela. 

 

UM DEVER DE UM MODO DE VER 

 

Petit compreende que a leitura tem um importante papel na descoberta na construção 

de si mesmo como pudemos demonstrar neste texto. É essa força de vida que ela acredita que 

a leitura possa garantir em suas pesquisas. É a possibilidade de reconstrução de vida, de si 

mesmo, de uma salvação pela leitura. Não pretendemos ignorar os problemas que fazem 

com que esses sujeitos se encontrem nessa situação de necessidade de resgate, porém 

acreditamos que as leituras feitas, a que se refere a antropóloga, ultrapassam o sentido desta 

atividade, mesmo que realizada esporadicamente. 
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CONTE OUTRA VEZ: RELENDO E REVIVENDO 

 

Gloria de Lourdes Silva de Oliveira Melo (UNIR) 
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Resumo: A literatura, apesar de sua importância na formação de leitores e de escritores 

ainda é, na contemporaneidade, escamoteada na escola. E, apesar de o baixo índice de 

alfabetismo do Brasil reclamar atenção à prática da leitura e da escrita significativa, 

perduram procedimentos que vêem a literatura unicamente como forma de entreter, 

desconsiderando assim as várias possibilidades de aprendizagem que ela oportuniza. Este 

artigo, contudo, vem sob o tema “A importância da literatura infantil e juvenil para o 

redimensionamento do conhecimento de mundo”, expor o Projeto “Conte outra vez”. Esse 

projeto realizado junto às turmas dos 9º Anos do Ensino Fundamental II, na Escola Marcelo 

Cândia, em Porto Velho/RO, partiu do pressuposto de que a literatura pode colaborar para 

com a formação de leitores e de escritores, além de defender que, cabe à escola o papel de 

focalizá-la e de desenvolver atividades de leitura e de escrita que atentem para os mais 

variados objetivos de leitura. Diante disso, o projeto buscou compreender, de que forma os 

alunos podem ter seus conhecimentos de mundo expandidos por meio da leitura de textos 

literários infanto-juvenis. A metodologia percorrida, nesse contexto, foi a pesquisa-ação, 

visto agir diretamente sobre os sujeitos pesquisados, na intenção de alterar a realidade 

destes, a partir de suas necessidades de aprendizagem e de aumento de compreensão quanto 

à intertextualidade. Os resultados do projeto, por sua vez, mostraram que as literaturas 

infantil e juvenil, a partir da perspectiva do letramento, contribuem significativamente para 

com a aprendizagem qualitativa e coerente dos alunos, no que concerne a sua formação 

reflexiva, crítica e participativa na sociedade, além de lhes garantir acesso aos bens 

culturais acumulados pela humanidade. 

Palavras-chave: Formação. Literatura. Letramento. Projeto didático. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é um país que, apesar dos esforços empreendidos para se deter a continuidade do 

analfabetismo, ainda concentra mais de 13 milhões de pessoas de 15 anos ou mais que não sabem 

ler e escrever, conforme índices do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) do ano 

de 2014. O problema se agrava, quando os dados das provas de escala nacional como a Prova 

Brasil e a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) revelam que grande parte dos alunos do 

Ensino Fundamental apresentam sérios problemas de leitura e de escrita. Essa história de 

analfabetismo urge ser rompida, e a escola é o aparelho social responsável por essa mudança. 

Não basta disponibilizar material gráfico aos alunos, é necessário, sobretudo, práticas de 

ensino e aprendizagem coerentes que promovam o engajamento dos alunos na leitura, desde para 

atender funções sociais a necessidades individuais. Foi vinculada a essa perspectiva que o Projeto 

“Conte Outra Vez” se materializou na Escola Marcelo Cândia, Subsede I, em Porto Velho, 

Rondônia. 

Nesse sentido, sob a temática “A importância da literatura infantil para o 

redimensionamento do conhecimento de mundo”, este artigo foi delineado para responder a 

questão: como a literatura infantil e juvenil pode colaborar para o envolvimento dos alunos do 

Ensino Fundamental II nas práticas de leitura e de escrita, expandindo seus conhecimentos de 

mundo?. Isso por que objetivamos refletir acerca da importância da literatura na formação dos 

alunos, enquanto sujeitos de linguagem. 
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No intuito de responder à indagação levantada, primeiramente lançaremos nosso olhar para 

o papel da escola em formar leitores e escritores e, em seguida, para a importância da literatura 

infantil e juvenil nesse contexto, isso vinculado à explanação de um projeto didático realizado 

junto a alunos do 9º Ano do Ensino Fundamental II e aos resultados promovidos pelo projeto. O 

método utilizado para o trabalho foi a pesquisa-ação, uma vez que além de buscar compreender a 

situação estudada, também visou-se intervir nela, modificando-a (SEVERINO, 2001, p. 120). 

 

O PAPEL DA ESCOLA NA FORMAÇÃO DE LEITORES E ESCRITORES 

 
Sendo a instituição social responsável pelo ensino na sociedade moderna e grafocêntrica, a 

escola é o aparelho estatal detentor do papel de formar cidadãos leitores e escritores. Essa função, 

contudo, ainda é um desafio na contemporaneidade em nosso país, considerando os baixos níveis 

de competência leitora corroboradas pelo índice de alfabetismo pleno, apresentado pelo Indicador 

de Alfabetismo Funcional (INAF). O INAF revelou que no período de 2011-2012, apenas um em 

cada quatro brasileiros dominava plenamente as habilidades de leitura, de escrita e matemática, 

conhecimentos considerados essenciais pela LDB 9.394/96, a qual prescreve que 

 

Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, gratuito na escola pública 

iniciando-se aos 6 anos de idade, terá como por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: 

I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da 

leitura, da escrita e do cálculo [...]. 

 

Considerando-se que a escola é uma conquista da sociedade e não um serviço prestado pelo 

governo às massas, defendemos que esta deve primar pela formação leitora e escritora dos alunos, 

garantindo seus direitos de aprendizagem de forma qualitativa. Nesse contexto, as práticas de 

leitura e de escrita necessitam avançar, indo além das atividades simplistas que se restringem ao 

contexto escolar. É urgente a busca pelo letramento, definido por Kleiman (1995, p. 18) como 

“um conjunto de práticas que usam a escrita como sistema simbólico e como tecnologia, em 

contextos específicos, para objetivos específicos.”. 

A leitura, focalizada nessa perspectiva, é uma atividade de poder, a qual fundante de 

ideologias, inserida na dimensão social do letramento, opera como divisor de águas na vida dos 

cidadãos. Pois, como ressalta Antunes (2009, p. 193), a leitura “permite o acesso ao imenso acerco 

cultural constituído ao longo da história dos povos e possibilita, assim, a ampliação de novos 

repertórios de informação.”, assertiva que responde ao direito do acesso aos bens culturais da 

humanidade por parte dos alunos e, consequentemente sua inclusão ao mundo letrado, como 

sujeito interagente, reflexivo, autônomo e não passivo às situações, às tomadas de decisão e às 

mudanças sociais. 

Nesse contexto, entende-se que as habilidades de ler e de escrever são complexas 

(SOARES, 2012). Não são sinônimas de decodificar e codificar, mas sim de ser capaz de utilizar 

a tecnologia mais moderna eclodida pós-revolução industrial, por ocasião do surgimento da 

imprensa nos mais variados episódios sociais. E, como tal tecnologia revolucionária, destaca que, 

na sociedade grafocêntrica, elas simbolizam poder, constituição de sujeitos e, por conseguinte, 

direcionam a organização social. 

Diante desses pressupostos, o projeto “Conte Outra Vez” foi desenvolvido na Escola 

Marcelo Cândia, Subsede I, em Porto Velho, RO, junto a turmas de 9º Anos. Objetivando motivar 

os alunos à prática da leitura e da escrita, foram realizadas leituras, resumos, análises, pesquisas 

de textos, debates, produções de livros, e dramatização de histórias, utilizando a literatura infantil 
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e juvenil como base. O projeto teve a duração de um ano, culminando em uma atividade dentro e 

fora do ambiente escolar dos alunos sujeitos do projeto. 

É importante, frisar, em projetos que tematizam a leitura, entretanto, que há pelo menos 

nove objetivos para a prática desta habilidade, as quais, conforme Solé (1998, p. 92-100) são: ler 

para obter uma informação; ler para seguir instruções; ler para revisar o próprio texto; ler para 

obter uma informação de caráter geral; ler por prazer; ler para aprender; ler para comunicar um 

texto a um auditório; ler para praticar a leitura em voz alta; e ler para verificar o que compreendeu. 

Assim, coadunando com essa perspectiva, atividades de ativamento dos conhecimentos prévios 

dos alunos são necessários de serem problematizados, para que, de modo significado, os alunos 

possam ser estimulados à leitura e à produção escrita (SOLÉ, 1998). 

A respeito de conhecimento prévio, entendem-se os conhecimentos internalizados pelos 

alunos, por meio de sua cultura local e saberes que já possui independente de sua escolarização 

(VIGOTSKI, 2010). E foi por observar que uma grande parcela dos alunos dos 9º Anos não 

conheciam clássicos da literatura infantil e que devido a esse desconhecimento apresentavam 

dificuldades de compreensão na leitura de outros textos nos quais a intertextualidade se 

enunciava, foi uma das razões que motivou a criação do projeto; e, outra foi a compreensão de 

que a literatura é um instrumento pertinente ao redimensionamento dos conhecimentos de mundo 

dos alunos, e que este redimensionamento cabe à escola promover. 

Tendo esclarecido, o papel da instituição escolar no processo de ensino e aprendizagem da 

leitura e da escrita, focalizaremos a seguir a importância da literatura infantil e juvenil na 

formação dos alunos, especificando como ela foi abordada no “Conte outra vez” e que resultados 

promoveu. 

 

A LITERATURA INFANTIL E A LITERATURA JUVENIL 

NA FORMAÇÃO DE LEITORES E ESCRITORES 

 

O que diferencia o homem dos animais é a sua capacidade de linguagem. Sendo um ser 

dotado de linguagem, é capaz de interagir com os outros por meio dela, significando-a e alterando-

a a depender de suas finalidades, e de seu contexto social, político, cultural e histórico. Nesse 

contexto, a interação por meio dos discursos materializados é fundamental, devido à 

caracterização sincrônica e diacrônica que carrega e manifesta (BAKTIN, 2014). A literatura 

infantil e a juvenil não fogem desse apanágio. 

Não é do nosso propósito aqui, apontar destinatários específicos para a literatura infantil e 

para a juvenil. Nossa posição, porém, é de que qualquer sujeito que se interessar por essa 

materialização discursiva nela tem a liberdade de deleitar-se. Mas não, só. Como em senso comum 

é muitas vezes concebida, essas literaturas não servem apenas para entreter e motivar a 

criatividade. Elas também são dotadas de significativa informatividade, historicidade e promoção 

de ideologias. Daí a importância de a escola tratá-la de forma sistemática e coerente, pois como 

denuncia Soares (2008, p. 06) 

 

o que se pode criticar, o que se deve negar não é a escolarizaçâo 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 

transformar o literário em escolar, desfigura-o, desvirtua-o, falseia-o. 

 

Em outras palavras, a literatura não deve ser reduzida a entretenimento, por que sendo 

verossímil, parte de mundos possíveis, representa culturas e histórias que se inspiram na realidade 
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concreta ou imaginada (FERRAREZI JR, 2008). Por isso, o uso da literatura na escola é sugerido, 

a fim de possibilitar aos alunos observarem o mundo por meio de olhares críticos, reflexivos, 

estéticos, subjetivos uma vez que à literatura é permitida elocução mais profunda e abrangente, 

desprendida de convenções próprias dos textos classificados como objetivos e não ficcionais. 

Retomando a questão posta em análise no início deste trabalho, a qual foi: como a literatura 

infantil e juvenil pode colaborar para o engajamento dos alunos do Ensino Fundamental II nas 

práticas de leitura e de escrita e expandir seus conhecimentos de mundo?, salientamos que o 

projeto de leitura e de escrita aqui compartilhado, perseguiu procedimentos didáticos que 

possibilitaram aos alunos maior contato e envolvimento com a literatura, de modo que a 

compreensão leitora e a prática discursiva gráfica foi redimensionada. 

As etapas de desenvolvimento do projeto foram seis: primeiramente levantamento dos 

conhecimentos prévios dos alunos a respeito da literatura; em segundo lugar, a contação de 

histórias clássicas aos alunos por parte da professora; em terceira etapa, visitas à biblioteca e 

leitura de literaturas infantis escolhidas pelos alunos; no quarta momento, produção de resumos, 

análises das literaturas lidas, e de livros infantis e socialização destes; na quinta etapa, 

dramatização de histórias; e por fim, a avaliação do projeto pelos alunos e pela professora. 

A culminância do projeto, por vez, se deu em dois momentos, a saber: primeiro na 

apresentação teatral de clássicos da literatura infantil a crianças de 1º ao 5º de duas escolas 

municipais, e depois na contação de histórias a essas crianças e doação de literaturas infantis 

produzidas pelos próprios alunos. 

No início do projeto, não familiarizados com essas literaturas, os alunos se mostravam 

desmotivados, contudo com o intenso contato que começaram a ter com elas, a motivação foi 

sendo evidenciada. Contos de Grimm - como “Os sete corvos”; contos de Charles Perrault – como 

“A Bela Adormecida” e “Gato de Botas”; histórias maravilhosas de Andersen – como “O patinho 

feio”, “A pequena vendedora de fósforo”, e “Polegarzinho”; a obra de Monteiro Lobato – 

“Reinações de Narizinho”; de Daniel Defoe – “Robison Crusoé”, dentre outras literaturas de 

autores como Lygia Bojunga, Ana Maria Machado, Chico Buarque, e Ruth Rocha foram lidas, 

debatidas, analisadas e dramatizadas. 

Na etapa que correspondeu à produção, o envolvimento dos alunos foi intenso. Em duplas, 

avaliavam os escritos dos colegas, sugeriam alterações, reescreviam as obras, selecionavam as 

mais adequadas ao público que seriam doadas (crianças de 6 a 12 anos) e organizavam o varal 

para exposição das literaturas produzidas para serem socializadas com as crianças e entregues a 

elas. Quanto a apresentação teatral nas escolas, os alunos se organizaram por histórias a serem 

socializadas às crianças, sendo as peças apresentadas: “O chapeuzinho vermelho”; “Deu a louca 

do conto de fadas”; “O ladrão da alegria”; “Menina bonita do laço de fita” e “Quem quer casar 

com a dona baratinha”. 

Para avaliar o projeto, além da avaliação contínua por meio da participação e do 

engajamento dos alunos, considerou-se a redação de um texto expositivo, relatando as 

aprendizagens a que chegaram. A mais enfatizada foi o desenvolvimento de cooperação, e de 

colaboratividade, já que as atividades em grupos foram constantes; seguida foi enunciada 

declarações de que a visão deles com relação a leitura havia mudado, e que passaram a gostar de 

ler; também destacaram que ter contato com as crianças e realizar a contação de histórias a elas, 

os conscientizou da importância da valorização da criança e os emocionou – ao passo que 

declararam não esquecer jamais a experiência que tiveram. 

Pela professora, o projeto foi avaliado em cada etapa, através dos relatos de experiência 

registrados, das produções dos alunos, do teatro e da contação das histórias, da redação final dos 
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alunos, e do reconhecimento do “Conte outra vez” por parte das escolas envolvidas no projeto e 

de outras que, ao tomarem ciência dele, o solicitaram em suas escolas. 

É importante, contudo considerar os parâmetros pedagógicos os quais sedimentam o 

trabalho com a literatura infantil e juvenil na escola. Segundo Britto (2009) eles são três. O 

primeiro aponta para a pedagogia da motivação, cuja crença baseia-se que para ser interessante e 

atraente a escola deve adotar formas de educação aleatória, desprovida de formalidade, de cunho 

meramente lúdico, nesse sentido a literatura serviria apenas como passatempo. Por outro lado, o 

segundo parâmetro concebe a literatura como manifestação e representação da cultura, visão na 

qual se indagaria o belo, o estável, as estruturas de mundo, sua constituição e lógica 

inquestionável. E, por último, o terceiro parâmetro defende a literatura como base para ensino de 

conteúdos, vista dessa forma como literatura pretexto, como ritual para o imediato. Nesse víeis, 

ela é entendida como informativa apenas. 

O “Conte outra vez” perseguiu o segundo parâmetro pedagógico de que trata Britto, 

contudo, considerando as possibilidades múltiplas de aprendizagem que esta oportuniza os dois 

outros parâmetros em momentos específicos também foram evidenciados. 

Diante das reflexões aqui esboçadas e da análise do projeto realizado, advogamos que a 

literatura infantil e a literatura juvenil podem colaborar significativamente para com a 

aprendizagem dos alunos, bem como para o redimensionamento de conhecimento de mundo 

destes, visto a mobilização de vários conhecimentos de áreas diversas serem focalizados. E, 

ratificamos que a contemplação da literatura na escola promove a aprendizagem das habilidades 

de ler, escrever, mas, sobretudo de conviver, de conhecer, de se conhecer, e de pensar, portanto 

um instrumento linguístico riquíssimo ao trabalho dos professores na formação de leitores e 

escritores. 

 

CONCLUSÃO 

 

A pesquisa-ação, realizada por meio do Projeto Conte Outra Vez, teve como objetivo 

motivar os alunos dos 9º Anos da Escola Marcelo Cândia – Subsede I, em Porto Velho, Rondônia, 

à prática da leitura e da escrita. Diante disso, considerou que à escola cabe o papel de formação 

de leitores e de escritores e que a contemplação da literatura na escola pode ser realizada em três 

parâmetros pedagógicos diferentes. O letramento, como a focalização dos bens linguísticos, 

enquanto construtos funcionais sociais, também foram considerados, visto ser a literatura uma 

representação de mundos e, por sua manifestação intertextual promover o redimensionamento dos 

conhecimentos dos alunos. Nesse sentido, os resultados do projeto evidenciaram que a leitura e a 

escrita na escola urge focalizar a literatura, e esta não como um objeto meramente de 

entretenimento, mas a partir de objetivos específicos para fins tanto sociais quanto para responder 

a necessidades individuais. Isto nos levar a sugerir que a literatura deixe de ser marginalizada nas 

aulas de linguagem, pois aos alunos devem ser garantidos o acesso à literatura de qualidade e 

vivências de situações de ensino e aprendizagem que não escamoteiem os benefícios dela. 
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RELEITURA MULTIMIDIAL DO LIVRO IMPRESSO 

 

Grazielle Tavares (UPF) graziellet@gmail.com 

 

Resumo: O estudo em questão refere-se às contribuições que práticas leitoras favorecem na 

formação do leitor, especificamente de contação de histórias, realizada por alunos do 4
0 

ano 

das séries iniciais do ensino fundamental, de uma instituição escolar, localizada na periferia 

da cidade de Curitiba (PR). Objetiva-se desenvolver práticas leitoras com estratégias e 

suportes diferenciados que levam a construção do sujeito leitor. Os preceitos teóricos dessa 

investigação estão pautados em Cademartori (2012), Cavalcanti (2002), Rolla (2010), Silva 

(2008) e Busatto (2005). A metodologia fundamenta-se nos estudos de Prodanov e Freitas 

(2009). A pesquisa é de natureza qualitativa, primeiramente desenvolvida por meio 

bibliográfico; no segundo momento, assume peculiaridades de pesquisa-ação, por interagir 

e direcionar o grupo de alunos ao aprendizado. Como procedimento técnico, utilizou-se a 

contação da história pela pesquisadora para a turma selecionada; apresentação do livro e 

ilustrações; elaboração do conto por meio de desenho pelos alunos; gravação da narração 

pela criança; confecção do filme/livro com auxílio de recursos tecnológicos Movie Maker, 

pela investigadora; postagem da obra realizada na internet e apresentação para os 

discentes. Com o estudo, observou-se que práticas leitoras atraentes e que contribuem para 

o leitor desenvolver-se, desde que oportunizado meios do sujeito envolver-se e interessar-se 

por tal ação, motiva o aprendizado, eleva a autoestima e provoca nos colegas, que não estão 

envolvidos no projeto, o desejo de participar dessa prática. 

Palavras-chave: Literatura infantil. Contação de histórias. Ilustração. Suporte tecnológico. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O tema deste estudo é práticas leitoras desenvolvidas para alunos dos quartos anos das 

séries iniciais do Ensino Fundamental em uma escola pública na cidade de Curitiba (PR), no meio 

oral, impresso e multimidial, que levam a formação do leitor. A delimitação refere-se à ampliação 

do conceito de leitura, por meio de vivências leitoras que se estendam além do livro de literatura 

infantil, mas com propostas inovadoras, a fim de despertar o leitor em potencial existente nos 

discentes que estão iniciando sua formação na educação básica. Este estudo enquadra-se na linha 

Literatura Infantil e suas relações com a imagem. Investigações que visam à formação do leitor 

são relevantes, pois buscam soluções para o leitor cultivar e manter o interesse pela leitura. 

O problema de pesquisa é: a leitura nos anos iniciais do ensino fundamental, quando 

conduzida por questões acadêmicas, privilegia a alfabetização e esquece-se de despertar o aluno 

leitor? Primeira hipótese: as abordagens que visam apenas o desenvolvimento da decodificação 

do sistema gráfico, não levam em conta a necessidade de promover a leitura nos primeiros anos 

de escolarização. Segunda hipótese: a leitura compreendida como instrumento de aprendizagem 

de conteúdo, desvincula-se da ludicidade, torna- se pouco atraente. Objetiva-se formar leitores 

por meio de vivências leitoras, utilizando estratégia e recursos variados como a contação de 

história, o livro de literatura infantil impresso, a participação do aluno na ilustração e narração 

que conduza a criação de um filme multimidial. 

O arcabouço literário baseia-se em Cademartori (2012), Cavalcanti (2002), Rolla (2010), 

Silva (2008) e Busatto (2005). A metodologia aplicada nesse estudo fundamenta-se em Prodanov 

e Freitas (2009). A pesquisa é de natureza qualitativa, iniciou-se pelo arcabouço bibliográfico, 

depois utilizou-se a pesquisa-ação, por interferir na realidade apresentada. Procedimentos 

técnicos adotados pela pesquisadora: informar aos sujeitos alvos da pesquisa as estratégias que 
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seriam abordadas durante o projeto; contar a história; apresentar as ilustrações do livro; solicitar 

que a obra seja desenhada pela turma; dividir os grupos; disponibilizar o texto para as crianças 

levarem para casa; verificar quem memorizou a história; gravar a narração desenvolvida pelo 

discente; criar o livro com uso de Movie Makier e apresentar o resultado do trabalho para a turma. 

O artigo está estruturado em três seções. A primeira tratará sobre as estratégias de leituras 

empregadas no meio escolar, com ênfase na leitura, na contação de história, na literatura infantil 

e na importância da ilustração. A segunda apresentará o trabalho desenvolvido e a análise das 

nuances que compuseram o projeto. Arremata-se com as considerações finais, permeadas pela 

contribuição dos teóricos e as primeiras conclusões verificadas após o estudo. 

 

LEITURA PEDAGÓGICA 

 

No Brasil, é delegada à escola a socialização do saber historicamente acumulado, dessa 

forma, é de sua responsabilidade buscar recursos pedagógicos, para orientar o desenvolvimento 

dos alunos que frequentam a instituição. A LDB 9394/9680 
(Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação) norteia o ensino formal, estabelece a função atribuída ao sistema escolar, especifica 

como formação básica o aprendizado da leitura e escrita, meio que qualifica o cidadão para atuar 

socialmente. 

Legalmente, é inegável a preocupação com a leitura na educação básica, no entanto, a 

preocupação no início do ensino fundamental direciona- se ao processo de alfabetização, ou seja, 

que tenha condições de decifrar o sistema escrito. Por esse motivo, muitos docentes empregam o 

livro em suas aulas, como recurso para atingir tal objetivo, e o utilizam de maneira didática, de 

modo que esse suporte passa a ser o meio para ensinar o conhecimento. No entanto é preciso 

salientar que os 

 

Livros, em que predominam intenções ideológicas ou pedagógicas, e que têm por objetivo 

primordial transmitir informações de ordem prática, não privilegiam a fantasia nem a aventura 

individual do leitor com os sentidos múltiplos que um texto literário é capaz de suscitar 

(CADEMARTORI, 2012, p. 48- 49). 

 

Aspectos estéticos e literários, que comumente formam o leitor, são relegados a segundo 

plano, privilegia-se a transmissão de conteúdos por meio de obras que não inspiram o sujeito a 

mergulhar no mundo da fantasia, e a encontrar-se em obras de qualidade. Volta-se a aspectos 

pedagógicos, favorecem os desejos da escola, que visam contemplar conhecimentos acadêmicos, 

por meio de livros, supostamente, de literatura infantil. Tal ação dá a impressão que a leitura não 

é prazerosa, que sua função é prover o conhecimento sistematizado, destituído de imaginação, 

sentimento e outras sensações próprias do ato de ler. 

A leitura, quando bem trabalhada em sala de aula, pode levar o aluno a se aproximar dos 

livros, por meio de recursos que movimentam o sujeito a se aventurar pelo mundo das letras, 

despertar a sensibilidade e a imaginação no leitor. SILVA (2008, p. 25) comenta que a literatura 

é “[...] palavras em liberdade, de infinitos caminhos e direções, puxando o interlocutor para a 

prática da participação e do prazer”. Ao professor cabe a tarefa de instigar no aluno reflexões 

presente nas entrelinhas, nas imagens, baseando-se em suas concepções históricas do mundo, da 

sociedade e do homem. Dialogar com as diferentes facetas apresentadas na obra, favorece o 

movimento emancipatório do sujeito em relação a si mesmo e ao seu meio. 

                                                 
80 Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional . 
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A autonomia provocada pela literatura conduz o leitor a reflexões sobre as circunstâncias 

que o cerca, e com este aprendizado, é possível pensar e agir criticamente. Na medida em que não 

é influenciável, torna-se uma ameaça, pois é conduzido por si mesmo. A leitura incentiva 

 

A busca e o alargamento da compreensão dos fenômenos da vida, indo mais a fundo e 

posicionando-se criticamente como leitor – esta, sem dúvida, uma das finalidades básicas de toda 

incursão em livros de literatura. Uma incursão que é, em si mesma, eminentemente pedagógica 

porque instigadora de reflexões e, por si mesmo, geradora de aprendizagens (Silva, 2008, p. 32).  

 

A leitura libertadora, realizada em sala de aula, exige do docente a superação do sistema 

de ensino tradicional, no qual existe uma única resposta considerada correta no momento da 

interpretação do texto. Cabe despertar inquietações nos alunos, trazer à tona possibilidades, 

para expor opiniões diferenciadas sobre o texto. Dessa forma, pode-se afirmar que o trabalho com 

“A literatura se expressa na contradição, no paradoxo, naquilo que não se deixa traduzir por uma 

resposta única e por um sentido simples” (CADEMARTORI, 2012, p. 42). Encorajar o sujeito a 

emitir seu ponto de vista, torna-o mais crítico e menos suscetível a seguir cegamente as 

coordenadas impostas - seja pela escola, sociedade, ou outra variável - pois demonstra que uma 

produção pode ser entendida por suas múltiplas explanações. 

A literatura, quando transpõe as paredes da sala de aula e avança para as vivências 

cotidianas, transforma-se em elemento essencial para direcionar o aluno diante da vida. Dessa 

forma, o processo de ensino da leitura necessita de criatividade, a fim de buscar estratégias 

diferenciadas, para tocar o aprendiz subjetivamente e transformá-lo em leitor. “Não basta que a 

escola promova o lúdico, a brincadeira e a leitura dentro de um clima de prazer. É fundamental 

que aprender a ler e a gostar de ler tenha um sentido na vida de cada um” (CAVALCANTI, 2002, 

p. 77). Usualmente emprega-se nesse processo a contação de histórias, meio de sensibilizar o 

discente a experimentar a leitura em suas ações diárias. 

A arte milenar de contar histórias surge como artifício adotado pela escola para atrair a 

atenção dos alunos, incentivá-lo a desenvolver o interesse pela leitura, e algumas vezes transmitir 

conteúdos acadêmicos. No entanto, alguns professores apenas leem à narrativa em sala, sem 

provocar o encantamento que leva o ouvinte a dar asas a sua imaginação e a envolver-se nas 

amarras da literatura. Cavalcanti (2002, p. 122) esclarece que “É necessário que se tenha 

sensibilidade e conhecimento do assunto, pois a Literatura infanto-juvenil não se reduz à contação 

de historinhas ou a um momento de diversão como muitos pensam”. 

A narração tradicional de histórias, aquela em que a oralidade exerce com maestria sua 

função de dar vida ao conto, fornece elementos para o espectador imaginar o que compõe o enredo 

da trama. Assim, o sujeito será conduzido a se apropriar de sua criatividade; a desenvolver a 

empatia, por se colocar no lugar do personagem; a vivenciar diferentes acontecimentos. “Um 

olhar distanciado para o espaço da narração mostra que a relação entre contador de histórias, o 

ato narrativo e o ouvinte nada tem de ingênuo ou simples. Essa relação oculta uma trama de muitas 

marcas” (BUSATTO, 2005, p. 34). 

É inegável a importância do modo clássico para contar histórias, no entanto, é importante 

ressaltar que há outras estratégias que podem colaborar com a formação do leitor. Entre as 

metodologias empregadas, utiliza-se a leitura do livro de literatura infantil e apresentação das 

ilustrações que, “[...] é toda imagem que acompanha um texto, mas nem sempre está ligada 

diretamente a ele. Pode ser apenas um elemento decorativo do livro, pode ser fiel ao texto ou 

ainda ir além do texto, trazendo-lhe dados novos” (ROLLA, 2010, p. 1). Dessa forma, há obra 

que é necessária à leitura global da produção, ou seja, da imagem e das palavras, para o sentido 

tornar-se claro. 
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A ilustração tem sempre um propósito, nada é casual e a pura contemplação da imagem não faz 

parte de sua especificidade. Isso não impede que o leitor tenha sua própria leitura da imagem, 

embora esteja em jogo a capacidade do ilustrador de materializar a sua visão do texto em uma 

forma concreta e palpável que sempre particulariza a interpretação (ROLLA, 2010, p. 3). 

 

Apesar de elementos semelhantes utilizados nas artes plásticas, ela se difere da ilustração, 

pois necessariamente sua função é contar uma história. A sua importância vai além de um desenho 

bem feito, refere-se a diferentes especificidades, com propósitos claros, que levam o leitor a 

compreender a narrativa pelo próprio olhar. 

As duas técnicas empregadas para a mediação de leitura são válidas, cada qual apresenta 

aspectos diferenciados a ser desenvolvidos no leitor em alguma ocasião. A contação de história 

traz a magia das palavras, descreve com riqueza o panorama narrativo, pois “Detalhes são 

minúcias traduzidas por descrições e funcionam como nutrição para o imaginário, pois elas 

proporcionam o quadro visual responsável pelo envolvimento do ouvinte” (BUSATTO, 2005, p. 

46). Por outro lado, a leitura da história com o apoio do livro, presenteia o aluno com sensações 

visuais, que colabora com sua formação estética e literária. 

 

VIVÊNCIA LEITORA - RESULTADO E ANÁLISE 

 

O estudo em questão visa a formação do leitor, por meio de aplicação, reflexão e análise 

de práticas leitoras, realizadas para alunos do 4
0 

ano das séries iniciais do Ensino Fundamental, 

de uma escola municipal localizada na cidade de Curitiba (PR). Optou-se por essa turma, pois a 

maioria dos alunos consegue ler, demonstra interesse em participar de propostas inovadoras e 

dedica-se a realizar com desenvoltura as tarefas solicitadas. 

Esta etapa iniciou com a apresentação do projeto pela pesquisadora para o grupo 

selecionado, que se mostrou interessado em participar, colocando-se a disposição para atuar em 

diferentes momentos. O intuito é transformar a literatura em um momento prazeroso, 

desvinculado da aprendizagem formal, que normalmente foca na resolução de questões de 

interpretação gramatical e/ou na avaliação do conteúdo (CAVALCANTI, 2002). Essa estratégia 

visa esclarecer que a leitura pode estar ligada a própria satisfação humana, pois é o meio de trazer 

aconchego e de conhecer a diversidade de mundos que se apresentam internamente e 

externamente. 

Após a explanação, um aluno perguntou se depois da contação de história os alunos usariam 

caderno para realizar a atividade. Essa pergunta denota claramente a visão pedagógica atrelada a 

literatura, evidencia que propostas leitoras normalmente estão estreitamente ligadas a conteúdos 

didáticos. Tal situação evidencia que o âmbito escolar preocupa-se com a transmissão do saber 

historicamente acumulado, esquece “[...] o principal motivo da escola passa pela ação de formar 

pessoas, construir identidade cultural, desenvolver o sentido de cidadania e cooperação, promover 

relações interpessoais [...]” (CAVALCANTI, 2002, p. 71). 

Para desmistificar a forma como é concebido o trabalho de literatura, torná-lo atraente e 

resgatar a dimensão lúdica e libertadora, a investigadora, que também é contadora de histórias, 

narrou um conto, oportunidade em que utilizou a expressão corporal e a modulação da voz, para 

compor o texto e dar vida aos aspectos essenciais, que levam o sujeito a desenvolver o imaginário. 

Ressalta-se que a narração oral é marcada pelo instante “[...] em que emissor e receptor entram 

em consonância no momento presente, envolvidos por sons e silêncios, movimentos e quietudes, 
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num pulsar de afetos que transcendem o espaço físico onde ocorre a ação” (BUSATTO, 2005, p. 

27). 

A história escolhida visa oportunizar diversão ao mesmo tempo em que provoca 

questionamentos no sujeito, pois o ato de “Contar histórias para crianças vai muito além de 

diverti-las porque toca em questões essenciais da existência” (CAVALCANTI, 2002, p. 44). Por 

esse motivo, optou-se pelo livro denominado Promessa do girino
2
. Esse conto relata o drama de 

um girino e de uma lagarta, que se apaixonam, mas as transformações naturais, derivadas das 

circunstâncias da vida, fazem com que o casal se separe, entretanto o desfecho revela o 

reencontro, que é marcado pelo estranhamento entre os apaixonados e a finalização ocorre de 

forma surpreendente. 

A contação de história é o instante em que o narrador e o ouvinte se envolvem 

subjetivamente nas entranhas do enredo. Momento em que o olhar, a expressão facial e a voz 

conduzem os envolvidos nesse processo a adentrar nas profundezas da produção, para extrair 

daquele instante, o ápice da consciência do presente. Com essa expressão literária “[...] é possível 

retornar à matéria humana, e ressensibilizar o mundo e o ser humano” (BUSATTO, 2005, p. 44). 

Oportunidade em que o ouvir perpassa os demais sentidos, e que a sensibilidade torna-se mais 

proeminente. A empatia com o semelhante aguça ao mesmo tempo em que o interior do 

espectador é fortalecido. 

Ao término da narração, uma aluna pediu para a história ser repetida, disse que gostou 

muito do que ouviu, e que não entendeu o motivo da lagarta não aceitar as mudanças do girino. 

Quando a pesquisadora questionou o que a levou a dar tal resposta, disse que “o amor de sua mãe 

não muda, apesar dela estar crescendo e se transformando”. A análise realizada pela discente 

denota argumentos coerentes promovidos por reflexões pessoais, que a leva a buscar elementos 

para questionar o comportamento do personagem e a validar o amor demonstrado em seu âmbito 

familiar. Compartilhando as palavras que Cademartori (2012, p. 46), quando esclarece que para 

a narrativa cumprir o seu papel “[...] precisa ter um universo de referência que possa ser 

identificado pela criança e possibilite reações por parte dela, seja por permitir organizar vivências 

que teve, seja por lhe antecipar o que ainda não foi experimentado”. 

Em seguida, os alunos foram orientados a refletir sobre os diferentes aspectos da obra, bem 

como apresentar seu ponto de vista, para questionar as nuances que compõem o conto. A 

discussão é um grande aliado na formação humana, pois apresenta a perspectiva do outro sobre o 

mesmo assunto, ademais revela que há diferentes concepções sobre uma determinada questão. 

Tal situação é vislumbrada por Cademartori (2012, p. 42) quando relata que “A literatura se 

expressa na contradição, no paradoxo, naquilo que não se deixa traduzir por uma resposta única 

e por um sentido simples”. Dessa forma, as análises promovidas durante o debate, contribuem 

para o sujeito perceber que a literatura infantil não é provida de uma única acepção, há em seu 

interior sentidos múltiplos que devem ser evidenciados, ou seja, há complexidade nas linhas e 

entrelinhas das histórias infantis, apesar de aparentar simplicidade. 

Após o debate sobre as ideias apresentadas pelos discentes, a pesquisadora dividiu a turma 

em sete grupos constituídos por quatro pessoas, para que cada equipe desenhasse a história 

relatada. Nessa ocasião, a investigadora disse que os desenhos deveriam ter uma sequência e 

contar a história narrada. Assim, cada um colocou no papel as imagens concebidas, neste instante 

puderam recontar a história, vivenciá-la por meio de suas produções, dar vida ao que até então, 

só estava presente em seu próprio pensamento. Durante esse percurso, concretiza o ato de contar, 

que nada mais é que “[...] um modo de refletir sobre os acontecimentos narrados” 

(CADEMARTORI, 2012, p. 49). 



 

 

P
ág

in
a4

8
1

 

Nessa fase, as crianças puderam expressar com liberdade sua visão sobre a narração, sem 

que houvesse influências externas. Oportunidade em que debateram sobre as diferenças dos 

personagens e dos cenários que compõe o enredo, “[...] de maneira geral, amplia o sentido das 

coisas e gera uma visão de mundo mais abrangente” (CAVALCANTI, 2002, p. 75). Dessa forma, 

os discentes notaram que cada um concebe de uma forma as imagens produzidas durante a 

narrativa, observação importante que leva ao desenvolvimento do respeito com seus pares. Além 

do mais, essa ação colabora com o trabalho em equipe, nessa ocasião é necessário entrar em 

acordo, para o desenho ser elaborado conforme o desejo do grupo. Ao término da produção, os 

discentes pareciam satisfeitos com os resultados apresentados. Grampos foram utilizados para 

prender as folhas e fazer um livro. 

Posteriormente, iniciou-se a leitura da história anteriormente contada, só que agora o livro 

foi utilizado para apresentação de suas ilustrações. A pesquisadora teve o cuidado de posicionar-

se com o material impresso voltado para o público, com o intuito dos alunos ouvirem a história e 

visualizarem a imagem. Ao final, cada um destacou suas impressões sobre a criação. A maioria 

ficou impressionada com o desenho, e disse que a figura contribuiu para o entendimento do texto. 

Quando se utiliza a obra no âmbito escolar “A ilustração não deve ser vista isoladamente, mas no 

conjunto da obra e na sua associação - direta ou indireta - ao texto” (ROLLA, 2010, p. 3). 

Feito isso, iniciou a fase de preparo da criança que iria narrar a história, para posteriormente 

gravá-la no computador. Alguns educandos se prontificaram a memorizar a história, outros não 

mostraram a mesma motivação. Nessa ocasião, tiveram liberdade para decidir se havia vontade 

de estudar a obra minuciosamente. Cinco pessoas levaram o texto para casa. No encontro seguinte, 

depois de sete dias, duas alunas afirmaram que gostaram muito da história, motivo que as fizeram 

debruçar sobre o texto com profunda intensidade, a ponto de decorá-lo integralmente; disseram 

que as imagens contribuíram nesse processo. Tal interesse demonstra que há relação harmoniosa 

com o ouvir e ler histórias, e por não existir cobranças pedagógicas a leitura favorece as 

descobertas de mundos interiores e exteriores (CAVALCANTI, 2002). 

Logo que a pesquisadora constatou que as alunas memorizaram o texto, iniciou a fase de 

dar ritmo, intensidade, emoção, para a história ser realmente contada. Então, em um local 

silencioso, para não receber interferências externas, ocorreu a primeira gravação; utilizou-se um 

computador conectado a um microfone. Após esse processo, as narradoras puderam se ouvir e 

observar sua voz dando vida ao enredo. Esse distanciamento leva a autoavaliação, tal 

aprendizagem contribui para o sujeito perceber possíveis melhoras nesse processo. Observou-se 

tal ação quando, uma das alunas disse que não gostou do resultado, pois notou que parecia estar 

engasgando durante a fala. Nesse momento, as discentes quiseram refazer o trabalho. Sugestão 

aceita pela investigadora, que propôs o uso do livro como suporte para auxiliá-las no processo. 

Durante a semana ocorreram algumas gravações até chegar ao ponto em que as narradoras 

manifestaram-se orgulhosas e confiantes para apresentar aos seus colegas o trabalho 

desenvolvido. Nessa fase, observa-se que as crianças participantes do processo passaram a 

vislumbrar a leitura de forma diferenciada, como um instrumento prazeroso e de descoberta de 

suas potencialidades. Essa proposta está presente nos estudos de Silva (2008, p. 26) “As vivas 

experiências de fruição da obra literária: verdades extraídas e construídas, pelo trabalho de 

interpretação do sujeito-leitor situado na distração compromissada da leitura”. 

Para finalizar a proposta, a pesquisadora registrou, por meio fotográfico, os desenhos 

criados pelos grupos dos alunos. Nessa ocasião, perceberam que as produções desenvolvidas no 

meio escolar, não precisam ficar esquecidas em uma pasta ou escondida em um caderno, elas 

podem ser apresentadas e valorizadas. Ademais, os discentes vivenciaram a profissão de 

ilustrador, o que os levou a ter ciência de mais uma opção no mundo do trabalho. Oportunidade 

para conhecer as atribuições desse profissional que “é co-autor ou primeiro leitor da obra, o que 

delineia, de uma certa forma, a leitura do receptor” (ROLLA, 2010, p. 3). 
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A estratégia de leitura expandiu-se para outros suportes, com a imagem e a narração 

transferidas para o computador. A conjunção desses dois elementos culminou na transformação 

de pequenos vídeos, por meio de um software denominado Windows Movie Maker. Após a 

história ser montada e editada foi apresentada para seus criadores, que ficaram impressionados, 

felizes e realizados com suas produções. Ao utilizar todas as produções o aluno é valorizado e 

sente-se entusiasmo para participar de outros projetos que contemplem a leitura de maneira 

diferenciada. 

CONCLUSÃO 

 

O estudo realizado teve como tema vivências leitoras desenvolvidas no meio oral, impresso 

e multimidial. Observou-se durante a pesquisa que a oralidade, efetuado por meio da contação de 

histórias, leva o sujeito a desenvolver a criatividade pela necessidade de imaginar as diferentes 

nuances da narrativa. Oportuniza reflexões e interpretações sobre o enredo através de diálogo 

entre os envolvidos. A obra impressa pode ser uma grande aliada na compreensão da história, 

principalmente quando apresentada as ilustrações que dialogam com o texto escrito. O livro “A 

promessa do girino”, forneceu elementos que ajudaram no entendimento da obra. A abordagem 

multimidial, conduz o pequeno leitor a desenvolver a leitura, com intuito de gravar a narração 

com desenvoltura e apresentá-la aos demais colegas. 

A problematização desta investigação aponta a leitura desvinculada do processo de 

alfabetização. Observou-se que o ato de ler, quando não há preocupação de cotejar resultados 

acadêmicos, leva o leitor a desprender-se dos moldes formais de ensino, para buscar estratégias 

criativas, que remetem o sujeito a entender diferentes possibilidades de leitura. Averiguou-se que 

vivências leitoras diferenciadas, que privilegiam a ludicidade, o encanto e que o aluno pode 

participar ativamente, propicia a formação do leitor. 

As limitações desta pesquisa provêm da ausência de dados, que possibilitem identificar a 

repercussão dessas práticas, na vida dos educandos envolvidos, ou seja, verificar ao longo de sua 

trajetória, como tais ações favoreceram seu interesse pela leitura. Sugere-se ampliar esse estudo, 

por meio de investigações, que tenha como enfoque estratégias leitoras realizadas nos anos 

iniciais do ensino fundamental, selecionando um grupo pré-estabelecido, para acompanha-lo 

durante sua passagem pela educação básica, para verificar se essas ações favoreceram a formação 

do leitor. 
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ÀS MARGENS DA INFÂNCIA: LEITURA DO CONTO “O RIO DAS 

QUATRO LUZES”, DO LIVRO “O FIO DAS MISSANGAS”, DE MIA 

COUTO 

 

Iolanda Cristina dos Santos (Universidade Salgado de Oliveira) 

 

Este texto tem como objetivo fazer uma apreciação do conto “O rio das quatro luzes”, do 

livro O fio das missangas, do autor moçambicano Mia Couto. Neste trabalho, contemplo 

elementos da cosmovisão africana que permeiam o enredo, e oferecem novos sentidos à infância, 

à velhice e à morte. Oralidade, memória, tradição e natureza estão aí presentes, compondo a trama 

e dialogando com os conflitos do protagonista, uma criança que resolve abdicar de sua infância, 

uma vez que não vê sentido em ser criança. A história questiona, liricamente, as relações travadas 

entre o mundo adulto e a criança, e aponta para a necessidade de uma leitura mais sensível e atenta 

aos signos próprios do universo infantil. Além da reflexão sobre o lugar perdido da infância, 

analiso os procedimentos literários empregados pelo narrador na construção deste belíssimo 

conto, que, embora tramado a partir de uma mítica africana, extrapola o local, propondo ao leitor 

um olhar para as infâncias silenciadas de outras culturas. O suporte teórico será a obra “Marcas 

da diferença”, de Rita Chaves, cujas valiosas reflexões nos auxiliam na compreensão da obra de 

Mia Couto.  

Publicado em, O fio das missangas compõe-se de 29 narrativas, realçadas mais pelo tom 

lírico que épico, e apresentam personagens cujas vozes revelam um contexto de silenciamento e 

exclusão. É neste contexto que será contemplado o protagonista, a saber, um garoto que, no auge 

da infância, desiste de viver. 

Sabemos tratar-se o conto de uma modalidade literária bastante atraente ao leitor, mas que 

exige especial empenho do autor, não pela extensão do texto, mas pelo compromisso de se manter 

a unidade de forma harmoniosa, não obstante os conflitos e tensões da trama. Além disso, o conto 

é um texto cuja leitura exige um fôlego a ser mantido da primeira à última linha, e exige do autor 

um olhar focado e bem equalizado às singularidades de cada personagem, a fim de explorar ao 

máximo as suas reações diante dos conflitos, e conseguir uma costura bem amarrada ao final. O 

número limitado de personagens, cenários e situações favorece uma construção narrativa que 

agrega todos os personagens da trama, estabelecendo elos entre os mesmos, não obstante as 

divergências e contradições sempre presentes. 

Em O fio das missangas o manuseio da escritura do conto revela a habilidosa mão do 

contista e sua sensibilidade no trato com os temas e personagens, os quais, protagonizando tramas 

específicas e particulares, ressignificam - cumprindo uma feição ou procedimento literário bem 

mia coutiano - a cosmovisão e a tradição africanas, ao mesmo tempo que estão potencializadas 

daquela humanidade que as une e as congrega ao homem de todo lugar.  

Em O rio das quatro luzes a criança é a figura central de um enredo permeado de desafios 

e embates entre crescer, envelhecer e morrer. Trata-se de uma estória que contraria a lei e o ciclo 

natural da vida. Desestimulado de viver e seguir as fases da vida, o protagonista manifesta já no 

início da narrativa, o desejo de des-existir. O garoto, cujo nome não é revelado, revela a sua mãe, 

ao ver passar um enterro, o desejo de ser a pessoa que está no caixão. “Mãe: eu também quero ir 

em caixa daquelas.” 

Na verdade, o que está nas dobras deste pedido é, mais que o desejo de morrer, mas a sua 

desesperança com relação a sua infância.  
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Estranho e improvável a manifestação de tal desejo exigirá dos pais e do avô um olhar 

atento e renovado para os insólitos motivos e desmotivações do garoto. Apesar do susto e da 

preocupação dos pais diante da inusitada revelação, estes não conseguem acolher sua dor, uma 

vez que não têm a dimensão do que isso significa para o menino. As frases utilizadas para 

aconselhá-lo são clichês que não iluminam a terra sombria em que se tornou o coração do miúdo. 

 

“– Não fale nunca mais isso.” 

“– Meu filho, você tem que gostar viver, Deus nos deu esse milagre. Faça de conta que é uma prenda, 

a vida.”  

“– Não diga isso, Deus lhe castiga.” (p.112) 

 

As falas dos pais são a negação do diálogo, uma vez que reproduzem uma forma 

generalizada de lidar com as tensões da criança, silenciando o seu conflito com a ameaça de 

punição divina à tamanha ingratidão. A voz paterna cala a voz do garoto, evidenciando um traço 

bastante presente na obra de Mia Couto, que é o silenciamento imposto às minorias, elencadas 

por crianças, mulheres, e todo tipo de anônimos. Ecléa Bosi observa que: 

 

Em nossa sociedade de classes, dilacerada até as raízes pelas mais cruéis contradições, a mulher, a 

criança e o velho são, por assim dizer, instâncias privilegiadas daquelas crueldades – traduções do 

dilaceramento e da culpa. Mas a mulher, a criança e o velho não são classes: são antes aspectos 

diversificados e embutidos por entre as classes sociais. (BOSI, 1994, p.11) 

 

No entanto, se a perspectiva do diálogo é obscurecida, nem tudo parece perdido no território 

da infância nesta narrativa de Mia Couto. O menino seguia desistindo de tudo, des-existindo, 

silenciando-se. Até que teve a ideia de ir visitar o avô, personagem que, nesta estória, e a partir 

deste ponto do nosso trabalho, pede nossa especial atenção. 

É recorrente na obra de Mia Couto a influência dos velhos na vida da comunidade e da 

família. Este aspecto de sua obra revela a importância dos mais velhos na organização comunitária 

e familiar do homem africano de um modo bem especial. Ao contrário do que ocorre no mundo 

ocidental em que o velho é descartado, excluído, e até infantilizado dentro da sociedade e da 

própria constelação familiar, na cultura africana o homem velho é razão de orgulho; é 

considerado, respeitado e buscado para fins de aconselhamento diante dos problemas que se 

apresentam. O velho na obra coutiana Mia é figura exemplar, compondo as marcas da tradição 

oral moçambicana. “Toda a obra de Mia Couto se elabora sobre o fundo e em função de 

estereótipos da actualidade moçambicana e de grupos sociais urbanos e rurais que compõem o 

mosaico étnico-cultural daquele país.” p. 68 (CHAVES, 2006, p.68) 

Nesse sentido, é válido lembrar a importância dos griots, ou contadores de histórias, 

verdadeiros mestres no ofício da palavra falada, cuja sabedoria e acúmulo de memória, são signos 

valiosos para a sociedade, e de tal modo são considerados especiais que há notícias de que em 

situações de guerra e catástrofe, estes são os primeiros a serem poupados, tendo suas vidas 

asseguradas. Daí se pode ver em que patamar os idosos são colocados, e o que eles significam. 

 

Apesar de nossos apegos atuais, nossas mágoas, dores, choques, realizações, perdas, ganhos, alegrias, 

o local que almejamos é aquela terra psíquica habitada pelos velhos, aquele lugar onde os humanos 

ainda são tão perigosos quanto divinos, onde os animais ainda dançam, onde o que é derrubado cresce 

de novo, e onde os ramos das árvores mais velhas florescem por mais tempo. (PINKOLA, 2007, p.85) 

 

É na observância deste lugar do velho que situaremos, em “O Rio das quatro luzes”, o papel 

do avô, e a diferença marcadamente estabelecida entre seu discurso e o dos pais do menino 



 

 

P
ág

in
a4

8
6

 

mediante a manifestação do desejo deste último em cessar de viver. Se, como já foi mostrado, o 

discurso dos pais se constrói por meio de clichês e frases prontas, o do avô se edifica numa relação 

profundamente dialógica com o menino, em que o falar está para o ouvir, assim como o ouvir está 

para o falar. O cuidado com a elaboração deste diálogo se manifesta através de um apurado 

desvelo com a linguagem que, neste ponto da narrativa, é potencializada em traços de tonalidades 

líricas, quase que como abrir um poema dentro do espaço do prosaico e da aridez do cotidiano. 

Portanto, faz-se oportuna e necessária a transcrição, na íntegra, deste diálogo: 

 

– Avô, o que é preciso para se ser morto? 

- Necessita ficar nu como um búzio. 

- Mas eu tanta vez estou nuzinho. 

- Tem que ser leve como a lua. 

- Mas eu já sou levinho como a ave penugenta. 

- Precisa mais: precisa ficar escuro na escuridão. 

- Mas eu sou tinto e retinto. Pretinho e retinto como sou, até de noite me indistinto do pirilampo 

avariado. (p.112) 

 

O diálogo acima é um exemplo de descoisificação da linguagem, de quebra dos clichês, de 

reinvenção da linguagem, em que esta migra do prosaico para o poético, potencializando um 

encontro entre as duas gerações: a do avô e a do neto. Aqui, o menino é acolhido numa escuta 

autêntica e profunda, e suas aflições e perguntas são tratadas de modo sábio e generoso. Em sua 

disposição para ouvi-lo, o avô o conduz, através do discurso poético, ponderando, oferecendo 

saídas. O avô possibilita ao neto oralizar sua dor, seu desejo, ainda que absurdo e assustador. No 

lugar das frases feitas, o discurso que se propõe é o poético, e só através deste é que se desconstrói 

o sentimento de desamparo da criança, pois os ingredientes lúdicos da palavra falada são 

recuperados. Assim, por meio do discurso instaurado pelo avô, a força de Thanatos se desmonta, 

pouco a pouco. O lirismo, tanto quanto o sentido da palavra falada, são fecundos neste texto, 

sobretudo no diálogo em questão, e, segundo Rita Chaves: “tem um poder misterioso e um caráter 

sagrado e traduz a recreação e a grande escola da vida...” 

Outro momento impactante desta narrativa se dá quando o garoto decide ir procurar o avô, 

e conta a este o seu estranho desejo. Os dois negociam, e fazem um imponderável pacto. O menino 

seguiria a vida, envelhecendo no lugar do avô, e o avô se tornaria criança vivendo no lugar do 

neto. Conforme o avô, as leis naturais do tempo o retirariam da vida antes. Mas ele falaria com 

Deus e lhe pediria fizesse uma troca, que o pequeno falecesse em seu lugar. Isto empolga e dá 

esperanças de morte ao menino. Uma verdadeira desconstrução dos paradigmas, como que uma 

afronta ao destino, às leis da vida e da organização do tempo. 

 

- A sério, avô? O senhor vai pedir isso por mim? 

- Juro, meu filho. Eu amo de mais viver. Vou pedir a Deus. (p.113) 

 

Fica, assim, selado este estranho acordo entre os dois, e, a partir de então, revitalizado pela 

promessa e palavra do avô, o menino passou a visitá-lo com ansiedade, na expectativa de que este 

não viesse a desistir do combinado, ao que o avô confirmava que estava tudo acertado com Deus, 

“a troca das mortes, o negócio dos finais.” (p.113) 

No entanto, a sabedoria do avô transcendia a aflição do menino, e, embora tivesse dado as 

garantias da troca, aconselhou o garoto a ir sendo criança, a se distrair enquanto não vinha a sua 

derradeira hora. Sabedoria às avessas, amor selado na invencionice de quem compreende que só 

é possível dialogar com a criança a partir do ponto em que ela se encontra, a partir do tamanho 

do seu desespero. Sabedoria de quem sabe que frases prontas e clichês não seriam fermentos para 
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o renascimento do menino. Mas sim, uma desconstrução de paradigmas, de discursos e de ações. 

Mia Couto reinventa os tempos, desarranja a linearidade, convoca Eros a visitar o território 

enrijecido do menino. O avô, nesse sentido, era a morada de Eros, que nele persistia com suas 

ultimas chamas, ainda capazes, de, por meio do discurso e da memória, incendiar o coração 

deserotizado do menino. 

Meditaremos um pouco no procedimento utilizado pelo avô para reeducar o neto nas artes 

do viver, e de ser criança. Este ensinamento se estabelece de modo implícito, e se dissolve no ato 

de contar lembranças, ativando memórias antigas de sua própria criancice. Apresenta ao neto os 

lugares secretos de sua meninice, “mostrou-lhe as grutas junto ao rio, perseguiram borboletas, 

adivinharam pegadas de bichos. O menino, sem saber, se iniciava nos amplos territórios da 

infância. Na companhia do avô, o moço se criançava, convertido em menino. A voz antiga era o 

pátio onde ele se adornava de folguedos. E assim sendo.” (p.113) 

Deste modo, enredado pela teia discursiva e memorialística do avô, o menino sem saber 

visitou a infância do seu avô, e foi aprendendo a retomar a sua, à qual, até então, não tivera acesso, 

e na qual não via sentido. Guiado, conduzido pelos fios narrativos da voz do avô, o garoto 

desenvelhece, re-existe como criança, inaugura-se. Vale pontuar que é graças ao ato de narrar, 

dispositivo poderoso e extremamente valorizado aqui, que o garoto se recupera do viver e vai 

aprendendo a meninice que não sabia. O que esta estória nos ensina é que a infância só foi 

recuperada no exercício da alteridade, na prática intensa e efetiva das trocas, permeadas pelo 

interesse, pelo diálogo pleno, e pela sabedoria do avô. Nos contos de fadas, as crianças também 

perdem cedo suas infâncias, assumem riscos, vivem precariamente, são silenciadas e exigidas ao 

máximo. São excluídas de sua infância. É vasta a literatura que trata desse tema. Aqui, de modo 

similar, mas em outros contos da literatura clássica, a criança vive em situações de risco, 

abandono, negligência, e precisa enfrentar desafios maiores que possam suportar. Neste conto de 

Mia Couto, o rio é o lugar metafórico em que a vida e a morte se cruzam. O otimismo heróico, ao 

qual se refere Bruno Bettelheim, em A psicanálise dos contos de fadas, também aqui se faz 

presente. Não significa que o final será feliz, mas que certa harmonia é possível de ser encontrada, 

ou restabelecida. A perda da esperança, mostra-nos Mia Couto, acomete também as crianças, 

sobretudo quando estas não têm paradigmas adultos de felicidade. Neste caso, paradoxalmente, a 

descoberta da alegria, das horinhas de descuido, como diria Guimarães Rosa, são devolvidas pela 

ancião da família, aquele que deseja viver, que portador de uma história, de uma vida plenamente 

vivida tem autoridade para ajudar seu neto, a fazer a travessia da velhice para a infância. 
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Resumo: Durante muito tempo, a tradição literária brasileira se manteve alicerçada sobre 

um modelo branco eurocêntrico, seja na construção ficcional das personagens e do enredo, 

seja nos espaços sociais delineados. Atualmente, no seu horizonte de representações 

simbólicas, tem cedido espaço para outros grupos étnico-raciais, a exemplo do negro, 

interagindo em diferentes meios sociais. É notória a abertura que o mercado editorial 

brasileiro concedeu para a publicação de textos com personagens negros, sobretudo nos 

segmentos das literaturas infantil e juvenil. Essa intensificação nas publicações, muito 

provavelmente, foi influenciada pela promulgação da Lei federal nº 10.639/03, que inseriu 

a obrigatoriedade do ensino de história da África e da cultura afro- brasileira na educação 

básica. Devido à forte ligação das literaturas destinadas ao público infantil e juvenil com a 

educação, a qualidade estético-literária das obras publicadas pode ser prejudicada em 

função dos interesses mercadológicos numa busca de melhoria quantitativa. Diante desse 

contexto, consideramos relevante analisar como o personagem negro, silenciado durante 

boa parte na nossa história literária, aparece na literatura contemporânea. Neste artigo, 

explicitaremos alguns resultados do trabalho monográfico intitulado “Afro-literaturas 

infantil/juvenil: negociações identitárias e relações étnico-raciais”, apresentado na UFPB. 

O trabalho tem o objetivo de destacar as peculiaridades do objeto cultural em estudo para 

delinearmos um breve percurso seguido pela literatura brasileira infantil/juvenil. Assim, 

será possível analisarmos a obra Kofi e o menino de fogo (PALLAS, 2008), de Nei Lopes, 

em sua materialidade textual (verbal e imagética) e em sua proposta discursiva e, portanto, 

ideológica, ao agregar valor social à representação do negro na contemporaneidade. 

Finalmente, destacamos como principais fontes teóricas consultadas: Coelho (2010), 

Oliveira (2009), Dalcastagnè (2008),Munanga (2006), Perrotti (1986) e Camargo (1995). 

Palavras-chave: literatura infantil/juvenil. literatura brasileira contemporânea. 

representação do negro. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Neste artigo, apresentaremos uma síntese do surgimento da Literatura infantil/juvenil 

(doravante LIJ) brasileira, suas características e também como houve a inserção dos personagens 

negros nessa produção cultural. Verificaremos se e de que forma as produções contemporâneas 

têm atendido às novas demandas sociais sem cair no mero didatismo, mantendo um equilíbrio 

entre o trabalho estético do texto (verbal e visual) e o aspecto instrumental da obra. E, assim, 

poderemos compreender de que forma essas produções podem contribuir para a (re) valorização 

das afro-brasilidades. 

Pretendemos entender como é construído o discurso da obra, se é marcadamente 

panfletária, se busca conduzir explicitamente a leitura, ou se abre espaço para a construção de 

sentidos a partir das diferentes vozes e perspectivas que aborda. Quanto aos personagens negros, 

buscaremos observar como são retratados ficcionalmente, quais funções assumem no texto e 

mailto:iranyals@gmail.com
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como se dão as relações dentro da narrativa. Verificaremos se a forma como as personagens são 

construídas contribuem para a visão positiva sobre o segmento étnico-racial81 
negro. 

Ainda, discutiremos sobre a qualidade estético-literária da obra, verificando se, no contexto 

atual, ela apresenta inovações relevantes para a produção literária contemporânea que contempla 

crianças e jovens. Não perderemos de vista, sobretudo, suas possíveis contribuições para a 

desconstrução dos estereótipos negativos socialmente construídos sobre o segmento étnico-racial 

negro e, há tempos, reforçadas por narrativas literárias. 

 

REPRESENTAÇÕES DO NEGRO LITERATURA INFANTIL/JUVENIL BRASILEIRA 

 

A respeito da constituição de uma literatura brasileira de recepção infantil e juvenil, Souza 

(2006) estabelece, didaticamente, três fases: 1. Fase de imitação (fins do século XIX até o início 

do séc. XX), na qual nos limitávamos a traduzir e adaptar a literatura europeia. Com esse objetivo, 

destaca-se a obra Contos da carochinha (1894), de Alberto Figueiredo Pimentel. Acompanhando 

os progressos do sistema educacional, emerge o filão de obras destinadas à educação escolar, os 

“livros de leitura”. 2. Fase de transição (primeira década do séc. XX à década de 1960): a 

obrigatoriedade da LIJ nas escolas faz expandir o mercado editorial com as publicações dos livros 

de leitura com intencionalidade pedagógica. Paralelamente, surgia um interesse em produzir uma 

literatura nacional. O marco dessa gênese é a publicação de Lúcia ou A menina do narizinho 

arrebitado (1920), por Monteiro Lobato. 3. Fase de expansão (a partir de 1970): a LIJ atinge seu 

auge de publicações, atraindo escritores e ilustradores para esse mercado em expansão. Esse 

material cultural funde, com mais ênfase, múltiplas linguagens e permanece com a dupla função 

de instruir e promover o prazer da leitura. No entanto, busca-se priorizar o valor estético em 

detrimento do utilitarismo implícito. Os temas também se ampliam. No século XXI, as produções 

atendem às necessidades da sociedade, sem almejar uma literatura exemplar. Mudam- se os 

paradigmas e a literatura busca uma identidade brasileira. 

Assim, devido a nossa LIJ ter sido, durante muito tempo, restrita às traduções e adaptações 

de histórias europeias, é natural que quase inexista representações de personagens negros nesses 

textos. Na fase de transição dessa literatura, já é possível ver essa representação, como é o caso 

dos personagens Barnabé e Nastácia da obra infantil lobatiana. Contudo, conforme a tônica da 

época, o negro era, majoritariamente, associado à sujeira, marginalizado, inferiorizado 

(OLIVEIRA, 2009). Conforme vai-se construindo imagens literárias do negro, ele passa a assumir 

funções não mais secundárias. Num primeiro momento, a fim de exaltar a beleza mestiça (sem 

revelar os conflitos gerados pela mestiçagem) e, provavelmente, propagar a ideia de “democracia 

racial”, obras como Menina bonita do laço de fita (1986), de Ana Maria Machado e O menino 

marrom (1986), de Ziraldo ilustram esse momento da fase de expansão da LIJ. 

O limiar do século XXI é marcado por uma literatura cada vez mais consciente da 

importância em se afirmar culturalmente e socialmente a figura do negro africano e de seus 

descendentes. Há um movimento de resgate da memória desses grupos sociais, através da 

ressignificação dos mitos e lendas, além de suas manifestações culturais, enquanto grupos étnicos 

participantes na construção sociocultural e histórica da África e do Brasil. A literatura mostrou-

se espaço privilegiado para a tentativa de ruptura da discriminação e para a afirmação das 

múltiplas identidades que compõem a nacionalidade brasileira, a exemplo da identidade africana 

e/ou afro-brasileira. 

                                                 
81 Entendida conforme Munanga (2006): a expressão “étnico-racial” associada ao negro visa articular tanto 

a dimensão cultural, quanto a racial. 
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Em conformidade com as sutis mudanças da mentalidade social – encorajadas pela luta dos 

movimentos negros –, em 9 de janeiro de 2003 é sancionada a Lei nº 10.639 que reformula a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação, inserindo a obrigatoriedade do ensino de história da África e 

da cultura afro-brasileira na educação básica.Uma breve pesquisa revela o impacto da lei, haja 

vista que houve uma expansão na quantidade de novas obras de LIJ publicadas, recuperando a 

figura do negro africano e afro- brasileiro. Ainda que esse seja um dado a se comemorar, é urgente 

verificar a qualidade estética dessas obras que chegarão aos nossos leitores em formação. Não 

menos importante – enquanto professores de língua e literature – é averiguarmos se, ao tentar 

corresponder à lei, as publicações de LIJ trazem um discurso prioritariamente utilitário. 

A partir da natureza da LIJ e de sua dupla função – instruir e despertar o gosto da leitura –

, pretendemos estabelecer relação entre essas funções e os discursos que compõem a literatura em 

destaque. Também, compreender como se dão as relações identitárias que essas narrativas podem 

suscitar. Dessa forma, poderemos discutir o caráter qualitativo nas obras contemporâneas, 

ilustrando com a análise de uma narrativa. 

 

A NATUREZA DA LITERATURA INFANTIL/JUVENIL 

 

Desde que se voltou para os públicos infantil e juvenil, a literatura tornou-se escrita 

utilitária, pragmática, sobretudo pelo caráter formativo dos textos destinados à escola. O gênero 

literário infantil/juvenil se constitui sob o “discurso utilitário” – com o objetivo de instruir e 

doutrinar o leitor em formação – em detrimento do “discurso estético” (PERROTTI, 1986). 
Apesar do incentivo de Lobato, é apenas na década de 70 que se instaurou uma verdadeira 

“crise do discurso utilitário”. Os artistas passaram a questionar esse modelo imposto a toda 

produção artística de recepção infantil e juvenil e a se comprometer com a arte, não a pedagogia. 

Emerge o “discurso estético”, no qual há maior preocupação com o texto em si, elaborado para 

provocar uma inquietação no leitor, instigando-o e permitindo-o fazer interpretações. O caráter 

fantasioso, aparentemente inútil, ganha destaque nessas produções. 

Apesar da aparente desarmonia entre esses discursos, adotamos uma visão dialética sobre 

eles, por considerar que se fundem na literatura infantil/juvenil. Porém, destacamos a importância 

do plano estético para a qualidade do texto literário. Convergimos com ideia de Perrotti (1986, 

p.29), para quem “ultrapassar o utilitarismo não significa deixar de reconhecer que a obra literária 

educa, ensina, transmite valores, desanuvia tensões etc.” 

Além de contribuir para a formação leitora, as representações simbolizadas na LIJ são 

capazes de auxiliar na formação da personalidade e em interpretações do mundo mais 

preconceituosas ou não, estigmatizadas ou emancipatórias. Visto que, a partir de todos os aspectos 

da vida que ela problematiza, “[...] a literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apóia e 

combate, fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas” (CANDIDO, 

2004, p.175), também interpreta e recria o mundo. Desta forma, pode agir sobre o leitor, 

permitindo-o vivenciar a empatia e a alteridade a partir das diferentes experiências que faz viver. 

Dentro do contexto das literaturas infantil/juvenil de temáticas africana/afro-brasileira, em 

seu campo fértil de representações simbólicas, elas constituem um espaço propício para o 

desenvolvimento da identidade do leitor. Essas representações contribuem para desconstruir 

estereótipos cristalizados socialmente sobre o segmento étnico-racial negro, a partir do 

questionamento dos valores a ele atribuídos. Por conseguinte, ajudam a construir uma 

identificação positiva dos leitores negros e a aceitação consciente do legado cultural afro-

brasileiro por todos os leitores. Até porque, aos receptores infantis e juvenis, não deve ser negado 

o direito a uma literatura que permita a quebra do discurso hegemônico e o reconhecimento das 

diferentes relações étnico- raciais. 
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Conforme Stuart Hall (2006), a concepção de identidade é mais uma construção social e 

histórica do que biológica. É tida como fragmentada e formada ao longo da vida, inclusive através 

do contato com formas de representações simbólicas. Sendo nossa identidade formada também a 

partir das nossas experiências com o mundo externo, pensamos na literatura infantil/juvenil afro-

brasileira como forma de expressão da realidade cultural brasileira. Ela pode influenciar na 

formação identitária dos infantes e jovens leitores, tanto pelas representações que proporciona, 

quanto pelas identificações que o leitor faz com as personagens caracterizadas em diferentes 

linguagens. 

Aliás, ao falar de LIJ é imprescindível considerar não só o texto verbal, mas também as 

ilustrações com as quais dialoga muitas das vezes. Tendo em vista que essas linguagens interagem 

de diferentes formas, seja na criação do texto verbal a partir das ilustrações, seja o contrário, 

devemos ter em mente que na obra literária, as ilustrações não são adornos supérfluos, mas 

assumem diferentes estilos e funções: estética, lúdica, metalinguística, narrativa, descritiva, fática, 

de pontuação, expressiva, etc. (CAMARGO, 1995). O ilustrador, ao lançar mão de determinadas 

técnicas e estilo, também constrói um discurso, pois expressa seus valores, sua visão de mundo 

sobre determinado objeto delineado. Escritor e ilustrador estabelecem, pois, um jogo de 

linguagens que, apesar de construídas a partir de perspectivas diferentes, buscam uma finalidade 

comum. Na verdade, atentar para a construção coesa de todo o “projeto gráfico” é pertinente na 

análise do jogo de linguagens em obras literárias (CAMARGO, 1995). As múltiplas linguagens 

constroem as representações com as quais os leitores serão confrontados no processo de 

identificação. 

Sabe-se que, normalmente, o leitor se identifica mais facilmente com algum personagem. 

Essa categoria narrativa “[...] representa a possibilidade de adesão afetiva e intelectual do leitor, 

pelos mecanismos de identificações, projeção, transferência etc.” (CANDIDO, 1992, p.51). A 

construção desses “seres fictícios” não é neutra, mas suporta significados se os pensarmos como 

recriação do que está na realidade, pois “[...] como elementos ativos dentro da narrativa, 

representam valores através dos quais a sociedade se constitui” (KHÉDE, 1986, p.5), revelam a 

perspectiva, a ideologia que se coloca sobre certos elementos retratados ou silenciados. 

Nesse contexto, buscamos ampliar a discussão ao verificar as representações do negro na 

LIJ, partindo da leitura das ilustrações e do texto verbal de uma obra. 

 

NARRATIVAS INFANTIL CONTEMPORÂNEA: 

UMA LEITURA SOBRE AS RELAÇÕES ÉTNICO- RACIAIS 

 

Com o objetivo de analisar a construção dos discursos utilitário/estético e as representações 

do personagem negro num livro escrito para o público infantil, selecionamos a obra Kofi e o 

menino de fogo (PALLAS, 2008), de Nei Lopes; ilustrações de Hélène Moreau. Tal escolha se 

deu por considerarmos essa obra favorável para a análise, frente à discussão que se estabeleceu 

neste trabalho. Kofi e o menino de fogo é uma narrativa inspirada num episódio vivido pelo 

escritor malinês Amadou HampâteBâ. 

A obra narra a história de Kofi nos arredores de sua aldeia africana, em Gana. É a partir de 

um narrador em terceira pessoa que conhecemos essa história ocorrida em 1950, em tempos de 

dependência da Inglaterra, período em que Gana ainda se chamava Costa do Ouro (o que diz 

muito sobre sua condição de colonização). O narrador faz referência à inauguração do estádio 

Maracanã, no Brasil, nesse mesmo ano. Durante a leitura, podemos conhecer o cotidiano da aldeia 

de Kofi, suas tradições e crenças. 
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Contudo, o fato fundamental da história, motivo do título e da ilustração da capa deste livro, 

é o encontro do protagonista Kofi – “um menino pretinho que nunca tinha visto no mundo 

ninguém que não fosse pretinho igual a ele” (LOPES, 2008, p.11) – com um menino branco. 

Inclusive, como podemos ver a seguir, a capa revela a surpresa, o espanto, a admiração e muitos 

outros sentimentos emanados nesse encontro. 

 

Figura 1 – Capa da obra Kofi e o menino de fogo 
 

Fonte: Lopes, 2008. 

 

O povoado de Kofi recebe um grupo de estrangeiros ingleses. Seu pai, chefe da aldeia, faz 

a ligação entre os ingleses e os ganenses. Mas, a cena é trazida para Kofi que, frente a um menino 

branco pela primeira vez, sente medo, pois sua imaginação foi alimentada por muito tempo para 

ver o outro, o branco, como um ser estranho e estigmatizado. Entre as imagens pré- concebidas, 

“Diziam que essas pessoas eram filhos, filhas, netos e netas do fogo... que, quando se zangavam, 

o rosto delas ficava vermelho como as chamas da fogueira... e que se alguém nelas encostasse 

morreria de dor”. (LOPES, 2008, p.18-19). Por isso, pensou que o menino branco fosse de fogo. 

O outro menino também tinha as suas criações a respeito dos negros e mantinha semelhante 

hesitação. 

Tudo é desconstruído quando Kofi, que queria ser um grande mestre, enfrentou seu medo 

e decidiu aproximar-se do outro. De forma simples, o contato entre os meninos rompe as imagens 

formadas, os estereótipos introjetados em suas mentes pelas sociedades na quais se inseriam. A 

narrativa pula alguns anos e, numa Gana independente, Kofi cresceu, construiu sua família e, após 

estudar na Europa, voltou para a sua aldeia como mestre. Tornou-se amigo de muitos brancos, 

com quem manteve boa relação por ultrapassarem as diferenças e se enxergarem apenas como 

seres humanos. 

No final da história, há algumas informações sobre Gana (história, economia, fauna e flora, 

vestuário, moradia, alimentação, etc.). 

 

PERSONAGENS, TEMÁTICA, PROJETO GRÁFICO E CONSTRUÇÃO DISCURSIVA 

 

A obra de Nei Lopes, Kofi e o menino de fogo, traz uma história delineada no espaço social 

africano, delimitado por Gana. A maioria das personagens pertence a um grupo étnico-racial 

negro e se relacionam bem entre si. Em certo momento, vê-se exposta a inter-relação racial: entrar 

em contato com brancos europeus – a primeira vez para muitos. Esse é o fato gerador do conflito 

do protagonista: estabelecer contato com alguém etnicamente diferente de si. Kofi se identifica 

como negro e vê o menino inglês como estranho, pois, na história, a diferença é estabelecida 

apenas enquanto traços físicos. São eles que demarcam o conflito racial. 
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A temática africana é bem explorada na obra, à medida que ressalta características étnico-

culturais. Há referência à religiosidade de Gana (a crença no Deus Onyane/Onyankopon), à 

valorização da sabedoria dos mais velhos, o que lhes garante autoridade. Além da tradição da 

escolha dos nomes africanos e uso de vocabulário específico. São características que revelam um 

pouco do universo africano e ilustram o cotidiano da aldeia de Kofi. Conhecemos o protagonista, 

portanto, pelas perspectivas externas (sociabilidade) e internas (conflitos, medos). 

No livro, não há discussão profunda sobre questões raciais. Apenas as personagens estão 

colocadas num patamar de igualdade. Sobre a percepção das diferenças étnicas, Munanga (2006, 

p.176) diz: “[...] aprendemos a ver negros e brancos como diferentes na forma como somos 

educados e socializados a ponto dessas ditas diferenças serem introjetadas em nossa forma de ser 

e ver o outro, na nossa subjetividade, nas relações sociais mais amplas”. Nesta perspectiva, 

observa-se que a narrativa expõe o direito às diferenças, pois o narrador não trata o estranhamento 

inicial do encontro como forma de instaurar uma hierarquia entre elas. Explora o processo de 

identificação das personagens ora pela diferença (situação inicial), ora pela igualdade, unindo os 

meninos pelo interesse comum pelo futebol. 

Ainda, Kofi e o menino de fogo apresenta um projeto gráfico coerente com a temática 

escolhida e com o público a quem se destina. O livro é uma brochura com capa em cartão 

Ensogloss 240g/m², adequado para o manuseio das crianças leitoras, e o miolo em couché é 

favorável à impressão das ilustrações que compõem grande parte da obra. Com letras legíveis e 

linguagem simples, é acessível ao público infantil e adequada às personagens. Mesmo quando há 

uso de termos africanos, esses são seguidos por seus sinônimos em português brasileiro. 

Vale ressaltar que a preocupação em resgatar temas africanos e afrodescendentes é atitude 

norteadora da editora PALLAS. Seu projeto é o de “recuperar e registrar tradições religiosas, 

linguísticas e filosóficas dos vários povos africanos continuamente trazidos para o Brasil durante 

o regime escravista”.82 
Sabendo isso e que Nei Lopes é um pesquisador das culturas afro-

brasileiras, nossa expectativa sobre a obra já é positiva. 

Além disso, no projeto gráfico são utilizados recursos de ilustração como a pontuação, 

através de capitular e vinhetas com símbolos africanos ou estampas coloridas que, certamente, 

resultam de um esforço da ilustradora em representar culturalmente um grupo étnico de Gana. 

Hélène explora, predominantemente, as funções expressiva, narrativa e simbólica das imagens 

(CAMARGO, 1995). Desde a capa, que ilustra a tensão do primeiro contato entre Kofi e outros 

membros de sua aldeia com o menino de fogo, as ilustrações preenchem páginas quase completas 

e ora dialogam com o texto verbal, ora constroem sozinhas os sentidos do texto. 

Em toda a obra, as ilustrações realçam os fenótipos negros, as vestimentas (túnicas, 

capulanas) e penteados africanos de forma natural, sem estereotipá-las negativamente nem torná-

las caricaturais. As imagens revelam o cotidiano da aldeia de Kofi e, junto ao texto verbal, ajudam 

a construir um ambiente verossímil. 

Um recurso relevante utilizado por Hélène Moreau nas ilustrações foi a valorização do 

ponto de vista infantil, interagindo com o narrador que se colocou sob a perspectiva do 

protagonista. Entre as páginas 16 e 19, vemos ilustradas supostas imagens que Kofi tem do 

homem branco – sempre a partir da imagem que tem de si mesmo. Citamos a que sugere a ideia 

de fogo. 

                                                 
82 http://www.pallaseditora.com.br/pagina/a_editora/2/. 

http://www.pallaseditora.com.br/pagina/a_editora/2/
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Figura 2 

 

Fonte: Lopes (2008, p.19) 

 

Como uma segunda narração, as ilustrações ampliam os sentidos do texto. Numa linguagem 

semelhante à cinematográfica, o foco parte do coletivo e se põe no detalhe: colocadas as páginas 

24 e 25 frente a frente, podemos ver, de forma lúdica, o encontro dos meninos e perceber suas 

expressões de surpresa e medo. 

 

Figura 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lopes (2008, p.24) 

 

Figura 4 

 

Fonte: Lopes (2008, p.25) 
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Com a simplicidade comum às crianças (mais flexíveis para a quebra de preconceitos), a 

resolução do conflito se estabelece com um simples aperto de mão e, apenas a narrativa pictórica 

nos mostra que os meninos selaram a paz numa partida de futebol, de gosto universal. 

Os paratextos inseridos na obra trazem informações sobre o autor e a ilustradora por uma 

linguagem “infantil” (“Vovô Nei Lopes nasceu no Rio de Janeiro...”). As informações extras 

sobre Gana contribuem para conhecer o país, mas não são necessárias para complementar a leitura 

da história fictícia de Kofi, pois não estimulam nem enriquecem a leitura literária. No entanto, 

reconhece-se o valor de tais informações, visto que são fruto de uma pesquisa pertinente sobre o 

país de Kofi. Na quarta capa, há uma apresentação do livro, que explora mais o encontro do autor 

com a ilustradora do que a narrativa em si. 

Quanto à construção discursiva, a história é construída na tensão entre o discurso literário 

e o utilitário. A narrativa do encontro dos meninos trabalha o jogo de linguagens verbal e visual 

de forma enriquecedora enquanto trabalho estético. Há valorização das fantasias que Kofi cria 

sobre o personagem branco, embora sob a narração em terceira pessoa. 

Contudo, algumas passagens do texto são marcadamente utilitárias, pedagógicas. Há a 

delimitação geográfica de Gana, assim como a explicitação de seu contexto de colônia inglesa. 

“Kofi e seus irmãos nasceram em Gana, país africano, cuja capital é Acra. E que fica entre o Togo, 

a Costa do Marfim e o Burquina Fasso, no oeste da África. Onde ficam também o Benim, a 

Nigéria e a República de Camarões.” (LOPES, 2008, p.8). Essa informação isolada não amplia 

os sentidos do texto literário. É meramente didática. 

Ainda, o final da história traz uma “moral”: “[...] a melhor maneira de a gente entender as 

pessoas é encontrando e conhecendo elas. E, assim, sentindo que cada uma é um ser humano. 

Mesmo que sejam, na aparência, muito diferentes de nós.” (LOPES, 2008, p.31). Consideramos 

a passagem desnecessária, visto que a forma como foi construída a narração da história já dispõe 

material suficiente para fomentar a reflexão sobre essa situação universal que é o contato, 

geralmente conflituoso, com o “outro”. 

O narrador reconta a história que ouviu de Kofi: “Esta história quem me contou foi Kofi. 

(p.8)”, o que lhe concede credibilidade. O fato de se manter o seu ponto de vista como dominante 

em quase todo o texto não o torna uma voz autoritária sobre o leitor. Ele usa, predominantemente, 

o discurso indireto livre para criar o ambiente da narrativa e é por sua voz que conhecemos as 

personagens. Mas, em algumas passagens há o discurso direto, revelando a voz de outras 

personagens. Por exemplo, no contexto da chegada dos ingleses e de sua apresentação aos 

ganenses, o pai de Kofi quebra a passividade daquele povo colonizado e diz que George, rei da 

Inglaterra, também é “nosso rei por enquanto... por enquanto...” (LOPES, 2008, p.23). 

Em resumo, a narrativa tende ao discurso literário, mas não abandona o discurso utilitário. 

Isso, entretanto, não compromete o valor dessa obra infantil. Tomando o livro como um todo, 

consideramos que a inserção do paratexto ao final da narrativa constitui uma espécie de manual 

sobre Gana e não contribui para ampliar as perspectivas de leitura da história fictícia. É apenas 

uma estratégia da editora para manter-se adequada à demanda atual do mercado e dispor de 

material pronto para uso educativo. Está explícito o caráter pedagógico, pois, visto que essa obra 

foi publicada em 2008 (após a promulgação da lei nº 10.639/03), fica evidente seu compromisso 

com o critério educativo a ser explorado pela escola. Contudo, a leitura autônoma pela criança – 

que, provavelmente, não se interessará pelas informações históricas pode ser lúdica e atrativa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percebemos certa novidade em muitas obras de LIJ contemporâneas ao abordarem a 

temática africana, como em Kofi, e a reflexão sobre as relações étnico-raciais estabelecidas em 

diferentes espaços sociais: África e Brasil. 

Tendo em vista as limitações do recorte de leitura deste trabalho, vimos que em Kofi e o 

menino de fogo temos o negro protagonista valorizado em sua imaginação infantil e boa 

exploração das características africanas no texto verbal e nas ilustrações. Acreditamos que essa 

obra possa influenciar no processo de identificação do leitor negro de forma positiva, pois este 

pode colocar-se no lugar da personagem negra construída nessa narrativa. 

No texto, a tensão entre o discurso utilitário e o estético é estabelecida, o que é comum em 

obras destinadas ao público infantil/juvenil. Porém, na obra de Nei Lopes, o valor estético da 

narrativa não é prejudicado. Sem muito pragmatismo, a narrativa é útil à medida que ajuda o leitor 

a entender e administrar seus conflitos internos. 

Diante disso e em conformidade com a lei supracitada, a literatura brasileira tem se 

esforçado para dar conta da complexidade cultural do país, sem negligenciar as contribuições do 

negro na formação nacional. Assim como vem tentando articular bem as temáticas emergentes, 

como é a das relações étnico-raciais, com a qualidade estética das produções destinadas ao público 

infantil e juvenil. Contudo, um olhar atento sobre essa administração do utilitarismo no texto 

ainda é necessária, frente ao incessante apelo mercadológico. 

Numa sociedade de identidades híbridas como a brasileira, atentarmos para a composição 

das obras, enquanto mediadores de leitura, é uma tarefa fundamental, se quisermos contemplar 

também as nossas crianças negras na literatura. Tendo em vista a grande parcela de negros na 

construção do país e, consequentemente, nas escolas públicas brasileiras, reforçamos a relevância 

da busca por uma literatura que contribua para o reconhecimento positivo do segmento étnico-

racial negro e para o respeito por todos os leitores, numa educação voltada para as relações étnico-

raciais que visa superar o imaginário e representações simbólicas preconceituosas. Neste cenário, 

convergimos com a ideia de Regina Dalcastagnè, para quem a “[...] inclusão de identidades negras 

em nossa literatura – um gesto político que se faz estético (ou vice- versa) e que se dá, sempre, 

no embate com formas abertas ou sutis de discriminação e preconceito” (2008, p.87), por isso, 

exige enfretamento a essas marcas institucionalizadas de preconceito. 

Diante disso, esperamos ter contribuído para fomentar a discussão entre os interessados nas 

afro-literaturas, para que repensem como o estatuto literário tem tratado as personagens negras 

em suas diferentes linguagens e busquem obras que rompam os estereótipos negativos lançados 

sobre esses “seres ficcionais”. Incluir essa literatura em sala de aula é um mecanismo de 

enfrentamento ao racismo institucionalizado, pois o professor de literatura, no caso, pode 

contribuir para a legitimação de determinadas narrativas que consagram ou desmitificam 

estereótipos. 
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VESTÍGIOS DE UM MERCADO EDITORIAL NO AUTOR DIVULGADOR 

E DISTRIBUIDOR DE SUAS OBRAS DE LITERATURA INFANTIL 

PRODUZIDAS NO ESPÍRITO SANTO 

 

Ivana Esteves Passos de Oliveira (Sesc-ES) 

 ivanaestevespassos@gmail.com 

 

Resumo: A cadeia produtiva da literatura infantil no Espírito Santo – cujo delineamento 

contemporâneo localizamos na década de 1980, expandindo-se na década de 1990, 

sobretudo com o advento de leis de incentivo cultural – chega ao século XXI em crescimento, 

mas com pelo menos dois aparentes obstáculos à sua consolidação: a divulgação e a 

distribuição dos livros destinados a crianças produzidos em terras capixabas. No 

contemporâneo, a publicação independente é a práxis mais recorrente: percebe-se um autor 

que produz, publica, divulga e distribui seus livros, sem o suporte de um sistema editorial-

literário organizado. Para compreender essa dinâmica artesanal da literatura destinada às 

crianças no Espírito Santo, buscou-se inspiração na metodologia de pesquisa etnográfica, 

com consubstanciação dos estudos de crítica genética, no afã de nos apropriarmos de 

discursos e práticas de cinco autores representativos da literatura infantil produzida no 

estado do Espírito Santo (Elizabeth Martins, Francisco Aurélio Ribeiro, Ilvan Filho, Neuza 

Jorden e Silvana Pinheiro), que nos dessem a ver, a partir de entrevistas gravadas e 

transcritas e documentos primários, vestígios da cadeia produtiva do livro infantil no 

espaço-tempo em pauta. Dentre os teóricos que embasam o estudo, têm destaque Lajolo, 

Zilberman, Coelho, Willemart, Ginzburg, dentre outros. 

Palavras-chave: Mercado literário. Escritores. Literatura do Espírito Santo. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A obra literária é algo de muita especificidade, como atesta Marisa Lajolo, em face da 

necessidade de um alguém que a escreva e de outro, que a leia. Em um breve giro pelas 

pouquíssimas livrarias, ainda de portas abertas no Espírito Santo, o ávido leitor, interessado em 

expandir seus horizontes, e perscrutar a literatura regional, pode concluir que não existem 

escritores em terras capixabas, uma vez que, dificilmente, se acha um título de autor do Estado 

em suas prateleiras. 

Se essa conclusão não lhe parecer satisfatória - e na verdade não traduz a realidade -, e essa 

situação o intrigar, a ponto de lhe indignar e incomodar, este pode buscar a Biblioteca Pública 

Estadual e a municipal de Vitória. Ali estarão disponíveis a maioria dos títulos e os nomes dos 

autores, correspondentes. Contatada a existência de uma literatura produzida em terras capixabas; 

caso esse potencial leitor tenha o desejo de adquirir algumas dessas obras, terá que visitar cada 

um dos escritores, visto que são estes os responsáveis pela divulgação e distribuição de suas obras. 

Essa é uma característica do “mercado literário” local. A falta de acessibilidade às obras 

dos escritores que produzem literatura no Estado, a ponto de torná-los quase que invisíveis. E essa 

inacessibilidade já fora percebida pelo escritor de livros infantis, Monteiro Lobato (apud 

PACHECO, 1985), quando este declara, já em 1919, em relação até mesmo dos livros de 

mailto:ivanaestevespassos@gmail.com
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escritores, como ele, de fora do Estado. “[...] o Espírito Santo me parece uma ficção geográfica, 

onde não tenho uma só livraria, nem um só assinante”.83
 

Essa “ficção geográfica” em relação às livrarias localizadas no Estado está a piorar nos 

últimos tempos. Na capital do Estado, Vitória, a única livraria de origem capixaba, a Livraria 

Logos, que tinha um espaço destinado aos autores de livros produzidos no Estado, fechou em 

2015, quatro lojas, ficando apenas com uma loja em um shopping de bairro e outra, que serve de 

estoque, onde funciona o escritório, também de bairro. A livraria La Selva, que ficava no 

aeroporto de Vitória, fechou suas portas agora em 2016. Resta agora na cidade a Livraria Saraiva, 

situada no Shopping Vitória, a único da capital, mas que dificulta o acesso à venda de livros de 

autores capixabas. A outra livraria existente no mesmo shopping, a Livraria Leitura, fechou suas 

portas também em 2015. 

Em face a esse contexto, o hipotético candidato a leitor das obras de autores capixabas tem 

que percorrer uma verdadeira via crucis para acessar os livros desses escritores. Existem algumas 

papelarias que aceitam receber os livros em consignação e que fazem alguns eventos de 

divulgação na capital. Em municípios vizinhos existem algumas outras livrarias que recebem e 

comercializam livros de escritores do Estado – a Livraria do Estudante, no centro da cidade de 

Vila Velha e a Livraria Nobel, em um shopping do município de Serra. 

Esse também é o percurso que diretores e pedagogos das escolas do Espírito Santo tem que 

empreender para dar acesso aos estudantes à literatura e aos autores de livros infantis produzidos 

no Estado. Em um trabalho de distribuição feito por um autor de livros infantis nas escolas, nota-

se que as pedagogas ouvem falar dos escritores, mas não sabem onde encontrá-los. A maioria está 

com seus livros em casa, sem saber o que fazer com eles, aguardando por uma demanda 

espontânea, pois a produção cresceu em vista das facilidades das leis de incentivo à cultura e pelos 

editais. 

No âmbito da produção e publicação, as políticas públicas de cultura têm sido de grande 

valia, tanto em movimentações de investimentos diretos, como indiretos. De forma indireta, as 

leis de incentivo (nos municípios da Grande Vitória e de Cachoeiro de Itapemirim); e, de forma 

direta, os Editais de Cultura do Governo do Estado do Espírito Santo. Os investimentos públicos 

em Literatura, no Estado, ainda se circunscrevem, prioritariamente, às leis de incentivo ou editais, 

e com foco na produção e publicação de livros. No entanto, não há ainda, no Estado, modalidades 

de bolsa para escritores residentes ou propostas similares. 

Apenas para dimensionar tais iniciativas, de acordo com dados obtidos junto à 

Coordenação da Lei Rubem Braga84, gerenciada pela Prefeitura Municipal de Vitória, capital do 

Estado – a Lei Rubem Braga concede incentivos fiscais às empresas estabelecidas em Vitória que 

financiam projetos culturais selecionados por sua Comissão Normativa. Dessa maneira, o 

empresário investe no trabalho do artista e recebe, em troca, abatimento nos valores do Imposto 

                                                 
83 A declaração foi extraída de artigo do escritor Renato Pacheco, intitulado Introdução à história do livro 

capixaba, publicado na Revista da UFES, v. 10, n. 34, p. 65-68, 1985. 
84 Criada em 1991 - Lei Municipal 3.730 - ou Lei Rubem Braga foi uma das pioneiras em âmbito nacional 

e serviu de modelo para outras medidas semelhantes de estímulo à cultura criadas no país. A Lei Rubem 

Braga concede incentivos fiscais às empresas estabelecidas em Vitória que financiam projetos culturais 

selecionados por sua Comissão Normativa. Dessa maneira, o empresário investe no trabalho do artista e 

recebe, em troca, abatimento nos valores do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e do 

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Podem inscrever projetos as pessoas que 

moram na capital há no mínimo cinco anos. São selecionados trabalhos nas áreas de artes plásticas, artes 

gráficas e filatelia (ato de colecionar selos postais); cine, foto e vídeo; dança; história; folclore, capoeira e 

artesanato; literatura; música; patrimônio histórico e teatro, circo e ópera. 
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Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e do Imposto sobre a Propriedade Predial e 

Territorial Urbana (IPTU) - foram aprovados de 2010 a 2014, 113 projetos de produção de livros. 

Desse total, 17 relacionam-se ao campo da literatura direcionada a crianças e jovens. Em 

2010, dos 21 projetos aprovados, quatro foram da literatura infantil e juvenil. Em 2011, dos 24 

projetos aprovados, três foram de livros para crianças e jovens; em 2013, dos 28 projetos 

aprovados, cinco foram para literatura infantil e juvenil. Por fim, em 2014, dos 15 aprovados, 

apenas um foi na área de produção de livros para crianças e jovens. 

O investimento público em literatura da Prefeitura Municipal de Vitória, via Lei Rubem 

Braga, nos últimos cinco anos, de acordo com dados obtidos no setor, sinalizam um percentual 

de aprovação pela referida Lei abaixo de 20%, de 2010 a 2014. Em 2010, conforme o quadro 

abaixo, os projetos de literatura infantil e juvenil aprovados foram 19% do total de aprovação na 

área de literatura. Em 2011, o percentual caiu para 12,5% da totalidade de projetos literários 

selecionados. 

Em 2012, o percentual se elevou para a casa dos 16%, do total selecionado na área literária. 

No ano de 2013, o percentual foi de 17% da totalidade de projetos de literatura aprovados e, em 

2014, há uma queda 

vertiginosa para a casa dos 6,6%, do total de projetos da área literária. Esses dados parecem 

evidenciar uma problemática, que é a quantidade incipiente de projetos desse campo – literatura 

infantil e juvenil – incentivados pela lei de incentivo da capital do Estado. O Quadro 1 permite 

uma melhor percepção do cenário: 

 

Quadro 1 – Quantidade de projetos aprovados de LIJ na LRB nos últimos 5 anos. 

 

2010 2011 2012 2013 2014 

21 projetos 24 projetos 24 projetos 28 projetos 15 projetos 

de literatura de literatura de literatura de literatura de literatura 

aprovados, aprovados, aprovados, aprovados, aprovados, 

sendo 4 de sendo 3 para sendo 3 para sendo 5 para sendo 1 para 

literatura literatura literatura literatura literatura 

infantil e infantil e infantil e infantil e infantil e 

juvenil. juvenil. juvenil. juvenil. juvenil. 

Literatura Literatura Literatura Literatura Literatura 

infantil e infantil e infantil e infantil e infantil e 

juvenil juvenil juvenil juvenil juvenil 

representa representa representa representa representa 

19% da 12,5% da 16% da 17,8% da 6,6% da 

totalidade de totalidade de totalidade de totalidade de totalidade de 

projetos projetos projetos projetos projetos 

aprovados na aprovados na aprovados na aprovados na aprovados na 

área literária. área literária. área literária. área literária. área literária. 

Fonte: A autora (2015). 
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Em relação à Lei Chico Prego85, do município de Serra, um dos mais populosos do estado, 

desde o seu primeiro edital, lançado em 1999, até o edital 11, em 2014, foram aprovados 

154 projetos da área de literatura, sendo 10 títulos voltados para o campo da literatura destinada 

a crianças e jovens, representando 6,5% do total de projetos de literatura aprovados na lei de 

incentivo. A coordenação lista os autores contemplados e os seus títulos: Ursinho Teimoso, 

Rosemere Correia (2002), Os Amigos da Dona Coelha, Rosemere Correia (2005), Joãozinho, O 

Marinheiro, Marta Samor (2005), Mariazinha em Verso e Prosa, Cláudio da Cunha (2006), 

Embaralhando Palavras, Ítalo Campos (2008), Cordel de Mariazinha, Fábio Turbay (2008), 

Tony: O Salva Peixes do Fundo do Mar, Célia Mara Rangel (2009), Totó e o Burrico no Sítio, 

Norma Helena Agrizzi (2012), As 3 Bruxinhas, Marta Samor (2013) e Juvenal e o Amarelinho - 

A dupla da Hora, Célia Maria Rangel (2014). 

Já o investimento em cultura por parte do Governo do Estado do Espírito Santo é feito pela 

via direta, de modo que o Estado investe recursos diretamente nos projetos contemplados, ou seja, 

o autor que opta por apresentar um projeto nesse mecanismo estadual se livra de cumprir a via 

crucis de preparar outro projeto, com uma vertente comercial, a fim de “bater na porta” das 

empresas, como no caso das leis de incentivo. 

Pelo Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (FUNCULTURA)86, o escritor 

contemplado recebe o dinheiro pré-estabelecido no edital e sua obra fica com o governo, que 

arcará com todas as despesas para a sua publicação. Sobre a obra, o edital promete a destinação a 

escolas e bibliotecas em todo o Estado. Desde 2009, foram contemplados, pelo FUNCULTURA, 

um total de 78 projetos na área de literatura. Sendo que destes 15 foram obras literárias infantis e 

juvenis, perfazendo um percentual de 19,2%, da totalidade de projetos literários contemplados. 

 

A AUSÊNCIA DE UM MERCADO 

 

A ausência de um mercado local de livros infantis bem estruturado, e a premissa de que 

esse vácuo pudesse estar interferindo na sua constituição plena e sendo um entrave à sua 

propagação, reverberando na falta de leitura, por parte dos estudantes, da literatura infantil 

produzida no Espírito Santo, causou inquietação, a ponto de precipitar o encaminhamento de uma 

pesquisa aprofundada, intitulada O Desvelar do Autor, Produtor, Divulgador e Distribuidor de 

Livro Infantil no Espírito Santo no Século XXI. 

A pesquisa constatou que o “aparelho” que mantém viva a literatura infantil no Espírito 

Santo é o escritor, por meio do empreendedorismo de alguns deles. Estes lançam mão de suas 

singularidades para alcançar visibilidade e assim adentrarem o ambiente escolar, perfazendo-se, 

até mesmo, em mediadores de leitura. A maioria se performa em contador de história, na tessitura 

de relatos autobiográficos, ou ainda, ministrando oficinas de leitura ou de ilustração (dependendo 

                                                 
85 Criada em 13 de setembro de 1999, Lei nº 2204/99, regulamentada pelo decreto nº11089/99. Tem por 

objetivo fomentar a produção cultural através da concessão de incentivo financeiro para a realização de 

projetos culturais. O incentivo é dado através de renúncia fiscal e participação financeira das pessoas  físicas 

e jurídicas, contribuintes do município. O processo de seleção dos projetos é feito por Edital, abrangendo as 

Câmaras e suas respectivas áreas, que são: Artes Cênicas, Artes Musicais, Artes Plásticas, Audiovisual, 

‘Folclore, Artesanato e Cultura Negra’, Literatura, ‘Patrimônio Histórico, Arquitetônico, Cultural e Natural’. 
86 Foi criado através da Lei Complementar 458/2008, de 20/10/2008 (publicada no Diário Oficial do Estado 

em 21/10/2008), e regulamentada pelo Decreto 2155-R, de 04/11/2008. De acordo com o Artigo 8º da LC 

458, a aplicação dos recursos do FUNCULTURA se dá através da publicação de Editais de Incentivo  à 

Cultura. Os principais Editais da Cultura na área de Literatura são: Edital para Edição e Difusão de Obras 

Literárias, Edital para Edição e Difusão de Obras Literárias Infanto-juvenis, e Edital para Criação e 

Publicação de Histórias em Quadrinhos. 
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das habilidades), com o objetivo de assegurar que a obra encontrará seu destino: as mãos de um 

leitor. 

Em terras capixabas, o escritor não só escreve um livro, ele precisa mais que esse esforço 

estético, ele tem que agir na cadeia produtiva em dimensões diversas. Eles tomam para si as 

funções de divulgador e distribuidor de suas obras. 

 

A PRÁXIS DO ESCRITOR DE LIVROS INFANTIS 

 

A pesquisa focou no modus operandi de alguns dos escritores de literatura infantil no 

Espírito Santo, para buscar desvelar toda a cadeia produtiva da literatura infantil. Para tanto, a 

investigação contemplou o desenvolvimento de um processo dialógico, inspirado na história oral, 

com agentes culturais específicos – os autores da literatura infantil do Espírito Santo. 

Além das entrevistas e conversas, tendo como inspiração a etnografia, em correlação com 

a pesquisa genética, foi possível perceber o passo a passo e os procedimentos inerentes a um 

mercado que parece começar a dar passadas maiores. O estudo apresenta as dimensões criativas 

e principalmente as dimensões editoriais e mercadológicas envolvidas na tessitura de livros 

infantis de alguns dos destacados escritores de literatura infantil do Espírito Santo na atualidade 

(a saber, Ilvan Filho, Elizabeth Martins, Silvana Pinheiro, Neuza Jorden e Francisco Aurélio 

Ribeiro). 

Seus rastros de produção foram recuperados a partir das vozes desses sujeitos, nas 

entrevistas densas, e dos documentos que foram disponibilizados. É importante ressaltar que, 

embora também de grande significado, a pesquisa não enveredou pelo estudo das obras, numa 

análise estética. E que tal opção – o estudo de sinais e vestígios dos processos de produção, edição, 

divulgação e distribuição das obras – foi consciente, para abarcar uma vertente dos Estudos 

Literários, relacionada à materialidade do livro e, sobretudo, ao mercado, ainda pouco 

investigada. 

Foram observados, indagados e perscrutados seus manuscritos e documentos correlatos ao 

sistema de produção, publicação, divulgação e distribuição, em busca de se recomporem as trilhas 

desses procedimentos criativos – com uma atenção menor à estética, e bem maior às operações 

artesanais relacionadas com a manutenção da cadeia produtiva da literatura para crianças no 

Espírito Santo. 

Nessa cadeia, o escritor parece participar como protagonista em todas as etapas, até mesmo 

atuando como vendedor de suas obras literárias e formador de leitores (por meio de ações em 

feiras, escolas e afins). A análise e a interpretação dos prototextos87 
fizeram emergir uma série de 

questões inesperadas que poderiam provocar deslocamentos no espaço da pesquisa sobre 

literatura, sobre a atividade de linguagem e sobre a escrita (ZULAR, 2002). 

Em face disso, muitas trilhas se perderam ou foram desmanchadas. Este trabalho adentrou 

os espaços do racionalismo e do irracionalismo, percorrendo ambientes e histórias de tessituras 

que nos dão a ver, além dos processos criativos, com observância ao aspecto emocional e sensível, 

também os procedimentos inerentes à produção material do livro, ou seja, toda a cadeia 

econômica. Justificou-se assim a opção pela pesquisa com um olhar inspirado pelo método 

indiciarista de Carlo Ginzburg (1990) em correlação com a metodologia de inspiração etnográfica 

e com a pesquisa de crítica genética. 

                                                 
87 “É o conjunto constituído pelos rascunhos, os manuscritos, as provas, as ‘variantes’ visto sob o ângulo 

do que precede materialmente uma obra” (ZULAR, 2002, p.160). 
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Seguindo a metodologia proposta por Ginzburg (1990), foi estabelecido um recorte de 

autores ilustrativos dessa cadeia; desse modo, os sujeitos-chave da pesquisa foram escolhidos a 

partir de três critérios básicos: são autores de mais de três livros infantis; têm histórico 

envolvimento na cadeia do livro infantil e juvenil no Estado do Espírito Santo; mostraram-se 

disponíveis para a realização da pesquisa, quando consultados. Ademais, foi considerado que 

esses autores deveriam estar com uma produção pulsante no século XXI, para explicitar contornos 

de maior luminosidade e contemporaneidade face ao tema e recorte propostos. 

Foram realizadas visitas às casas desses autores e/ou agendados encontros em locais 

públicos. A premissa foi a de percorrer o espaço particular criativo e mapear indícios e vestígios 

a partir de documentos conectados aos procedimentos criativos e de entrevistas orais realizadas 

com cada um dos escritores mencionados. Algumas entrevistas foram mais densas, com muitas 

horas de gravação, e, em outros casos, sobressaíram-se mais os documentos primários que o 

discurso oral. Tudo isso dependeu das relações estabelecidas entre a pesquisadora e os sujeitos da 

pesquisa, e entre os estilos pessoais de cada um deles. Frente ao material que constituiu o corpus 

da pesquisa, lançamos mão das reflexões e contribuições de diferentes autores a respeito das 

questões que gravitam este estudo. 

A prática do autor-divulgador e vendedor de seus livros se expandiu com a internet e com 

as redes sociais e parece disseminar-se, naturalizando- se. Todos os autores neste estudo 

desenvolvem essa prática de protagonistas de toda a cadeia produtiva de seus livros, a despeito 

de terem por trás de si uma ou mais editoras. Essa práxis parece estar arraigada e ganha 

potencialidade mediante os avanços tecnológicos envolvidos na comunicação. As TIC’s 

(tecnologias de informação e comunicação) têm propiciado um protagonismo ainda maior dos 

escritores: no afã de terem os livros acessíveis aos leitores, disponibilizam seu material literário 

digitalmente. Esse é o caso da escritora Silvana Pinheiro, que já disponibilizou seus livros 

esgotados na 

internet. Seguindo modelo semelhante, o escritor Ilvan Filho também disponibilizou seus 

livros no ISSUU88. 

A escuta dos relatos e das práticas dos autores foi determinante também para desvelar 

etapas dessa cadeia da indústria criativa da literatura infantil. Neste trabalho, a noção de “indústria 

criativa”: 

 

[...] designa hoje os setores nos quais a criatividade é uma dimensão essencial. As indústrias 

criativas destacam-se das demais pela sua ênfase na dimensão simbólica. Do ponto de vista 

institucional, as indústrias criativas compreendem, entre outras, as atividades relacionadas a teatro, 

cinema, publicidade, arquitetura, mercado de artes e de antiguidades, artesanato, design, design de 

moda, softwares interativos para lazer, música, indústria editorial, rádio, TV, museus, galerias e as 

atividades vinculadas às tradições culturais. A importância econômica das indústrias criativas é 

irrefutável. Elas já têm participação relevante no PIB mundial e crescem a taxas superiores àquelas 

do conjunto da economia (WOOD JUNIOR et al., 2009, p. 13). 

 

O uso de contribuições inspiradas no paradigma indiciarista adequou- se oportunamente a 

este estudo, tendo em vista o fato de que as memórias são indícios de ação. A esse respeito, afirma 

Verena Alberti (2004, p. 33): 

 

As formas de concepção do passado são também formas de ação. Conceber o passado não é apenas 

selá-lo sob determinado significado, construir para ele uma interpretação; conceber o passado é 

também negociar e disputar significados e desencadear ações. 

                                                 
88 Serviço online que transforma publicações impressas em publicações virtuais. 
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A opção pela metodologia da pesquisa de inspiração etnográfica, concebendo-se o olhar 

indiciarista de que Deus está no particular89 
e com inclusão da crítica genética (para perscrutar 

rascunhos e outros vestígios do processo criativo), contribui para o conhecimento sobre os 

caminhos da profissionalização do mercado de literatura infantil no Espírito Santo. 

A hipótese que advém, ao concentrar o foco de escuta, observação e análise nos anos entre 

1980, englobando os primeiros quinze anos do século XXI, em pleno cenário de TIC’s (com 

avanços reconhecidos de comunicação), é a da reiteração de uma prática do século passado – 

vincada pelo protagonismo90 
dos escritores para além da criação estética – que visa poder 

lograr visibilidade junto ao público leitor, mediante o desenvolvimento de táticas que permitam 

superar as fragilidades na ação cultural, seja dos agentes públicos, seja das instituições privadas, 

que poderiam constituir um sistema literário. 

Os estudos nesse campo têm o propósito de fortalecer a literatura infantil e a crítica literária 

atinente aos livros infantis, o que foi indispensável para a instituição de um estatuto estético para 

as obras, de modo que a literatura infantil não se condicione, apenas, à dimensão pedagógica. 

 

Sua emergência [da Literatura Infantil] deveu-se antes de tudo à sua associação com a pedagogia, 

já que as histórias eram elaboradas para se converter em instrumento dela. Por tal razão, careceu 

de imediato de um estatuto artístico, sendo-lhe negado, a partir de então um reconhecimento em 

termos de valor estético, isto é, a oportunidade de fazer parte do reduto seleto da literatura. [...] 

tornou- se um dos instrumentos através do qual a pedagogia almejou atingir seus objetivos 

(ZILBERMAN; MAGALHÃES, 1987, p. 3; 12). 

 

O escritor de livros infantis no Espírito Santo, em vista desse protagonismo na produção, 

publicação, divulgação e distribuição de sua obra, fica muito suscetível ao seu público alvo, 

recompondo assim uma dinâmica inserida na origem da literatura infantil: a interferência de uma 

demanda social (no caso, escolar) no campo da criação estética e de conteúdo, apontando para a 

uma recorrência à gênese da literatura produzida para crianças no mundo. 

Outro novo assombro, na contemporaneidade, que parece ameaçar o apuro estético é o 

mercado. Estudiosa da literatura infantil no Brasil, Marisa Lajolo (2010) menciona o corredor 

econômico da literatura infantil, no qual o autor, no intuito da mercantilização de sua obra, se vê 

induzido a se embrenhar, impelido por dar visibilidade a sua criação e até mesmo por viabilizá-

la. Trata-se de uma interferência ideológica da qual não consegue escapar, numa espécie de 

possível rendição ao mercado. 

                                                 
89 Extraído do livro Mitos, Emblemas, Sinais: morfologia e história (1990), do famoso historiador italiano 

Carlo Ginzburg, no qual ele propõe uma analogia entre o especialista em arte Giovanni Morelli, o detetive 

Sherlock Holmes e o psicanalista Sigmund Freud. 
90 O protagonismo, termo utilizado no presente trabalho, relaciona-se ao termo protagonista, conceituado 

em Sznelwar, Laerte Idal; “Em torno da definição de Protagonista”, p. 14-19. In: Quando Trabalhar É Ser 

Protagonista e o Protagonismo do Trabalho. São Paulo: Blucher, 2015. Bibliografia pertinente em se 

tratando de uma pesquisa que tangencia os processos de produção e mercado. Então, segundo o autor, 

protagonista é: o ator principal, é aquele que está no centro da cena. Ao mantermos esta perspectiva  ligada 

ao mundo das artes vivas, artes cênicas, estamos nos posicionando como atores de nossas próprias vidas. É 

onde entra a questão do trabalho, considerado como central na vida de cada um, o meio mais disseminado 

para que os sujeitos encontrem o seu lugar na sociedade e desenvolvam a sua obra mundo, com todas as 

dúvidas, os paradoxos e contradições existentes. Em primeiro lugar, estar no centro da cena es tá ligado à 

questão do eu, da existência de cada um enquanto indivíduo dotado de sua singularidade, fruto de uma 

história que sempre é pessoal e vivida na relação com os outros, uma relação entre o subjetivo e o  

intersubjetivo. 
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É possível perceber-se, na prática literária infantil, uma configuração que nos faz 

rememorar uma fala de Adorno (2011), em que este analisa o conflito do artista entre ser agente 

da sociedade e, ao mesmo tempo, estar indiferente quanto à consciência desta: encarna as forças 

produtivas sociais, sem, ao mesmo tempo, estar necessariamente ligado às censuras ditadas pelas 

relações de produção. Segundo o filósofo, 

 

Na arte moderna, o métier é fundamentalmente diverso das instruções artesanais tradicionais. A 

sua noção designa o conjunto das faculdades pelas quais o artista faz justiça à concepção e rompe 

assim com o cordão umbilical da tradição. No entanto, o métier não brota apenas da obra particular. 

Nenhum artista aborda alguma vez a sua obra unicamente com os seus olhos, os seus ouvidos, o 

sentido verbal dela. A realização do específico pressupõe sempre qualidades que são adquiridas 

para lá dos limites da especificação; apenas diletantes (ADORNO, 2011, p. 74). 

 

O desvelar do autor produtor, divulgador e distribuidor de livro infantil no Espírito Santo 

no século XXI apontou esse embate interno vivenciado pelo autor de literatura infantil no Espírito 

Santo, e nos impele a rever as práxis desse artista e, conjuntamente, a buscar compreender o 

mercado que o abriga, no intuito de delinear sua constituição. O enfoque no escritor para falar da 

cadeia produtiva do livro advém do fato de quase sempre este – o escritor –, que é, supostamente, 

um dos sujeitos dessa cadeia, ficar de fora do debate. 

Com base nessa ótica e mediante a ausência de uma pesquisa literária com levantamentos 

recentes sobre a literatura infantil produzida no Espírito Santo – conforme demonstra a revisão 

bibliográfica –, esta investigação mostrou-se pioneira e com alto valor a agregar à área de Estudos 

Literários, afora as contribuições a outros campos, como os de Educação, Biblioteconomia, 

Comunicação Social e Economia da Cultura. Conforme Coelho (2000, p. 15), 

 

[...] a literatura, e em especial a infantil, tem uma tarefa fundamental a cumprir nesta sociedade em 

transformação: a de servir como agente de formação, seja no espontâneo convívio leitor/livro, seja 

do diálogo leitor/texto, estimulado pela escola. É ao livro, à palavra escrita, que atribuímos a maior 

responsabilidade na formação da consciência de mundo das crianças e dos jovens. Apesar de todos 

os prognósticos pessimistas, e até apocalípticos, acerca do futuro do livro (ou melhor, da literatura), 

nesta nossa era da imagem e da comunicação instantânea, a verdade é que a palavra literária escrita 

está mais viva do que nunca. (Que diga o boom da literatura infantil entre nós, a partir dos anos 

70). 

 

Compreender o mercado (produção, publicação, divulgação e distribuição) de literatura 

infantil no Espírito Santo pareceu ser preponderante na intenção de descortinar a constituição de 

processos identitários no contexto capixaba e permitir que, desde a mais tenra idade, a criança 

possa refazer e recompor a sua territorialidade, pelo acesso a um acervo ficcional. Assim, o quanto 

antes ela possa tomar conhecimento e construir marcas de pertencimento, maior a possibilidade 

para se reconhecer como partícipe do mundo e das comunidades sócio-culturais de que participa, 

e, portanto, como sujeito responsável pela própria história e realidade. 

 

O ESCRITOR PROTAGONISTA 

 

A hipótese inicial que motivou o desenvolvimento da pesquisa adveio de indícios sobre 

uma conduta dos autores de literatura infantil no Espírito Santo para além do trabalho da escrita. 

Alguns vestígios inferem que estes, estejam atuando como agentes do mercado literário, na busca 

por consolidar uma cadeia produtiva do livro infantil no Estado. 
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Portanto, buscar organizar as informações de que dispomos sobre o setor, e assim 

oportunizar o conhecimento sistematizado do mercado de produção literária infantil no Espírito 

Santo, é a finalidade ensejada nesse estudo. Outros indícios apontaram para uma relativa ausência 

da distribuição profissional das publicações literárias destinadas às crianças, produzidas por 

autores do Espírito Santo, tendo em vista que existe quase que apenas uma distribuidora de livros 

de autores capixabas, a Livraria Logos, que, mesmo assim, não se dedica prioritariamente aos 

títulos produzidos no Estado. 

Tendo em vista a capa de invisibilidade que encobre a literatura infantil do Espírito Santo, 

que vivencia um aparente processo de marginalidade em relação ao mercado nacional, a pesquisa 

concorre para que os autores e produtores que produzem livros para crianças no Estado possam 

imprimir suas marcas únicas de memória, tendo em vista seus modos de pertencimento, 

visibilidade e prospecção: ou seja, as marcas do sujeito. 
Mediante a hipótese de que, no Espírito Santo, na contemporaneidade, o próprio autor do 

texto aglutina diferentes papéis, que vão da escrita do texto à distribuição das obras, delineou-se 

o encaminhamento da pesquisa, que foi procurar a marca de singularidade de cada sujeito, em 

seus fazeres e saberes, para conseguir deixar impressa a sua marca criativa e a de sua literatura 

para as gerações futuras do Espírito Santo. 

A pesquisa, que teve como premissa conhecer as formas de produção, publicação, 

divulgação e distribuição dos autores/escritores no Espírito Santo e acabou também por suscitar 

a reflexão sobre a suposta fragilidade de um contexto em que a ausência de profissionais 

envolvidos no processo mercadológico – especializado na articulação profissional da produção, 

publicação, divulgação e da distribuição dos livros infantis de autores que produzem no Estado – 

concorre para, de certa perspectiva, fragilizar o campo literário infantil em âmbito regional, 

gerando uma possível “invisibilidade” nacional. 
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DA ADOÇÃO DE LIVROS À FILIAÇÃO DE OUTRAS LEITURAS 
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Resumo: Ler é um ato de direito e efeito que constitui o sujeito social. Este trabalho trata da 

evolução do Projeto Adote um Livro, em cidades de MG, com a publicação de 34 obras 

escritas no viés da literatura infantil/infantojuvenil; aborda a aplicação do projeto e a 

reapresentação para nova edição. 

Palavras-chave: Leitura. Literatura. Escola. Projeto. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Se o ato de ler caracteriza-se como fato de direito, o seu efeito constitui o sujeito social a 

partir da interação com o mundo que o cerca. O que, por sua vez, implica em dizer que o fomento 

à leitura é uma decisão política, um movimento a favor do homem integral, rico, provido de 

mecanismos dialógicos que o liberam para as escolhas conscientes. O desconhecimento escraviza, 

manipula e acorrenta o homem, enquanto o acesso à construção do pensar polariza o crescimento 

e diversifica as suas manifestações. Assim, as línguas que fundam as histórias e as criações em 

gêneros de produção verbal e não verbal também servem de lastro à expressão do que é comum 

ao exercício da cidadania. O Projeto Adote um Livro é apenas um dos tantos vislumbres da escola 

ativa: a literatura não lhe deve chegar superficial e direcionada a propósitos de escrituração da 

palavra; antes, pode tornar-se um lugar coletivo de expressão do eu e do nós, estabelecendo um 

caminho de representação e aproximação da arte no mundo e para fora dele, no universo do 

inteligível e da quebra com o inimaginável. Este material surgiu de muitas caminhadas pelas 

escolas da vida: todas elas com classes prontas e capazes de/para mostrar o que sabem e o que 

podem fazer mais. Contar histórias é uma forma lúdica de pensar os fatos que se dizem reais e ler 

os recortes do imaginário, é uma opção que desliza pela estética da criação linguística passível de 

domínio comum. Adotar um livro é tão somente acolher uma ideia e conversar com ela, 

permitindo que outras ideias nasçam deste convívio dialógico. 

 

TEMA 

 

Este artigo se caracteriza pelas observações da evolução concretizada e da reapresentação 

do Projeto Adote um Livro, cujo objeto enfoca a publicação de trinta e dois (32) livros no recorte 

da chamada literatura infantil e infantojuvenil; do lançamento das publicações em espaços 

escolares e comunidades de baixa acessibilidade; das palestras relativas ao contexto da literatura 

e da produção dos livros do projeto; do lançamento oficial dos livros na Bienal do Livro em 2011, 

no Rio de Janeiro e do trabalho consequente ao projeto em movimento. 
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DELIMITAÇÃO 

 

O projeto em discussão executou a publicação e lançamento de 34 livros (literatura infantil 

e infantojuvenil) e concretizou atividades de discussão em torno da literatura de acesso. Escritos 

pela autora/proponente do projeto: Ivane Laurete Perotti, os livros abordam temas relacionados 

ao comportamento humano, familiar, social, à formação de pré-conceitos, significados, noções de 

pluralidade, diversidade, de manutenção de costumes e tradições na ordem do que é culturalmente 

transmitido/herdado; envolvem questionamentos linguísticos e fenomenológicos no escopo de 

gêneros que transitam da narrativa em prosa à narrativa em prosa-poética e outros gêneros de 

produção textual. 

Com tiragem de mil cópias por título, o projeto realizou palestras agendadas por interesse 

e mobilização das próprias escolas. As instituições constam dos espaços abarcados pela rede 

pública e privada da região mineira entre Belo Horizonte, Sete Lagoas e São João Del Rei. Com 

a preparação característica de lançamentos de obras literárias, os livros foram doados, 

autografados e discutidos quanto ao assunto, ao gênero discursivo, à escrita, ao processo literário 

de produção, ao imaginário criativo, às representações de mundo ou de acordo com o roteiro da 

escola alvo - temas ligados aos projetos em desenvolvimento no currículo da escola em visita. O 

que, por sua vez, categorizou o maior envolvimento do corpo discente das comunidades escolares, 

dispostos para as discussões em número maior do que os números planejados pelas escolas e pela 

proponente do projeto. 

 

TÍTULOS DOS LIVROS, TEMAS E ISBN 

 

Pão de Queijo e Café Preto - construção de valores, contexto, cultura, relação entre o 

“novo” e o “elemento herdado”. 1ª ed. R.J.: Editora Singular, 2011, 18 p. ISBN 978-85-912508-

0-6. 

Laelia Purpurata: a fada florista - uma noção sobre “tipos” e formação de pré-conceitos, 

valores, convencimento, julgamento social. 1ª ed., R.J. Editora Singular, 2011,38 p., ISBN 978-

85-912508-1-3. 

Maria Fumaça - prosa poética cujo objeto é a Locomotiva Maria Fumaça que é mantida em 

São João Del Rey. 1ª ed. R.J. Editora Singular, 2011, 18 p., ISBN 978-85-912508-2-0 

O homem que perdeu o sapato - temática sobre as perdas, a morte, a singularidade, as 

histórias de cada um. 1ª ed. R.J. Editora Singular, 2011. 20 p., ISBN 978-85-912508-3-7. 

A enchente das goiabas - narrativa com enfoque no meio ambiente, as chuvas, o lixo 

urbano, o desmatamento. 1ª ed., S.P.: Scortecci, 2011, v.1000. 50 p., ISBN 978-85- 3661663-6. 

Prêmio 2016 pela ABD. 

O catador de latinhas - temática sobre a formação dos sentidos na linguagem e na sociedade. 

1ª ed., R.J.: Editora Singular, 2011, 18p, ISBN 978- 85-912508-4-4. 

Meu amor de profe, meu primeiro amor - texto digressivo sobre a visão infantil da primeira 

escola. 1ª ed. R.J. Editora Singular, 2011, 18 p., ISBN 978- 85-912508-5-1. 

Tapetes de Rua - cultura e costumes, construção dos Tapetes de Rua durante a Semana 

Santa, valorização do meio ambiente, reciclagem, criatividade. 1ª ed. R.J.: Editora Singular, 2011. 

22 p., ISBN 978-85-912508-6- 8. 
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Como o Mundo me parece – fenomenologia, leitura de mundo e observações sobre a 

construção das “verdades” pessoais. 1ª ed., R.J.: Editora Singular, 2011, 27 p., ISBN 978-85-

912508-7-5. 

Mãe! O espelho está me copiando... - sobre os clichês e formação de opiniões, sobre a 

estereotipia infantil e as relações com o “diferente”, sobre a curiosidade infantil. 1ª ed., R.J.: 

Editora Singular, 2011, 22 p. ISBN 978-85- 912508-8-2. 

Pelos trilhos do trem - história e cultura envolvem as noções de progresso, avanço e 

harmonia entre o ontem e o hoje. Ideias de cooperativismo. 1ª ed. R.J. Ed. Singular, 2011,30 p., 

ISBN 978-85-912508-9-9. 

Sapatilhas douradas - depressão infantil e dança se misturam em um universo de superação 

e encontro com a beleza estética e subjetiva. 1ª ed., 

R.J. Editora Singular, 2011, 40 p. ISBN978 85-912509-0-5. 

O monstro e a libélula - sobre a formação dos medos na infância. 1ª ed., R.J.: Ed. Singular, 

2011. 30 p., ISBN 978-85-9125091-2. 

Maria Cotovelo - texto digressivo trata sobre as primeiras impressões na criança. 1ªed. R.J. 

Editora Singular, 2011,18p.,ISBN 978-85-912509-2-9. 

Em uma terra com nome de santo - cultura, gastronomia, conceitos, valores, artesãos, e 

formação de opinião. 1ª ed., R.J. Editora Singular, 2011. 50 p. ISBN 978-85-912509-3-6. 

Airam, minha avó Maria - temática sobre a vida e a participação das avós na história 

infantil, valores que englobam a ideia de “velhice”, solidão e abandono. 1ª ed., R.J.: Editora 

Singular, 2001, 27 p., ISBN 978-85-912509-4-3. 

A fazedora de Bonecas - a relação da criança sobre a construção de histórias, o ato de contar 

e o “fazimento” de universos imaginários no mundo infantil, a independência em fases de 

crescimento, os medos criados e os medos reais. 1ª. ed. R.J. Ed. Singular, 2011, 50 p. ISBN 978-

85-912509-5-0. 

Pé de moleque - prosa poética cujo objeto é um “arquétipo” do menino mineiro. 1ª. ed. R.J.: 

Editora Singular, 2011, 18 p. ISBN 978-85- 912509-6-7. 

O menino azul - diferenças, “síndrome de down”, formação de valores, inserção social, e a 

construção dos “falatórios”. 1ª ed. R.J. Editora Singular, 2011,18 p., ISBN 978-85-912509-7-4. 

O vendedor de palavras - narrativa sobre o “agenciamento” das palavras e a formação dos 

sentidos em contexto árido. 1ª ed., R.J.: Editora Singular, 2011, 27 p., ISBN 978-85-912509-8-1. 

Jô, o caranguejo. Aventuras de um caranguejo macho - meio ambiente, natureza, ecologia, 

marezeiros, a cata do caranguejo a luta pela sobrevivência. 1ªed., RJ: Editora Singular, 2011, 40 

p., ISBN 978-85-912509-9- 8. 

Cida, a lagartixa Aparecida - temática sobre as lagartixas e suas impressões no contexto 

humano. Relações de medo, interação, metáforas sobre formação do sujeito social, político e 

interativo. 1ª. ed. R.J. Editora Singular, 2011,26 p. ISBN 978-85-64920-00-2. 

O cachorro que falava inglês - a natureza e a expressão da tristeza, depressão e melancolia 

na fase inicial da adolescência. 1ªed. R.J. Editora Singular, 2011, 27 p.,ISBN 978-85-64920-01-

9. 

Também vou à escola - narrativa sobre a inclusão, diferenças, limites e superação pessoal. 

1ª ed., R.J.: Editora Singular, 2011. 24 p., ISBN 978-85- 64920-02-6. 

A fonte de três pratos - narrativa sobre a construção da história pessoal, individual, a partir 

do contexto familiar. 1ª ed. R.J.: Editora Singular, 2011. 30 p., ISBN 978-85-64920-03-3. 
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Tia Lu, minha tia sapequinha - relacionamento familiar, diferenças, pequenos atritos, 

noções veladas sobre a formação de laços dentro da família atual. 1ª ed. R.J.: Editora Singular, 

2011, 35 p., ISBN 978-85-64920-04-0. 

Pikuá Piracuca – narrativa sobre a “loucura”, a “normalidade”, a exclusão, a violência, a 

indiferença. 1ª ed., RJ: Ed. Singular, 2011. v. 500. 30 p., ISBN 978-85-64920-05-7. 

Miudinho - temática sobre a construção dos pares verdade/mentira, o repasse dos axiomas, 

o aprendizado por modelagem e exemplificação. 1ª ed. R.J.: Editora Singular, 2011, 30 p. ISBN 

978-85-64920-06-4. 

Arco-íris invisível - tema sobre a resiliência infantil, o universo do imaginário e a parceria 

entre o humano e o ininteligível. 1ª ed., S.P.: Ed. Scortecci, 2011, ISBN 978-85-366-2164-7. 

Prêmio Nacional pela Literarte/2013. 

A menina e os animais - temática acerca da relação entre crianças e animais de rua, 

valoração da vida. 1ª ed., R.J.: Editora Singular, 2011, 49 p., ISBN 978-85-64920-08-8. 

Contos para Crianças - A mentira tem pernas curtas: sobre valores, criatividade, estigmas, 

experiências infantis, conceitos e formação de conceitos. 1ª ed. R.J.: Editora Singular, 2011, 50 

p. ISBN 978-85-64920-07-1. 

Histórias de Tropeiros: contos com temática histórica sobre os tropeiros e suas andanças 

pelos estados brasileiros. Produção independente. MG: Sete Lagoas, 2013. 

Um Curumim nas Minas Gerais: a interação com outros olhares, a tribo Arawak, primeiro 

volume de uma série de quatro livros. S.P.: Editora Grégory, 2014, ISBN 978-85-65920-83-4. 

Lambões de Palavras: contos sobre o universo escolar, as relações entre professor, aluno, 

saber escolarizado. S.P.: Editora Grégory, 2014, ISBN 978-85-65920-84-1. 

 

  



 

 

P
ág

in
a5

1
2

 

PROBLEMA 

 

 “Analfabeto é o que aprendeu a ler e não lê.” Mário Quintana 

 

A leitura, enquanto atividade humana de exercício, empoderamento, constituição, fluidez 

e entretenimento, parece dissociar-se da esfera escolar, apesar da rotina que permeia a vida das 

sociedades letradas. A apropriação das linguagens em si mesmas ou mediante a proposição de um 

fim, é ou deveria ser o mote de poder da escola sobre a formação do agente social. O lugar da 

leitura no conhecimento do mundo, de mundo e de outros mundos, de si mesmo e dos outros é 

vitalício e imperecível, ou deveria ser, considerando as dificuldades que ainda, no presente estágio 

da evolução do saber escolarizado, o ato de ler indica. Ler prolonga a vida em todas as suas formas 

e estabelece relações de poder e compreensão. Daí a insistência na esfera do exercício de leituras 

e não mais da formação de hábitos de leitura destituídos da ação do sujeito que lê. 

As inúmeras inter-relações do conhecimento permeadas pelas múltiplas formas de leitura 

aumentam o leque de ações do leitor para com o objeto lido: observadores reconhecem-se na 

observação. Assim, a leitura aproxima as expressões culturais dos sujeitos que as preservam e 

manifestam sob o olhar de valorização e consciência política. Ler é um trabalho individual, 

coletivo que não se esgota; antes, reforça-se na direta dimensão do provimento enquanto exercício 

de vida. 

 

HIPÓTESE 

 

Partindo-se do pressuposto de que, sob o ádito gratuito aos livros e com o direcionamento 

motivado para as várias leituras, os alunos e demais leitores das escolas mineiras envolvidas 

mergulhem na diversidade de outras obras, em outros universos, o projeto em discussão 

privilegiou a ampla possibilidade de acesso a portadores de necessidades especiais, ao público de 

todas as camadas sociais, da terceira idade, além do público alvo das escolas públicas de Sete 

Lagoas, Lavras, São João Del Rei e regiões de Belo Horizonte, alunos, professores e 

comunidades circundantes. Para um maior alcance, os livros foram oferecidos gratuitamente, 

da mesma forma que as palestras, oficinas e/ou seminários relativos ao lançamento. A distribuição 

gratuita dos livros atendeu a seguinte ordem: 

a) 90% para as Escolas Públicas, Bibliotecas e Creches. 

b) 10% para os formadores de opinião e pessoas vinculadas ao projeto. 

As palestras, oficinas e/ou seminários foram promovidos de acordo com o interesse das 

escolas públicas que agendaram diretamente com a escritora/palestrante o dia, a duração e a 

temática do encontro. Valeu-se para tal do próprio local da escola (pátio, sala de aula, teatro, 

quadra, auditório, sala de reuniões e/ou afins) em Belo Horizonte, Sete Lagoas, São João del Rei 

e Lavras. Cada palestra, oficina e/ou seminário teve a duração proposta pela escola, considerando 

o tempo máximo de 04 horas (um período) para cada escola interessada. 

Acredita-se que as palestras, oficinas e/ou seminários poderão agregar forças às políticas 

culturais e pedagógicas do município, adequando-se às propostas de incentivo e fomento à leitura 

já desenvolvidas nas escolas públicas de Minas Gerais. Ainda, os temas envolvidos reforçarão a 

discussão formativa da cidadania, da participação nas ações sociais, na valorização da cultura e 

nas escolhas conscientes por comportamentos de acesso ao crescimento integral. 
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OBJETIVOS 

 

O objetivo formal do Projeto Adote um Livro é o fomento à leitura de resgate de histórias 

do cotidiano no espectro do real e do imaginário, abrindo espaço para o ato de pensar como base 

para a constituição do sujeito social. Promover o acesso legítimo ao livro, ao escritor, às etapas 

da escrita, à oficinação do texto escrito, às histórias, à língua escrita enquanto apropriação de um 

código de registro verbal, à formação de sentidos e seus agenciamentos. 

Ainda: 

a) promover o debate sobre a estrutura/gêneros textuais dentro do escopo dos livros 

publicados: textos narrativos, em prosa, prosa-poética, digressivos, descritivos, etc.; 

b) repassar a produção escrita em forma de histórias fomentadas à comunidade que 

envolve a escola e seu contexto de interação: família e sociedade circundante, focando 

a formação de conceitos e a discussão sobre o comportamento humano plural (regras, 

limites, perdas, posturas, leituras de mundo, dialética, frustrações, formação de 

costumes, valores culturais, diversificação da linguagem oral, escrita e representada); 

c) incentivar a proximidade com a produção escrita/obra/livro de modo a diminuir o 

distanciamento provocado pela editoração enquanto “produto” para o mercado de 

vendas concentradas. 

d) valorizar as histórias do contexto de Minas Gerais como forma de aguçar outras leituras 

sobre o Estado e suas peculiaridades; 

e) difundir e politizar o acesso à leitura enquanto direito preservado pela constituição do 

sujeito social agentivo; 

f) observar o pretexto do texto como ocasião para a leitura prazerosa e desfocada do 

objeto pedagógico de simples repasse de informações direcionadas. 

 

DESCRIÇÃO DO MÉTODO 

 

Partindo do pressuposto, quem lê aprende a ler, o Projeto Adote um Livro arrola histórias 

nascidas da interação com a cultura mineira, com a observação de costumes e tradições, gostos, 

gastronomia, fenômenos sociais de cunho universais, mas que no desenvolvimento e escrita dos 

livros são tomados como um caminho para as narrativas ficcionais. Os trinta e quatro livros (34) 

escritos pela proponente do projeto e autora deste artigo, seguem temática variada, cujo leque é 

uma das ferramentas usadas como pretexto para motivar a leitura escolarizada, ou a escolarização 

da leitura em padrões não ortodoxos e jamais fixos. 

Entendendo a possibilidade de todos os deslizes e impasses diante do gosto e da 

preferência, as publicações que abarcam este projeto abrem espaço para a participação do 

leitor/escritor na própria estrutura do livro, tal como: continuidade da história, desenhos e 

ilustrações, reescrita da história e mudança de enredo, fornecendo páginas em branco para o 

motivo se dar em escritas diretas. Ainda, a capa e contracapa propõe que o livro seja “passado 

para outras mãos” a fim de permanecer em circulação, configurando novas e intermináveis 

leituras. Da mesma forma que, ao se propor ao leitor/escritor que passe adiante o livro lido, 

instiga-se a formação da leitura enquanto “bem social”: somá-la equivaleria à liberação de todos 

os diálogos em conversas de múltiplas ordens. 

A publicação na primeira edição contou com o apoio de recursos buscados diretamente na 

fonte, sem o envolvimento do projeto em ações de incentivo fiscal, posto não ter sido possível 
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efetivar a arrecadação que a aprovação junto ao MINC e à SEC/MG prognosticaram. Contudo, 

articula-se a continuidade do mesmo projeto em uma segunda edição, a partir do lançamento em 

registros de apoio financeiro vislumbrados pelos novos parâmetros das leis da cultura, 

considerando todos os possíveis entrelaçamentos que tal escolha assinala e a natural insegurança 

diante da captação financeira. Os moldes para a segunda edição deverão seguir os pressupostos 

básicos do projeto original, contando com a soma de novos títulos e temas a serem publicados. 

Do mesmo modo, pretende-se abarcar um número maior de escolas públicas da região 

metropolitana de Belo Horizonte, configurando as palestras, oficinas e seminários dentro do atual 

quadro de necessidades apresentadas. 

Quanto à aceitação do Projeto na fase do lançamento dos livros e visitação às escolas, pôde-

se comprovar que a comunidade escolar encontra- se aberta à motivação e experimentação da 

leitura, bem como da vivência com a produção e discussão do “fazer” literário. E, a sinalização 

para a continuidade do projeto em nova edição resultou em inscrições adiantadas para a agenda 

de palestras e lançamentos, bem como na oferta de histórias orais para registro de outros escritos, 

forma esta que comprova a participação entusiasmada do leitor/escritor na tessitura do(s) livro(s) 

a serem construídos, tarefa que se prova conjunta e possível. 

 

CONCLUSÃO 

 

Ao se dizer da aceitação do Projeto Adote um Livro pela comunidade leitora enfocada, 

pôde-se comprovar que a mesma encontra-se aberta à motivação e experimentação da leitura, bem 

como da vivência com a produção e discussão do “fazer” literário. Tal afirmação levanta questões 

que se articulam sem as respostas cartesianas desejadas: 1) A escola não promove maiores e novos 

universos de experimentação da leitura literária pela precária acessibilidade aos livros desta 

ordem? 2) Custa menos aos cofres públicos promover o uso indiscriminado dos livros didáticos 

do que capacitar os professores e fornecer material diverso para o exercício de outras leituras? 3) 

Ao se dizer que os sujeitos em fase escolar não leem, estamos a dizer que não o fazem pelo acesso 

negado a diversificadas obras da literatura brasileira? 4) Por quais parâmetros se estabelecem os 

critérios de indicação de obras às escolas públicas? 5) Qual a real aplicação de promoção à cultura 

literária que as escolas em nossa região efetivam? 6) Deve-se insistir na categorização 

metodológica da chamada literatura para a criança, para o jovem e para a escola - nessa ordem de 

entrave ou de apoio? 

As questões não param onde se detém a atenção de uma observação, mas vale para apontar 

um caminho de investigação que intercruze objetivos e aplicações, pelo menos no que diz respeito 

à cultura do exercício para a leitura literária. 

Vale retomar o objetivo principal deste projeto cujo título tentou sintetizar: adotar um livro 

não significa tomá-lo para si, mas dar conta de assumir uma das leituras que a leitura propõe e 

permanecer à presença de todas as luzes que advêm das relações de inquietude e curiosidade. 

Adotar um livro poderia ser uma forma de fazê-lo estar no mundo como estão no mundo os seus 

“consumidores”: ler e alimentar-se se caracterizam por sinonímias de escopo proximal. Se o 

pensamento prescinde do conhecimento sensibilizado, sistematizado ou não, a leitura pode 

corroborar com o alimento para novas conexões no universo da experimentação. Foi por 

entendimento conjunto que o projeto se reescreve e coloca para outra efetivação, desta vez 

percorrendo os caminhos das leis de incentivo fiscal e/ou buscando novamente os recursos 

necessários para a publicação e distribuição gratuita. 
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NA MARGEM DO RIO E NAS RAÍZES DO BAOBÁ: (RE)CONTANDO 

HISTÓRIAS DA ÁFRICA NA SALA DE AULA 

 

Jacqueline de Almeida (ULBRA) 

 jacquelinealmeida55@yahoo.com.br 

 

Resumo: Num emaranhado de lendas, simbologias, elementos da natureza, curandeirismo e 

escravidão, Kamazu (2011) convida o leitor a (re)descobrir uma África “perdida” há muitos 

e muitos anos. A análise dessa lenda angolana faz parte de uma pesquisa mais ampla, 

intitulada Representações racializadas na literatura infanto-juvenil: O PNBE/2013 e uma 

pesquisa com jovens leitores. No presente artigo são problematizadas algumas imagens 

construídas sobre a África e o povo africano – partindo do imaginário europeu medieval até 

os dias atuais – e os modos como os leitores juvenis negociam com as representações 

racializadas presentes em Kamazu (2011), de Carla Caruso. O aporte teórico-metodológico 

que fundamenta este estudo encontra-se no campo que articula os Estudos Culturais e a 

Educação, e os principais autores utilizados são Stuart Hall, Carlos Serrano, Maurício 

Waldman, Joaquim Rosário e Anderson Ribeiro Oliva. Sob essa perspectiva, são discutidos 

os conceitos de representação, codificação e decodificação. A metodologia empregada está 

baseada em pesquisa bibliográfica e em pesquisa de campo. O grupo selecionado para a 

pesquisa foi composto por 20 alunos, do sexto ano do ensino fundamental, de uma escola 

pública, localizada na região metropolitana de Porto Alegre/RS. O trabalho realizado com 

os leitores foi dividido em três momentos: pré-leitura, leitura e pós-leitura. Os resultados 

mostraram que, na primeira etapa, os estudantes revelaram uma visão homogênea e 

estereotipada acerca da África e do povo africano; na segunda, as características físicas do 

protagonista despertaram a atenção dos jovens e, na última, constatou-se que os leitores se 

aproximaram de alguns códigos mobilizados pelos codificadores, como, também, acionaram 

seus repertórios pessoais e culturais. 

Palavras-chave: Literatura Infanto-juvenil. PNBE. Representações Racializadas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nas narrativas de tradição oral, o elemento natureza, na maioria da vezes, ocupa a 

centralidade e exibe – com todas as suas cores, sonoridades e segredos – a relação entre o homem 

e o meio natural. Na selecionada, Kamazu (2011), de Carla Caruso, os elementos da natureza 

configuram bem mais do que um simples cenário para a história. Isso porque, o jovem 

protagonista recebe ajuda do rio, dos peixes, da árvore sagrada (o baobá) e das plantas para livrar-

se de uma condição angustiante: a escravidão. Além disso, a narrativa angolana também permite 

(re)descobrir algumas histórias do continente africano e do seu povo. Uma África pouco 

conhecida que mantinha um sistema escravista com base nas linhagens e outras formações sociais 

que vicejavam antes da chegada dos europeus. Para isso, Kamazu (2011) explora um universo 

mágico, repleto de lendas e mitos. 

Nessa direção, o presente trabalho parte de uma breve discussão sobre as imagens que 

foram construídas, no decorrer dos séculos, da África e do povo africano. Nesse contexto, também 

reflito sobre as estratégias representacionais destinadas a fixar a diferença e tornar o “outro” negro 

racializado. Em seguida, com o objetivo principal de investigar o processo de recepção dessa obra 

no contexto escolar, trago os relatos e as produções interpretativas que foram realizadas com um 

grupo de 20 alunos, do sexto ano do ensino fundamental, de uma escola pública, localizada na 

região metropolitana de Porto Alegre/RS. Para fundamentar esses dados, busco o aporte teórico-
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metodológico no campo dos Estudos Culturais, com ênfase no processo de 

codificação/decodificação, proposto por Stuart Hall (2003). 

Também compartilho o pensamento de Hall (1997), para quem as mensagens culturais são 

constantemente produzidas nas narrativas, nas histórias, nos meios de comunicação e em todas as 

instâncias sociais que estão incorporadas à vida cotidiana. Nesse sentido, compreendo que as 

representações operam na instituição dos sujeitos e em suas compreensões de mundo. Frente a 

isso e às demandas da Lei 10.639/2003, a qual institui a obrigatoriedade do ensino da história e 

cultura africana e afro-brasileira na rede básica de ensino, busco um estudo que articule análise 

de texto literário (Kamazu, 2011) e recepção da obra por um grupo de jovens leitores. 

 

A ILUSÃO EUROPEIA 

 

Partindo de um passado remoto, as imagens construídas pelo imaginário europeu medieval 

associavam o continente africano a um território nebuloso, um espaço de vegetação impenetrável 

e infestado por seres monstruosos que coabitavam com grupos de semi-humanos. Assim, durante 

muito tempo, o interior do continente só fora conhecido através dos relatos dos indígenas, “que 

povoaram as regiões distantes de gigantes e pigmeus, de homens-macacos, ogros canibais e 

mulheres-pássaros” (PAULME-SHAEFFNER apud SERRAN0; WALDMAN, 2010). Entre 

essas fabulações, conforme Carlos Serrano e Maurício Waldman (2010), a África seria constituída 

por um conjunto de terras governadas pelo sol, onde mares e rios seriam ferventes. 

Ainda nesse período, de acordo com os autores, inúmeras imagens mitológicas a respeito 

dos africanos também foram articuladas. Uma delas corresponde a uma interpretação bíblica que 

estigmatizava o povo negro. Nessa leitura, os descendentes de Cam91, conotados como indignos, 

estariam fadados à escravidão. Agregada a essa imagem cristã, a cartografia de Cláudio Ptolomeu 

– que retratou as regiões meridionais do mundo como inferiores, quando comparadas à posição 

Norte onde estava situada a Europa –, tratou de associar a África a outras imagens negativas e 

desqualificantes. Segundo essa lógica eurocêntrica, a posição norte estaria simbolicamente 

vinculada ao paraíso, ao passo que as terras quentes meridionais, ao inferno. 

Segundos os pesquisadores, nos meios científicos europeus, de um passado não muito 

distante, a baixa intelectualidade, a passionalidade, a preguiça e a suposta inferioridade inata do 

negro africano seriam decorrentes da tropicalidade e das altas temperaturas. Consta que essas 

estereotipias ficaram ainda mais evidentes a partir de primados geográficos explicitados nos 

mapas, que referendavam a ideia de um espaço repleto de “obstáculos” e impróprio para “vida 

civilizada” (p. 25). Os autores ressaltam que esses mecanismos simbólicos de exclusão do “outro” 

foram sofrendo alterações ao longo do tempo. Todavia, os signos da negatividade continuavam 

profundamente enraizados no legado cultural europeu. 

Posteriormente, com o progresso das navegações europeias e o surgimento de um novo 

modelo de sociedade (atrelada ao avanço da classe mercantil burguesa), a África fora 

transformada em um escoadouro de riquezas: ouro, metais, pedras preciosas, madeiras nobres e 

especiarias de todos os tipos. Dessa forma, de acordo com Serrano e Waldman (2010), para 

assegurar a defesa da faixa litorânea do continente e assegurar o comércio, os europeus – 

particularmente os portugueses – criaram fortalezas em pontos estratégicos. Nesse movimento, 

                                                 
91 No Antigo Testamento, Cam, um dos filhos de Noé – considerado ancestral bíblico das populações 

africanas –, teria zombado do pai, recaindo sobre ele o estigma da escravidão (Gênesis, 9:23-27). No 

entanto, “ressalve-se que não consta nenhuma indicação bíblica de que Cam fosse negro” (SERRANO; 

WALDMAN, 2010, p. 25). Na Bíblia, Cam seria um antepassado comum a povos muitos diferentes entre  

si. 
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numerosos navios carregados de mercadorias valiosas e outras “peças”, ou seja, africanos 

escravizados, retornavam para Portugal. 

Ao lado desse ambicioso empreendimento, em nível imaginário, novamente a 

subalternidade do continente e dos seus ambientes era reafirmada: “agora estigmatizado como o 

continente da escravidão” (SERRANO; WALDMAN, 2010, p. 195). Como a obtenção de 

escravos e o domínio do continente requisitavam de uma engenharia mais complexa, a África foi 

reorganizada geograficamente para, assim, apoiar as regiões produtoras de especiarias e dar 

continuidade à escravização. Então, o tráfico negreiro passou a atravessar o Atlântico apoiado 

pela economias americanas. O objetivo principal era garantir lucros extraordinários e enriquecer 

a Europa e os segmentos e ela associados. 

Nessa linha de pensamento, dada a presença África na realidade social e cultural brasileira, 

alimentada pelo tráfico de escravos, seria oportuno perguntar como a história da África é ensinada 

nas escolas brasileiras? Anderson Ribeiro Oliva (2003) aponta que a história da África aparece 

como um figurante que passa despercebido em cena; em outras palavras, “um apêndice 

misterioso” e pouco interessante em relação às outras temáticas abordadas no livro didático. No 

entanto, conforme o autor, o mais agravante é quando o silêncio é quebrado. A bibliografia 

limitada e as reflexões pautadas a partir do olhar eurocêntrico criam obstáculos significativos para 

uma leitura crítica e menos simplificada sobre África e dos seus descendentes. 

Mais tarde, retomando o percurso de Serrano e Waldman (2010), já numa perspectiva de 

colonização, os europeus travaram uma caminhada em busca do domínio de “nativos hostis” (p. 

206). Logo, a resistência à conquista colonial foi interpretada como mais um sinal de 

incompatibilidade do povo africano à “civilização”. Assim, tomados pelo intuito “civilizatório”, 

os europeus adotaram a doutrina dos “Três Cs”, isto é, Comércio, Cristianismo e Civilização. 

Com base nessa tríade, segundo o pensamento europeu, seria possível combater as ações 

“primitivas”, as concepções religiosas e a suposta indigência social e cultural. Então, em meados 

do século XIX, a África foi inteiramente retalhada e distribuída entre as colônias. 

Tempo depois, mesmo com conquista da independência pelos povos africanos, uma nova 

relação de imagens desqualificantes foram vinculadas ao continente: domínio da pobreza, das 

doenças endêmicas, da seca, dos refugiados, do subdesenvolvimento, dos golpes de Estado 

contínuos, do analfabetismo, entre outras. De acordo com Serrano e Waldman (2010), nessa nova 

elaboração de estereotipias, o futuro não reservaria nenhuma benesse para o continente africano. 

“A África, como todas as desprezadas regiões meridionais do planeta, continua a integrar uma 

periferia de flagelos sociais, exploração econômica e subordinação política” (SERRANO; 

WALDMAN, 2010, p. 32). Tal como nas leituras anteriores, eventualmente mistificada pelas 

imagens negativas e excludentes. 

 

A SOCIEDADE TRADICIONAL AFRICANA EM KAMAZU 

 

De acordo com Hall (2003), o termo África, enquanto construção moderna, “fornece 

recursos de sobrevivência, histórias alternativas àquelas impostas pelo domínio colonial e as 

matérias-primas para retrabalhá-las de formas e padrões culturais novos e distintos” (HALL, 

2003, p. 41). Nessa direção, os recontos de lendas africanas contemporâneos vêm surgindo como 

uma possível “viagem de redescoberta” da África e do seu povo. Entretanto, conforme Hall 

(2003), essas “outras” representações não têm o poder de confrontar ou repelir as anteriores, mas 

têm a capacidade de negociar e ampliar a construção de significados pré- estabelecidos. Mas, 

afinal, o que Kamazu (2011) tem para contar? Seria possível estabelecer uma ligação entre o 

tempo de antes e o de agora? 
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Dentro de um contexto mitológico, a história do menino Kamazu se passa “há muitos e 

muitos anos, numa aldeia em Luanda” (CARUSO, 2011, p. 4). Um paratexto explica ao leitor que 

Luanda é a capital de Angola, um país situado na costa sudoeste do continente africano. Sua língua 

oficial é o português, porque Angola foi colonizada pelos portugueses no século XV e permaneceu 

como colônia até o século XX. Logo no início da narrativa, o leitor é apresentado ao protagonista 

Kamazu: um menino órfão que vivia sob os cuidados de um tio. Mas Kamazu foi entregue pelo 

tio em forma de pagamento de dívida e, assim, tornou-se escravo. O menino “andava sempre 

em farrapos, pobremente vestido, seu momento de descanso era no final do dia, quando se deitava 

embaixo de um grande baobá” (p. 4). 

Sobre o conflito vivido pelo personagem (a escravidão), Serrano e Waldman (2010) 

esclarecem que, na estrutura da sociedade tradicional africana, um homem reduzido à situação de 

escravatura não poderia ser transferido para fora da sociedade. “Quando muito, seu trânsito 

ocorria entre as linhagens que compunham a sociedade na qual se inseria” (SERRAN0; 

WALDMAN, 2010, p. 170). Dessa maneira, sua circulação estava ligada à apropriação de bens 

de prestígio92 
pelos chefes da linhagem em questão. Entre as formações sociais que vicejavam nos 

tempos anteriores à chegada dos europeus, os autores enumeram pelo menos seis origens da 

condição de escravo. Entre elas, destaco aquela que mais se aproxima da lenda angola, recolhida 

no século XIX, por Héli Chatelain, cujo título original é “O Rapaz e o Rio”: 

 

Quando um indivíduo, um grupo doméstico ou mesmo uma linhagem tinha dívidas de tributos 

com um chefe, colocava-se em posição de dependência do seu devedor. Nessa situação, o grupo 

ou a linhagem entregava um dos seus membros ou mesmo um dos seus escravos domésticos até 

que a dívida ou o tributo fosse resgatado, quase sempre na forma de bens de prestígio (SERRANO; 

WALDMAN, 2010, p. 171). 

 

De acordo com a narrativa, depois de um dia de muito trabalho, o jovem deitou-se debaixo 

do baobá e ali adormeceu. Kamazu sonhou com uma voz que vinha acompanhada do barulho da 

água de um rio. Foi quando percebeu que o próprio rio lhe falava: “Amanhã de manhã, antes que 

o povo se levante, venha até margem do rio. Aqui, neste mesmo lugar, você encontrará três coisas 

e poderá escolher a que mais lhe agradar” (CARUSO, 2011, p. 8). Alguns dias se passaram, até 

que Kamazu decidiu ir ao encontro do rio. Entre os objetos ofertados estavam uma espingarda, 

pacotes de algodão e um cesto repleto de folhas e raízes. 

Nos seus estudos sobre as características das narrativas africanas de tradição oral, Joaquim 

da Costa Rosário (1989) aponta que, em determinadas histórias, a situação inicial de carência do 

protagonista pode ser ultrapassada pela intervenção de um auxílio mágico. A função desses 

elementos mágicos que entram nas narrativas orais – neste caso, o rio, os peixes, a pedra verde 

e o baobá –, é ajudar o personagem a vencer as situações adversas. No entanto, o percurso feito 

pelo herói para se tornar merecedor depende, sobretudo, da sua inteligência e coragem. Através 

do sonho, considerado “a ligação com os ancestrais” (CARUSO, 2011, p. 18), Kamazu conseguiu 

fazer a escolha certa: o cesto. Sem ainda saber o que fazer com o objeto, o garoto resolveu 

esconder o cesto entre as raízes do baobá. 

Com a ajuda de Vó Luana, uma velha escrava que vivia na fazenda, Kamazu compreendeu 

que as folhas e as raízes poderiam ser usadas para a cura. Conforme Serrano e Waldman (2010), 

muitos símbolos do universo africano têm inelutáveis associações com esferas da vida social, 

política, econômica e religiosa. Esse relacionamento da arte com a religião tradicional revela, 

                                                 
92 Conforme os autores, “o escravo de dívida” poderia recuperar a sua liberdade desde que conseguisse 

reunir bens suficientes para pagar o seu resgate 
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antes de tudo, o papel dos sacerdotes e curandeiros. Para processar os seus ritos, os curandeiros 

servem-se de objetos e símbolos, bem como da palavra enunciada. 

Certo dia, voltando para casa, Kamazu encontrou um suricato ferido na perna. Abriu o cesto 

e escolheu uma erva de efeito cicatrizante. Dias depois, “o bichinho estava totalmente recuperado, 

saltando pela mata” (CARUSO, 2011, p. 22). Foi assim que Kamazu tornou-se curandeiro. 

 

Figura 1: Kamazu e o suricato 

 

Fonte: Kamazu (CARUSO, 2011, p. 22) 

 

Anos mais tarde, o jovem curandeiro já havia adquirido um grande conhecimento sobre 

ervas, raízes e folhas. Com o auxílio de sua pedra mágica, chamada de calubungo, – o olho de um 

peixe que saltou do rio –, Kamazu foi inventando novos remédios. Reconhecido como o 

curandeiro da aldeia, passou a ganhar muitos novilhos como recompensa. Dessa forma, Kamazu 

conseguiu negociar com o seu patrão e comprar sua liberdade. Livre da condição de escravo, o 

jovem adquiriu terras e multiplicou sua riqueza. Por fim, encontrou uma bela moça e casou-se 

com ela. 

Nessa breve análise, ainda cabe registrar a presença de outros dois elementos estruturais 

característicos das narrativas orais africanas: os provérbios e o casamento. Sobre o primeiro, no 

decorrer narrativa, a fala proverbial é sentenciada pela Vó Luana. Para Serrano e Waldman (2010), 

em face da importância vital da palavra nas tradições africanas, aqui entendida como aquela que 

cumpre a função integradora e dinâmica da comunidade, a palavra para ser apropriada deve estar 

de acordo com a tradição e o conhecido legado pelos ancestrais. Quanto ao casamento, Rosário 

(1989) afirma que trata-se da instituição de maior valor cultural e social de qualquer comunidade 

tradicional africana. Portanto, o final marcado pelo enlace matrimonial assume tal importância na 

medida em que, através dele, o grupo garante sua existência e continuidade. 

Diante dessas questões, compreendo que, em Kamazu (2011), não percebe- se a intenção 

de (re)construir um novo desenho da África para o leitor, isto é, uma representação distante das 

imagens estereotipadas. A obra investe no elemento natureza para compor o cenário, os 

personagens, o enredo e as ações da narrativa. Dessa forma, é possível observar que, em meio ao 

conflito vivido pelo protagonista – a escravidão na sociedade tradicional africana –, ele consegue 

reestruturar sua identidade através da ancestralidade, da memória e dos elementos simbólicos que 
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compõem o espaço africano. Entre esses elementos estão o rio e a árvore sagrada (o baobá), 

símbolos de sabedoria, continuidade e resistência. 

 

UMA LENDA ANGOLANA EM SALA DE AULA: COMO OS LEITORES INTERPRETAM? 

 

Segundo a teorização de Stuart Hall (2003), a interpretação ocorre através da interação 

entre um autor (denominado codificador), uma obra ou mensagem (denotada de certas 

estruturas) e um leitor (denominado decodificador). No entanto, o modelo de mensagem 

transparente (perfeita transmissão de sentidos), no qual o emissor origina a mensagem e o receptor 

recebe, é questionado pelo autor. Para o teórico do campo dos Estudos Culturais, o processo de 

comunicação não é uma atividade tão transparente e sem obstáculos como parece. Isso porque, a 

mensagem é uma estrutura complexa de significados, e a cadeia comunicativa não opera de forma 

unilinear. 

Nessa perspectiva, Hall (2003) propõe pensar o processo comunicativo em termos de uma 

estrutura produzida e sustentada por momentos distintos em articulação. Nesse modelo, a 

produção/circulação da mensagem (codificação) constitui-se sob a forma de signos organizados 

dentro das regras da linguagem. Dessa maneira, é na forma discursiva que a circulação da 

mensagem se efetiva e chega para a recepção de diferentes audiências. “Uma vez concluído, o 

discurso deve então ser traduzido – transformado de novo em práticas sociais, para que o circuito 

se complete e produza efeitos” (HALL, 2003, p. 388). 

Conforme o autor, antes que qualquer mensagem possa ter um “efeito” ou um uso 

específico, “deve primeiro ser apropriada como um discurso significativo e ser significativamente 

decodificada” (HALL, 2003, p. 390). Isso permite compreender que esse conjunto de significados 

decodificados, de certo modo, influencia, persuade, ensina ou instrui, com as devidas 

consequências emocionais, perceptivas, ideológicas ou comportamentais. Por outro lado, de 

acordo com o modelo codificação/decodificação, se o sentido não é articulado em prática, ele não 

terá um efeito ou não há como haver o seu “consumo”. 

Para entender as articulações em que a codificação/decodificação podem ser combinadas, 

Hall (2003) aponta três posições hipotéticas de decodificação. A primeira é a posição 

hegemônica-dominante. Nessa posição, o receptor decodifica a mensagem nos termos do código 

referencial no qual ela foi codificada. Mas por acreditar que o código hegemônico não contém 

todas as leituras possíveis de um texto, Hall (2003) apresenta a segunda posição: o código 

negociado. Essa baseia-se na ideia de que o leitor, ainda que reconheça o “sentido ideal” da 

mensagem, sempre encontra diferentes formas de ler. Aqui, os repertórios pessoais e culturais do 

receptor/leitor entram em negociação com a mensagem produzida. Já a última, o código de 

oposição, sugere um tipo de leitura contestatória. Isso quer dizer que o leitor, por vezes, pode 

decodificar a mensagem de forma globalmente contrária. 

Partindo para as interações com os alunos, no momento pré-leitura, busquei incentivar os 

jovens estudantes a falarem sobre a África. Nessa primeira etapa, ainda sem o contato com o livro, 

os alunos revelaram, em suas falas, uma visão homogênea e estereotipada acerca da África e do 

povo africano: “ As pessoas são negras... são muito magras” (DAN, 12 anos); “Lá tem pouca 

comida. Falta água também” (DEI, 13 anos); “Tem o vírus ebola que é muito contagioso” 

(GAB, 11 anos). Nesses breves exemplos, é possível observar a representação de um espaço 

marcado pela cor da pele, miséria absoluta, fome, doença e falta de recursos básicos, como, por 

exemplo, água potável. 

No momento de leitura da obra, os primeiros comentários dos alunos foram relacionados 

às características físicas do protagonista. Para a maioria, Kamazu era “feio”, “magro” e com o 
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“cabelo estranho”. O sistema de escravidão na própria África também chamou a atenção deles. 

Quando indaguei sobre a condição do menino (escravo), os alunos retomaram registros da história 

oficial brasileira, ou seja, aquela que circula nos livros didáticos: um continente devastado; negros 

sendo capturados e trazidos em navios para o Brasil. Já a ligação de Kamazu com os elementos 

da natureza e com a ervas medicinais (o curandeirismo), trouxe à cena uma visão estereotipada 

acerca dos rituais religiosos afro-brasileiros. Isso porque, na opinião deles, “os negros entendem 

dessas coisas”. 

Diante dessas discussões, retomo o pensamento de Hall (1997), no qual o teórico diz que a 

estereotipia produzida em torno do negro, ao longo dos séculos, acabou reduzindo e simplificando 

o “outro” negro a uma suposta “essência”. Os traços desses estereótipos raciais – o que Hall 

(1997) chama de regime racializado de representação – estão presentes em diversas narrativas 

contemporâneas. Particularmente sobre a questão da escravidão, comentada pelos leitores, Oliva 

(2009), ao discutir sobre a “invenção da África no Brasil”, afirma que a imagem dos africanos 

que prevaleceu no imaginário brasileiro (até o fim do século XIX) foi a que fundia os elementos 

importados do continente com a condição escrava. No entanto, as falas dos alunos revelam que 

“a figura híbrida do africano/escravo” ainda se faz presente no imaginário dos brasileiros. 

Quanto aos materiais produzidos pelos leitores (atividades interpretativas), no momento 

pós-leitura, procurei retomar algumas passagens da narrativa lida, estabelecendo relações com os 

repertórios pessoais e culturais dos jovens estudantes. Dentre as três questões desenvolvidas, 

destaco para comentar neste estudo os desenhos produzidos por eles. Nessa questão, coloquei 

uma árvore no centro e solicitei aos alunos que completassem a paisagem com elementos do 

universo africano. A escolha da árvore justifica-se devido à relação entre Kamazu e o baobá. Dos 

vinte participantes, quatro deles apenas coloriram a árvore. Dentre aqueles que trouxeram “novos” 

elementos, elenquei os três mais representativos e recorrentes. 

 

Desenho 1: Ste, 11 anos - Questão 3 pós-leitura/Kamazu (03/09/2014) 
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Desenho 2: Cam (11 anos) - Questão 3 pós-leitura/Kamazu (03/09/2014) 

 

Desenho 3: Vit (10 anos) - Questão 3 pós-leitura/Kamazu (03/09/2014) 

 

Perante essas produções, é possível observar que os leitores, ao negociarem com o texto 

literário, aproximaram-se de alguns códigos mobilizados pela obra. No entanto, também 

acionaram repertórios estereotipados e uma visão homogênea da África e do povo africano: um 

lugar marcado pela pobreza, fome, escravidão, doenças e pela natureza “selvagem”. Cabe lembrar 

que na lenda angolana, Kamazu era um menino negro, pobre e escravo. Dessa maneira, 

compreendo que os leitores/receptores, de certo, decodificaram a mensagem nos termos dos 

códigos referenciais predominantes na obra, os quais trazem a representação de uma África 

marcada por um sistema escravista e pela própria condição de pobreza e submissão inicial do 

personagem. 

Sobre o vírus ebola (desenho 1), os alunos buscaram, possivelmente, referências nos meios 

midiáticos para construir suas representações do povo africano. Isso porque, há que considerar 

que, em 2014 (ano de realização da pesquisa), algumas regiões da África foram afetadas por uma 

epidemia provocada pelo vírus. Os meios de comunicação, principalmente a televisão, veicularam 

inúmeras imagens de africanos em péssimo estado físico; locais de atendimento improvisados; 
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medicações ainda ineficientes, entre outras. Já no segundo desenho, o leitor, além de colorir, optou 

por escrever as palavras “curandeirismo”, “plantas medicinais”, “animais” e “escravos”. Isso 

mostra que, durante a troca comunicativa, o leitor utilizou-se de códigos alojados no texto para 

construir sua própria representação do continente africano. 

Quanto à presença de animais nos desenhos (leões, cobras e elefantes), utilizando o número 

3 como exemplo, observo que grande parte dos leitores/receptores mobilizaram imagens 

recorrentemente repetidas nos livros didáticos, na literatura infantil e nos desenhos animados 

brasileiros. Portanto, segue a representação de um continente tomado por uma cobertura vegetal 

densa e impenetrável, onde predomina uma rica fauna composta por animais selvagens. Porém, 

contrariamente a esse senso comum cultivado pela pregação de mote colonialista, as selvas 

fechadas do tipo equatorial “não constituem a cobertura vegetal predominante na África” 

(SERRANO; WALDMAN, 2010, p. 65). Segundo os pesquisadores, a grande marca na paisagem 

natural do continente são os desertos, seguidos pelas savanas e estepes. 

 

APONTAMENTOS FINAIS 

 

Durante longo tempo, as curiosidades e as falsas impressões a respeito da África motivaram 

inúmeras viagens que, sucessivamente, trataram de explorar as riquezas do espaço geográfico 

africano. Nesse processo, a África teve sua história encoberta por imagens fantasiosas, mitos e 

ficções. Desde os primeiros contatos, o olhar europeu reservou ao povo africano o estigma da 

hostilidade, inferioridade e baixa capacidade intelectual. Entretanto, entre as inúmeras imagens 

negativas e excludentes construídas do continente, nenhuma atingiu proporções tão drásticas 

quanto a figura do africano/escravo. 

Fato evidente, dessas construções mitológicas e desqualificantes, é uma visão estereotipada 

sobre a África, suas práticas culturais e sua memória. Porém, esse regime de estereotipias não 

compromete apenas o entendimento dos processos históricos e culturais do continente africano, 

mas a própria compreensão da realidade sócio-histórico-cultural do Brasil. Isso porque, o não 

reconhecimento a respeito do legado africano repercute diretamente no sistema de ensino 

brasileiro. Essa ausência de discussões, tanto por parte dos alunos quanto dos professores, deixa 

de levar em conta as contribuições das matrizes africanas na formação do nosso povo. E 

mais ainda, segue reafirmando a imagem do preconceito e da discriminação. 

Quanto à pesquisa realizada com jovens estudantes, no primeiro momento, dedicado a uma 

conversa aberta e informal, eles revelaram uma imagem estereotipada e preconceituosa sobre a 

África e o povo africano, possivelmente apoiada em discursos que circulam nos variados artefatos 

culturais, inclusive no material didático escolar e nos veículos midiáticos. A partir da leitura do 

conto e das atividades interpretativas, constatei que os receptores/leitores, na sua maioria, 

mobilizaram representações presentes na própria obra (leitura preferencial ou código 

hegemônico-dominante). De outro modo, durante o processo de decodificação, alguns leitores 

também mobilizaram repertórios de suas esferas cotidianas. 

Por fim, é possível afirmar que, embora o protagonista Kamazu tenha conseguido vencer 

as dificuldades impostas (pobreza e escravidão), os leitores continuaram reproduzindo 

representações que associam o negro à condição de submissão, escravidão e práticas religiosas 

inferiores. Isso explica, de certo modo, as marcas profundas que o longo processo de escravização 

e exclusão dos africanos e dos seus descendentes deixaram por aqui. Por isso, acredito que essas 

discussões não podem mais ser negligenciadas ou caladas. Somente o debate poderá permitir a 

compreensão da África e dos seus movimentos culturais, assim como promover a construção (ou 

a desconstrução) dos modos de pensar e ver o “outro” negro. 
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Resumo: O presente trabalho integra o texto do estudo monográfico “Orthofiando na escola: 

olhares de crianças acerca de uma narrativa escrita pela Fada Carioca”. Nele, buscamos 

estudar a relação das crianças com as temáticas presentes no livro Ervilina e o Princês ou 

Deu a Louca em Ervilina, de Sylvia Orthof, considerando que o livro se caracteriza como 

uma releitura em forma de paródia da história A Princesa e a Ervilha, de Hans Christian 

Andersen. No livro Ervilina e o Princês ou Deu a Louca em Ervilina, Sylvia Orthof renova e 

inverte o comportamento de personagens, apresentando um Princês que não embarca em 

aventuras para conquistar a donzela, e uma donzela que se recusa a ser princesa. Além disso, 

a edição do livro de 1986, narra a história com ilustrações tais que deu lugar a leituras 

extensivas sobre o tema, considerando a contribuição de Camargo (1999). Ao analisarmos 

o livro na perspectiva desse autor, identificamos ao estudo que apresentamos neste trabalho: 

a função narrativa, a expressiva e a lúdica, dentre essas, a função expressiva se destaca. 

Destacam-se ainda as narrativas paralelas expressas a partir de comentários da autora, de 

personagens principais e secundários que se misturam às ilustrações. Nos livros ilustrados 

pela autora, é recorrente a presença de comentários e recados espalhados pelas páginas dos 

livros. Ao término da análise, concluímos que a edição de 1986 do livro Ervilina e o Princês 

ou Deu a louca em Ervilina não conta somente a história de Ervilina e do Princês, mas 

também histórias do nosso país da década de oitenta e, principalmente, as do ano de 1986, 

a citar, a passagem do cometa Halley e uma referência às eleições de 1986 para governador, 

senador, deputado federal e estadual. 

Palavras- chave: Sylvia Orthof. Literatura infantil. Ilustrações. Ervilina e o Princês. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os contos de fadas são considerados clássicos da cultura universal. Mais conhecidos, na 

atualidade, pela compilação pioneira de Charles Perrault (Contos da Mamãe Gansa, século XVII), 

pelas versões dos irmãos Grimm (século XVIII) e pelos escritos de Hans Christian Andersen 

(século XIX). Andersen não apenas recontou os contos de fadas que circulavam na cultura oral, 

mas foi além e criou novas narrativas inspiradas neles -, a origem dessas histórias é tão antiga que 

é, no mínimo, perigoso precisar uma data ou um local de origem. Esses contos carregam em sua 

essência muitas vozes, de grandes nomes da literatura infantil, como Perrault, os Irmãos Grimm 

e Hans Christian Andersen, dos camponeses da França, Alemanha, Itália, Inglaterra, do povo 

Celta, dos primeiros narradores e também a voz da minha mãe, da sua avó, daquela tia que gostava 

de contar histórias... Ao carregar tantas vozes, essas narrativas sempre têm algo a mais para dizer. 

As mentalidades mudam, a sociedade muda. Com as mudanças que, contemporaneamente, 

vêm ocorrendo no seio da sociedade ocidental, a citar, o combate ao racismo, as lutas pelas causas 

feministas, a luta pela inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais, muitas obras 

se apropriam de elementos dos contos tradicionais, piscando o olho, como nos fala Ana Maria 

Machado (2002, p.81): 

mailto:jamillystarling@gmail.com
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[...] como esses contos tradicionais são os clássicos mais difundidos e conhecidos, a gente sabe 

que pode se referir a eles e piscar o olho para o leitor, porque ele conhece o universo de que estamos 

falando. Fica possível, então, fazer paródia dos contos de fadas e brincar com esse repertório, 

aprofundando a visão crítica do mundo a partir de pouquíssimos elementos. 

 

Piscando o olho, essas obras que, no decorrer deste texto, chamaremos de releituras de 

contos de fadas, rompem com a estrutura dessas narrativas, com os estereótipos (como a 

polarização do bem e do mal) e com os clássicos finais felizes, conhecidos mundialmente pelas 

obras publicadas pelos Irmãos Grimm, principalmente. Na literatura infantil brasileira, esses 

temas se popularizaram após o boom da literatura infantil brasileira, na década de 70. 

O crescimento em produção e consumo de livros de literatura infantil, no nosso país, estava 

intimamente ligado à escola, mas, apesar disso, o livro de literatura infantil deixava de assumir a 

função de endossar conteúdos escolares, ou ser um meio para ensinar sobre a moral e as virtudes 

às crianças. Como escreve Normeide Cruz (2009, p.18), 

 

A literatura infanto-juvenil brasileira emancipa-se e tendo alcançado a maioridade, assume sua 

verdadeira identidade: a de arte literária. Tal qual o Patinho Feio de Andersen - para usar uma 

imagem de seu próprio repertório -, nasceu num ninho estranho, foi rechaçado, vagou sem 

identidade definida por muito tempo, ocupando um entrelugar e apenas quando cresceu, evoluiu, 

revelou-se foi acolhido por seus iguais. Para isso fez o mesmo percurso dos seus heróis ficcionais: 

deixou o local de origem - a Pedagogia - aventurou-se por caminhos novos, lutou e venceu seus 

próprios dragões, transformou-se em arte e só então amadureceu e conquistou reconhecimento. 

 

Foi no período de expansão da nossa literatura infantil que Sylvia Orthof começou a 

publicar suas obras. Neste texto, apresentaremos nossa análise da obra Ervilina e o Princês ou 

Deu a louca em Ervilina, referida a partir deste momento como Ervilina e o Princês. A obra tem 

duas edições uma de 1986 e outra de 2009. A edição de 1986 dessa obra foi ilustrada pela autora, 

Sylvia Orthof, e a edição de 2009 foi ilustrada por Laura Castilhos93. O argumento aqui defendido 

é o de que, sendo a ilustração uma das linguagens que compõem a obra, quando ela sofre 

alterações, por conseguinte, a obra também não é mais a mesma. Assim, acreditamos que a obra 

Ervilina e o Princês, editada em 1986, é uma obra distinta daquela que foi editada mais 

recentemente, em 2009. 

Escolhemos analisar a edição de 1986, por duas razões: a primeira delas é que as ilustrações 

dessa obra, como abordaremos mais adiante, não contam somente a história de Ervilina e do 

Princês. Contam também histórias do nosso país. A segunda razão se dá pelo fato de a obra de 

1986 não ter alcançado a popularidade que acreditamos lhe ser merecida devido às contribuições 

que ela pode oferecer a leitores e estudiosos. 

Ervilina e o Princês se caracteriza como uma paródia ao texto A Princesa e a Ervilha, de 

Hans Christian Andersen. Dialogando com as ideias de Sant’Anna (1988), podemos considerar 

paródia como uma intertextualidade das diferenças, uma disputa aberta do sentido, uma luta, um 

choque de interpretação, um efeito de deslocamento, uma nova e diferente maneira de ler o 

convencional, uma tomada de consciência crítica. Ao escrever a sua obra, Sylvia Orthof rompe 

com o texto de Andersen e, a partir da ruptura, cria um cenário propício para novas possibilidades 

narrativas. 

                                                 
93 Ilustradora que recebeu o Prêmio FNLIJ/95, pelo livro Poesia fora da estante, organizado por Vera 

Aguiar, Simone e Assumpção e Sissa Jacoby. Laura Castilhos também atua como Professora de Desenho 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
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No conto A Princesa e a Ervilha, de Hans Christian Andersen, um príncipe deseja se casar 

com uma verdadeira princesa. Para encontrá-la, ele viajou pelo mundo, mas, apesar de conhecer 

diversas princesas, ele sempre encontrava nelas algo que acredita não estar certo. O príncipe, 

então, volta para casa muito triste e decidido a se casar com uma princesa real94 
(TATAR, 2010). 

Numa noite chuvosa, ouve-se uma batida no portão da cidade e o próprio rei decide abrir. 

Do lado de fora, ele encontra uma moça toda encharcada, insistindo que era uma princesa 

verdadeira. A rainha, para testar a veracidade do que dizia a moça, sem falar nada, colocou uma 

ervilha embaixo de vinte colchões e vinte edredons na cama onde a moça dormiria. Pela manhã, 

perguntaram à moça como ela tinha dormido e, diante da resposta que havia dormido muito mal, 

pois algo no colchão a machucou, acreditaram que ela era realmente uma princesa devido à sua 

sensibilidade, assim, o príncipe se casou com ela (TATAR, 2010). 

A obra Ervilina e o Princês se inicia com o Princês muito triste numa janela, pois se sentia 

sozinho e desejava uma noiva para que pudesse se casar. Neste conto, há um rompimento com as 

atitudes que se esperam de um príncipe, rompimento que culmina em uma inversão de papéis, 

sobretudo no que se refere às questões de gênero. O Princês, numa janela, nos faz lembrar a 

história de Rapunzel, na qual a donzela, presa em uma torre, espera pelo príncipe para ser salva. 

O Princês dessa história não estava preso por amarras físicas, porém assujeitado à escolha de seus 

pais, preso, portanto, à ação de outro. Ele prefere deixar, sob a responsabilidade de seus 

progenitores, a tarefa de lhe encontrar uma noiva, subvertendo a ordem dos contos tradicionais, 

em que este papel é designado aos pais da princesa. 

O Princês faz exigências a respeito das qualidades que uma moça deve ter para que ele se 

case: “[...] eu queria me casar com uma moça sensível, que fosse tão delicada como se a moça 

fosse uma rosa ou uma fada”. (ORTHOF, 2009, p. 

O rei e a rainha decidiram, então, espalhar por dez jornais uma convocação: “Procura-se 

uma moça que seja tão delicada, que seja quase uma rosa, que seja quase uma fada, como uma 

flor de lis para casar com o princês e ser para sempre feliz!” (ORTHOF, 2009, p. 45). Podemos 

notar a partir daí que, para o rei e a rainha, o casamento com o princês era o único pré-requisito 

para uma moça ser feliz para sempre. 

Para testar a delicadeza das moças chamaram três bruxos “psicodélicos e psicanalizadores” 

que tiveram a ideia de chamar as moças para dormir no castelo e por baixo de três colchões, vinte 

cobertores e um lençol de linho fino com quatro ramos de flores, colocar uma pedrinha bem 

afiada. Várias moças realizaram o teste, mas nenhuma sentiu a pedrinha. A última moça a realizar 

o teste foi Ervilina, que não o fez por vontade própria: “Até que veio umazinha, toda pobre e 

esfarrapada. Seu nome era Ervilina da Cunha de Andrada. Chegou, mas veio afinal, empurrada 

por soldados, por ordem de um general.” (ORTHOF, 2009, p. 47) 

Ervilina era pobre e é chamada na história de “esfarrapada” e “esmolambada”. Ao ser 

apresentada à rainha, esta acha graça na moça. Esse “achar graça” é ambíguo, podendo ser 

interpretado como achar algo engraçado, ou achar algo gracioso. As ilustrações, porém, nos 

esclarecem que a rainha achou a moça engraçada, e riu dela e não com ela. A rainha, 

possivelmente tentando complicar ainda mais a prova, troca a pedrinha por uma ervilha, 

mas Ervilina, rompendo com as expectativas sente a ervilha debaixo dos três colchões, vinte 

cobertores e do lençol de linho fino com quatro ramos de flores. O Princês então acredita ter 

encontrado a sua noiva. Ervilina, porém, contrariando os paradigmas, recusa o casamento. 

 

É esta, a moça a fada, a minha doce princesa, a mais sensível, a rosa, a mais que fada, a beleza!- 

gritou feliz o princês... 

                                                 
94 No Reino Unido essa designação é dada às filhas mais velhas do monarca que não são herdeiras da Coroa.  
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Mas a moça respondeu: 

Eu não quero ser casada, seu eu casar, vai ser com o moço de quem eu sou namorada. (ORTHOF, 

2009, p. 48) 

 

Entre Hans Christian Andersen e A Princesa e a Ervilha, assim como entre Sylvia Orthof 

e Ervilina e o Princês, podemos ler muito além da história dos criadores e das obras, podemos ler 

histórias que estão unidas, cruzadas, em simbiose. Conforme Maingueneau (2001, p.46), “da 

mesma forma que a literatura participa da sociedade que ela representa, a obra participa da vida 

do escritor. O que se deve levar em consideração não é a obra fora da vida, nem a vida fora da 

obra, mas sua difícil união.” Crendo no que foi pontuado pelo autor, para que façamos uma leitura 

crítica da edição de 1986 da obra Ervilina e o Princês, é necessário discorrer acerca do contexto 

histórico e político em que ela foi escrita, assim como aspectos da vida de Sylvia Orthof- histórico 

familiar, formação, profissão e posicionamento político. 

 

A FADA CARIOCA 

 

Filha de judeus austríacos, Sylvia Orthof foi leitora dos contos clássicos, desde a infância. 

Deles, a autora recorda os contos dos Irmãos Grimm e de Hans Christian Andersen: “[...] livros 

grossos, cheios de patinhos feios, soldadinhos de chumbo, madrastas, princesas, fadas.” 

(ORTHOF, 1996, p.5) Ainda assim, foi o pai da literatura infantil brasileira, Monteiro Lobato, a 

sua “primeira paixão literária” (ORTHOF, 1996, p.6). 

Desde a infância, também, a autora também teve contato com questões políticas. Sylvia 

Orthof cresceu, quando o mundo enfrentava a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Seus pais 

vieram ao Brasil, anos antes da guerra ser deflagrada. Por volta de 1939, ela conheceu seus avós 

maternos e a avó paterna. A família veio ao Brasil fugindo da guerra. Ao visitar suas memórias 

sobre a Segunda Guerra, Sylvia Orthof destaca o seguinte: 

 

Entendi pouco da coisa, ou quase nada. No Rio, sei que começamos a comer pão de milho, faltava 

trigo. Na nossa casa, onde vivíamos tranquilos, meu pai, minha mãe e eu, chegaram parentes aos 

borbotões. Todos vinham de longe, da Europa, não falavam português. (ORTHOF, 1987, p. 68)  

 

A Fada Carioca iniciou a carreira de atriz aos quinze anos em um curso que recebeu o nome 

de Seminário de Arte Dramática. Seu primeiro papel foi o de Julieta Capuleto. Aos dezoito anos, 

estudou em Paris com o mímico Marcel Marceau e foi aluna do Éducation Par Le Jeu Dramatique 

(ORTHOF, 1996). Ao rememorar o tempo que viveu em Paris, a autora conta que “ela e os seus 

amigos se reuniam no Café Capoulade para discutir política, se declaravam comunistas - 

existencialistas e o dinheiro era escasso” (ORTHOF, 1987, p. 124). 

De volta ao Brasil, Sylvia Orthof trabalhou na televisão, na Tv Record, se apresentou no 

Teatro Municipal de São Paulo e foi convidada a integrar com o grupo Teatro Brasileiro de 

Comédia. Pouco depois, Sylvia Orthof se casou com Sávio - seu primeiro marido e pai dos seus 

três filhos - e foram morar em Nova Viçosa, no sul da Bahia. Quando saíram de Nova Viçosa, 

passaram um curto período em Petrópolis e, em seguida, foram morar em Brasília, no período da 

sua inauguração, em 1960 (ORTHOF,1996). Em Brasília, Sylvia Orthof viveu momentos 

conturbados. Com a chegada do regime militar, a autora perdeu seu emprego no SESI. Saindo do 

SESI, Sylvia Orthof continuou a trabalhar na Universidade Federal de Brasília (UnB), apesar de 

continuar na UnB, ela nos conta: “Na Universidade de Brasília passei de professora de teatro à 

professora de maquiagem.” (ORTHOF, 1996, p.29) 
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Também na UnB, Sylvia Orthof dirigia o Grupo TEMA - Teatro de Máscaras. Seu texto, 

Cristo versus Bomba, ganhou o Prêmio de Melhor Espetáculo de Teatro de Estudantes, e o elenco 

foi convidado a representar o Brasil no Festival de Teatro em Nancy, mas a autora teve problemas 

com a censura, o texto nunca foi enviado à Nancy e o grupo TEMA não foi à França. Devido ao 

clima tenso e instável, o grupo foi desfeito, Sylvia Orthof entrou em depressão e ainda foi 

obrigada a ser professora de teatro da Academia de Polícia (ORTHOF, 1996). 

Pouco tempo depois, Sylvia Orthof ficou viúva e deixou Brasília, indo morar com os seus 

três filhos no Rio de Janeiro. A chegada de Sylvia Orthof no Rio de Janeiro marcou uma nova 

fase em sua vida. Na referida cidade, Sylvia Orthof se casou com Tato, um velho amigo e também 

viúvo. Foi também nesta época que Sylvia Orthof ingressou na carreira de escritora. Através do 

teatro, Sylvia Orthof entrou em cena na literatura infantil brasileira. No Rio de Janeiro, a Fada 

Carioca passou por dificuldades financeiras. Neste período, surgiu um concurso de dramaturgia 

infantil, promovido pelo Teatro Guaíra, no Paraná. Sylvia Orthof se inscreveu com o texto A 

viagem de um Barquinho e ganhou o primeiro lugar (ORTHOF, 1996). Após ganhar o concurso, 

Sylvia Orthof foi convidada por Ruth Rocha, editora da revista Recreio, a publicar na revista. 

Foi assim que Sylvia Orthof começou sua carreira como escritora, publicando o seu 

primeiro livro, Mudanças no Galinheiro Mudam as Coisas por Inteiro, em 1981. Em 1997, 

dezesseis anos após a publicação do seu primeiro livro, Sylvia Orthof faleceu. Suas obras 

marcadas por quebras de estereótipos, pela paródia aos contos de fadas, humor, nonsense, uso dos 

neologismos, referência aos textos da tradição oral, pela ironia e irreverência, marcaram a história 

da literatura infantil brasileira. Para sua amiga Fanny Abramovich (2007, p.24), Sylvia Orthof 

“misturou o imisturável, inventou adoidado, imaginou o que ninguém sonhou imaginar.” 

 

SYLVIA ORTHOF ESCREVEU E RABISCOU 

 

Na história em questão, o diálogo intertextual é anunciado desde o título da obra, pois 

Ervilina e o Princês é uma referência ao conto A princesa e a ervilha, de Andersen. Na capa do 

livro Ervilina e o Princês ou Deu a louca em Ervilina, é possível ver escrito “Sylvia Orthof 

escreveu e rabiscou”. Sylvia Orthof, apesar de não ser ilustradora profissional, razão pela qual ela 

nomeia as suas ilustrações de rabiscos, vez ou outra se aventurava pelo mundo da ilustração, em 

outros momentos tinha a companhia de Tato e Gê Orthof, respectivamente, seu marido e filho, e 

ilustradores de muitas de suas obras. Em destaque na capa, aparece o nome da escritora e o título 

da obra. Estão presentes nas ilustrações Ervilina e o Princês, além de um passarinho, flores, uma 

borboleta, um coração e uma ovelha. Esta última e uma lágrima escorrendo dos olhos do Princês 

parecem adiantar situações do texto, já que apenas no desfecho os leitores descobrem que Ervilina 

era pastora e que ela escolheu não se casar com o Princês. 
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Figura 1. Capa de Ervilina e o Princês ou Deu a louca em Ervilina, edição de 

 

Fonte: Orthof (2009) 

 

 

Na folha de rosto, ler mais adiante, Sylvia Orthof já revela um dos traços que marcam suas 

obras: a presença de comentários que, de forma não-linear e dividindo espaço com as ilustrações, 

dialogam com o leitor, com os personagens, e até contam outras histórias. No caso da folha de 

rosto, a autora brinca com o nome “página de rosto”, apresentando a possibilidade do apelido “tá 

na cara”. No pé da página podemos ver o desenho de um pé com o comentário “Pé de página... 

com chulé” e também um passarinho dizendo que nem leu nem gostou. 

 

Figura 2. Página de rosto de Ervilina e o Princês, edição de 1986 

Fonte: Orthof (2009) 

 

Sobre essa característica da obra de Sylvia Orthof, Fanny Abramovich comenta: 

 

Só ela era capaz de interromper uma narrativa pra fazer um comentário sobre leitura-obrigação e 

leitura-diversão, pra brigar ou acarinhar um personagem, pra mandar um recado pro editor deixar 

folhas em branco pro leitor se manifestar e retornar inabalável. (ABRAMOVICH, 2007, p. 25) 

 

Na dedicatória da obra, que pode ser lida na página do livro deslocada para este texto, 

elementos da narrativa são anunciados. Sylvia Orthof dedica a obra à Fanny Abramovich e 

escreve: “para a minha amiga Fanny Abramovich, porque, de repente, bateu a saudade. Saudade 

e ervilhas... incomodam, ora! E quem não entender, que leia sobre Ervilina”. Com essa 

dedicatória, é anunciado o clímax da história, ou seja, Ervilina se incomodar com a presença do 

grão de ervilha embaixo dos colchões. 
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Figura 3. Dedicatória de Ervilina e o Princês, edição de 1986 

 

 
 

Fonte: Orthof (2009) 

 

Com exceção da capa, todas as ilustrações desta obra apresentam tons de preto, vermelho 

e branco. Com relação às funções da ilustração, segundo Camargo (1999), foram identificadas a 

função expressiva, a narrativa e a lúdica, sendo que a função expressiva se sobressai. Retomando 

a concepção de Camargo, a ilustração assume a 

 

[...] função narrativa, quando situa o ser representado em devir, através de transformações (no 

estado do ser representado) ou ações (por ele realizadas); [...] função expressiva, quando revela 

sentimentos e valores do produtor da imagem, bem como quando ressalta as emoções e 

sentimentos do ser representado; [...] função lúdica, quando orientada para o jogo, incluindo-se o 

humor como modalidade de jogo. (CAMARGO,1999) 

 

Um dos aspectos que se destacam nas ilustrações desta obra são as narrativas paralelas, as 

outras histórias contadas forjando-se um segundo plano narrativo. A quem atribuir a voz do 

segundo plano narrativo? Seria um ser ficcional? Seria a própria autora? Seria um outro foco 

narrativo? Ainda sem resposta, prosseguimos. Na página onde há a descrição do castelo, por 

exemplo, lê-se: “Se você quiser saber como era o tal castelo, era só de passarinhos, dourados e 

rouxinados, andorinhas voadoras todas feitas em metal, era ouro, era prata e a montanha de 

cristal.” (ORTHOF, 2009,44). Isso pode ser relido na página destacada do livro que vem a seguir: 
 

Figura 4. Cometa Halley, Ervilina e o Princês, edição de 1986 

 

 

Fonte: Orthof (2009) 

 



 

 

P
ág

in
a5

3
3

 

Na ilustração, é possível ver o cometa Halley no céu. Como foi escrito anteriormente, esta 

obra foi publicada no ano de 1986, ano em que o cometa “passou” pela Terra. 

Um comentário que se destaca na obra está presente na chegada da rainha, que é anunciada 

com o seguinte texto: 

 

E veio chegando a rainha numa rede balançando, a rede era de estrelas, muitas aias carregando, 

seu vestido era de rendas, a coroa era de prata, as tranças eram douradas, as mãos eram aneladas 

com brilhantes, diamantes, braceletes de esmeraldas, correntes que a prendiam à coroa imperial. 

(ORTHOF, 2009, p.44) 

 

Os traços expressionistas são muito marcantes nestas ilustrações. Na parte superior, foram 

ilustradas as aias - com uma expressão de irritação -, carregando a rainha numa rede. O texto 

ocupa a parte central da página e, na parte inferior, há duas aias demonstrando satisfação em 

segurar uma faixa em que está escrito: “Abram alas pra rainha!”, “Ela é a maior!”, “Viva a coroa!” 

(ORTHOF, 2009, p.44). E, com letra menor, porém, destacado em vermelho, “Abaixo a rainha”, 

“Vote no PT” (ORTHOF, 2009, p.44). Num plano inferior da faixa, ainda é possível observar um 

caracol perguntando: “- Tem comunista no reino?”. E um passarinho respondendo: “- Não fui 

eu!” (ORTHOF, 2009, p.44). 

Lendo o que se segue, a compreensão pode ser ampliada: 

 

Figura 5. “Tem comunista no reino?”, Ervilina e o Princês, edição de 1986 

 

Fonte: Orthof (2009) 

 

Sylvia Orthof agiu de forma estratégica na composição destas ilustrações. O nosso país 

havia acabado de sair da ditadura militar. O Partido dos Trabalhadores (PT) foi criado em 1980, 

com a promessa de fomentar transformações qualitativas para trabalhadores, artistas e 

intelectuais. No ano de 1986, foram realizadas eleições para governadores, senadores, deputados 

federais e estaduais. Luiz Inácio Lula da Silva - hoje ex-presidente do Brasil - concorreu e foi 

eleito para o cargo de deputado federal, sendo o mais votado. É interessante ressaltar: quem segura 

as faixas são as aias, claras representantes da classe trabalhadora. 

As situações observadas na obra em estudo, portanto, ajudam a evidenciar a concepção de 

Sylvia Orthof a respeito de ser autora de textos literários. A autora questionava os rótulos na 

literatura e a necessidade em rotular: “Essa é a minha maior dificuldade: rotular escritores, dizer 

que cada um é de uma escola... eu acho que somos gente, cada gente é única, amém!” (ORTOHF, 

1996, p.47). Orthof considera também: 
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A literatura é uma arte, como a pintura ou a música. Por isso, ela é feita da sensibilidade 

particular de cada artista. Daí surge a dificuldade de colocar a arte – no caso a literatura – 

enquadrada em especiais faixas etárias às quais deve destinar-se. (ORTHOF, 2006, p.173) 

Esse pensamento, aliado à responsabilidade que a autora assume em suas obras de não 

subestimar a leitura e a voz das crianças, além do que vimos no tópico anterior acerca da história 

de vida da autora, nos fornece pistas sobre as possíveis razões para Sylvia Orthof assumir uma 

posição político-partidária na obra Ervilina e o Princês. 
Em vias de concluir este texto é importante ainda ressaltar características das ilustrações 

de Sylvia Orthof, que se ampliam para além da obra Ervilina e o Princês. Em um estudo realizado 

por Graça Ramos que foi publicado sob o título de A imagem nos livros infantis: caminhos para 

ler o texto visual, quando a autora analisa as ilustrações das obras ilustradas por Sylvia Orthof, 

conclui que suas ilustrações “parecem rabiscos, mas não são. Deixam a impressão de inacabado, 

mas isso era pretendido” (RAMOS, 2011,p. 67). Acredito que a partir dessa constatação de Graça 

Ramos, seja possível chamar Deleuze ao nosso diálogo e concluir que assim como o filósofo 

concebe a escrita como um devir “escrever é um caso de devir, sempre inacabado, sempre em via 

de fazer-se, e que extravasa qualquer matéria vivível ou vivida” (DELEUZE, 1997, p. 11), as 

ilustrações nas obras de Sylvia Orthof também se apresentam como um devir, algo que emerge 

do momento de criação e é sempre processo. Ainda nas palavras de Graça Ramos (2005, p.70), 

“há nas ilustrações de Sylvia Orthof um desejo de instantaneidade, ela busca guardar a qualidade 

do momento, o fluxo livre e intenso entre o pensamento e o desenho, um anseio de frescor e um 

esforço para manter a espontaneidade”. 

Enfim, as ilustrações em Ervilina e o Princês, tal como ervilhas, provocam, incomodam, e 

quem não entender... que leia Ervilina! 
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A VOZ DO LEITOR LITERÁRIO NA ESCOLA 
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Resumo: Este trabalho é parte de uma pesquisa em andamento que objetiva conhecer a voz 

de leitores literários em âmbito escolar. Trata-se de um projeto de pesquisa de doutorado, 

cujo principal objeto de investigação é o sujeito leitor em espaço escolar, considerando a 

especificidade de suas escolhas literárias, no sentido de compreender de que modo as aulas 

de leitura na escola contemplam as preferências leitoras dos sujeitos da pesquisa – alunos 

do Ensino Fundamental II e Médio – de um Colégio Público Estadual do município de Toledo 

– Paraná. Pretende-se investigar por meio desse trabalho o papel dos professores do 

referido colégio – espaço da pesquisa – como mediadores de leitura literária, no que diz 

respeito a compreender e ouvir a voz do leitor literário, visando conhecer, de fato, suas 

vivências literárias no processo de formação leitora. Pautado nas teorias da Estética da 

Recepção e da Sociologia da Leitura, objetiva-se, ainda, conhecer o acervo literário juvenil 

da escola na qual a pesquisa será desenvolvida, bem como investigar sobre a distância entre 

o referido acervo e as preferências literárias dos sujeitos da pesquisa. Desta forma, 

pretende-se ouvir a voz do leitor literário, este que se constitui como sujeito da pesquisa em 

ambiente escolar, e cuja relevância reside em resgatar os sentidos daquele que lê 

literariamente e que não é percebido, por inúmeras circunstâncias – as quais serão 

discutidas nesse trabalho. Sabe-se que o processo de formação leitora em âmbito escolar é 

complexo e exige das pesquisas atuais um olhar significativo para o leitor, quase invisível 

aos olhos de profissionais da educação, cujo discurso, por vezes, afirma a inexistência do 

leitor literário. 

Palavras-chave: Leitura Literária. Leitor. Mediação Leitora. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa95 em andamento sobre a qual trata esse trabalho objetiva conhecer a voz de 

leitores literários em âmbito escolar. Nesse sentido, o principal objeto de investigação é o sujeito 

leitor considerando a especificidade de suas escolhas literárias, visando compreender de que modo 

as aulas de leitura na escola contemplam as preferências leitoras de tais sujeitos – alunos do 

Ensino Fundamental – Anos Finais – matriculados no 9º Ano, estudantes do turno matutino, no 

Colégio Público Estadual Senador Attílio Fontana do município de Toledo – Paraná. 

Pretende-se investigar por meio desse trabalho o olhar de uma professora de Língua 

Portuguesa do referido colégio – espaço da pesquisa – como mediadora de leitura literária, no que 

diz respeito a compreender e ouvir a voz do leitor literário, visando conhecer, de fato, suas 

vivências literárias no processo de formação leitora. Considerando que este trabalho expressa um 

breve recorte da pesquisa, o corpus a ser abordado será, além da referida professora de Língua 

Portuguesa que trabalha com três turmas de 9º Ano no referido colégio no turno matutino, também 

a profissional responsável pela biblioteca do colégio, e ainda, um grupo de estudantes de cada 

uma das turmas, perfazendo, por amostragem, um total de 20 alunos, sendo cinco alunos da Turma 

C, oito alunos da Turma B e sete alunos da Turma A. 

                                                 
95 A referida pesquisa em andamento está sendo orientada pela Professora Dra. Clarice Lottermann. Trata-se de 

uma pesquisa de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Letras – Linguagem e Sociedade, na linha de 

Pesquisa da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) – Campus de Cascavel/PR. 
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A quantidade de alunos foi definida por meio de pesquisa à biblioteca escolar, visando 

identificar aqueles que mais fizeram empréstimos de livros no decorrer desse ano letivo – 2016. 

O método de investigação com os alunos foi a entrevista gravada. Com a profissional da biblioteca 

e com a professora, optou-se por utilizar o questionário escrito, de modo a contemplar a checagem 

das informações coletadas. 

A escolha pela metodologia acima exposta, pauta-se nas teorias da estética da recepção, no 

sentido de que a entrevista com a professora de Língua Portuguesa buscou investigar sobre o que 

pensa acerca da formação de leitores literários na escola. Para tanto, conhecer o acervo literário 

juvenil da escola bem como analisar tal acervo, considerando as narrativas juvenis 

contemporâneas que os alunos gostam de ler, teve como foco principal diminuir a distância entre 

o referido acervo e as preferências literárias dos sujeitos da pesquisa, conhecendo os percursos 

desse trajeto – da biblioteca às práticas leitoras dos alunos sujeitos dessa pesquisa. Desta forma, 

a entrevista com esses sujeitos consistiu em verificar e analisar o que tem na biblioteca e o que os 

alunos entrevistados gostam de ler. 

Ouvir a voz do leitor literário, este que se constitui como sujeito da pesquisa em ambiente 

escolar, e cuja relevância reside em resgatar os sentidos daquele que lê literariamente e que não é 

percebido, por inúmeras circunstâncias – as quais serão discutidas nesse trabalho – é o principal 

objetivo desse trabalho. Sabe-se que o processo de formação leitora em âmbito escolar é complexo 

e exige das pesquisas atuais metodologias investigativas que, ao entrevistar alunos leitores 

literários conheça, de fato o perfil desses sujeitos enquanto leitores literários em âmbito escolar. 

Trata-se, portanto, de direcionar, por meio desse trabalho de pesquisa, um olhar significativo para 

um leitor quase invisível aos olhos de profissionais da educação, e cujo discurso, por vezes, afirma 

a inexistência do leitor literário na escola. 

 

A VOZ DO LEITOR LITERÁRIO – CONVERSAÇÕES SOBRE VIVÊNCIAS DE LEITURA 

 

O leitor, um sujeito ativo permeia todos os espaços escolares num processo de constantes 

movimentos. Seja na interpretação de normas do estabelecimento de ensino, seja na construção 

da autonomia. Nesse sentido, visando conhecer os sujeitos da pesquisa, ao delimitar o corpus e os 

sujeitos da mesma para a elaboração desse artigo, foi realizada uma entrevista com os alunos de 

três turmas de 9º Ano, do período matutino do Colégio Estadual Senador Attílio Fontana. 

Algumas questões foram elaboradas, visando conhecer as práticas de leitura literária dos alunos, 

bem como analisar sua preferência leitora e sua relação com a leitura literária. Apresentar-se-ão 

a seguir as perguntas, bem como suas respostas e análise teórica dos resultados. 

A primeira questão elaborada foi você gosta de ler textos/livros/obras literários? Após uma 

breve conversação com cada grupo de alunos – que foram organizados por turma, sendo Turmas 

C, B e A, todos os alunos entrevistados responderam que sim. 

A questão seguinte foi sobre quais são as suas leituras literárias preferidas? A essa 

questão, as respostas foram as mais variadas diversas, uma vez que os alunos afirmaram gostar 

de ler História em Quadrinhos, Narrativas Juvenis Contemporâneas, Ficção em geral, Contos de 

Terror, Crônicas, Romances, Comédias, Ficção em geral, Histórias de suspense, Narrativas de 

Séries televisivas ou da Internet, Poesias, Narrativas de suspense, Surpresas, e finalmente, as 

obras indicadas pela professora de Língua Portuguesa para fazer os trabalhos exigidos em sala de 

aula. 

Na sequência fizemos uma questão sobre o que mais chama a sua atenção quando você lê 

textos literários? Conversamos um pouco sobre aspectos como o cenário das narrativas, as 

personagens, o contexto de produção da obra, os elementos componentes do enredo, dentre outros 
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elementos de textos narrativos. As respostas versaram acerca do título (se este chama ou não a 

atenção para a leitura da obra), da sinopse, do final do texto, do enredo (pois é nele que se pode 

observar a riqueza de detalhes na escrita do texto), do autor (alguns alunos afirmaram que quando 

gostam de determinada obra, costumam pesquisar outras obras do mesmo autor e fazer novas 

leituras), da indicação (uma vez que quase sempre são influenciados por outros leitores a 

escolherem sua próxima leitura literária), das personagens (se são ou não interessantes ou geram 

curiosidades, se são personagens de jogos ou mesmo de séries conhecidas ou filmes). 

Outro aspecto que chama a atenção dos alunos é o fato de a obra trazer ou não aventura, 

ações, cenários diversificados em relação à realidade já conhecida, e finalmente, o estilo do autor. 

Um dado interessante foi que dois alunos da mesma turma (Turma A), disseram não gostar de ler 

a sinopse do livro, uma vez que preferem ser surpreendidos pela narrativa. 

Em seguida, foi questionado sobre onde (espaço) prefere ler? Os alunos responderam 

lugares e ambientes diversos, como a casa, a sala de aula, o quarto, a cama, a escola, a biblioteca 

pública (por ser mais silenciosa que a biblioteca escolar), lugares confortáveis e a maioria afirmou 

que costuma ler ouvindo música porque isso facilita sua compreensão. Algumas alunas 

declararam que gostam de ler dentro do carro (quase sempre usando o aparelho celular, enquanto 

esperam alguém da família, por algum motivo). 

Questionamos os sujeitos da pesquisa sobre sentir necessidade de comentar com alguém 

sobre o livro que leu, ou está lendo? A essa pergunta, alguns, inicialmente disseram que não, pois 

não têm esse hábito. Entretanto, ao conversarmos com os alunos a respeito, todos admitiram que 

sim, é interessante e prazeroso trocar ideias sobre o que os colegas estão lendo, contar sobre as 

personagens da obra que está lendo no momento e trocar ideias sobre os acontecimentos das 

narrativas e compartilhar sentimentos sobre as leituras que fazem, com os amigos e colegas mais 

próximos. Um dos motivos da necessidade de compartilhar, segundo uma das alunas é porque “as 

outras pessoas precisam saber o que estão perdendo por não estarem lendo aquele livro”. Foi 

possível observar a importância da mediação leitora mesmo entre os sujeitos leitores, que na busca 

por compartilhar suas leituras, alimentam a curiosidade, ampliando o universo literário, 

desenvolvendo a comunicação, dentre outros fatores relevantes ao desenvolvimento leitor. 

A última pergunta foi sobre como chegou ao livro que está lendo atualmente? Sugestão? 

Indicação de algum site, filme, série ou outra forma de leitura literária? Os alunos responderam 

que quase sempre leem por indicação da professora de Língua Portuguesa devido à 

obrigatoriedade dos trabalhos e avaliações. Mas também costumam ler as séries já indicadas por 

colegas e amigos, ou que passam a conhecer por meio de propagandas da TV ou da Internet. 

Afirmaram também, que quando veem alguma propaganda, costumam pesquisar nas bibliotecas 

e até compram livros e séries que gostam de ler do início ao fim. 

 

OS MEDIADORES DE LEITURA LITERÁRIA – DOCÊNCIA E MEDIAÇÃO 

 

Os estudos sobre a leitura literária em âmbito escolar apontam que em relação às práticas 

mediadoras de leitura, os problemas mais visíveis residem na queixa de professores e demais 

educadores sobre a inexistência da leitura de alunos, em suas casas, durante as aulas e até mesmo 

quando esta lhes é solicitada para a resolução de problemas inerentes às práticas escolares 

rotineiras nas diferentes áreas do conhecimento. Petit (2007), ao discutir sobre a importância da 

leitura literária, destaca e valoriza o papel do mediador como valiosa peça no aprendizado da 

leitura, em especial da leitura literária. Para a referida autora, ultrapassar os umbrais da leitura 

Não é apenas para iniciar a leitura, para legitimar ou revelar um desejo de ler, que o papel de um 

iniciador aos livros se revela primordial. É também, mais tarde, no acompanhamento do trajeto do 

leitor. Por exemplo, nos bairros marginalizados, para aqueles que elegeram a biblioteca em vez de 
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vagar pelas ruas, que ousaram atravessar a porta uma primeira vez e depois voltar regularmente, 

não significa que tudo esteja garantido. Ainda falta ultrapassar muitos umbrais. E muitas vezes os 

trajetos se interrompem bruscamente. (PETIT, 2007, p. 106) 

 

A mediação leitora se faz importante em todos os espaços, em especial onde se veiculam 

os textos literários. Ao sujeito mediador, cabe a tarefa de organizar, instigar, conhecer, 

compartilhar, sugerir e conviver com os sujeitos em formação leitora. Inúmeras pesquisas 

apontam para sua relevância, principalmente em espaços marginais ou periféricos, nos quais a 

leitura literária é pouco ou nada vivenciada. Assim como Petit (2007), Colomer (2007) ao discutir 

sobre a necessária existência de programas de incentivo à leitura literária em âmbito escolar, 

aponta para os discursos que se baseiam em repetir que a mediação deve existir porque “a 

literatura é importante para os humanos, e os adultos são responsáveis por incorporá-la às novas 

gerações” (COLOMER, 2007, p. 104). 

A necessária mediação na formação de leitores adolescentes é prática nem sempre 

compreendida por educadores em âmbito escolar. Cosson (2011), ao discutir sobre a literatura 

escolarizada, expressa com pesar a ocorrência de inúmeros subterfúgios usados por educadores 

visando substituir o uso de textos literários por outros gêneros supostamente mais acessíveis aos 

alunos, em geral. Talvez, por esses motivos, a ideia de que a escola ensina muito mais aspectos 

literários do que literatura em si, permeia inúmeras práticas docentes que delegam a segundo 

plano a importância da literatura em sala de aula. Para o referido autor, em recente encontro de 

estudos com alunos de pós-graduação na área de Letras, ouviu os seguintes comentários: “as 

imagens são muito mais importantes do que as palavras e a literatura, com seus romances e 

poemas, deveria ser substituída como objeto de estudo por filmes, telenovelas e outros artefatos 

mais significativos culturalmente” (COSSON, 2011, p. 19-20), o que nos leva a crer que a relação 

entre educação e literatura está longe de ser pacífica. O mesmo autor trata sobre os pressupostos 

da literatura e da leitura teórica enfatizando práticas de leitura literária, estratégias para seu ensino 

e a necessária sistematização para que esse ocorra, propondo oficinas de leitura literária a serem 

desenvolvidas em âmbito escolar. 

Feba (2013), na obra Ações para a formação do leitor literário: da teoria à prática, 

estruturada em doze capítulos, a organiza em três abordagens distintas, a saber, as duas primeiras 

tratam da importância da leitura do texto literário, sendo uma relacionada à oralidade e à contação 

de histórias, e a outra ao emprego de estratégias diversas, a fim de assegurar a leitura, sobretudo, 

do texto canônico contemporâneo. A terceira aborda o conceito de biblioteca, problematizando a 

utilização desse espaço em âmbito escolar. Nas três partes, os autores apresentam, por meio de 

reflexões fundamentadas em textos teóricos pertinentes e atuais sobre os assuntos tratados, não 

só o que detectaram em suas observações como pesquisadores, como também soluções que 

vislumbraram como educadores para os problemas levantados, além de sugestões para a 

realização de estratégias de leitura. 

Outros autores, também apresentados no referencial teórico fazem parte dos estudos 

referentes à temática do presente trabalho de pesquisa, cujo fundamento está na estética da 

recepção, por expressar uma perspectiva crítica de leitura e de leitor, que teve sua gênese na 

Alemanha das décadas de 1960 e 1970, a partir da fundação do movimento que veio a se chamar 

Escola de Constança. Importa considerar aquele como sendo um turbulento momento de 

transformações sociais, cujo reflexo se fez sentir nas propostas curriculares universitárias. 

Destacaram-se, naquele contexto, dois grandes pensadores: Hans Robert Jauss e Wolfgang Iser, 

responsáveis pela fundação dessa nova teoria, que nasceu como crítica acirrada aos métodos de 

ensino da história da literatura, até então considerados extremamente conservadores. 
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Tanto Jauss como Iser focalizam a recepção, embora Jauss examine a recepção coletiva de 

um público-leitor, enquanto Iser direciona seus estudos para a recepção implícita dos textos 

literários. Desse modo, se Jauss propõe uma estética da recepção propriamente dita, Iser postula 

uma estética do efeito. Em aula inaugural pública, ministrada a 13 de abril de 1967, na 

Universidade de Constança, Jauss profere a conferência O que é e com que fim se estuda a história 

da literatura96, problematizando a nova teoria, pautada na historicidade da arte. Anos depois, a 

partir da palestra A estrutura apelativa do texto, Iser desenvolve sua teoria do efeito estético, 

sistematizada em O leitor implícito, de 1972, e, sobretudo, em O ato da leitura, de 1976. Este 

último foi lançado no Brasil, pela Editora 34, em dois volumes: o primeiro, data de 1996; o 

segundo, de 1999. 

Em 1970, também numa aula inaugural ministrada na referida universidade, Iser 

desencadeia uma reflexão centrada na constituição prévia do texto que o especificaria enquanto 

literário. É, pois, com a estética da recepção que surgiu a preocupação com o papel do leitor, sem, 

no entanto, desconsiderar as contribuições da crítica marxista e formalista então em voga. 

Construiu-se, a partir desse importantíssimo momento na história da literatura um novo olhar, ao 

acolher criticamente ambos os pontos de vista, visando vencer distâncias entre a contemplação 

histórica (cega para a forma) e a contemplação estética (cega para a história) da literatura. 

Considerando que a formação do leitor literário é um dos principais objetivos da escola, há 

que se delimitar, portanto, quais os limites e possibilidades desse leitor literário competente a ser 

formado pela escola, e quais as funções e objetivos que este leitor desempenhará na vida social. 

Qual a medida de “humanidade” que perpassará tal leitor, por meio de seus atravessamentos 

literários, dentre outras questões a serem delineadas por meio desta proposta de pesquisa. 

 

AS AULAS DE LEITURA – A VOZ DA PROFESSORA 

 

A entrevista com a professora de Língua portuguesa das três turmas pesquisadas versou 

sobre a relevância da formação do leitor literário na escola. Seguem, abaixo, as perguntas, 

respostas e análise dessa entrevista: 

Ao ser questionada sobre a relevância de olhar para a formação de leitores literários na 

escola, a referida professora respondeu que 

 

A formação de leitores literários na Escola é de suma importância no processo de 

ensino/aprendizagem, uma vez que, através da leitura, podemos mudar nossas concepções de 

mundo, tornando- nos mais críticos, mais sensíveis e abertos para o mundo e para os nossos 

semelhantes. 

 

A questão seguinte objetivou investigar sobre como você classificaria os leitores das 

turmas de 9º Ano do CESAF, em relação à leitura literária? A qual a professora respondeu da 

seguinte forma: 

Os meus alunos do nono A, B e C, do turno matutino, podem ser considerados, em sua maioria, 

leitores assíduos. São curiosos e não leem somente o que lhes é sugerido. Vão além... 

 

                                                 
96 A referida palestra foi publicada, pela primeira vez, em 1969, com o título A história da literatura como 

provocação à teoria literária, tendo sua versão original ampliada em função do desenvolvimento das teses do 

autor. Utilizamos, neste trabalho, a edição brasileira publicada em 1994 pela Ática. 
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Na sequência, foi questionado se a professora percebe o quão literário são os alunos das 

turmas de 9º Ano? A professora escreveu que 

 

É possível perceber o quão literário são a maioria dos meus alunos dos 9ºs Anos, pois mostram 

interesse pelas leituras e gostam de partilhar o que estão lendo... 

 

A pergunta seguinte foi sobre quais são as práticas de mediação leitora adotadas em suas 

aulas? A essa questão, a professora elaborou o texto a seguir: 

 

Em minhas aulas de leitura, adoto práticas simples de mediação leitora, principalmente 

comentando sobre os livros que estou lendo e mostrando-me interessada pelas leituras que estão 

realizando. Também, procuro aguçar a curiosidade deles em ler os livros sugeridos, comentando 

sobre os mesmos... Assim, nessa troca, vamos ampliando o nosso universo de leitores... 

 

Para finalizar, perguntei sobre o que mais a professora gostaria de considerar sobre a 

formação leitora literária na escola? Em resposta à essa questão, a referida professora escreveu: 

 

Por fim, é importante considerar, que para a formação leitora ser eficaz, é necessário que o 

professor dê o exemplo de leitor a seus alunos, pois é incoerente o mesmo exigir leitura de seus 

alunos, se não tiver o hábito de ler, ou seja, o educador ensina pelo exemplo. 

 
Incentivo na biblioteca escolar – mesmos olhares, práticas outras de leitura literária 

 

A leitura literária em âmbito escolar consiste em prática conhecida e efetiva, uma vez que 

nas últimas décadas, o investimento em livros de literatura, por meio de programas 

governamentais, tem gerado mudanças curriculares e aperfeiçoamento dos eixos curriculares na 

disciplina de Língua Portuguesa e Literatura. Tais mudanças possibilitam não apenas o acesso, 

mas também o manuseio de obras literárias utilizadas como ferramentas eficazes nos processos 

de formação leitora. Para Feba (2013): 

 

Os projetos governamentais devem aproximar livros e leitores para que se produzam situações 

propícias para a leitura, assim como fomentar programas de dinamização de biblioteca, a formação 

de profissionais para tal função e formação leitora de docentes, oferecer instrumentos de apoio, 

como roteiros de trabalho e garantir bases sólidas no currículo oficial para a leitura literária. Cabe 

à escola também um posicionamento politizado, de ter a biblioteca como o centro de convergência 

do projeto-pedagógico, oferecendo condições necessárias para práticas de leitura que de fato 

contribuam para o letramento literário. (FEBA, 2013, p. 182). 

 

É indiscutível a validade da aquisição e distribuição de livros nas escolas públicas 

brasileiras na atualidade. Entretanto, a necessidade de mediadores de leitura conhecedores das 

obras disponíveis nas bibliotecas e demais espaços escolares é fundamental, uma vez que estes 

têm por papel incentivar a leitura, cativar os alunos e possibilitar o acesso aos bens culturais e 

demais artefatos de leitura. 

Do que pode uma obra literária? Uma literatura pode muito! Do que pode uma leitura? Que 

se pode viver no relacionamento com um livro, um texto, uma frase? De que prazer se fala, ao 

escolher esta ou aquela narrativa? Que sentimentos definem tais escolhas? Barthes (2010), dirá 

que “se aceito julgar um texto segundo o prazer, não posso ser levado a dizer: este é bom, aquele 

é mau. Não há quadro de honra, não há crítica, pois esta implica sempre um objetivo tático, um 
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uso social e muitas vezes uma cobertura imaginária [...]” (BARTHES, 2010, p. 19-20), pois para 

o referido autor, não é possível dosar, imaginar que um texto seja perfectível, ou que esteja pronto 

a entrar num jogo de possíveis predicados normativos que o possam definir, uma vez que o prazer 

será definido pelo leitor deste ou daquele texto. 

O assunto/tema da entrevista feita com a profissional responsável pela biblioteca do colégio 

foi a formação do leitor literário na escola. As perguntas foram elaboradas visando conhecer 

melhor o modo como os alunos sujeitos da pesquisa frequentam a biblioteca escolar. Nesse 

sentido, segue o roteiro da entrevista: 

Em relação ao acervo literário da Biblioteca, como você avalia em quantidade e qualidade 

as obras voltadas ao público juvenil? Bom, excelente, regular, insuficiente, atualizado, 

desatualizado, etc. Justifique sua resposta: 
 

O acervo da Biblioteca do CESAF é um acervo considerado bom, temos uma quantidade 

considerável de livros voltados para o público juvenil e obras atualizadas e condizentes com o 

gosto dos alunos (as). Atualmente temos em torno de dois mil e quinhentos livros de literatura 

juvenil. 
 

No que se refere à procura dos estudantes das turmas de 9ºs Anos por obras literárias de 

seu interesse, como você avalia o acervo da biblioteca? É suficiente? Os alunos geralmente 

encontram as obras e títulos que procuram? 
 

Os alunos dos 9ºs ano são os mais assíduos na biblioteca, pois eles procuram, em sua maioria, 

literatura semelhante com a dos colegas. A Biblioteca do CESAF conta com um acervo suficiente 

e os alunos na maioria das vezes encontram as obras desejadas. No entanto, alguns títulos são 

muito procurados e mesmo tendo mais que um exemplar da obra no acervo, não chega a ser 

suficiente para todos os alunos que desejam ler. 
 

Questionada sobre se houve, ultimamente, investimento no acervo literário específico de 

Literatura Juvenil, a profissional afirmou que 
 

um problema enfrentado nas Bibliotecas Escolares é o investimento, uma vez que o Governo 

Estadual pouco investe em livros de literatura, o Governo Federal por meio do Programa Nacional 

Biblioteca da Escola (PNBE) investe um pouco mais. Em média, a cada dois anos são enviadas 

diversas obras de literatura para as escolas, sendo elas de literatura juvenil, infanto-juvenil, 

brasileira e estrangeira. No CESAF, há alguns anos o investimento no acervo é realizado com 

recursos próprios, com o consentimento da comunidade escolar. Estas obras são escolhidas de 

maneira mais flexível e também conta com a sugestão de títulos feita pelos alunos (as), pelos 

Agentes Educacionais que trabalham na Biblioteca e por professores de Língua Portuguesa. Com 

a iniciativa e possibilidade de investir no acervo literário com recursos próprios, conseguimos 

adquirir títulos que condizem mais com as preferências do público juvenil. Mesmo assim, existem 

muitas obras que são solicitadas pelos alunos (as) e que até o momento não conseguimos adquirir.  
 

A respeito de quais são as obras/títulos/autores/séries mais procuradas pelos alunos das 

turmas de 9º Ano, a resposta foi que 

 

os alunos de 9º ano procuram obras voltadas para o público adolescente, entre estas podemos citar 

algumas como as Séries: Percy Jackson – Rick Riordan; Harry Potter – J.K Rowling, Hush, Hush 

– Becca Fitzpatrick; Fallen – Lauren Kate, Diário de um Banana – Jeff Kinney; A Maldição do 

Tigre – Colleen Houck; Jogos Vorazes – Suzanne Collins; Saga Crepúsculo – Stephenie Meyer; 

Imortais – Alyson Noel; Diários do Vamprio – L.J Smith; Divergente – Veronica Roth; A 

Mediadora – Meg Cabot. Os alunos também se interessam muito por obras dos autores John Green; 

Nicholas Spark; Gayle Forman. Outros títulos procurados são O menino do pijama listrado – John 

Boyne; A menina que roubava livros – Markus Zusak. O extraordinário – R. J. Palácio. Em relação 

à literatura juvenil brasileira, os autores mais procurados são Paula Pimenta e Eduardo Sphor. 

Também existe procura por livros em forma de diários e contos de terror. 
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A respeito dessa entrevista, é possível notar que a funcionária responsável pela biblioteca 

escolar do colégio onde está sendo desenvolvida a pesquisa conhece bem o acervo, interage com 

os alunos durante as aulas de leitura e ainda sugere obras literárias a serem lidas. Isso se justifica 

pelo fato de que a referida funcionária é uma leitora literária voraz, é estudante de pós-graduação 

em nível de Mestrado em Ciências Sociais, além de atuar há anos no colégio na mesma função. 

Por conhecer bem os alunos do colégio, considerando que muitos também lá estudam há vários 

anos, essa mediação é tranquilamente vivenciada não só na biblioteca, mas também noutros 

espaços do colégio, devido aos vínculos criados nessa relação entre a funcionária e os alunos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse trabalho, que ora se finda não é uma conclusão. Por ser uma pesquisa em andamento, 

muito mais perguntas traz do que respostas. Ideias nasceram na construção mesma de sua 

fazedura, considerando os encontros com práticas possíveis e reais de leitura literária. 

Desenvolver a pesquisa para elaboração desse texto foi um bálsamo de descobertas sobre a 

concretude da existência da leitura literária numa escola pública de periferia. Nesse sentido, é 

possível afirmar aqui, ao modo de conclusão, que a leitura literária e suas vivências são possíveis 

onde haja vontade de sua existência, uma vez que na potência de sua possibilidade, a literatura se 

faz presente, se faz possível. 

A leitura literária tem sua importância na vida dentro e fora da escola. Nesse sentido, 

conhecer práticas de mediação leitora faz toda a diferença nesse trabalho de pesquisa que visa 

compreender o universo pesquisado. 

Aproximar teoria e prática para a criação desse texto, eis o desejo inicial. Descobrir 

inúmeras perguntas e possíveis novos rumos para a pesquisa que mal se inicia – eis a realidade 

na qual me vejo imersa, quase afundando! 

 

REFERÊNCIAS 

 

BARTHES, Roland. O prazer do texto. Trad. J. Guinsburg. 5ª Ed. São Paulo: Perspectiva, 2010. 

COLOMER, Teresa. A formação do leitor literário: narrativa infantil e juvenil atual. 

Trad. Laura Sandroni. São Paulo: Global, 2003. 

. Andar entre livros – a leitura literária na escola. Trad. Laura Sandroni. São Paulo: Global, 2007. 

COSSON, Rildo. Letramento literário – teoria e prática. São Paulo: Contexto, 2011. 

DELEUZE, Gilles. Diferença e repetição. Trad. Luiz Orlandi e Roberto Machado. Rio de Janeiro: Graal, 

1988. 

FEBA, Berta Lúcia Tagliari; VINHAL, Tatiane Portela. Biblioteca escolar e mediação de leitura para 

formação do leitor literário. In: SOUZA, Renata Junqueira de. Ações para a formação do leitor 

literário: da teoria à prática. Assis, SP: Storbem Gráfica e Editora, 2013. ISBN: 978-85-66044-09-6. 

ISER, Wolfgang. O ato de leitura: uma teoria do efeito estético. Trad. Johannes Kretschmer. São 

Paulo: Ed. 34, 1996, v. 1. 

JAUSS, H. R. A história da literatura como provocação à teoria literária. São Paulo: Ática, 1994. 

PETIT, Michèle. Os jovens e a leitura – Uma nova perspectiva. Trad. Celina Olga de Souza. São Paulo: 

Editora 34, 2009. 

. A arte de ler – ou como resistir à adversidade. Trad. Arthur Bueno e Camila Boldrini. São Paulo: 

Editora 34, 2009. 

  



 

 

P
ág

in
a5

4
3

 

 

O ENSINO DAS ESTRATÉGIAS DE COMPREENSÃO LEITORA: UMA 

PROPOSTA COM LIVROS DE LITERATURA INFANTIL 

 

Joice Ribeiro Machado da Silva  

(UFU/FAPEMIG) 

 

Resumo: A presente pesquisa tem sua origem nos desafios por mim experimentados como 

professora na tarefa de formar leitores, o que motivou a busca de soluções por meio de 

estudos e de investigações. O problema central consiste em encontrar metodologias que 

garantam a formação de leitor competente, função precípua da escola de Ensino 

Fundamental. O objetivo dessa pesquisa foi o de verificar como um trabalho sistematizado 

sobre o ensino das estratégias de leitura com livros de literatura infantil contribuiu para o 

avanço na compreensão do texto literário, superando práticas equivocadas frequentemente 

utilizadas no cotidiano escolar para se ensinar a ler. A metodologia utilizada constou de 

pesquisa teórica e pesquisa-ação, aplicada em uma turma de 5º ano do Ensino Fundamental 

de uma escola pública municipal da cidade de Marília/SP, na qual atuei como professora da 

turma. A pesquisa percorreu as seguintes fases: diagnóstico inicial e três etapas de aplicação 

da metodologia estadunidense, para o ensino de estratégias de leitura, sendo a última 

avaliativa. Todas estas ações seguiram o suporte teórico sugerido pelos pesquisadores dos 

EUA e se utilizou prioritariamente da literatura infantil. As análises indicam que estas 

estratégias permitem que o estudante encontre as ferramentas adequadas para lidar com o 

texto e compreendê-lo. Os resultados revelam ainda que a incorporação adequada das 

estratégias de compreensão contribuíu para a formação do leitor estratégico, aqui entendido 

como aquele capaz de superar seus problemas de compreensão textual. Dentre as sete 

estratégias ensinadas destacam-se as intensamente apropriadas pelas crianças no 

desenvolvimento da pesquisa: ativação do conhecimento prévio, a realização de conexões e 

de inferências, e elaboração de questões ao texto. Por fim, ressalto que a pesquisa contribuiu 

com a ampliação do acervo literário das crianças, com o desenvolvimento do gosto pela 

leitura de literatura infantil e com o letramento literário. 

Palavras-chave: Ensino da leitura. Estratégia de leitura. Literatura infantil. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Repensar os modos como o ensino da leitura e a leitura de literatura têm sido tratadas na 

escola se faz necessário. Reflexões de inúmeras pesquisas e estudos, essa temática instiga a busca 

de maneiras eficazes para se consolidar o leitor literário, papel precípuo da escola. Os dados de 

diversas avaliações externas dos quais passam atualmente o sistema brasileiro evocam a uma 

situação não muito animadora, pois 75 % dos estudantes estão saindo do ensino médio sem 

consolidar as competências leitoras (INAF, 2012). 

Minhas preocupações também vão ao encontro de encontrar formas mais efetivas de 

propiciar o ensino da leitura e formar o leitor. Dessa forma, os estudos por mim realizados me 

aproximaram de vários pesquisadores como Bajard (2002), Solé (1998), Kleiman (2002), Jolibert 

(1994) para que ao longo dos aprofundamentos teóricos pudesse compreender que leitura é um 

processo dialógico que precisa de um leitor ativo que interage com o texto escrito para 

compreendê-lo. 

Esse referencial teórico auxiliou a pesquisa-ação que realizei ao aplicar uma metodologia 

específica para o ensino da leitura com estudantes de um 5º ano do ensino fundamental da cidade 

de Marília/SP no ano de 2011, cujo objetivo foi o de verificar como um trabalho sistematizado 

sobre o ensino das estratégias de leitura com livros de literatura infantil contribui para o avanço 
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na compreensão do texto literário, superando práticas equivocadas frequentemente utilizadas no 

cotidiano escolar para se ensinar a ler, tais como: leitura oral, questionários, estudo do vocabulário 

e uso do livro didático e/ou apostilas. 

No atual contexto da educação brasileira há falta de clareza sobre a literatura e a 

necessidade da sua escolarização, que geram atividades baseadas na interpretação de textos do 

livro didático feita com fragmentos de textos, debates, fichas de leitura e resumos, cujo objetivo 

é o de recontar o texto lido. Cosson (2007) aponta que tais práticas são equívocos e que estão 

distantes de um trabalho realmente voltado para a leitura via literatura, porém, muitos professores 

esperam que seus alunos aprendam a ler ao realizá-las. 

Da mesma forma, a pesquisa de Lígia Chiappini e colaboradores realizada na década de 90 

mostrou que os educadores têm uma concepção de linguagem equivocada, considerando-a 

puramente instrumental. A escola acabou por burocratizá-la, realizando tradicionais rituais: “a 

cópia, o ditado, a redação como atividade isolada ou, quando muito, produto final de um processo 

deslanchado pela leitura, a própria leitura como simples verbalização oral de textos cuja 

compreensão deixa muito a desejar” (CHIAPPINI, 1997, p. 10). Após 20 anos essas práticas ainda 

estão presentes na escola como modos de se ensinar a ler literatura. Desse modo, Dalvi (2013) 

aponta que a literatura deveria estar no centro do ensino, local onde nunca esteve e de onde nunca 

deveria ter saído, visto que é papel da escola desenvolver as competências leitoras de modo geral 

e as de leitura de literatura de maneira específica. 

Dentro desse parâmetro, a pesquisa que realizei, pode vislumbrar formas eficazes de pensar 

o processo de ensino da leitura através da literatura infantil e contribuiu de maneira significativa 

para formar leitores literários. 

 

AS ESTRATÉGIAS DE LEITURA E A FORMAÇÃO DO LEITOR LITERÁRIO 

 

A decodificação, cujo processo é identificar a grafia da letra e seu respectivo som, tem sido 

ensinada há muito tempo e é fruto de um ensino tradicional, no qual o professor é o centro do 

processo educativo, determinando tudo o que deve ser feito e desenvolvido pelo estudante em 

sala de aula. Apesar de a decodificação ter sido comum nas escolas tradicionais, infelizmente 

ainda é uma prática presente nas escolas que observei e atuei ao longo de minha carreira como 

professora e pesquisadora: o ensino de leitura fica reduzido à identificação de letras e som, como 

se essa prática garantisse a apropriação de sentido daquilo que se lê. 

E uma vez o estudante passando por esse processo no período de alfabetização, passa a 

entender a leitura como um processo distinto da compreensão. Por não compreender, 

principalmente os livros literários, ele se distancia desse gênero. No início da pesquisa, indaguei 

às crianças participantes se gostavam de ler e a reposta da maioria foi positiva. Porém, quando 

perguntei se conseguiam compreender o que liam, a resposta foi unanime: “aí não né professora!”. 

Isso põe em evidencia que um ensino baseado na decodificação não desenvolve habilidades 

necessárias para se compreender um texto. Ao longo do ano, conforme as crianças aprenderam 

as estratégias de compreensão, essa realidade foi alterada e elas passaram a perceber que ler e 

compreender são um mesmo processo. 

A leitura é um processo que, segundo Bajard (2002), deve ser silencioso, mas que pode e 

deve ser compartilhado. As práticas apontadas por Silva e Carbonari (1997), porém, evidenciam 

que na escola estão presentes atividades, nas quais, o ato de ler fica reduzido à decodificação do 

código a fim de que se retire do texto elementos de sua camada superficial, informativa. São 

comuns atividades de leitura de textos didáticos, paradidáticos e questionários na expectativa de 

que o estudante aprenda, mas a pesquisa dessa autora mostra que essas práticas nada contribuem 
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para o ensino efetivo da leitura. A cópia, por exemplo, chega ao extremo de substituir o “precário 

trabalho de leitura, incluindo aquele caracterizado pela emissão de voz [...] e o ato de ler acaba, 

muitas vezes, restringindo-se ao bom desempenho na emissão sonora dos signos escritos” 

(SILVA; CARBONARI, 1997, p. 109). Dentro deste parâmetro, o estudante alfabetizado é aquele 

que consegue realizar bem a habilidade de sonorizar os signos, e consequentemente ao realizar 

essa habilidade já estará pronto para compreender e interpretar os textos. 

Ocorre a “falência do ensino da leitura”, que não está sendo ensinada para garantir a função 

essencial de “construir e reconstruir a palavra que nos humaniza” (COSSON, 2007, p. 23). E junto 

e esse ensino da leitura equivocado, há outra questão ligada com a literatura que por sua vez é 

dada na escola apenas como conteúdo de um conhecimento literário, porém o que se deve trazer 

ao aluno é uma experiência de leitura a ser compartilhada. 

Muitas pesquisas e muitos trabalhos foram realizados sobre a leitura enfocando-se as mais 

diversas vertentes sobre os alunos e os professores, e como ocorre o processo de aquisição da 

leitura. As contribuições foram muitas e importantes, pois ensinar a ler é um processo complexo 

que envolve muito além da simples decodificação. 

Nas práticas que observei ao longo da minha experiência como docente, a maioria dos 

professores partem do princípio de que para aprender a ler, deve-se falar em voz alta e decifrar as 

sílabas. Além, disso, as crianças que apresentam dificuldade em seu processo de alfabetização, 

são colocadas em situações de atividades nas quais elas vão declamar em voz alta letras, sílabas 

e palavras para que então tomem consciência do que falam, pois seus professores acreditam que 

dessa maneira se aprende a ler. Somente depois desse processo de decodificação, os alunos 

estariam prontos para ler textos, porém, os docentes equivocadamente entendem que o educando 

aprenderá esse processo sozinho conforme avança em sua escolaridade. Mas ocorre justamente o 

oposto, pois quanto mais avançam, menos sentido a leitura de literatura faz. 

Para mudar essa realidade, cabe à escola ensinar os gêneros secundários que são “altamente 

elaborados, próprios dos ambientes acadêmicos, jurídicos, jornalísticos e literários [...] de 

construção laboriosa e artística” (ARENA, 2009, p. 6). Podemos também abordar, os gêneros 

primários, mas estes não apresentam uma estrutura elaborada, como os gêneros secundários. 

Dessa forma, durante a pesquisa, priorizei atividades com os gêneros secundários, pois foram eles 

que permitiram um salto qualitativo na maneira de pensar dos alunos. Por sua vez, priorizei o 

gênero literário, mais especificamente a literatura infantil, pois é desta maneira que incentivamos 

o letramento no país, além disso, 

 

[...] porque não basta apenas oferecer o livro para as crianças ou ler histórias no início das aulas 

ou nas horas dos contos. A abordagem para a formação do leitor e de suas atitudes, quais sejam a 

de saber antecipar, a de saber fazer inferências, a de estabelecer conexões entre o que conhece e o 

que desconhecem a de apreciar o modo como o tema foi abordado e o arranjo estético das palavras 

(porque lidar com a literatura é lidar com a arquitetura das palavras) (ARENA, 2009, p. 6-7, 

parênteses do autor). 

 
Segundo Dalvi (2013), o que mais se enfatiza no ambiente escolar, é apenas a manipulação 

de livros e realização de leituras ora feita pelo professor, ora pelo aluno, ao longo do ano. O que 

se espera com essa prática é que o gosto pela literatura seja despertado, porém, para autora, esse 

é mais um equívoco que precisa ser superado se adotado acriticamente. A expectativa é que com 

esse tratamento com a literatura as crianças aprendam a ler livros literários e as demais leituras, 

mas ao avançarem nas séries seguintes, elas perdem a vontade de ler e apresentam muita 

dificuldade na interpretação de textos, como apontei acima. E é essa realidade que minha pesquisa 

de doutorado contribuiu para alterar. 
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O Parâmetro Curricular Nacional de Língua Portuguesa (PCN), ao fazer a definição de 

leitura e escrita, aponta que o texto é a unidade de sentido para se ensinar a ler e escrever, portanto, 

como afirma Bajard (2002), na escola precisa-se de livros. Assim, devemos ensinar a criança a 

ler através de livros, apresentando o texto em sua totalidade. 

O aprofundamento teórico da pesquisa me levou a refletir sobre o processo de letramento 

literário, que segundo Cosson (2007), possui uma configuração especial, pois esse processo se faz 

via textos literários. Assim, o letramento literário abrange não apenas o uso social da escrita, mas 

uma forma de assegurar seu efetivo domínio. Uma contribuição significativa da pesquisa foi, 

portanto, a de aplicar uma metodologia específica que possibilitou a didatização ou escolarização 

da literatura, mais especificamente a literatura infantil. 

Pude ainda compreender como elaborar uma maneira de ensinar a leitura através da 

literatura infantil visto que a literatura é um ato social, portanto, imprescindível para se formar o 

leitor e romper com práticas antigas de leituras baseadas em atividades fragmentadas de leitura 

de textos, da qual a literatura perde sua função primordial nesse processo, a de garantir a sua 

função humanizadora como aponta Candido (2002) e Coelho (2000). 

Segundo Saraiva (2001), a leitura deve ser atividade imperiosa, ou seja, necessária e 

fundamental em nossa vida, assim, cabe ao professor desenvolver essa necessidade em seus 

alunos, tornando a criança letrada e para isso podemos utilizar a literatura infantil introduzido-a 

à criança o mais cedo possível. 

 

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, grifos no original). 

 

Para aplicar a pesquisa considerei o referencial citado no que diz respeito à literatura. E 

para o tema estratégias de leitura pautei-me em pesquisadores em autores que abordam a temática 

e dos quais destaco os estudos de Solé (1998) e Kleiman (2002). No entanto, para meu trabalho 

utilizei as estratégias de compreensão pesquisada e desenvolvida por estudiosos norte-

americanos, nova na realidade brasileira. A intenção era de tentar ensinar as crianças como a 

leitura se processa em um leitor fluente e como esse utiliza dessas estratégias para compreende o 

texto literário. 

Os autores que fundamentaram a pesquisa foram Harvey e Goudvis (2008), Pearson (2009), 

Keene e Zimmerman (1997) e Girotto e Souza (2010). Eles definem estratégia como tudo aquilo 

que colocamos em jogo antes, durante e depois da leitura. Então, precisamos ensinar ao estudante 

como ativar as estratégias que estão ao seu alcance quando esse for ler. Elas são denominadas de: 

conhecimento prévio, conexões, visualização, inferência, questões ao texto, sumarização e 

síntese. 

O leitor ao ler utiliza essas estratégias, porém as faz inconscientemente. Assim, busquei 

ensinar o que se processava em nossa mente no momento em que atuamos com um livro de 

literatura. O que pensamos, o que imaginamos, o que sentimos, o que enxergamos, pois tudo isso 

precisa ser ensinado para a criança. É um processo de fazer a criança tomar consciência daquilo 

que nós, leitores fluentes, fazemos inconscientemente conforme lemos alguma coisa. 

Para desenvolver essas estratégias com os estudantes, em primeiro lugar, as planejei e as 

defini, tornando-as cada vez mais complexas. Dentro desse parâmetro, segui a sequência didática 



 

 

P
ág

in
a5

4
7

 

proposta pelos norte-americanos que inclui três momentos distintos: moldar, prática guiada e 

prática individual. 

Essa proposta parte da ideia de organizar o trabalho pedagógico de uma forma que: 

primeiro, a criança observa o que o professor faz, diz e pensa ao ler um livro de literatura infantil, 

no sentido de moldar, aquilo que esperamos que a criança faça sozinha ao realizar as atividades 

propostas; segundo, as propostas das atividades eram realizadas com a sala toda, geralmente com 

outro livro de literatura, denominada de prática guiada; em terceiro, o processo se repetia em 

pequenos grupos ou duplas, cujo momento também é denominado de prática guiada; e em quarto, 

denominado de prática individual, a criança realizava a estratégia individualmente, ou pelo menos 

tentava. A prática individual contempla inclusive uma breve avaliação das aprendizagens através 

dos diversos gráficos organizadores utilizados em cada estratégia ensinada. 

Os gráficos organizadores são definidos como mapas do pensar e no decorrer da pesquisa 

se tornaram importantes materiais de análises, visto que, através deles foi possível avaliar o que 

as crianças pensaram durante suas leituras, pois isso era registrado. Com esse registro foi possível 

resgatar ao final da prática individual de cada estratégia realizada, o que cada participante 

escreveu. Foram momentos significativos que privilegiou o confronto de ideias e pontos de vistas 

diferentes que contribuiu com a formação cultural dos estudantes. Coaduno com Cosson (2007) 

ao afirmar que: 

 

[...] “a literatura nos diz quem somos e nos incentiva a desejar e a expressar o mundo por nós 

mesmos. Isso se dá porque a literatura é uma experiência a ser realizada [...] é a incorporação do 

outro em mim sem a renúncia da minha própria identidade” (p. 17). 

 

Para cada estratégia ensinada, essa sequência didática era seguida. Assim, por exemplo, ao 

enforcar a conexão texto-texto e depois de proceder a escolha do livro, ia no momento do moldar, 

realizando paradas ao longo da leitura de modo que pudesse dizer em qual outro livro essa leitura 

me fazia recordar. O que está por trás dessa atividade é que desta forma, a criança perceba que 

quanto mais ampliamos nossos conhecimentos, maiores as chances de entendermos e 

compreendermos a leitura. 

Para uma melhor organização, a pesquisa foi dividia em etapas para que a coleta de dados 

pudesse ser realizada. A primeira etapa contou com uma avaliação diagnóstica aplicada no início 

do ano, nos meses de fevereiro e março; a segunda etapa consistiu em aplicar e reaplicar as 

estratégias de leitura, utilizando três dias durante a semana, sendo um para o moldar, o outro para 

a prática guiada e o terceiro para a prática individual. Essa etapa estendeu-se de março a setembro 

de 2011. Por fim, a última etapa em outubro, foi a de solicitar três leituras para que as crianças 

aplicassem as estratégias que considerassem necessária para compreender o texto. Os dados dessa 

pesquisa-ação foram gerados através de gravador de voz, documentos escritos das crianças e 

diário de bordo elaborado por mim. Todos os dados analisados puderam contribuir para atingir o 

objetivo da pesquisa. 

Realizei um trabalho ao longo do ano letivo com as estratégias utilizando- me 

preferencialmente da literatura, pois coaduno com os debates apresentados por Rouxel (2013) e 

Dalvi (2013), acerca da necessidade de sistematizar a literatura nos espaços escolares. E isto não 

significa descaracterizá-la, mas encontrar maneiras adequadas de permitir que o estudante seja 

incentivado a entrar em contato com “formas, textos, estéticas mais sofisticadas” (DALVI, 2013, 

74), de modo que a literatura na escola “seja recolocada no lugar em que nunca esteve (a 

centralidade no ensino da língua), mas de onde nunca deveria ter saído” (p.76, parênteses no 

original). Para Dalvi (2013), a literatura “nunca esteve no centro da educação escolar” (p. 77) e 

dar-lhe essa dimensão torna-se urgente, pois sua contribuição para a formação do sujeito leitor é, 
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segundo os autores nos quais me apoiei, tais como Bajard (2002), Coelho (2000), Candido (2002), 

determinante. 

As atividades de estratégia de leitura permitiram que as crianças lessem ao longo do ano 

50 obras de literatura infantil. Foi uma ampliação significativa do acervo literário dos estudantes 

que também frequentavam semanalmente a biblioteca da escola e visitaram outras bibliotecas 

públicas a fim de compreender seu funcionamento. Foi possível notar ao longo da pesquisa que a 

maneira como as crianças passaram a se relacionar com a literatura se transformo: o que era 

rejeitada, pois não compreendiam o que liam, passou a ser desejada, à medida que passaram a 

compreendê-la. 

Foi realizada uma escolha criteriosa de cada obra, pois “é importante confrontar os alunos 

com a diversidade do literário” (ROUXEL, 2013, p. 23), como os contos, fábulas, teatro, poemas, 

narrativas. A expectativa, era que cada obra deflagrasse a estratégia ensinada, ainda que várias 

estratégias pudessem ser realizadas numa única leitura. 

Busquei também trazer livros que permitissem um “ganho ético e estético, obras cujo 

conteúdo existencial deixe marcar”, pois 

 

a literatura lida em sala convida também a explorar a existência humana, a extrair dela proveitos 

simbólicos que o professor não consegue avaliar, pois decorre da esfera íntima. Enriquecimento 

do imaginário, enriquecimento da sensibilidade por meio da experiência fictícia, construção de um 

pensamento, todos esses elementos que participam da transformação identitária estão no ato da 

leitura (ROUXEL, 2013, p. 24). 

 

Deste modo, alguns livros foram marcantes para as crianças, tais como O menino Nito, de 

Sonia Rosa (2002), o poema “Namoro desmanchado”, de Pedro Bandeira (2002), e Pinote, o 

fracote e Janjão, o fortão, de Fernanda Lopes de Almeida (2001), que permitiram identificação 

imediata delas com as obras, pois apresentam temas do coditiano: ora infantil ao retratar o menino 

chorão, ora mais pré-adolescente ao revelar o namorico da hora do recreio e ora mais conflituoso 

ao tentar descobrir se é melhor ser mais forte como Janjão ou mais inteligente Pinote. 

Outros livros trouxeram à tona temáticas nem sempre discutidas em sala de aula, tais como 

o tema da morte, presente no livro A precisosa pergunta da pata, de Leen van den Berg e Ann 

Ingelbeen (2009) e no livro Contos de enganar a morte, de Ricado Azevedo (2003). Essas obras 

permitiram que as crianças expusessem suas formas de pensar e ao mesmo tempo revissem seus 

próprios conceitos. 

Houve ainda livros que marcaram por apresentar temáticas que levaram os educandos a 

refletir sobre a situação das crianças sem teto, que são obrigadas a trabalhar para sobreviver, como 

é o caso de Cenas de rua, de Angela Lago (1994) e de A pequena vendedora de fósforo, de Hans 

Christian Andersen (1997). São histórias que não terminam bem, pois os personagens de ambas 

vivem conflitos não solucionados. Estas narrativas levaram às crianças a pensarem nas pessoas 

que também passam por isso, quando realizaram, por exemplo, a estratégia de conexão texto-

mundo. 

Outro aspecto das obras escolhidas que vale ressaltar foi o grau de dificuldade. Pautei-me 

na ideia de que “a aprendizagem da leitura literária e o interesse dispensado à atividade do sujeito 

levam a privilegiar as obras complexas, que não oferecem uma compreensão imediata” 

(ROUXEL, 2013, p. 25, itálico no original) e gradativamente ampliei o grau de dificuldade das 

obras, concomitantemente às estratégias ensinadas. 

As crianças leram livros não tão complexos e de fácil compreensão, tais como Tico e os 

lobos maus (GORBACHEV, 1998), que narra os medos na hora de dormir de Tico e seus irmãos 

e no decorrer do trabalho com as estratégias cheguei a leituras que necessitam de um leitor mais 
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atento e imaginativo, como é o caso da história “Chiquinha Mota Pereira”, do livro Sete histórias 

para contar, de Adriana Falcão (2008) que trata-se de uma história com uma estrutura não linear 

e a disseminação de indícios ambíguos entre os personagens. Portanto, bem mais difícil de 

compreender. 

Ressalte-se igualmente a obra de Ricardo Azevedo (2006) denominado O livro dos pontos 

de vista, que apresenta várias histórias, nas quais cada personagem tem seu ponto de vista acerca 

do local onde mora, levando as crianças a se projetarem e a darem suas opiniões sobre a escola, a 

sala de aula e mesmo sobre a professora. 

Associada à questão do grau de dificuldade, houve a dimensão lúdica presente em alguns 

livros eleitos, o que permitiu uma relação prazerosa entre criança e livro, como em O caso da 

lagarta que tomou chá de sumiço (2007) e O caso das bananas (2003), ambos de Milton Célio 

de Oliveira Filho. Eles apresentam no enredo um mistério a ser desvendado e as ilustrações 

realizam um papel fundamental, na medida em que deixam pistas de como resolver o mistério, 

além de algumas rimas presentes. Tais aspectos geraram um envolvimento positivo das crianças 

com a leitura. 

Dessa forma, é inconteste o fato de que “a literatura infantojuvenil oferece uma mina de 

ouro de obras de qualidade para essa aprendizagem da leitura literária” (ROUXEL, 2013, p. 27) 

e, associada ao uso das estratégias de leitura, permitiu que as crianças compreendessem o que 

liam, o que foi fundamental para alcançar o objetivo da pesquisa. 

 

CONCLUSÕES 

 

Com o objetivo inicial de verificar como um trabalho sistematizado sobre o ensino das 

estratégias de leitura com livros de literatura infantil pudesse contribuir para o avanço na 

compreensão do texto literário realizei esse trabalho. 

A pesquisa mostrou que o uso das estratégias de compreensão é um campo fértil, 

apresentando-se como uma proposta metodológica eficaz para se ensinar a criança a se tornar uma 

leitora crítica que compreende o texto literário. A leitura que era vista como difícil, passou a ser 

compreendida e desejada pelas crianças. 

Gradativamente as estratégias foram aprendidas pelas crianças, mas as incorporadas foram 

as de conhecimento prévio, conexões, questões ao texto e inferências. As crianças passaram a 

usá-las nas leituras literárias e nas demais leituras. Dessa forma, ampliou-se o acervo literário das 

crianças bem como a compreensão dos demais tipos de texto, melhorando assim, o desempenho 

nas diversas áreas do conhecimento. 

A metodologia não ficou restrita às aulas de leitura e passou a fazer parte das demais 

disciplinas, pois formado o leitor estratégico, este passa a atuar dessa forma na escola e fora dela. 

Outra contribuição importante foi garantir semanalmente espaço para aulas planejadas de leitura, 

necessidade urgente atualmente nas salas de aulas. 

Essa pesquisa conseguiu dessa forma, ampliar o debate acerca de uma temática importante 

e contribuiu para pensar alternativas possíveis para o ensino da leitura que precisa de uma revisão 

urgente no atual contexto da educação brasileira. 
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Resumo: Baseado em pesquisa de doutorado em andamento, este trabalho discute a 

formação do leitor infantojuvenil na sua relação com o cinema e a literatura, e suas 

respectivas linguagens, no contexto do mundo globalizado do século XXI. Neste artigo, 

apresentaremos algumas análises a partir da aplicação de questionários fechados a duas 

turmas – de 6º e 9º ano – do Ensino Fundamental II, a fim de conhecer as práticas escolares 

e não escolares dos grupos pesquisados no referente às suas experiências como leitores de 

obras literárias e espectadores de filmes, suas visões a respeito de ambas as produções 

artísticas, bem como suas apropriações em contextos escolares e não escolares. A 

fundamentação teórica baseia-se nas considerações de Cosson (2014) e Belmiro e Maciel 

(2014), sobre os espaços sociais, suportes e gêneros nos quais o teor literário pode ser 

percebido; de Lajolo (1994) a respeito do espaço de literatura infantojuvenil na escola; de 

Duarte (2009) sobre a presença do filme na escola, de Benjamin (2011) sobre tradução e de 

Diniz (2005) acerca das especificidades da tradução da literatura para o cinema. 

Concluímos que os alunos vivenciam diferentes experiências com a literatura e o cinema, 

assim como possuem visões distintas sobre cada uma dessas produções simbólicas, 

revelando uma formação que demanda intervenções que sejam significativas para o 

reconhecimento das potencialidades de cada uma das artes e suas linguagens. 

Palavras-chave: Cinema. Literatura. Leitor. Infantojuvenil. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho é um recorte de uma pesquisa de Doutorado em andamento, cujo 

objetivo geral é investigar a compreensão dos alunos do Ensino Fundamental II, doravante EFII, 

a respeito das linguagens literária e cinematográfica – suas interfaces e distanciamentos – no 

contexto de análise de obras literárias e de filmes nelas baseados. Serão discutidas a formação do 

leitor infantojuvenil na sua relação com o cinema e a literatura, e suas respectivas linguagens, no 

contexto do mundo globalizado do século XXI. 

Partimos do pressuposto de que essa formação ocorre de diferentes modos e por meio de 

diferentes experiências com as produções simbólicas da sociedade; pode incluir tanto o 

conhecimento de obras consideradas literárias quanto de obras que trazem a marca do literário, 

como os filmes baseados em obras literárias. 

Apresentaremos parte da pesquisa, que consiste na aplicação de questionários fechados a 

duas turmas – de 6º e 9º ano – do EF II de uma escola pública federal, a fim de conhecer as práticas 

escolares e não escolares dos grupos pesquisados no referente às suas experiências como leitores 

de obras literárias e espectadores de filmes, suas visões a respeito de ambas as produções 

artísticas, bem como suas apropriações em contextos escolares e não escolares. 

Ao realizar esta fase da pesquisa, havia a hipótese de que a formação desses estudantes, 

leitores e espectadores, ocorresse de diferentes modos, em contextos diversos, assim como seriam 

distintas suas visões e suas relações com a literatura e o cinema, tanto em contexto escolar quanto 
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não escolar. Além disso, por se tratar de anos escolares diferentes, cujos alunos se encontram em 

faixas etárias igualmente distintas, as visões e os usos da literatura e do cinema também 

revelariam divergências que deixam à mostra a realidade dos alunos brasileiros do Ensino 

Fundamental II da escola pública. 

A metodologia de pesquisa de campo, para esta fase de pesquisa, utilizou a coleta de dados 

por meio da aplicação de dois questionários de múltipla escolha em cada turma, sendo um 

questionário sobre as experiências em contexto não escolar e outro sobre as ocorridas em contexto 

escolar. Foi feita a tabulação dos dados e a comparação entre os dados obtidos em cada turma 

pesquisada. 

As análises quantitativas e qualitativas dos dados objetivaram conhecer e refletir sobre a 

realidade encontrada no que se refere a: a) experiência leitora dos estudantes; b) prática cotidiana 

de leitura de obras literárias tanto na escola, quanto fora dela; c) experiência de espectadores de 

filmes; d) prática cotidiana de assistir a filmes; e) atividades escolares de leitura de obras literárias; 

f) atividades escolares de assistir a filmes; g) visões dos estudantes a respeito da literatura e do 

cinema; h) relevância da literatura e do cinema para a aprendizagem. 

 

A CONSTRUÇÃO DO INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

A elaboração das questões propostas no questionário aplicado baseou- se na pesquisa 

“Retratos da Leitura no Brasil”, realizada pelo Instituto Pró-Livro e executada pelo IBOPE 

Inteligência. 

O Instituto Pró-Livro objetiva estimular a leitura, difundir e promover maior acesso ao 

livro. A pesquisa realizada pelo IBOPE Inteligência tem como objetivo geral: “Conhecer o 

comportamento leitor medindo a intensidade, forma, limitações, motivação, representações e as 

condições de leitura e de acesso ao livro – impresso e digital – pela população brasileira.” 

(Retratos, 2016, p.8). Além disso, sua proposta parece ter também um viés mercadológico, por se 

tratar de uma pesquisa que tem o apoio dos editores de livros no Brasil, a saber: Associação 

Brasileira de Editores de Livros no Brasil; Câmara Brasileira do Livro e Sindicato Nacional dos 

Editores de Livros. 

A metodologia da pesquisa nos oferece um panorama bastante completo acerca dos leitores 

e não leitores brasileiros, da intensidade de leitura, da relação entre classe social, região, 

escolaridade, idade e comportamento leitor, e das representações sobre a leitura. Em suas 

finalidades, a pesquisa destaca três campos em que ela pretende atuar: as políticas públicas do 

livro e da leitura, os estudos sobre os hábitos de leitura dos brasileiros, mobilização da sociedade 

a partir dos resultados encontrados; todos esses objetivos têm o propósito de fomentar a leitura e 

o acesso ao livro, seja por meio da compra direta, seja por meio de projetos governamentais de 

incentivo à leitura. 

A pesquisa possui quatro edições (2000, 2007, 2011 e 2016) e, a cada edição, novas 

perguntas e novos indicadores são incorporados, a fim de acompanhar as mudanças da sociedade 

e de contemplar questões que foram consideradas necessárias a partir dos resultados da pesquisa 

anterior. 

Sua natureza é quantitativa, possui abrangência nacional, e seu público- alvo é a população 

brasileira com cinco anos ou mais, alfabetizada ou não. Na 4ª edição, foram entrevistadas face a 

face, em ambiente domiciliar, 5012 pessoas no período de 23 de novembro a 14 de dezembro de 

2015 (Retratos, 2016, p. 10). 
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“Retratos da Leitura no Brasil” considera como “leitor” aquele que leu nos últimos três 

meses um livro inteiro ou em partes; considera como “livro” os “livros em papel, livros digitais, 

eletrônicos e áudio livros digitais, livros em braile e apostilas escolares, excluindo-se manuais, 

catálogos, folhetos, revistas, gibis e jornais.” (Retratos, 2016, p. 9). 

Diante da riqueza da metodologia da referida pesquisa, nela nos ancoramos para elaborar 

os dois questionários que versaram sobre as práticas escolares e não escolares e as concepções 

dos estudantes do 6º e do 9º ano do EF II sobre literatura e cinema. 

Adotamos parcialmente o conceito de livro, pois o nosso objetivo se restringia a investigar 

as práticas de leitura de livros literários, impressos ou digitais. No que se refere ao público-alvo, 

a pesquisa ora apresentada também se diferencia por se direcionar a pessoas alfabetizadas, ainda 

em fase escolar e em determinado nível de ensino; a idade dos informantes também se diferencia 

por contemplar apenas pessoas na faixa etária de 11 a 17 anos. Além disso, alguns indicadores da 

pesquisa “Retratos da Leitura no Brasil”, para mensurar hábitos de leitura e representações ligados 

à leitura de livros, foram apropriados por nossa pesquisa para mensurar também hábitos e 

concepções sobre o cinema. 

Por se tratar de uma pesquisa com estudantes e com o objetivo inicial de construir um 

mapeamento preliminar das características do público, foi proposto um número menor de 

questões, as quais foram reformuladas de acordo com este primeiro momento: conhecer as visões 

dos estudantes do EF II sobre o cinema e a literatura, bem como as apropriações que realizam em 

sua vida diária e escolar. 

Com essa análise, objetivamos conhecer os significados que a literatura e o cinema têm 

para esses estudantes, como eles se apropriam de cada um desses campos e o que isso leva a 

pensar a respeito do espaço ocupado pela literatura e pelo cinema na escola. 

No que se refere às adaptações cinematográficas, nas quais o diálogo literatura-cinema se 

apresenta mais evidente, alguns dados obtidos poderão propiciar um melhor conhecimento a 

respeito da visão dos estudantes sobre esse fenômeno. 

Consequentemente, será possível sinalizar os espaços ocupados, na vida desses estudantes, 

pela literatura e pelo cinema, as representações que se têm deles, para assim poder construir 

ambientes de aprendizagem em que as múltiplas linguagens convivam positivamente e que se 

tenha um pensamento contemporâneo a respeito dos diferentes espaços ocupados pelo literário. 

 

LITERATURA E CINEMA EM CONTEXTO NÃO ESCOLAR 

 

Para abordar as atividades culturais realizadas em contextos não escolares, foram 

pesquisados 45 (quarenta e cinco) estudantes, sendo 20 (vinte) do 6º ano e 25 (vinte e cinco) do 

9º ano do EFII de uma escola pública federal. O perfil dos informantes é o seguinte: 

 

 

 6º ano 9º ano 

 

Gênero 

Masculino (10) 

Feminino (10) 

Feminino (11) 

Masculino (14) 

 

Idade 

anos (15 alunos) 

anos (5 alunos) 

anos (17 alunos) 

anos (5 alunos) 

anos ou mais (3 alunos) 
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As turmas se diferenciam também no referente às atividades que realizam na escola, pois, 

em decorrência de mudanças curriculares, a turma de 6º ano possui uma formação específica sobre 

audiovisual, enquanto a turma de 9º ano não estudou audiovisual como disciplina em sua trajetória 

escolar; no entanto, ambas possuem experiências de estudo da literatura. 

Na pergunta “Com que frequência você lê livros de literatura do seu interesse?” o objetivo 

foi conhecer o interesse dos alunos pela literatura e a leitura literária. 

Tabela 1 - Frequência de leitura literária por interesse 
 

Alternativas 6º ano 9º ano 

4 ou mais livros por ano 8 alunos 2 alunos 

De 3 a 2 livros por ano 6 alunos 10 alunos 

1 livro por ano 4 alunos 8 alunos 

Nenhum livro 2 alunos 5 alunos 

 

Observamos que, comparativamente, os alunos do 6º ano possuem uma relação mais 

próxima com a literatura no seu dia a dia em comparação com os alunos do 9º ano. Os alunos que 

leram apenas um livro ou não leram nenhum são em maior quantidade na turma de 9º ano. 

A questão “Nos últimos três meses, quantos livros de literatura inteiros ou em partes você 

leu?” objetiva confirmar a anterior no referente ao hábito de leitura literária, com enfoque para a 

experiência mais recente; na tabela 3, o objetivo é apresentar o motivo pelo qual os estudantes 

leram nos últimos três meses, sendo que este resultado se relaciona ao anterior e o esclarece. 

 

Tabela 2 - Livros lidos nos últimos três meses 
 

Alternativas 6º ano 9º ano 

Um livro 5 alunos 11 alunos 

Dois livros 2 alunos 7 alunos 

Três ou mais livros 13 alunos 3 alunos 

Nenhum livro - 4 alunos 

 

Tabela 3 – Motivo da leitura 
 

Alternativas 6º ano 9º ano 

Por obrigação escolar 7 alunos 18 alunos 

Por iniciativa própria 10 alunos 5 alunos 

Porque meus pais obrigam 3 alunos 1 aluno 

 
Nas tabelas 2 e 3, a discrepância entre as turmas de 6º e 9º ano se mostra evidente no que 

se refere à quantidade de livros lidos e ao motivo da leitura, o que assinala maior interesse pela 

leitura nas faixas etárias de 11 a 12 anos. No 9º ano, embora a maioria seja leitor de obras 

literárias, a leitura ocorre por obrigação escolar ou familiar, além da existência de um aluno que 

não lê obras literárias; diferentemente do 6º ano, cuja leitura por iniciativa própria acontece em 

50% da turma, contabilizando-se quase o dobro de alunos se comparado com o 9º ano. 
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Quando se trata da experiência como espectador de filmes, há maior semelhança entre as 

turmas. A pergunta “Você costuma assistir a filmes?” resultou em quantidades aproximadas 

quando se compara uma turma com a outra. Se considerarmos que no 6º ano são 20 alunos e no 

9º são 25, a quantidade maior de alunos que responderam “sempre (no mínimo um filme cada 

uma ou duas semanas)” se concentra na turma de 6º ano. 

 

Tabela 4 – Hábito de assistir a filmes 
 

Alternativas 6º ano 9º ano 

Sempre (no mínimo um filme a cada uma ou duas semanas) 15 alunos 16 alunos 

Às vezes (um filme uma vez ao mês) 5 alunos 9 alunos 

Nunca (Não vê filmes) 0 0 

 

Devido ao objetivo geral da pesquisa, foi estabelecida uma relação entre literatura e cinema, 

com enfoque especial às adaptações cinematográficas. Duas perguntas pretendiam averiguar a 

visão dos alunos a respeito de obras literárias traduzidas para o cinema e os conceitos de fidelidade 

e originalidade das obras literárias e cinematográficas quando ocorre a tradução da literatura para 

o cinema. 

Às perguntas “Quando você assiste a um filme baseado em um livro, você fica mais 

interessado em ler o livro?” (Tabela 5) e “Quando você lê um livro e descobre que também existe 

o filme, você se interessa em ver o filme?” (Tabela 6), os estudantes responderam: 

 

Tabela 5 – Relação filme-livro 
 

Alternativas 6º ano 9º ano 

Sim, qualquer que seja o filme que eu tenha assistido. 1 aluno - 

Às vezes, depende da qualidade do filme que eu assisti. 14 alunos 16 alunos 

Não, nunca me interesso. 5 alunos 9 alunos 

 

Tabela 6 – Relação livro-filme 
 

Alternativas 6º ano 9º ano 

Sim, qualquer que seja o livro. 02 alunos 10 alunos 

Às vezes, depende da qualidade do livro que eu li. 18 alunos 13 alunos 

Não, nunca me interesso. - 2 alunos 

 

Nas duas tabelas, observamos que a maioria dos alunos, em ambas as turmas, escolheu a 

opção que condiciona a escolha por ler o livro e de assistir ao filme conforme a qualidade da obra 

com a qual ele teve o primeiro contato, ou seja: se o filme for bom talvez o livro seja; se o livro 

for bom, talvez o filme seja. Essa escolha revela uma visão de relação de dependência total das 

obras, no sentido de que uma determina a outra, sem reconhecer que cada obra, literária ou 

cinematográfica, possui sua especificidade. 

Benjamin (2011) discute a relação entre obras literárias quando se faz tradução entre 

línguas. Suas discussões no plano da linguagem trazem conceitos relevantes que podem ser 
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aplicados à natureza das linguagens de modo geral. Segundo ele, o valor da tradução não está em 

reproduzir fielmente a obra, mas em captar sua essência e assim criar uma nova obra, o que requer 

habilidade artística do tradutor. Quando se considera que não é relevante ler o livro porque já viu 

o filme “adaptado”/traduzido, ou de ver o filme porque já leu o livro, de ver o filme só se o livro 

for bom ou de ler o livro só se o filme for bom, desconsidera-se que a obra fílmica “traduzida” é 

uma outra linguagem, uma nova criação; o que está em jogo são artes diferentes, expressas em 

linguagens igualmente distintas, que podem ter intersecções, mas não oferecem a mesma 

experiência ao sujeito que delas desfruta. A ideia de “cópia” de uma linguagem da outra, inerente 

a algumas respostas do questionário, limita ao enredo a compreensão de leitura, descartando o 

discurso que cada linguagem traz consigo, não apenas pelas suas características, mas aí 

enfatizando o estilo autoral do realizador, que faz um simples tema tornar-se uma obra de arte. 

Na tabela 5, na qual se pergunta se o aluno leria o livro após ver o filme, os 5 alunos do 6º 

ano e os 9 do 9º ano marcaram a opção “Não, nunca me interesso”, revelando certo desinteresse 

pela literatura e maior apreço pelo cinema. Contrariamente, na tabela 6, quando se trata de ver o 

filme após ler o livro, 10 alunos do 9º ano marcaram que veriam qualquer que fosse o filme, 

demonstrando maior interesse pelo cinema. Os alunos que escolheram essa opção são os que, em 

outras opções relativas às práticas de leitura, afirmam ler por obrigação ou não gostar de ler. 

Por meio das respostas às questões analisadas, observamos que a relação dos alunos do 6º 

ano com a literatura e a leitura literária difere da estabelecida pelos alunos do 9º ano; 50% dos 

alunos do 6º ano leem por interesse, ao passo que no 9º ano a maioria lê por obrigação, mas em 

ambas as turmas há a prática da leitura literária e o contato com essa linguagem. 

Quando se trata de cinema e do interesse pelos filmes, há maior aproximação entre os dados 

obtidos em ambas as turmas, mas ocorrem algumas divergências quando literatura e cinema são 

colocados em relação mais estreita, no caso da análise das adaptações cinematográficas. 

De modo geral, o que se observa é uma relação conflituosa entre a literatura e o cinema: a 

primeira é componente curricular obrigatório e de importância nos documentos oficiais e nas 

escolas brasileiras, pois, como afirma Lajolo, em se tratando de literatura infantojuvenil, esta “é 

um produto tardio da pedagogia escolar” (1993, p.22), ou seja, que passou a existir para atender 

a determinadas necessidades educacionais; o segundo ainda figura pouco nos meios escolares e 

nos documentos oficiais, embora a Lei 13.006 obrigue a exibição mensal de um filme nacional na 

escola. No entanto, a maioria dos alunos, em suas preferências cotidianas, valoriza o filme e o 

coloca no espaço do prazer; à literatura, embora desejada por alguns, está reservado o espaço de 

cumprimento de tarefa escolar, sobretudo para os alunos do 9º ano; a exceção fica por conta do 

50 % dos alunos do 6º ano que leem por interesse. 

Instaura-se, assim, a questão dos espaços ocupados por cada arte/linguagem na vida dos 

alunos e sobre a aproximação possível entre literatura e cinema, tanto pela interface quanto pela 

especificidade. 

 

SIGNIFICADOS E APROPRIAÇÕES DA LITERATURA E DO CINEMA NA ESCOLA 

 

O segundo questionário foi respondido por toda a turma do 6º ano (20 alunos) e do 9º ano 

(25 alunos). Nele abordaram-se dois aspectos, divididos em suas partes: 1) as visões dos alunos 

sobre a literatura e o cinema; 2) atividades escolares envolvendo a literatura e o cinema. 

Na primeira parte, foram feitas perguntas para verificar as representações que os alunos 

têm da leitura literária, do cinema e dos efeitos do cinema e da literatura em sua aprendizagem. 

O quadro expressa comparativamente os resultados das visões sobre literatura e cinema nas duas 

turmas. 
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Tabela 7 – Significado da literatura e do cinema 
 

 

Alternativas 

O que a leitura de literatura 

significa principalmente? 

O que ver filmes significa principalmente? 

6º ano 9º ano 6º ano 9º ano 

Conhecimento para 

a vida 

4 9 - 4 

Conhecimento para 

a escola 

2 4 - - 

Atividade prazerosa 8 5 19 20 

Atividade 

entediante 

4 3 - 1 

Obrigação escolar 2 4 - - 

Outra - - 1 - 

 
Podemos observar que, no que se refere à leitura literária, há muitas divergências, embora 

o lado positivo permaneça; quando se trata de cinema, há quase unanimidade quanto ao seu caráter 

prazeroso, revelando assim um descompasso de representações. O cinema está ligado ao prazer e 

a literatura ao conhecimento, ao prazer e à obrigação, o que nos diz muito sobre os espaços que 

ocupam socialmente quando se trata do espaço escolar. 

Em outro momento, foi perguntado aos discentes sobre as atividades escolares envolvendo 

literatura e cinema, e sua apreciação a respeito de cada uma das artes. Os resultados sobre a 

literatura constam na tabela 8. 

 

Tabela 8: Literatura na escola 
 

 

Alternativas 

Você lê os livros de literatura 

solicitados pelos professores? 

 

Alternativas 

Na sua opinião, é importanteestudar 

literatura na escola? 

6º ano 9º ano 6º ano 9º ano 

Sim, sempre 12 15 Sempre (semanalmente 

ou a cada 15 dias) 

7 6 

Sim, às vezes 08 10 Às vezes (uma vez/mês) 13 17 

Não, nunca - - Não - 2 

 

Observemos que, igualmente em ambas as turmas, a maioria dos alunos realiza as leituras 

das obras solicitadas, com maior ou menor frequência; no entanto, quando se trata de considerar 

a importância de estudar literatura na escola, a maioria considera “às vezes”, cuja alternativa 

propunha o estudo de literatura uma vez por mês, revelando assim que há um consenso sobre a 

importância de se estudar literatura, diferindo apenas na quantidade. 

A mesma questão foi feita em relação ao cinema, mas os resultados foram distintos, como 

vemos a seguir. 
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Tabela 9: Cinema na escola 
 

 

Alternativas 

Você costuma assistir a filmes na escola? Você considera importante o estudo de filmes na 

escola? 

6º ano 9º ano 6º ano 9º ano 

Sim,com 

frequência(um filme por 

mês)97 

05 19 10 20 

Sim, às vezes (um filme a 

cada dois meses) 

15 06 08 05 

Não(nenhum filme) - - 02 - 

 
A turma de 9º ano, que lê por obrigação, é a que mais aprova a possibilidade de estudar 

filmes com frequência, enquanto a turma do 6º ano se divide entre os 50% que aprovam a 

frequência de estudo de filmes e os outros 50% que oscilam entre “às vezes” e “não”; no entanto, 

algo é consenso entre as turmas: os estudantes manifestam interesse e reconhecem a importância 

de se estudar filmes na escola, assim como é consenso que a escola exibe filmes com certa 

regularidade. 

A partir das análises realizadas, notamos que as apropriações da literatura pelos alunos do 

6º e do 9º ano ocorrem de maneiras distintas: no 6º ano, há uma divisão equânime entre o “prazer” 

e o dever. Quando se trata de estudar filmes, apenas 50% do 6º ano consideram “sempre” como 

alternativa, o que poderia ser decorrente de uma experiência diferenciada no campo do 

audiovisual, o que os faz significar diferentemente do 9º ano a visão de “estudar filmes”; no 9º 

ano, em se tratando de literatura, ela se constitui como um dever, enquanto a opção de estudar 

filmes se mostra atrativa, talvez pelo desconhecimento dos estudantes a respeito dessa prática. As 

estratégias de exploração de filmes nas escolas têm mostrado, em geral, que a preocupação dos 

professores se adequa aos interesses de sua disciplina, tratando mais seus conteúdos do que 

propriamente a linguagem cinematográfica. 

Entretanto, há um consenso quando se trata de literatura e cinema: a maioria lê as obras 

literárias indicadas pelo professor, assim como assiste a filmes na escola. Do mesmo modo, quase 

100% dos alunos consideram relevante estudar literatura e cinema na escola. 

O cinema se liga ao prazer, assim como ambas as turmas possuem um contato frequente 

com a produção cinematográfica, que faz parte do seu cotidiano. Essa frequência se relaciona 

também ao contexto em que vivemos, no qual a popularização das produções cinematográficas 

alcançou índices altíssimos, ou seja, é possível assistir a filmes por internet, TV aberta, TV a cabo, 

DVDs, no cinema, em casa e também na escola, dependendo do projeto pedagógico. 

A tensão se instala quando comparamos as visões e os usos dos alunos em relação à 

literatura e ao cinema, pois eles reconhecem a importância de ambas as artes para a sua formação, 

mas as colocam em lugares diferentes em suas vidas: o cinema é prazer; a literatura é fonte de 

conhecimento para a vida, fonte de conhecimento para a escola, atividade entediante, ou seja, a 

literatura provoca diferentes opiniões que nos provocam também a pensar por que esses espaços 

são diferentemente ocupados e significados. 

Se considerarmos a história do ensino da literatura no Brasil, veremos que a literatura 

infantojuvenil sempre ocupou um espaço privilegiado nos documentos oficiais e nos currículos 

                                                 
97 Como referência de quantidade ideal, consideramos a Lei 13.006 que determina a exibição de um filme 

nacional por mês. 
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escolares; entretanto, as respostas ao questionário sugerem que o ensino de literatura se constitui 

um dever, revelando assim lacunas sobre o trabalho com o texto literário que não consegue atingir 

os alunos em sua maioria. 

Quando se trata de filmes, ocorre o inverso, pois essa linguagem não tem tradição escolar, 

embora historicamente a escola tenha-se servido dele inadequadamente, muitas vezes. No entanto, 

os alunos o apreciam e, para os estudantes, ele ocupa um espaço importante em sua formação. 

Duarte (2009) faz uma contundente reflexão quando discute a relação da escola com o cinema: 

 

Embora valorizado, o cinema ainda não é visto pelos meios educacionais como fonte de 

conhecimento. Sabemos que a arte é conhecimento, mas temos dificuldade em reconhecer o 

cinema como arte (com uma produção de qualidade variável, como todas as demais formas de 

arte), pois estamos impregnados da ideia de que cinema é diversão e entretenimento, 

principalmente se comparado a artes mais “nobres”. (DUARTE, 2009, p.70-71) 

 
Suas considerações explicam parte do que constatamos nas respostas dos alunos, mas 

também nos faz pensar sobre a dicotomia cinema X literatura. Seriam eles tão dicotômicos assim? 

O que os distancia? O que os aproxima? O “novo olhar necessário” para modificar o olhar da 

escola (alunos e professores) sobre cinema e literatura não estaria, em parte, no reconhecimento 

das aproximações e dos distanciamentos entre cinema e literatura? A formação dos leitores 

infantojuvenis não poderia passar pelo reconhecimento e aprendizagem dessas inter-relações? 

Entendemos que a valorização do cinema e da literatura, seja pela escola e/ou pelos alunos, 

passa pela mudança de perspectiva sobre cada arte e sobre o trabalho a ser feito com elas, e pode 

estar no reconhecimento de que o literário perpassa o cinematográfico, o cinematográfico costuma 

dialogar com o literário e vice-versa, sem perder suas especificidades das artes que são. 

Sobre essas inter-relações entre as artes e os diferentes espaços ocupados pela literatura, 

Belmiro e Maciel (2014) interrogam-se a respeito dos lugares ocupados pela literatura, do 

atravessamento de outras mídias e das novas configurações da arte literária, questões que nos 

levam a refletir sobre os novos e outros espaços ocupados pela literatura, suas transformações e 

as diferentes formas de apropriação pelos leitores. 

Cosson (2014) também afirma que a literatura, tomada em sentido amplo, “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” (p.15), ou seja, 

ela pode se fazer presente em outras artes como o cinema, a canção popular, as histórias em 

quadrinhos, a literatura eletrônica etc. 

Um fenômeno antigo de relação produtiva entre literatura e cinema são as denominadas 

“adaptações cinematográficas” de obras literárias. Diniz (2005) afirma que o cinema e a literatura 

possuem uma relação antiga, que remonta ao início do cinema. Ao tratar das adaptações, ressalta 

que “... a prática de transformar uma narrativa literária em narrativa fílmica espalhou-se a ponto 

de boa parte dos filmes ter atualmente, como origem, não um script original, criado especialmente 

para o cinema, mas uma obra literária” (p. 13). 

Nesse sentido, o estudo de obras literárias e de filmes pressupõe o entendimento de que 

cada obra possui sua linguagem e suas características, mas que também possuem aproximações 

que passam pelo literário, não apenas no que se refere à construção da narrativa, mas, sobretudo, 

no que tange à construção estética, à polissemia, à presença da conotação, à subjetividade na 

criação, à expressão de determinado contexto sócio-histórico e ideológico em cada obra, à sua 

potencialidade de manifestação cultural. 

CONCLUSÕES 



 

 

P
ág

in
a5

6
0

 

 

Por meio da análise dos questionários respondidos pelos alunos do 6º e do 9º do EFII, 

pretendemos conhecer como tem sido a formação dos leitores infanto-juvenis na relação que 

estabelecem com a literatura e o cinema. Observamos que os leitores têm-se formado por uma 

variedade de maneiras e revelam ter contato tanto com a linguagem literária, quanto com a 

cinematográfica, em contexto escolar e não escolar. No contexto não escolar, o interesse e o 

acesso à literatura e ao cinema são de modos distintos, prevalecendo o cinema; no contexto 

escolar, há o contato com filmes e literatura, mas cada arte e sua linguagem ocupam um espaço 

no universo escolar, ou seja, a literatura mantém sua hegemonia como “conhecimento” e o cinema 

como “prazer”. 

Diante disso, questionamo-nos: O que ocorre na formação de nossos alunos que os leva a 

significar diferentemente cada arte? 

Sabemos que um leitor se constitui de modos múltiplos, pelo contato com diferentes 

linguagens e produções textuais em seu sentido mais amplo. Desse modo, uma reflexão 

devidamente orientada sobre o cinema e a literatura, sobre a interação entre cinema e literatura 

nas adaptações cinematográficas e sobre o entendimento e a valorização de cada arte com sua 

linguagem pode não só renovar as estratégias de atuação docente, bem como tornar a formação 

do leitor literário um instrumento de contemporaneidade e de inclusão. 
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O DESAFIO DE (RE)PENSAR O PROCESSO ENSINO- 

APRENDIZAGEM, EM FOCO: RECURSOS AUDIOVISUAIS E 

INTERTEXTUALIDADE. 

 

Juliana Zanco Leme da Silva (UPM) 

julianaportugues@bol.com.br 

 

Resumo: Diante dos resultados alarmantes do PISA
98 

– Programa Internacional de 

Avaliação dos Estudantes (2012), no qual o Brasil ocupa a 58º posição, entre os 65 países 

avaliados, (re)pensar, cuidadosamente, a ação docente em sala de aula, parece-nos, 

fundamental. Por isso, este trabalho, objetiva a discussão do papel do educador e do 

educando no processo ensino-aprendizagem, no qual ambos devem atuar como sujeitos
99

. 

Para tanto, analisamos e expomos atividades didáticas, desenvolvidas por meio da leitura do 

livro Dom Quixote das Crianças
100 

de Monteiro Lobato
101 

e das leituras dos vídeos Dom 

Quixote como gostaríamos que fosse
102

, A criação do roteiro
103 

e Saneamento Básico
104

 que 

visam: proporcionar o desenvolvimento da competência leitora e escritora; (ii) (re)conhecer 

recursos audiovisuais; (iii) despertar o prazer pela leitura; (iv) aprender a aprender com os 

colegas; (v) compreender a intertextualidade; (vi) desenvolver a oralidade. 

Palavras-chave: Educador. Educando. Processo ensino-aprendizagem. Recursos 

audiovisuais. 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A sala de aula é um desafio constante ao educador que pensa em seu aluno como sujeito 

do processo ensino-aprendizagem, pois esse olhar o leva a buscar caminhos diferentes, atrativos, 

estimulantes e, talvez, inusitados. Partir da realidade dos alunos, entender e encontrar meios, para 

que desenvolvam a leitura crítica das diversas linguagens105 
que os rodeiam é, sem dúvida, um 

desafio. 

                                                 
98 As avaliações do Pisa acontecem a cada três anos e abrangem três áreas do conhecimento – Leitura, 

Matemática e Ciências – havendo, a cada edição do programa, maior ênfase em cada uma dessas áreas. 
99 Termo utilizado por Paulo Freire em Pedagogia da Autonomia (1996), a fim de enfatizar que no processo 

ensino-aprendizagem, tanto educador como educando devem atuar ativamente, pois, segundo o autor, 

“quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” (p.12). 
100 Obra infanto-juvenil que reconta as aventuras de Dom Quixote de La Mancha, escrita, originalmente na 

Espanha, por Miguel de Cervantes, a partir de 1602. 
101 José Bento Monteiro Lobato (1882 ─ 1948) foi escritor, jornalista, editor, tradutor e empresário. 
102 Vídeo produzido pela Discovery Civilization que exibe programas de produção do Discovery Channel e 

de produção própria, relacionados a eventos históricos e recriações, com entrevistas e biografias de 

personagens. 
103 Vídeo produzido pela “TV Guia do Ator”, publicado em 30 de janeiro de 2013, no qual há entrevistas 

com Ricardo Conti, roteirista e ator, Renata Dias Gomes, escritora e roteirista, neta dos autores Dias Gomes 

e Janete Clair, e o roteirista e professor André Colazzi. 
104 Filme brasileiro, produzido em 2007 do gênero comédia, dirigido e escrito por Jorge Furtado, produzido  

pela Casa de Cinema de Porto Alegre e distribuído pela Columbia Pictures do Brasil. 
105 A linguagem segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (1996, p. 22) é “uma forma ação 

interindividual orientada por uma finalidade específica; um processo de interlocução que se realiza nas 

práticas sociais existentes nos diferentes grupos de uma sociedade, nos distintos momentos da sua história”. 
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Se analisarmos a história da educação brasileira, o desafio se agiganta, uma vez que tivemos 

um início desastroso, pois logo no 1º período (1549-1759), há “o monopólio da vertente religiosa 

da pedagogia tradicional” (SAVIANI, 2011, 14), visto que Tomé de Souza, o primeiro governador 

geral do Brasil, traz consigo os jesuítas liderados por Manuel da Nóbrega e esses (em obediência 

à ordem real de doutrinar, ensinar e converter os índios à fé cristã) iniciam o processo de 

aculturamento, ou seja, menosprezam a cultura e tradição indígena e impõem a cultura portuguesa. 

Anos mais tarde, Freire nos faz refletir que o filme da educação colonizadora nunca ficou 

ultrapassado, ao contrário foi repetido e assistido, muitas e muitas vezes no cotidiano escolar, pois 

aprendemos que 

 

o educador é o que educa; os educandos, os que são educados; 

o educador é o que sabe; os educandos, os que não sabem; 

o educador é o que pensa; os educandos, os pensados; 

o educador é o que diz a palavra; os educandos, os que a escutam docilmente; 

o educador é o que disciplina; os educandos, os disciplinados; 

o educador é o que opta e prescreve sua opção; os educandos, os que seguem a prescrição; 

o educador é o que atua; os educandos, os que têm a ilusão de que atuam, na atuação do educador; 

oeducadorescolheoconteúdoprogramático;os educandos, jamais 
9

ouvidos nesta escolha, se 

acomodam a ele; 

o educador identifica a autoridade do saber com sua autoridade funcional, que opõe 

antagonicamente à liberdade dos educandos; estes devem adaptar-se às determinações 

daquele; 

o educador, finalmente, é o sujeito do processo; os educandos, meros objetos.  

(FREIRE,1987, p. 59) 

 

Pensar o educando e o educador como sujeitos do processo ensino- aprendizagem é, 

praticamente, ter de olhar para os modelos vivenciados no período de nossa formação (educação 

básica e superior) e repensá-los, pois quantas vezes vivenciamos e concordamos com a educação 

intitulada por Paulo Freire (1987) como bancária, na qual o professor é o detentor de todo o 

conhecimento e o deposita nos educandos (nós) e o retira em uma avaliação? Possivelmente, essa 

breve reflexão sobre a história da educação brasileira, aponte-nos indícios do(s) porquê(s) dos 

péssimos resultados obtidos na avaliação do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes 

(PISA). 

Então, o que seria ser sujeito do processo ensino-aprendizagem? Conseguir nota máxima 

em todas as avaliações, fazer os trabalhos e responder a todos os questionários propostos, 

compreender e reproduzir o conteúdo explicitado pelo professor? Talvez, essa história de 

“sucesso” faça parte da vida de muitos educadores, possivelmente, justifique a escolha de 

trabalharem na educação. 

Porém, Freire (1996) nos esclarece que tal experiência não (n)os fez sujeitos do processo 

ensino-aprendizagem, apenas, reprodutores de reproduções de saberes instituídos. Ser sujeito 

implica em participar ativamente do processo que não é só de ensino e sim de ensino-

aprendizagem. Construir o conhecimento em um processo de troca, ser respeitado 

independentemente de raça, credo, situação socioeconômica e, acima de tudo, aprender a ler o 

mundo em que vive, não apenas estar no mundo, mas atuar nele. 

No entanto, seria possível agirmos como seres transformadores de uma realidade, mesmo 

que tenhamos como modelo a educação reprodutora? A resposta é afirmativa, desde que, como 

propõe Freire (1996, p.17), tenhamos consciência de que “ensinar exige risco, aceitação do novo 

e rejeição a qualquer forma de discriminação” 

E é com base nesses preceitos inovadores que exigem um novo olhar ao processo ensino-

aprendizagem, que discutimos e expomos, neste trabalho, atividades didáticas desenvolvidas em 
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sala de aula. Procuramos “pensar certo”, como nos sugere Freire (1996, p. 21), isto é, não limitar 

as aulas à mera transferência de conteúdo, mas sim construir o conhecimento em conjunto: 

educador e educandos. 

Para tanto, dividimos o trabalho em três tópicos. No primeiro, A roda da leitura, narramos 

como surgiu a ideia do trabalho com recursos audiovisuais e a intertextualidade. O segundo 

tópico, intitulado Caminhos da aprendizagem, destinamos à narrativa do desenvolvimento do 

trabalho em sala de aula, expusemos as ações didáticas passo-a-passo. No último, Enfim 

aprendemos?, refletimos e fazemos uma avaliação sobre o processo ensino-aprendizagem. 

 

A RODA DA LEITURA 

 

A roda da leitura é uma atividade didática desenvolvida, quinzenalmente, com os alunos 

dos 9º anos, na Escola Municipal do Ensino Fundamental Pref. Waldomiro Calmazini, situada em 

Mogi Guaçu – SP, que consiste em um momento “diferente”, no sentido amplo da palavra, tanto 

em relação à distribuição física da sala, como ao desenvolvimento da atividade didática. Fazemos 

um círculo, a fim de que os comentários e reflexões sejam “lidos” por todos, desde a linguagem 

corporal à verbal, e, neste momento, compartilhamos nossas experiências leitoras. 

O trabalho objetiva o desenvolvimento da oralidade e criticidade, tais objetivos são 

evidenciados nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (1997, p.33), pois 

apontam que o educando deve “valer-se da linguagem para melhorar a qualidade de suas relações 

pessoais, sendo capazes de expressar seus sentimentos, experiências, ideias e opiniões, bem como 

de acolher interpretar e considerar os dos outros, contrapondo-os quando necessário”. 

É nítida a importância de tal atividade, pois muitos alunos apresentam dificuldade em expor 

ideias, impressões pessoais e interpretação sobre o livro lido e outra dificuldade, talvez maior, é 

a de ouvir as experiências dos colegas. 

Geralmente, iniciamos a atividade com a exposição do professor, o qual relata de maneira 

simples, porém entusiasmada, a última leitura realizada, a fim de encorajá-los a relatarem suas 

experiências leitoras, que não precisam estar limitadas à mera narração das histórias, mas em 

emitir opinião sobre a construção do livro (linguagem utilizada, público alvo, entre outras coisas). 

Em uma dessas “conversas”, comentamos sobre o livro Dom Quixote de la Mancha de 

Miguel de Cervantes e os alunos se envolveram na história e pediram para que desenvolvêssemos 

um trabalho sobre o clássico. Apresentamos, então, algumas versões da obra e elegemos para o 

desenvolvimento da atividade o livro Dom Quixote das Crianças de Monteiro Lobato. 

Paulo Freire (1996, p. 44) nos faz refletir que o educador deve “assumir o dever de motivar, 

de desafiar quem escuta, no sentido de que, quem escuta diga, fale, responda”. No momento em 

que narramos a história de Dom Quixote, os alunos foram desafiados e ouvidos, por isso inserimos 

no planejamento das aulas o trabalho com o livro. No entanto, precisaríamos planejar quais seriam 

os passos seguintes dessa nova atividade e, ainda, qual seria o produto final. 

Nessa mesma Roda de Leitura, discutimos possíveis atividades que poderiam ser realizadas 

como produto final da leitura do livro Dom Quixote das Crianças: apresentação de um teatro, 

produção de um vídeo, resumo da obra, seminários expositivos, entre outros. 

Decidimos que seria a produção de um vídeo. Logo, precisaríamos conhecer a linguagem 

audiovisual, também necessitaríamos conhecer o gênero textual106 
“roteiro”, para que o trabalho 

                                                 
106 Constituem formas relativamente estáveis de enunciados, disponíveis na cultura, caracterizados por três 

elementos: conteúdo temático, estilo e construção composicional” (PCN, 1996, p.23. 
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fosse realizado. Consequentemente, analisaríamos a questão da intertextualidade, já que o livro é 

um intertexto da obra de Cervantes, assim como o vídeo que seria produzido pelos alunos como 

produto final. 

Trabalharíamos a intertextualidade da perspectiva da transformação e assimilação de vários 

textos, operado por um texto centralizador, que detém o comando do sentido, não como uma soma 

confusa e misteriosa de influências, como nos aponta Elisa Guimarães (2009). Esclareceríamos 

que o trabalho de recriação de um texto permite novas leituras de perspectivas diferentes, o que 

possibilita diversidades de formas. 

 

CAMINHOS DA APRENDIZAGEM 

 

Paulo Freire (1996, p. 16) nos lembra que “não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem 

ensino”, concordamos com o autor, por isso antes de sequenciarmos o trabalho, visto que já 

tínhamos parte do material que seria utilizado (o livro Dom Quixote das Crianças), pesquisamos 

“caminhos” que pudessem facilitar o processo ensino-aprendizagem. 

Encontramos um vídeo intitulado Dom Quixote como gostaríamos que fosse, que narra a 

história de Dom Quixote e Miguel de Cervantes, pela ótica de várias personalidades americanas, 

as quais enfatizam a influência de Quixote em suas vidas, entre elas Mário Cuomo, ex-governador 

de Nova Iorque. 

Contudo, não queríamos que a análise do vídeo ficasse limitada, apenas, a conhecer a(s) 

narrativa(s), mas sim, objetivávamos a apropriação dos recursos para a produção do vídeo, ou seja, 

o (re)conhecimento da linguagem audiovisual. Logo, percebemos que precisaríamos nos 

alfabetizar nessa nova linguagem, uma vez que “perceber, compreender, com-icmplar, observar, 

descobrir, visualizar, examinar, ler, olhar” (DONDIS, 2003, p.5), pode parecer simples, 

principalmente em relação à linguagem audiovisual, pois está presente em nosso cotidiano, mas 

implica um olhar cuidado e criterioso. 

Resolvemos investigar as nomenclaturas da linguagem audiovisual, para que os alunos 

entendessem que a construção de um vídeo vai além da narrativa. No primeiro momento do 

desenvolvimento da atividade, assistimos o vídeo e fizemos o levantamento das impressões, 

entendemos um pouco mais do livro Dom Quixote de La Mancha e de Miguel de Cervantes. 

Em um segundo momento, procuramos analisar os efeitos da linguagem audiovisual 

presentes no vídeo. Iniciamos o trabalho esclarecendo que os enquadramentos 

 

Constituem o primeiro aspecto da participação criadora da câmara no registro que faz da realidade 

exterior para transformá- la em matéria artística. Trata-se aqui da composição do conteúdo da 

imagem, quer dizer, da maneira como o realizador planifica e, eventualmente, organiza o 

fragmento de realidade que apresenta à objectiva e que se reencontrará de forma idêntica na tela 

(MARTIN, 2005, p.45) 

 

Precisávamos entender o aspecto criador da câmara (ou do câmara?), o quanto tal registro 

é necessário para transformar a “realidade” em arte, para a interação do leitor/telespectador com 

a criação artística. Posteriormente, passamos a compreender os planos de uma filmagem e que 

 

[...]a escolha de cada plano é condicionada pela necessária clareza da narração: deve existir uma 

adequação entre a dimensão do plano e o seu conteúdo material, por um lado (o plano é tanto maior 

ou aproximado quanto menos coisas nele houver para ver), e o seu conteúdo dramático ou a sua 

significação ideológica forem grandes) (MARTIN, 2005, p. 47) 
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Descobrimos que há necessidade de uma escolha, pois existem vários tipos de planos, os 

quais permitem clareza e transmissão de emoção ao público, de acordo com o conteúdo dramático 

da narrativa. Procuramos, de maneira didática, mostrar tais ângulos aos alunos, com imagens 

representativas, aqui, limitar-nos-emos a breves definições: 

 

plano aberto – a câmera fica distante do objeto, de maneira que ele ocupa uma pequena parte do 

cenário; b) plano médio– a câmera está a uma distância média do objeto, de modo que ele ocupa 

uma parte considerável do ambiente, mas ainda tem espaço à sua volta; c) plano fechado – a câmera 

está bem próxima do objeto, de modo que ele ocupa quase todo o cenário; d) plano geral – com um 

ângulo visual bem aberto, a câmera revela o cenário à sua frente; e) plano conjunto – com um ângulo 

visual aberto, a câmera revela uma parte significativa do cenário à sua frente. É possível reconhecer 

os rostos das pessoas mais próximas à câmera; f) plano médio – a figura humana é enquadrada por 

inteiro, com um pouco de “ar” sobre a cabeça e um pouco de “chão” sob os pés; g) plano americano 

– a figura humana é enquadrada do joelho para cima; f) primeiro plano – a figura humana é 

enquadrada do peito para cima; g) primeiríssimo plano – a figura humana é enquadrada dos ombros 

para cima. h) plano detalhe – a câmera enquadra uma parte do rosto ou do corpo (um olho, uma 

mão, um pé, etc.). (www.primeirofilme.com.br.) 

 

A compreensão sobre a escolha dos planos, curiosamente, revelou-nos um “mundo novo” 

─ a televisão ─, algo tão comum em nosso dia-a-dia. Então, passamos a compreender a indagação 

de Dondis (2003, p.5) “quantos de nós veem?”, se fizéssemos um levantamento de quantos filmes 

já assistimos, comerciais novelas, entre outros e, o quanto compreendemos sem conhecer a 

linguagem audiovisual, com certeza, a surpresa seria grande. Essa foi uma das primeiras 

colocações dos alunos, ao adentrem neste novo universo. 

Também aprendemos um pouco sobre os tipos e a importância dos ângulos na construção 

do vídeo, como fizemos com os planos, os ângulos também foram evidenciados por imagens 

 

a) ÂNGULO NORMAL – quando ela está no nível dos olhos da pessoa que está sendo filmada. 

PLONGÉE (palavra francesa que significa “mergulho”) – quando a câmera está acima do nível dos 

olhos, voltada para baixo. Também chamada de “câmera alta”. c) CONTRA-PLONGÉE (com o 

sentido de “contramergulho”) – quando a câmera está abaixo do nível dos olhos, voltada para cima. 

Também chamada de “câmera baixa”. (www.primeirofilme.com.br. Grifos Nossos.) 

 

Após a compreensão da utilização dos ângulos e planos, passamos à nova leitura do vídeo 

e, oralmente, os educandos expuseram a “nova” interpretação e percebemos que “precisamos de 

conhecer melhor as coisas que já conhecemos e conhecer outras coisas que ainda não 

conhecemos”, como afirma Freire (1989, p.40), a fim de que atuemos no mundo de maneira 

efetiva. 

O trabalho seguiu com a divisão dos grupos (máximo de quatro pessoas), a fim de que os 

alunos discutissem sobre o vídeo e escrevessem suas impressões, com base nos novos 

conhecimentos (recursos audiovisuais). 

Gostaríamos de lembrar, aqui, as palavras de Vasconcelos (2010, p.17), “é preciso planejar: 

o planejamento (e o constante replanejamento) do curso e das aulas constitui tarefa indispensável 

à função docente”, toda a ação docente deve ser planejada, até mesmo a organização da sala para 

a divisão dos grupos, pois, neste momento, é necessário trabalhar o respeito mútuo, a conservação 

do mobiliário, o tom de voz durante a execução das atividades, o aceitar das diferentes opiniões. 

O resultado foi muito satisfatório, pois pudemos observar que entender e conhecer os 

recursos audiovisuais, possibilitou uma maneira nova e diferente de ler o “mundo”, o que pode ser 

observado nas transcrições que fizemos de alguns trechos das produções dos educandos: 

 

http://www.primeirofilme.com.br/
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Contar uma história e dar uma entrevista, parecem apenas coisas habituais, as quais vemos em 

filmes, desenhos, jornais, propagandas e novelas. O que não conseguimos muitas vezes perceber, 

talvez, porque já nos adaptamos, é que enfoque no rosto, efeito de neblina, sons abafados, excesso 

de luz, falta da mesma, olhar para o horizonte ─ foram predeterminados, tendo cada qual, sua  

função no modo como o expectador os vê. Para começar, uma densa neblina no plano geral (PG) 

foi essencial para se causar o suspense e, ao sair dela, Dom Quixote em sem cavalo, a câmera deu 

um close em seu rosto ─ momento de emoção [...] (Fragmento – Texto 1 – 9º A) 

[...] Exemplo, no momento em que a câmara foca o olhar do cavaleiro, temos a ideia de que ele 

não está olhando algo real, mas sim uma fantasia, algo de sua imaginação, o que representa sua 

loucura. (Fragmento ─ Texto 1 – 9ºB) 

[...] ou na cena em que Cervantes está preso e a câmera dá um “ploungée” da janela até ele em um 

lugar escuro e meio esfumaçado, representando uma época de escuridão em sua vida. (Fragmento 

– Texto 2 ─ 9º C) 

 

Verificamos, também, que a produção textual “conjunta” viabilizou, além da interação, a 

aprendizagem entre pares (colegas), desde a discussão sobre a narrativa, os recursos audiovisuais 

utilizados (planos, ângulos, enquadramentos e sons), até a composição do texto (melhor maneira 

de escrever as ideias, a correção de erros ortográficos, a substituição de palavras, a reelaboração 

de parágrafos), fez-nos compreender concretamente que a “leitura e escrita são práticas 

complementares fortemente relacionadas, que se modificam mutuamente no processo de 

letramento [...]” (PCN, 2006, p.40). Logo após a produção textual, os alunos expuseram os textos 

aos colegas. 

O próximo passo seria a divisão dos capítulos do livro Quixote das Crianças entre os 

grupos, que foi realizada proporcionalmente (mais ou menos seis capítulos por grupo). 

Ressaltamos que a leitura dessa adaptação, fará com que os alunos conheçam a história de Miguel 

de Cervantes, pelos olhos de Monteiro Lobato, que é representado pelas personagens do sítio, cada 

uma com sua especificidade, o que implicará aos alunos empenho e leitura crítica dos 

acontecimentos no sítio, para criarem suas próprias personagens. 

Além disso, o livro é repleto de ilustrações, as quais foram feitas por Camilo Riani107, ou 

seja, os alunos terão acesso a (re)leitura das duas narrativas presentes na obra, através do olhar do 

artista, que, possivelmente, auxiliarão à produção textual do roteiro (produto final do trabalho). 

A primeira história acontece no Sítio do Picapau Amarelo, na qual Emília 

— a boneca curiosa ─ cisma em querer saber que tipo de história é narrada no livro enorme 

da biblioteca e, Dona Benta ─ a culta contadora de histórias ─ a adapta à linguagem das crianças, 

que levantam vários questionamentos acerca de Dom Quixote. A segunda é a história de Dom 

Quixote de La Mancha, na versão de Lobato, na voz de Dona Benta. 

Ao planejarmos a sequenciação das atividades, que seriam extraclasse ─ leitura do livro, 

gravação do vídeo e elaboração do roteiro ─, descobrimos que os alunos não conheciam o gênero 

textual roteiro, por isso fizemos adequações no planejamento, pois tal ação pedagógica envolve 

“o conhecimento do aluno que se tem e que ser formar” (VASCONCELOS, 2006, p.17). 

Procuramos meios para elucidar a formulação do roteiro que “não é o último estágio de um 

percurso literário. É o primeiro estágio de um filme” (CARRIÈRE, 2006, p. 132). Logo, o término 

da leitura proposta, seria a mola propulsora à construção do roteiro, que implica não apenas a 

escrita do texto, mas o planejamento detalhado de cada ação das personagens, a reflexão sobre 

ambientação das cenas, os sons, o cenário, ângulos, enquadramentos, planos da câmera, etc. 

                                                 
107 Artista plástico e caricaturista é um rio-clarense de muitas histórias, contadas em caricaturas, ilustrações, pinturas e 

instalações dentre muitas aventuras artísticas. Ele é nome conhecido na grande imprensa brasileira, como revista Veja e 

o jornal Folha de S. Paulo, e é presidente do Salão Universitário de Humor de Piracicaba, cidade onde também é 

professor de artes gráficas na Universidade Metodista de Piracicaba. (www.revistaicone.com). 
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Descobrimos o vídeo “A criação de um roteiro”, que detalha de maneira dinâmica a 

construção do gênero. A utilização desta metalinguagem facilitou a compreensão dos alunos em 

relação à importância do “pensar” da escrita textual. Segundo os PCN (2008, p.76), “as atividades 

didáticas de produção textual, que envolvem autoria ou criação são complexas, porque o aluno 

precisa articular dois planos: o do conteúdo - o que dizer e o da expressão - como dizer.” 

Levando em consideração a complexidade de tal atividade e buscando, ainda, “caminhos” 

facilitadores, levamos à sala de aula trechos do filme “Saneamento Básico” e respectivos roteiros, 

visto que o vídeo narra a história de personagens construindo um roteiro e aborda uma questão 

muito importante na criação do vídeo: a transposição do roteiro em filme, que segundo Carrière, 

(2006, p. 148) “está pronto quando o roteiro tiver evanescido”. 

Precisávamos compreender que a elaboração do roteiro era essencial para a produção do 

filme, mas que elementos do texto poderiam ser acrescentados, retirados, modificados, de acordo 

com a necessidade percebida no momento da gravação. Ao compararmos o texto escrito e o filme 

já gravado, evidenciamos várias diferenças, as quais possibilitaram maior compreensão dessa 

transposição. Ressaltamos a importância de tais leituras (vídeo e roteiro), pois como nos lembra 

os PCN (1996, p.40) 

 

O trabalho com leitura tem como finalidade a formação de leitores competentes e, 

consequentemente, a formação de escritores, pois a possibilidade de produzir textos eficazes tem 

sua origem na prática de leitura, espaço de construção da intertextualidade e fonte de referências 

modelizadoras. A leitura, por um lado, nos fornece a matéria-prima para a escrita: o que escrever. 

Por outro, contribui para a constituição de modelos: como escrever. 

 

Para concretização do trabalho, estabelecemos o prazo de 30 dias e o Momento tira dúvidas, 

no qual, uma vez por semana, os alunos trariam as principais dificuldades encontradas ao 

produzirem o roteiro e o vídeo, a fim de que pensássemos possíveis soluções. 

Demorou um “pouquinho” para que os alunos compreendessem, que eles estavam criando 

uma nova história, ou seja, um intertexto, visto que as dúvidas mais frequentes eram: “Podemos 

“tirar” partes do texto original”?; “Podemos criar o nosso Pedrinho, a nossa Dona Benta ou a nossa 

Emília?”; “E o nosso Dom Quixote?”. Muitas eram as dúvidas, durante o processo de criação do 

texto, porém a cada dúvida esclarecida, percebíamos muita animação e envolvimento no trabalho. 

No dia marcado para apresentação do trabalho, todos os alunos estavam presentes nas salas 

(ansiosos e eufóricos), pedimos a eles que apresentassem os vídeos e explicassem como foi o 

processo de criação do roteiro e do filme. 

Os alunos pontuaram alguns probleminhas de comunicação e colaboração dos colegas, 

porém focaram a explanação na construção do roteiro e do vídeo, explicaram o porquê das músicas 

escolhidas para cada cena, como produziram as roupas das personagens, como pensaram e fizeram 

trabalho com câmera (ângulos, planos e enquadramentos), para causarem os efeitos desejados: 

suspense, medo, alegria, etc. 

 

CONCLUSÕES: ENFIM, APRENDEMOS? 

 

Talvez deveríamos ter nomeado este tópico como Considerações Finais, todavia ao 

abordamos a questão do processo ensino-aprendizagem, acreditamos que tal nomenclatura não 

nos remete à reflexão sobre as possíveis aprendizagens, mas sim a algo que foi finalizado, o que 

diverge da ideia de “construção”, por isso preferimos indagar e não considerar. 
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Para iniciarmos a reflexão, gostaríamos de esclarecer que procuramos trabalhar o “ato de 

ler, que não se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas que 

se antecipa e se alonga na inteligência do mundo” (FREIRE, 1989, p.9), em sala de aula, 

vislumbrando a compreensão do texto através do estabelecimento de relações de texto e contexto, 

o que, para nós, não é muito simples, uma vez que, como já expusemos, somos frutos da educação 

impositiva e reprodutora. Porém, estabelecer essas relações e oportunizar tal leitura aos alunos é, 

sem dúvida, o primeiro grande passo à aprendizagem. 

A troca de experiências leitoras entre/com os alunos na Roda de Leitura, desencadeou uma 

sequência de atividades inusitadas, pois adentramos a um universo desconhecido, para o qual 

precisaríamos conhecer e entender os recursos audiovisuais e (re)planejar várias aulas, de acordo 

com a necessidade e sugestão dos alunos, a fim de que o processo ensino-aprendizagem fosse 

efetivo. Na verdade, aprendemos juntos, desbravamos o novo “mundo” lado a lado, a cada 

questionamento, a leitura desse mundo ia se ampliando e impulsionava-nos a nova pesquisa. 

Ao traçarmos os Caminhos da aprendizagem, conseguimos o envolvimento de todos os 

alunos em cada passo, pudemos perceber que pisar as terras estranhas do conhecimento, causou 

fascínio e prazer a eles, pois a linguagem que era incomum, passou a ser comum e ao ganharem 

“voz” durante as discussões, produções e exposições dos trabalhos, tornaram-se sujeitos do 

processo ensino-aprendizagem. Logo, alcançamos os objetivos propostos. 
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Resumo: Muito embora os estudos no campo da linguagem tenham avançado 

significativamente durante o final do século XX e início do século XXI, ainda existem 

algumas questões pendentes em sala de aula sobre como desenvolver ações para o ensino 

de produção de textos. Este artigo traz um recorte reflexivo das ações apresentadas na 

dissertação de mestrado denominada Escrita e Liberdade: as relações de causa e 

consequência na expressão discente, defendida em julho de 2015 na Faculdade de Ciências 

e Tecnologia – Unesp de Presidente Prudente - SP. O trabalho em questão discute as 

relações de causa e consequência na constituição da coesão e coerência textual, sendo que 

uma atua determinante da outra, e partindo do pressuposto que, se os estudantes conhecerem 

e identificarem essas particularidades, poderão melhorar sua compreensão do texto literário 

e a construção de suas narrativas. O objetivo deste material é debruçar-se sobre tais 

relações presentes no livro de literatura infantil O tapete de pele de tigre (ROSE, 2014) e 

refletir como, a partir da observação do texto literário, podemos ensinar os pequenos a 

produzirem melhores narrativas. Metodologicamente o material se configura como estudo 

de caso, trazendo neste artigo observações de como o texto em questão comporta as relações 

de causa e consequência, além de refletir sobre possibilidades de ensino a partir de 

intervenções pontuais com essas relações. Como resultados, temos a apresentação de tabelas 

que podem ser utilizadas pelos docentes tanto em atividades de leitura como de escrita para 

que os discentes identifiquem, analisem e, posteriormente, construam relações de causa e 

consequência em suas próprias produções textuais. 

Palavras-chave: Educação. Texto literário. Relações de causa e consequência. Produção de 

textos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este texto discute como auxiliar os educandos na produção de textos do gênero textual 

conto a partir da apresentação do texto literário. O estudo se apresenta como um recorte da 

pesquisa de mestrado Escrita e Liberdade: as relações de causa e consequência na expressão 

discente (MOTOYAMA, 2015) na qual, o texto O Tapete de Pele de Tigre de Gerald Rose (2013) 

foi utilizado para o ensino das relações de causa e consequência no enredo da narrativa. 

O referido texto foi selecionado para apresentar como os autores construíram micro e macro 

relações de causa e consequência para que, a partir deste modelo, os discentes pudessem 

desenvolver a própria escrita. A problemática norteadora do estudo buscava entender, 

especificamente no momento em que trabalhou com o texto de Rose (2013), como os autores 

organizam a narrativa para que ela se torne coerente? 

mailto:julianefmtoyama@gmail.com
mailto:keniaaquino@gmail.com
mailto:recellij@gmail.com
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Neste sentido, a hipótese das autoras era de que os escritores experientes observam todos 

os pequenos detalhes para que, a partir deles, a narrativa ganhe significados. Portanto, se as 

crianças percebessem esse processo, elas poderiam começar a reproduzi-lo na própria escrita. Esta 

hipótese mostrou-se verdadeira ao final do estudo que demonstrou que, muito além de ensinar os 

discentes a olharem para o texto, é preciso que lhes possibilite a visão global do material escrito 

em diversos de seus sentidos como o analisar e o sentir. 

O objetivo desta parte da pesquisa, então, foi debruçar-se sobre as relações de causa e 

consequência presentes no livro de literatura infantil O tapete de pele de tigre (ROSE, 2013) e 

refletir como, a partir da observação do texto literário, podemos ensinar os pequenos a produzirem 

melhores narrativas. 

Para a coleta dos dados da pesquisa do Mestrado, foi desenvolvido um estudo de caso no 

qual se avaliou as interações estabelecidas entre a pesquisadora e os sujeitos da pesquisa no 

período de 10 encontros que ocorreram semanalmente entre agosto e outubro de 2014 na sala de 

leitura da escola participante do estudo que ficava localizada no interior do Estado de São Paulo 

na região da Alta Sorocabana, todavia, neste texto trazemos o relato de apenas um desses 

encontros. 

Para a seleção dos sujeitos, foram encaminhados convites para todos os alunos de uma sala 

de aula do 6º ano do ensino fundamental de uma escola da rede estadual de São Paulo com o 

IDEB abaixo das metas estabelecidas. Dos sete sujeitos que aceitaram o convite, apenas a 

produção de três deles foi observada, tendo como critério para compor as análises aqueles que 

não se ausentaram de nenhum dos encontros, esses indivíduos receberam os nomes fictícios de 

Carla, Gabriela e Janaina. 

Seguimos um modelo de intervenção que consistiu em: 1º) leitura, 2º) discussão e 3º) 

oficina de leitura e escrita com partes dos elementos do conto com intuito de levar os participantes 

à reflexão sobre o conteúdo de tais textos, observando como os autores mais experientes 

constroem as narrativas usando relações de causas e consequências para significar o enredo e, 

posteriormente, 4º) as crianças foram convidadas a organizar seu próprio dizer. 

 

AS RELAÇÕES DE CAUSA E CONSEQUÊNCIA: A COERÊNCIA DO TEXTO 

 

Quando o leitor vai ao texto, ele precisa de uma organização para encontrar e compreender 

a lógica interna da composição seja ele poesia, conto ou qualquer outro gênero textual. Não é a 

quantidade de palavras, mas a organização delas que dá sentido ao conteúdo e à forma um texto. 

Assim, o autor pode escrever uma centena de palavras em um papel, mas sem coordenação, isto 

será apenas uma lista. 

No início da aquisição da linguagem escrita, as crianças apresentam dificuldades 

justamente em organizar as palavras e construir sentidos com e sobre o que escrevem. Isto porque 

escrever não é apenas inserir o código no papel, mas um processo cognitivo complexo que 

envolve diversas áreas da mente. 

 

Como o aprender envolve todas as capacidades da mente – pensamento, linguagem, memória, 

criatividade, atenção, percepção, motivação, afetividade, etc. -, acreditamos que a concepção 

modular da mente possa contribuir neste momento histórico, ampliando a visão do ser 

cognoscitivo, ou seja, aquele que conhece e possui múltiplas potencialidades e que, 

consequentemente, deve ser estimulado a desenvolver habilidades, estratégias e estilos de 

aprendizagem que o permitam aprender a aprender (PORTILHO, 2009, p. 74) 
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Diante da afirmação de Portilho (2009), vemos que a escrita envolve uma série de 

capacidades e, como a autora afirma, temos que auxiliar a criança com o desenvolvimento de 

habilidades, estratégias e ensino que possam levar a proficiência. Assim sendo, o aluno precisa 

compreender como o texto funciona para poder construir seus materiais escritos. Para tanto, é 

importante que o discente apreenda a lógica interna para que possa construir sentidos em seus 

próprios enunciados. 

Debruçando-se sobre os aspectos que devem ser observados no interior do texto, Costa Val 

(1991) afirma que para constituir e compreender a escrita, o leitor necessita avaliar algumas 

dimensões: a pragmática (organização do conteúdo comunicativo do texto); a semântica-

conceitual (coerência) e a formal (coesão). 

Focando no aspecto pragmático, a autora apresenta cinco fatores que o leitor/autor deve 

observar para um texto compreensível: a intencionalidade, a aceitabilidade, a informatividade, a 

situacionalidade e a intertexutualidade. Costa Val (1991) explica cada um deles da seguinte 

forma: 

a) Intencionalidade: o autor deve ser coerente no que escreve para explicitar seus 

objetivos e adequar-se à situação de comunicação; 

b) Aceitabilidade: o produtor do texto deve atingir seus objetivos diante do seu leitor com 

coesão e coerência e um material relevante; 

c) Informatividade: o autor traz informações úteis para o leitor e o ajuda na compreensão 

do texto. No caso do texto literário, situações muito fora da realidade e subjetivas 

podem atuar como uma armadilha que fazem o leitor desinteressar-se pela leitura, 

assim, a verossimilhança deve ser preservada; 

d) Situacionalidade: a escrita está adequada ao contexto de produção e à situação 

sociocomunicativa; Em relação ao fator situacionalidade, a autora argumenta que: 

 

[...] o contexto pode, realmente, definir o sentido do discurso e, normalmente, orienta tanto a 

produção quanto a recepção. Em determinadas circunstâncias, um texto menos coeso e 

aparentemente menos claro pode funcionar melhor, ser mais adequado do que outro de 

configuração mais completa. (COSTA VAL, 1991, p.12) 

 

Em outras palavras, o que é virtude em texto argumentativo pode não ser conveniente a um 

texto poético. 

Intertextualidade: conexão do material escrito com outros textos já produzidos. Bakhtin 

(2011) defende que o discurso está sempre impregnado por outros discursos, assim a coerência 

de um texto pode estar conectada ao conteúdo de outro material. 

Na vertente semântica-conceitual, está concentrada a dificuldade de crianças que começam 

a produzir texto: o estabelecimento da coerência, que se alcança com a organização interna do 

escrito, pois ela “envolve não só fatores lógicos e semânticos, mas também cognitivos na medida 

em que depende do partilhar de conhecimentos entre os interlocutores”. (COSTA VAL, 1991, p. 

05). 

Assim, um texto pode ser dito coerente quando traz em seu interior conteúdos que, de 

algum modo, são conhecidos pelo leitor para que, a partir daí, ele construa sua compreensão e 

sentidos. Nesta perspectiva, as relações de causa e consequência demonstram-se como 

ferramentas importantes para ajudar o leitor/autor principiante a ligar os fatos do texto e auxiliar 

na construção da coerência. 
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Refletindo sobre esta problemática da organização complexa que os textos podem ter e 

buscando formas de ensinar os pequenos a escreverem materiais coerentes, Olness (2005) defende 

que o importante é que os alunos aprendam estratégias para dar início às suas narrativas e a 

organizá-las antes de escrever, pois isso possibilita que sejam descritos os eventos na sequência 

correta e de maneira lógica. Desse modo, a apresentação das relações de causa e consequência 

(cause and effect) se torna uma ferramenta do docente para demonstrar aos alunos a organização 

interna dos enunciados. 

Para organizar essas relações, as narrativas são pensadas em partes, que serão denominadas 

micro e macrorrelações (MOTOYAMA, 2015). A partir do fracionamento do texto narrativo, é 

possível observar que as microrrelações são pequenos elos que se unem para formar um texto de 

modo que as partes o estabelecem uma coerência entre si para se chegar ao todo. Portanto, essas 

microrrelações se constituem a partir de pequenos atos que não só anunciam as ações dos 

personagens que virão a seguir, como também criam possibilidades para que a história tome 

determinados rumos. 

Já as macrorrelações proporcionam o desenrolar de microrrelações para além de pequenas 

ligações entre as partes. Nesta dinâmica, macrorrelações são amplas e atuam como um pré-script 

no qual o autor define o conflito e o desfecho que serão redigidos, para, a partir deles, construir 

microrrelações que lhes deem forma textual. 

 

Figura 1: Relações de causa e consequência Fonte: As autoras 
 

 

Sintetizando, a narrativa se apresenta como um encadeado de relações de maneira que as 

macrorrelações se dão no estabelecimento de uma situação inicial, ou seja, uma função que abre 

a possibilidade de desenvolvimento da história, e se encerra com uma ação que se constitua como 

um clímax e o desfecho que encerra todo o enredo. Para que essas macrorrelações se concretizem, 

é preciso que em seu interior as personagens e ações dialoguem através de microrrelações de 

causa e consequência. Na somatória de macro e microrrelações constrói-se o texto coerente. 
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OFICINA INTERVENTIVA: O TAPETE DE PELE DE TIGRE 

 

Durante os dez encontros em que foi realizada a oficina, trabalhou-se com a ideia de escrita 

para o “outro”: o que dizer e para quem dizer, de acordo com o contexto sócio histórico no qual 

está circulando, algum lugar de publicação e leitura. Assim, os participantes foram apresentados 

a algumas das funções principais da leitura em contexto escolar: ler para conhecer, para ampliar 

o conhecimento prévio e, finalmente, para escrever. 

 

Figura 2: Organização da oficina interventiva Fonte: As autoras 

 

 

A dinâmica, conforme mostra a figura 2 era sempre pautada em textos. O aluno lia o texto 

literário, analisava o conteúdo e as condições de produção, levantava as principais relações de 

causa e consequência, dialogava com os pares para verificar se haviam tido as mesmas impressões 

sobre o material lido e retomavam as relações (micro e macro) de causa e consequência para reler 

uma última vez o texto e produzir o próprio material. 

Nesta prática, a criança ganhava a oportunidade de enriquecer o próprio conhecimento 

prévio e, entre a primeira e a última leitura, uma série de elementos eram elencados para 

enriquecer a compreensão textual dos leitores. Assimilando melhor o material, os discentes 

poderiam ter uma base teórica para desenvolver suas próprias criações. 

Para começar, cada criança recebeu um exemplar do livro para realizar uma leitura 

silenciosa e elencar as primeiras compreensões do material. Em seguida, os dados foram 

compartilhados com a turma para que pudéssemos preencher um cartaz (figura 3) com as 

microrrelações de causa e consequência do conto. Para tanto, os participantes responderam a 

questionamentos como: Existe algo que desejam modificar? Podemos ir para a próxima etapa?, 

dentre outros que levassem as crianças a explicitarem em voz alta como haviam compreendido o 

texto. 

 

  

Produção de 

Texto  
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Figura 3: Relações de causa e consequência Fonte: As autoras 

 
 

 

Na etapa seguinte, os alunos já haviam discutido todas as pequenas relações de causa e 

consequência que compunham o conto e foram convidados a pensarem no global. Para isso, 

precisavam localizar a situações inicial da narrativa, seu clímax e desfecho para buscarem 

compreender como se dá o plano inicial do autor. Esta parte da oficina foi importante, pois 

descobrindo as macrorrelações de causa e consequência, os discentes inferiram sobre como foi o 

plano inicial de Rose (2013) para a escrita do conto. Os registros foram feitos em um quadro que 

ficou exposto para observação e reflexão (figura 4). 

 

Figura 4: Micro e Macro relações de causa e consequência Fonte: As autoras 

 
Posteriormente, em um novo encontro, as crianças foram convidadas a produzirem as 

próprias narrativas. Para tal, assim como elas construíram esquemas para analisar a escrita de 

autores mais experientes, neste momento da oficina, a pesquisadora ofereceu uma grade para 

organização do pensamento e da produção das crianças (figura 5). Nesta grade de produção, os 

alunos registraram os principais personagens, tempo, espaço e relações de causa e consequência 

(de uma a duas) que deveria ter no conto que criariam. 
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Figura 5: Grade de produção textual Fonte: As autoras 

 

 

Em seguida, o planejamento foi apresentado à professora/pesquisadora que analisou 

juntamente com as crianças e começou a questionar algumas incoerências que poderiam 

prejudicar o desenvolvimento da escrita como, por exemplo, se o espaço estava bem construído, 

se o leitor conseguiria criar a imagem mental do espaço quando lesse a história, se os personagens 

estavam adequados para viverem neste espaço e o porquê. 

Neste diálogo construído entre os participantes e a pesquisadora, muitas crianças 

compreenderam que algumas situações não funcionariam bem em suas narrativas e realizaram 

alterações significativas na grade de produção. 

A etapa seguinte foi transformar as ideias já organizadas em um texto coerente conforme 

se observa na figura 6. A pesquisadora leu o texto, pontuou algumas incoerências e devolveu para 

que os participantes realizassem a versão final. Algumas crianças, precisaram de mais do que um 

momento de conversa e várias devolutivas para chegar no ponto que estavam satisfeitas com a 

própria escrita. O material foi compilado e transformado em um livro de contos. 

 

Figura 6: Produção de texto Fonte: As autoras 
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RESULTADOS: DEBRUÇANDO-SE SOBRE A ESCRITA DAS CRIANÇAS 

 

No plano geral das narrativas produzidas durante as oficinas, foi possível observar diversas 

mudanças, por exemplo, em relação aos personagens que eram construídos pelos participantes, 

mantendo-se o senso comum (protagonistas bons x antagonistas malvados) (CANDIDO et. al., 

1976), mas em contrapartida, ocorreu uma alteração no quesito qualidade x quantidade quando se 

observou diversas melhorias na adjetivação para visualização dos sujeitos. A princesa que a priori 

era descrita como “bela” ganhou novas nuances e passou a ser “bela, alta, de cabelos longos, etc”. 

Na composição do tempo da narrativa, as participantes conseguiram compreender a 

necessidade de situar sua escrita e evoluíram neste quesito, visto que os textos não mais iniciaram 

com o Era uma vez, mas ganharam novas frases e tempos distintos de caráter psicológico e 

cronológico. O espaço também melhorou muito no que diz respeito à qualidade da descrição, 

favorecendo, assim, a visualização dos leitores, pois os cenários da narrativa passaram a ser 

descritos com detalhes como uma casa assombrada, em um local distante e cheio de teia de aranha. 

Quanto ao narrador, foi notório que em todas as narrativas prevaleceu o narrador-

observador (GANCHO, 2004). No entanto, o conflito e o desfecho foram bastante alterados, à 

medida que houve o desenvolvimento da percepção de que o enredo se organiza a partir de uma 

fluência de ações que se organizam em relações de causa e consequência para confluir em um 

desfecho. 

No que diz respeito às relações de causa e consequência, cada uma das participantes 

desenvolveu e as apreendeu de uma forma diferente. De maneira geral, detectamos ao final da 

oficina que as participantes colocaram-se em três níveis distintos de compreensão das relações de 

causa e consequência: Janaina, que colocamos no nível I de escrita, manteve sua visão voltada 

para aspectos sintáticos da língua e essa demasiada preocupação com o “como dizer” bloqueou 

os momentos em que deveria direcionar o olhar para “o que dizer”, desse modo, fez uso de clichês 

e roteiros conhecidos. Já Gabriela, no nível II da escrita, buscou referências em diferentes 

narrativas que fazem parte de seu cotidiano para construir um texto único e gradativamente 

rompeu com o conhecido,lançando-se ao novo posicionando-se na Zona de Desenvolvimento 

Proximal (VYGOTSKY, 1989). No nível III da escrita, Carla tomou para si o processo criativo e, 

ao final da oficina, não se apoiava mais em materiais conhecidos situando-se na Zona de 

Desenvolvimento Real (VYGOTSKY, 1989). 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

O problema de pesquisa que norteou este estudo buscava entender, especificamente no 

momento em que se trabalhou com o texto de Rose (2013), como os autores organizam a narrativa 

para que ela se torne coerente? A hipótese das autoras era de que, apresentando os pequenos 

detalhes, as tessituras que compõem o texto aos estudantes, de maneira didática, todos seriam 

capazes, em algum grau, de compreender o texto e produzir novos exemplares do gênero textual. 

Ao observar o trabalho final, foi possível constatar que, através do domínio da escrita, os 

discentes compreenderam que podem transformar e produzir conhecimentos, isto porque, a 

pesquisa possibilitou um contato com a língua em contextos dialógicos e provocou emoções, 

reflexões e outras reações entre os interlocutores. 

Outra particularidade deste estudo é que, mesmo estando sujeitos aos mesmos processos 

de mediação, as apropriações foram diferenciadas. Era evidente que ao participar dessa atividade 

os participantes apresentassem resultados positivos, mas Janaina fugiu a regra, ou seja, mesmo os 

resultados sendo em sua maioria positivos, houve uma quebra de paradigma e mostrou que, nem 

sempre saber gramática é escrever bem. 
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Por fim, foi a partir do contato com materiais de autores experientes, os alunos detectaram 

a força do “outro” no discurso, portanto, o trabalho atendeu aos seus objetivos iniciais, mas não 

esgotou a pesquisa como um todo. Ainda é preciso que se observem o comportamento de 

diferentes sujeitos quando submetidos a tal metodologia de ensino, assim como, aprimorar as 

grades de produção textual. 
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DIÁRIO DO LEITOR: UMA EXPERIÊNCIA DE MEDIAÇÃO 

  

 Katia Cristina Schuhmann Zilio (UnC)  

Juliana Scoss Boll (UnC)  

 

Resumo: O presente trabalho deseja socializar experiência de mediação de leitura a partir 

do Diário do Leitor que se constitui no registro de leitura de materialidades diversas: textos 

escritos (contos, crônicas, romances), jogos (virtuais ou de tabuleiro), filmes (de aventura, 

comédias, dramas, etc). Esse trabalho está sendo desenvolvido em escolas públicas e 

privadas,da região de Curitibanos SC, e objetiva motivar e socializar as leituras realizadas 

em classes (principalmente) de 6º e 7º.ano do Ensino Fundamental. Essa experiência, que 

permite incursão maior pelas preferências dos alunos, também alenta para que o professor 

revisite sua prática. A perspectiva do Diário do Leitor é compor registros expressivos das 

leituras empreendidas pelos alunos na tentativa de compreensão,de si próprio, por parte de 

quem escreve, e de leituras de livros, de jogos, de filmes e de mundo. A partir da inserção da 

leitura no cotidiano do aluno ensejamos uma prática de registro da forma que o aluno deseja, 

com materiais diversos sempre na intenção da motivação leitora. Nessa perspectiva, os 

alunos podem visitar os Diários doscolegas, colaborar e sugerir sobre os registros, além da 

possibilidade de refletir sobre tais registros, dialogando com o colega acerca dos gestos de 

leitura e interpretação mobilizados. Os Diários do Leitor explorados como instrumentos de 

identificação e descrição dos processos, discursos, pensamentos e atitudes dos estudantes 

em torno da leitura de textos literários e não literários, dá visibilidade e desvenda os passos 

envolvidos na ação de ler. No ano de 2015, realizamos o I Encontro do Diário de Leitor na 

Universidade do Contestado, reunindo aproximadamente 250 alunos para compartilhar 

experiências de leitura e realizar exposição do diário, a fim de mobilizar novas formas de 

registro e outros gestos de leitura para diversas materialidades. 

Palavras-chave: leitura. Discurso. diário do leitor. 

 

O INÍCIO: LEITURAS E VIVÊNCIAS 

 

Entendendo a leitura como um processo em que leitor e texto se (des)alinham a fim de fazer 

sentido, a leitura não pode ser compreendida como uma simples decodificação, mas sim um 

processo que faz interagir texto, sujeito-autor e sujeito-leitor. Por isso não é possível crer no texto 

como um repositório de sentidos. Não é o texto que se encarrega de tecer os sentidos, pois é 

necessário pensar a leitura e a construção de sentido como uma atividade de construção entre o 

leitor e o texto. 

Aceitar a incompletude do texto para a construção do sentido é compreender a leitura como 

processo, é pensar a leitura no processo de busca pelo sentido. É importante, discutir esse aspecto 

de construção de sentido durante a leitura principalmente na escola, mais precisamente, 

gostaríamos de refletir sobre a questão da leitura na sala de aula. 

Em nossa tese de doutoramento108 propusemos a expressão “aula com leitura” em 

contrapartida à “aula de leitura”, possibilitando pensar a leitura como processo que está junto à 

aula e não uma atividade de leitura. 

A leitura do aluno é esperada pelo professor, mas acredita-se que o alunodeve praticá-la e 

ser, nessa operação, bem sucedido por seus próprios meios. A habitual expectativa dos professores 

                                                 

108 
3
O processo busca/pesquisa na internet: gestos de leitura econdições de produção da autoria na escola, 

Unisul, 2016. 
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de que os estudantes se arranjem sozinhos para ler e escrever em cada disciplina se baseia na 

crença de que estes já aprenderam a ler e escrever anteriormente. 

Compreendemos que o ensino de leitura faz parte do processo escolar a fim de que novos 

olhares sejam lançados a diferentes textos. Mas o que movimenta nosso olhar neste texto é o gesto 

de leitura que se manifesta em experiência de registro de leituras em diferentes materialidades 

realizadas na educação básica de escolas da rede pública e privada. 

 

PENSAR A LEITURA 

 

É importante refletir que a leitura não se constitui na construção de um sentido único, por 

isso é necessário rever as leituras propostas na escola, ultrapassando os exercícios que abordam o 

texto como um objeto a ser decifrado, a fim de se entender a ideia do autor. Consideramos 

importante para isso refletir a posição do sujeito-leitor, suas histórias de leitura e os sentidos que 

se amparam nessa história e as marcas deixadas pelo autor e encontradas pelo leitor. 

As experiências anteriores podem auxiliar na construção de sentido e, às vezes, são 

silenciadas pelo próprio processo de ensino e deaprendizagem, pois quando se trata de leitura, as 

adivinhações, inferências são importantes, não para responder às perguntas do professor, mas, 

para discutir sobre os sentidos da leitura. Coracini (2010) afirma que: 

 

As posturas teóricas que privilegiam o texto como portador de sentido se revelam na escola, em 

nível consciente ou inconsciente, no tratamento que se dá ao texto em qualquer disciplina 

curricular: um objeto, uno, completo, que tem um fim em si mesmo. O texto se constitui, na escola, 

o lugar instituído do saber e, por isso mesmo, funciona pedagogicamente como objeto onde se 

inscreve objetivamente a verdade, que parece atemporal e definitiva, verdade essa a ser decifrada 

(des-coberta) e assimilada pelo aluno; e nisto consiste a aprendizagem que será avaliada em função 

do maior ou menor grau de assimilação (p.18) 

 

As tarefas de leitura são corriqueiramente podem ser executadas mecanicamente, sem 

reflexão e o texto é abordado como objeto portador do sentido (único), isto é, só há um sentido e 

ele já está ali, no texto. Não há, então, muitas vezes, a compreensão de que o texto é um objeto 

simbólico e que seu modo de circulação e suas condições de produção privilegiam “este” a outros 

sentidos. 

Cabe entender que há várias formas de se ir a um texto, que as palavras poder ter 

significados distintos daqueles produzidos no contexto em que estão inseridas; que as ilustrações, 

desenhos, boxes ou quaisquer contextos podem também colaborar para a construção do sentido. 

Portanto, é preciso que compreendamos que é necessário discutir o(s) sentido(s). 

Nas práticas de leitura, observamos que a costura do contexto da leitura e do leitor, a relação 

de ambos, permite acesso ao sentido, na situação de leitura. Mas é na identificação com sentidos 

que o leitor vai se constituindo. Para compreender não basta somente a informação, nesse jogo o 

embate se dá entre o leitor/interlocutor e o leitor constituído, que estabelece o acesso ao sentido. 

É possível pensar a leitura como construção de sentidos a partir da experiência do leitor, 

isto é, quanto maior a experiência em leitura, maior a possibilidade de interpretação. 

Orlandi (1996, p. 44) afirma que é “possível ensinar-se leitura” e destaca que é possível 

modificar as condições de leitura de um aluno aprendiz, mas é importante não “petrificar” (termo 

usado pela autora) as leituras previstas, a fim de que a leitura nova possa acontecer. 

Escutar o texto, seus significados é desestabilizar o jogo de sentido uno, pois, a relação dos 

sentidos pode encontrar aconchego na teia de significados de um discurso enviar a outro e mais 
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outro. É necessário, refletir que “o(s) sentido(s) de um texto passa(m) pela sua relação com outros 

textos” (ORLANDI, 2011, p. 195) e também a sua incompletude. O texto não é fechado em si 

próprio, não é, pois, um produto acabado. 

As experiências de leitura anteriores auxiliam na construção de um sentido (que sempre 

poderá ser outro). É na constituição do dizer que o leitor/sujeito vê-se confinado a sentidos que 

muitas vezes só existem pelas paráfrases que são estabelecidas nos jogos de linguagem. 

Então se entende que o sujeito-leitor também não é um sujeito qualquer, pois ao ler ele dá 

sentido ao discurso veiculado no texto. Já o texto é concebido como unidade empírica com 

começo, meio e fim tomado para análise e atravessado por várias posições sujeito, na qual o 

sujeito (autor) cria a ilusão de unidade textual. Vemos que é na incompletude que se fazem os 

dizeres, nos quais perpassa a ideologia que ilude o sujeito e leva a pensar que é origem do que diz 

e que só há um sentido naquilo que diz. Sabe-se que não há sentido, mas efeito de sentido. 

Coracini (2010, p.19) afirma que raramente se observa na prática de sala de aula a 

concepção de leitura enquanto processo interativo (leitor texto, leitor-autor). A escola está mais 

preocupada em ensinar a ler, talvez mais do que ensinar leitura, então a voz do professor, a sua 

leitura se sobrepõe à do aluno. De acordo com a autora, não há, muitas vezes, permissão para 

outras leituras que não a do professor ou a do livro didático. 

Chartier (2011) investiga a história das leituras e aponta que “a leitura pessoal encontra-se 

situada em uma rede de práticas culturais” (p.86) nas quais a escuta de textos lidos em voz alta e 

a sua memorização eram práticas comuns na família e na igreja, isso fazia da leitura, no século 

XVIII, um momento de socialização amparado pela prática social. Somente no final desse século 

que as práticas de leitura pessoal e silenciosa se impõem, pois a leitura se emancipa das 

celebrações religiosas. 

Quando o autor deseja investigar a história da leitura nos inspira a pensar que a escola 

também pode historicizar as leituras realizadas pelos alunos. Entre tantas atividades de 

socialização de leitura, vimos no Diário do leitor uma possibilidade de alargamento de horizontes 

de socialização. 

 

UM DIÁRIO... VÁRIOS CAMINHOS... MUITOS TEXTOS. 

 

Quando se estabelece uma política de leitura, isso incide diretamente na relação do sujeito-

aluno com o que será lido, implica pensar comoas leituras poderão fazer parte do universo do 

sujeito, não com fins de decifração para tentar saber o que o autor quis dizer, mas sim como 

processo de significação, como possibilidade de fazer sentido. 

Para que esse processo de significação possa ter espaço na escola é necessário pensar como 

a leitura pode encontrar abrigo como atividade de construção de sentido.Não falamos aqui da 

leitura como atividade de trabalho escolar como ler para responder, ou para resolver ou ainda para 

entender de um tema. Estamos tratando de uma possível atividade que possibilite o registro de 

forma relativamente livre sobre a experiência de leitura na posição de leitor. 

Queremos considerar o leitor, suas histórias de leitura e o ato de ler como expansão do 

desejo de fazer sentido, recuperando as marcas deixadas pelo autor e encontradas pelo leitor. Ao 

propor um registro das leituras realizadas, entendíamos que o aluno podia não ler, não registrar e 

também não querer participar dos momentos de leitura. Então, um dos primeiros passos para 

iniciar o projeto Diário do Leitor foi saber o que os alunos faziam no tempo livre, como se 

divertiam, quais eram as preferências quando se tratava de filme ou de leituras. 
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Descobrimos que as preferências dos alunos eram bastante diferentes e agregavam 

interesses por passeios, viagens, jogos e filmes, pouco se falou em leitura. Pensamos que tínhamos 

que começar por algum lugar. Propusemos leituras de pequenos textos, na biblioteca da escola, 

e esse foi o primeiro desafio para entendermos as preferências quanto a textos escritos. 

Concomitante a isso montamos um grupo de discussão com professores de Língua 

Portuguesa que quisessem participar da experiência de registro de leituras dos alunos. A proposta 

de registro de leituras realizadas pelos alunos objetivou uma forma de recuperar as leituras para 

futuras discussões e indicações. As professoras interessadas em participar da experiência de 

registro lecionam em escolas da rede pública e da rede privada de ensino. 

As atividades de construção do diário de leitor foram, então, propostas para alunos de 

diferentes instituições a partir de uma parceria entre quatro professoras do ensino fundamental. O 

encontro entre essas profissionais foi viabilizado pelo PROLER (Programa Nacional de Incentivo 

à Leitura)
 
que mantém, em Curitibanos, um grupo de estudo nomeado “A leitura na escola” que 

se reúne para discutir práticas de incentivo à leitura entre os profissionais da educação básica. A 

participação no grupo é livre e gratuita. O trabalho sobre o diário de leitor foi proposto logo no 

início da formação do grupo e quatro professoras (as autoras se incluem neste número) acolheram 

a ideia e realizaram tentativas diferentes de implantação. 

Neste texto, traremos o relato da experiência a partir da voz de duas das professoras (as 

autoras já fazem valer sua voz por este texto), nominadas aqui como professora A e professora B. 

Ambas atuam na rede pública de educação básica e a primeira também exerce a função na rede 

privada. O trabalho com o diário do leitor foi realizado nas duas redes com resultados muito 

semelhantes. 

Os registros das leituras objetivavam transcender o relatório do que era lido, para se 

constituir em um documento personalizado da experiência como leitor. De acordo com a 

professora A: 

 

No início do trabalho os alunos sentiam-se presos no momento de registrar, esquecendo-se das 

diferentes linguagens existentes, uma vez que se limitavam a resumir o texto lido e simplesmente 

escrevê-lo em um caderno que possuía uma capa diferente. [...] perderam o medo de escrever suas 

experiências e ganharam confiança em suas capacidades de criar, contar e recontar. 

 

Quando entendemos o texto não como uma unidade fechada, mas como objeto simbólico, 

aberto a múltiplas leituras, entendemos também que esse objeto não faz sentido sozinho, e sim a 

partir das características de diferentes posições de sujeito, por isso está aberto às falhas, e que 

expõem sujeito e sentido à interpretação. Compreendemos o efeito-leitor como: aquilo que indica 

como o texto (ou qualquer materialidade) faz/fez sentido. 

Nos diários, os alunos são convidados a registrar toda e qualquer experiência de leitura 

(livros emprestados da biblioteca, textos jornalísticos, filmes, músicas, jogos, viagens, conteúdos 

aprendidos de outras disciplinas, textos de diversos gêneros que são trabalhados em sala de aula 

e matérias de revistas) de maneira, quase sempre, livre e dinâmica. De acordo com a professora 

A: 

 

Cada registro é feito de acordo com a vontade de cada aluno (através de texto, desenhos, colagens, 

esquema de palavras, HQ’s, etc). 

 

E a professora B: 
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O registro feito pelos alunos não era pré-estabelecido, ou seja, cada um fazia da maneira que quisesse, 

desde que mostrasse o sentido do texto. Desenhos, esquemas, mapas conceituais eram os mais 

produzidos pelos discentes. Nenhuma nota foi atribuída ao diário, já que o mesmo tinha por objetivo 

apenas desenvolver o hábito pela leitura. 

 

Diferente do diário de leituras (já documentado por Machado, 2013) o diário do leitor 

pretende ser instrumento de registro aparentemente livre, de posse do leitor. Entendemos que 

ainda preso ao discurso pedagógico e, por, isso comprometido com o discurso autoritário, mas 

ensejamos ao sujeito-aluno a busca pelo “seu” registro, e isso já representou dificuldade, visto 

que havia, como já dissemos, uma insistência em relatar o texto lido. O relato não era impedido, 

mas as possibilidades foram se colocando a partir dos materiais que poderiam ser utilizados e, 

principalmente para os alunos dos sextos e sétimos anos da educação básica, isso se mostrou como 

desafiador. 

Uma das atividades previstas durante o processo de registro era também incidir sobre o 

registro do outro a fim de olhar e analisar a forma de registro e como o registro fazia sentido. Era 

importante debater sobre o que havia sido registrado a fim de pensar como os sentidos do que foi 

lido se materializavam em determinados registros. O objetivo não era a tradução do que o aluno 

fez, mas a problematização daquilo que se materializava em desenho, esquema ou colagem. 

O empenho dos alunos foi tão grande com o diário do leitor que vários pais começaram a 

participar do trabalho em casa. Por esse motivo acabei criando um diário para as famílias. Esse 

diário passa de casa em casa e as famílias são convidadas a participar registrando suas leituras. 

Há registro de mães, pais, irmãos, dos próprios alunos e a maioria é sobre livros, filmes, notícias 

do Brasil e do mundo, viagens feitas em família, etc. 

Foi enfim uma trajetória envolvente que contaminou escola família. Isso não foi verificado 

pelas outras professoras o que nos remete a novas investigações sobre como o diário fez sentido 

a essas famílias a ponto de representar possibilidade de registro próprio. 
 

I ENCONTRO DE LEITURAS: DIÁRIO DE LEITOR EM FOCO 

 

Um mesmo texto não é lido da mesma maneira por diferentes leitores, o texto se abre à 

interpretação e às múltiplas leituras. O acesso aos textos também viabiliza acesso aos discursos 

que dali se organizam e a sua democratização seria possível com o estabelecimento de espaços de 

leitura e pesquisa, numa perspectiva para além da paráfrase, que ofereça aos sujeitos a 

possibilidade do outro sentido. 

A proposta de registro em um diário que pudesse ser partilhado com outros alunos em 

momentos distintos foi acolhida com certo desconforto, visto que o gênero diário guarda em seu 

bojo a significação de próprio, de si, que pertence a mim. A construção de formas de registros, as 

quais eram muito particulares, ajudou nesse momento de partilha. Além de poder olhar o diário 

de outros os alunos ainda partilharam suas leituras mais marcantes, em quaisquer materialidades; 

filme, jogos ou textos, em pequenos grupos nos quais participavam alunos de diferentes anos e 

escolas. Por isso a idealização do I Encontro de Leitura: Diário de Leitor em foco. 

O I Encontro do Diário do leitor foi realizado na Universidade do Contestado, em dezembro 

de 2015,e teve a participação de duas escolas privadas e três escolas públicas. 

Os alunos ouviram histórias, reuniram-se em grupos, mistos, nos quais alunos de redes e 

escolas diversas junto a um dos professores que desenvolveu o projeto e socializaram a sua melhor 

leitura do ano, explicitando o motivo de considerá-la a mais significativa. Houve também 



 

 

P
ág

in
a5

8
3

 

momentos para troca de diários e de deslocar a leitura do íntimo para o público: outros olhares 

para outros colegas. Foi um compartilhar de textos e leituras... 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS... FIM? 

 

Este trabalho nasceu da inquietude e da busca de um caminho para diminuir as agruras dos 

alunos com relação à leitura e à obrigatoriedade de registros. Após anos de lida com a leitura de 

nós e de outrem, o Diário do Leitor foi a oportunidade de sistematizar um conjunto de experiências 

acumuladas ao longo dos últimos dois anos no contexto da educação básica. O registro e a partilha 

com outras colegas permitiram lançar sobre ele um novo olhar, mais maduro e compartilhado, 

isto é, menos solitário. 

Das primeiras experiências em sala de aula, até as considerações agora tecidas, as 

professoras de 6º e 7º anos do ensino fundamental redimensionaram suas observações, seus 

registros, memórias e experiências, configurando-os como matéria de investigação científica que 

encerra, aqui, uma etapa de descobertas, de aprendizado e de mudanças. No decorrer desta 

experiência compreendeu-se a necessidade de promover a autonomia leitora e acompanhar a 

leitura e as possibilidades livres de registro, a fim de que se percebesse a confiança dos estudantes 

nas próprias capacidades,que pode ser originária de uma simples indicação para saber o que 

buscar; um ponto de vista para direcionara leitura ou, ainda, para deixar os detalhes e compreender 

o que é primordial. 

A análise dos registros faz reconhecer as armadilhas enfrentadas pelosestudantes. Muitas 

vezes a compreensão do que se lê é escassa e existe a necessidade de registrar em forma de resumo 

o que se leu em função da dificuldade em seguir a narrativa do autor. Os alunos necessitam de 

certas informações que os textos e, às vezes, os professores dão por conhecidas. Sem essa 

capacidade para interpretar não sabem que perguntas fazer ao texto e sobre o texto. 

Para fazer essa mediação é que o Diário do Leitor efetiva-se, buscando pensar no ofício do 

leitor, nas possibilidades de leitura, no êxito em dominar essas possibilidades, por compreender 

os códigos, as exigências implícitas, e dessa forma, o mundo da leitura. 

Entre as evidências que encontramos e postulamos em nossa experiência, algumas nos 

permitiram explorar questões como a distância que separa o mundo leitor do universo escolar. 

Este hiato entre mundos diferentes mostrou desencadear alguns desencontros. Observamos, por 

intermédio do registro dos alunos, que os professores esperam estudantes mais competentes em 

relação à leitura e à escrita. Por um lado, os docentes toleram os estudantes cujo perfil não inclui 

autonomia, mas não consideram como sua a tarefa de promover tal autonomia intelectual, nem 

sabem como fazê-lo. Por outro lado, os alunos esperam aulas que sejam atraentes com o uso de 

jogos e leituras informatizadas, filmes. Atividades que articulem habilidades para pensar a leitura. 

Estratégias eficazes para dar respostas ao problema da leitura ou, mais precisamente, a falta 

dela, dependem de uma compreensão acertada do problema. E foi diante da persistência do 

problema, aparentementesem solução significativa e da morosidade em que as mudanças 

desejadas caminham, que optamos por explorar uma estratégia de movimentação de leitura, 

sentidos e registros de leituras para compartilhar uma trajetória que quer consolidar olhares 

distintos para a aula de leitura. Uma aula com leitura e muitas ideias partilhadas depois, temos 

um possível caminho de mediação de leitura na escola. A exemplo de Machado (1998): 

 

Assim, o professor pode desviar seu olhar do produto final da leitura como um fim em si mesmo, 

para observar o aluno, considerando-o como alguém que se encontra em um processo de 

desenvolvimento de suas capacidades internas, que são relacionadas diretamente ao 
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desenvolvimento de novas relações sociais desencadeadas na atividade de produção e discussão 

dos diários (p. 72). 

 

Livrar-se da avaliação do produto final e concentrar-se no processo é o que possibilita 

novos olhares a essa atividade. Além disso, é necessário refletir o diário do leitor e seus registros 

a luz da voz da professora A que nos relata ainda: 

 

O empenho dos alunos foi tão grande com o diário do leitor que vários pais começaram a participar do 

trabalho em casa. Por esse motivo acabei criando um diário para as famílias. Esse diário passa de casa 

em casa e as famílias são convidadas a participar registrando suas leituras. Há registro de mães, pais, 

irmãos, dos próprios alunos e a maioria é sobre livros, filmes, notícias do Brasil e do mundo, viagens 

feitas em família, etc. É um trabalho muito afetuoso e especial, pois além de ser um momento que 

instiga a leitura e a escrita, através dele é possível perceber o convívio familiar e as características de 

cada uma das famílias. Esse diário passa até a unir um pouco mais a família em um momento de troca 

de experiências, de dedicação e atenção, tanto dos filhos, quanto dos pais, para que juntos possam criar 

algo que vai ser lido pelas famílias seguintes, portanto, cada família deixa uma pequena contribuição e 

pega para si muitas experiências de muitas famílias. 

 

Há, então, a necessidade de um trabalho de fôlego que não pode acontecer como um passe 

de mágica, sem que haja dedicação de docentes e discentes e, sobretudo, sem que haja muita 

interação e intercâmbio na pequena comunidade formada nas aulas e em grupos de estudo criados 

para esse fim. Para isso, precisa-se também de tempo destinado a este processamento. Quando 

este espaço-tempo encontra percalços no caminho, as dificuldades podem inibir possibilidades de 

construção de desejo de leitura de textos e de objetos culturais, a fim de que estudantes e 

professores se constituam como parceiros nessa jornada que é a prática de leitura, ou melhor, a 

vivência de leitura. 
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Resumo: De acordo com Lajolo e Zilberman (2007), em 1808 começam a ser publicados, no 

Brasil, livros para crianças, devido à implementação da Imprensa Régia. Essas publicações 

eram esporádicas e apenas traduções de outros livros, não caracterizando, portanto, uma 

produção literária infantil. Apenas a partir de 1880 que se consolida a preocupação com a 

produção, ao invés de tradução e adaptação, de obras para as crianças brasileiras. É 

importante ressaltar que essas obras tinham caráter pedagógico e nacionalista a fim de 

atender os interesses da burguesia da época. Quem rompe esse paradigma é Monteiro 

Lobato, em 1921, com a publicação de Narizinho Arrebitado. Ao contrário das obras do 

período anterior, os livros de Lobato têm caráter emancipador ao invés de pedagógico. 

Embora até hoje encontremos obras projetadas para educar as crianças, servindo de 

ferramenta pedagógica para pais e escola, temos também obras que buscam emancipar o 

leitor infantil e humanizá-lo. Nesse sentido, foi selecionada a obra Felpo Filva, de Eva 

Furnari, pois o livro é considerado como parte deste último grupo. Diante disso, este 

trabalho teve por objetivo analisar os elementos paratextuais presentes na obra – que são 

em sua maioria constituídos de comentários acerca dos gêneros discursivos, os quais 

aparecem no decorrer da história – a fim de constatar se eles são trabalhados a partir de 

uma perspectiva pedagógica, com o intuito de ensinar as características dos gêneros, ou se 

possuem propósitos ligados ao funcionamento interno da obra. Para tanto, utilizamos a 

Teoria do Paratexto, que tem como expoente o teórico Gérard Genette, e a Teoria dos 

Gêneros Discursivos, de Bakhtin. 

Palavras-chave: Literatura infantil. Paratexto. Gêneros discursivos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em 1808 começam a ser publicados, no Brasil, livros para crianças, devido à 

implementação da Imprensa Régia. Essas publicações eram esporádicas e apenas traduções de 

outros livros, não caracterizando, portanto, uma produção literária infantil contínua (LAJOLO; 

ZILBERMAN, 2007). 

Apenas a partir de 1880 que se consolida a preocupação com a produção, ao invés de 

tradução e adaptação, de obras para as crianças brasileiras. É importante ressaltar que essas obras 

tinham caráter pedagógico e nacionalista a fim de atender os interesses da burguesia da época, 

uma vez que a escola, local para as leituras, era responsável por repassar os valores burgueses. 

Até hoje encontramos obras projetadas para educar as crianças, servindo de ferramenta 

pedagógica para pais e escola; obras que tentam impor uma ideologia; obras que se utilizam da 

fantasia sem um propósito humanizador; obras de puro entretenimento; obras que utilizam o texto 

literário como pretexto para ensinar tópicos de gramática, matemática, história etc.; entre outras. 

Em contrapartida, de acordo com Costa, 
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[...] a literatura brasileira destinada às crianças adquiriu, com o passar dos anos, uma dimensão 

artística e tornou-se um instrumento preocupado, de uma maneira geral, com a formação 

intelectual e afetiva dos jovens leitores. Aliado a isso, nota-se o crescente interesse de muitos 

autores e de alguns editores em apresentar obras literárias de qualidade em todos os sentidos, em 

especial quanto ao conteúdo e à linguagem em que se expressa. De uma forma segura, pode-se 

dizer que muitos dos livros infantis publicados no Brasil, com destaque aos últimos anos, 

demonstram empenho em apresentar o universo literário e em formar uma sociedade que privilegia 

a boa leitura. (2011, p. 112) 

 

Assim, temos também obras de fato literárias, que levam em consideração o leitor infantil, 

sua necessidade de fantasia, sua linguagem, seus interesses, sem o subestimar, que buscam 

emancipá-lo e humanizá-lo, enfim, obras esteticamente literárias, como o livro analisado neste 

artigo: Felpo Filva, de Eva Furnari. 

De acordo com o site Biblioteca Eva Furnari, a autora nasceu em Roma, Itália em 1948. 

Veio para o Brasil aos dois anos de idade e reside em São Paulo até hoje. Começou sua carreira 

de escritora e ilustradora de livros infantis e juvenis em 1980, com livros de imagem e publicou 

60 livros. Ao longo de sua carreira, Eva Furnari recebeu diversos prêmios. Entre eles, o Prêmio 

Jabuti de Melhor Ilustração pela CBL (Câmara Brasileira do Livro) pelos livros: Truks (1991), 

A Bruxa Zelda e os 80 Docinhos (1996), Anjinho (1998), Circo da Lua (2004) e Cacoete 

(2006). Em relação à obra Felpo Filva, os seguintes prêmio foram dados: o Prêmio Jabuti de 

Melhor Livro Infantil (CBL, 2007), o Prêmio Altamente Recomendável (FNLIJ, 2007) e o Prêmio 

O Melhor para Criança (FNLIJ, 2007). 

Sobre a estruturação deste artigo, ele está dividido em quatro partes. Na primeira, 

apresentamos brevemente as teorias que fundamentaram este estudo: a Teoria de Gêneros, de 

Bakhtin, e a Teoria do Paratexto, cujo expoente é Gérard Genette. Na segunda seção deste artigo, 

comentamos sobre a temática e sobre a linguagem na obra Felpo Filva, por entender que são 

relevantes para a análise dos elementos paratextuais aqui selecionados. Na terceira seção, 

intitulada “Elementos paratextuais: P.S. e P.P.S”., expomos a análise desses dois paratextos do 

livro. Por fim, na seção “Conclusão”, tecemos algumas considerações finais sobre o trabalho 

realizado. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A partir da década de 90, houve um aumento significativo de pesquisas a respeito dos 

gêneros discursivos na área de Linguística Aplicada, devido, principalmente, à mudança do objeto 

de ensino e de aprendizagem de línguas (tanto a materna quanto a estrangeira), o que é possível 

de ser observado nos documentos oficiais, como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), 

de 1997, e nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica, de 2008. Podemos, dessa forma, 

compreender o alcance que o trabalho com essa questão tem atingido, chegando, inclusive, aos 

textos do domínio da literatura, como é caso do livro aqui analisado, Felpo Filva, publicado em 

2006. 

No Brasil, a perspectiva Bakhtiniana aparece com frequência nos estudos realizados sobre 

gêneros, por esse motivo é válido sintetizarmos alguns pontos importantes da teoria desse autor. 

Para Bakhtin (2003), os gêneros são tipos relativamente estáveis de enunciado, e por 

“relativamente estáveis” o autor compreende a natureza social dos gêneros, uma vez que 

 

Como tipos temáticos, estilísticos e composicionais dos enunciados individuais, os gêneros se 

constituem historicamente a partir de novas situações de interação verbal (ou outro material 
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semiótico) da vida social que vão (relativamente) se estabilizando, no interior das diferentes 

esferas sociais (RODRIGUES, 2004, 423) 

 

Assim, cada gênero circula dentro de determinada esfera social, fazendo parte de uma 

situação social de interação mais ou menos típica. É possível notar esse uso contextualizado na 

obra Felpo Filva, na qual os gêneros surgem em situações específicas de comunicação, como na 

troca de cartas entre os protagonistas ou na leitura de uma bula de remédio realizada por Felpo. 

Além disso, Bakhtin (2003) não classifica os gêneros de acordo com suas particularidades, 

apenas distingue entre gêneros primários e gêneros secundários. Os primeiros são os gêneros 

simples, que se constituem imediatamente na situação comunicativa, nas esferas cotidianas. Já os 

gêneros secundários são utilizados em situações culturais complexas como “na comunicação 

artística, científica, religiosa, jornalística etc.” (RODRIGUES, 2004, p. 427). A título de 

exemplificação é possível classificar como gêneros primários os seguintes textos apresentados na 

obra Felpo Filva: receita culinária, lista, provérbio/ditado, carta, telegrama, cartão-postal; 

enquanto que os demais gêneros (autobiografia, manual de instruções, telegrama, bula de 

remédio, fábula, conto de fadas, canção, poema) fariam parte do segundo grupo. 

Em relação à Teoria do Paratexto, dentre os teóricos que discorrem a respeito, encontra-se 

Gérard Genette, semiólogo e teórico da literatura francesa. Sua obra Seuils (1987) foi traduzida 

no Brasil como Paratextos Editoriais e publicado em 2011. Nesse texto, o autor apresenta estudos 

sistemáticos sobre os elementos que atuam no paratexto, tanto os textuais como os extratextuais. 

Teresa Dias Carneiro, em tese sobre os paratextos em livros traduzidos, traz considerações 

importantes de Genette sobre o assunto. Segundo a autora (2014), para Genette, o livro se torna 

tal objeto por meio dos paratextos a ele ligados, e assim se sugere como livro a seus leitores; fora 

essas condições, restaria apenas o texto. Nesse âmbito, as análises de Chartier (1994) corroboram 

com a discussão em torno da realização do texto como livro a partir de elementos gráficos-

editoriais. É preciso contextualizar que Chartier aborda questões da materialidade do texto e 

usa outros termos diferentes dos de Genette para se referir a tais questões, mas o princípio da 

realização da obra como tal apresenta uma equivalência. 

 

Deve-se lembrar que não há texto fora do suporte que o dá a ler (ou a ouvir), e sublinhar o fato de 

que não existe a compreensão de um texto, qualquer que ele seja, que não depende das formas 

através das quais ele atinge o seu leitor. Daí a distinção necessária entre dois conjuntos de 

dispositivos: os que destacam estratégias textuais e intenções do autor, e os que resultam de 

decisões de editores ou de limitações impostas por oficinas impressoras. [...] Os autores não 

escrevem livros: não, eles escrevem textos que se tornam objetos escritos, manuscritos, gravados, 

impressos e, hoje, informatizados (CHARTIER, 1994, p.17). 

 

Visto que o foco do trabalho são as questões relacionadas ao paratexto, adotaremos os 

termos segundo Genette. Para tanto, vale ressaltar o que Carneiro (2014) aponta em sua tese sobre 

a natureza dos elementos paratextuais, de acordo com Genette, a autora expõe que o paratexto 

constitui- se de diversos tipos de práticas e discursos, ou seja, não é um conjunto homogêneo, 

entretanto a rotulação comum é dada devido à consideração que a convergência de efeitos é mais 

importante do que a diversidade dos elementos. 

Ademais, segundo Carneiro (2014), algumas perguntas são propostas pelo estudioso para 

definir um elemento do paratexto, as quais mostram-se esclarecedoras para o estudo do 

componente paratextual. A saber, onde o componente aparece; quando ele aparece e, em alguns 

casos, quando desaparece; como se dá sua existência, verbal ou não; de quem se destina e a quem 

se destina esse elemento e, por fim, qual sua função ali dentro. Genette (2011) subdivide os 

paratextos em duas categorias: a) peritexto – localizado em torno do texto, mas presente no livro 
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(capa, orelhas, prefácio, posfácio, notas, glossários etc.) – e b) epitexto – encontra-se também em 

torno do texto, mas fora da materialidade do livro, apoiado em outros suportes midiáticos 

(entrevistas, críticas, correspondências etc.). Centraremos nossas análises em alguns dos 

peritextos da obra Felpo Filva, de Eva Funari, mais especificamente nas seções “P.S.” e “P.S.S.” 

que tratam de expor diversos tipos de texto usados no decorrer da história e suas diversas 

finalidades. Além disso, utilizaremos o termo “paratexto” para fazer referência a todos os 

elementos localizados no objeto livro, assim como faz Genette (1982), ao adotar o termo paratexto 

para os componentes em torno do texto, mas presentes no livro, e metatexto para os elementos 

externos ao livro, mas referentes ao texto. 

Carneiro (2014) afirma que Genette introduz sua obra com um questionário sucinto que 

auxilia o estudo dos elementos paratextuais focando aspectos espaciais, temporais, substanciais e 

pragmáticos/funcionais. Os aspectos espaciais visam verificar a posição do paratexto em relação 

ao texto. “Assim sendo o paratexto estaria localizado: (a) antes do texto (p. ex. prefácio); (b) nos 

seus interstícios (p. ex. notas de pé-de-página); (c) depois do texto (p. ex. posfácio)” 

(CARNEIRO, 2014, p. 72). Sobre os pontos temporais, faz-se importante determinar quando o 

elemento paratextual surgiu em relação à publicação original – anteriormente, ao mesmo tempo 

ou depois. No que diz respeito às características substanciais, vale determinar se o elemento em 

questão é textual ou iconográfico. No que concerne aos aspectos pragmáticos/funcionais, é 

importante observar a natureza do emissor – e seu nível de responsabilidade e autoridade – e do 

destinatário e a força ilocutória da mensagem. Quanto à natureza do emissor, os elementos podem 

ter sido elaborados pelo próprio autor, que é o caso do livro a ser analisado nesse artigo, e/ou por 

outrem. 

 

Quanto ao destinatário, alguns elementos do paratexto/metatexto se endereçam a públicos 

diferentes: ao público em geral, os críticos, aos livreiros, aos bibliotecários e alguns leitores 

especiais, ou mais profissionais como é o caso do(s) prefácio(s). A isso está relacionada a força 

ilocutória de sua mensagem. Um elemento paratextual/metatextual pode comunicar uma simples 

informação, uma intenção ou uma interpretação, de caráter mais ou menos apelativo, ideológico, 

político, programático” (CARNEIRO, 2014, p. 73). 

 

Todos esses pontos levantados são necessários para a constatação do aspecto funcional do 

paratexto. A função de um prefácio/posfácio, por exemplo, pode ter diversas finalidades, sem que 

uma exclua necessariamente a outra. Entretanto, Carneiro afirma, embasada em Genette, que 

essas opções não são ilimitadas e geralmente apresentam temas recorrentes e fundamentais que 

não são tão inovadores. No caso do Felpo Filva, de Eva Funari, a tendência se matem uma vez 

que o posfácio é utilizado para abordar temas já presentes no livro. 

Visto que Carneiro (2014) foca nas questões do prefácio/posfácio e da existência e 

localização do nome do autor, suas considerações, no que tange aspectos do prefácio, são 

pertinentes para ainda embasar as análises nesse artigo. De acordo com a autora, a definição que 

Genette dá de prefácio permite utilizar esse termo seguido ou não do termo posfácio, como se se 

tratassem de um mesmo domínio. 

 

Chamarei aqui de prefácio toda espécie de texto limiar (preliminar ou pós-liminar), autoral ou 

alógrafo, que consiste num discurso produzido a propósito do texto que segue ou que antecede. 

Assim, o “posfácio” será considerado uma variedade de prefácio, cujos traços específicos, 

incontestáveis, parecem-me menos importantes do que aqueles que ele tem em comum com o tipo 

geral (GENETTE, 2011 apud CARNEIRO, 2014, p.74). 
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Interessante ressaltar que o prefácio/posfácio não é um paratexto obrigatório na 

composição do livro, mas veremos mais adiante o quão importante é esse elemento para a obra 

Felpo Filva, de Eva Funari, e como ela alcançou um objetivo importante por meio dele. 

Aliás, a função de um prefácio deriva de seu tipo, se de fato é um prefácio ou um posfácio, 

se foi escrito logo na primeira edição ou publicado tardiamente, se é autoral ou alógrafo. Carneiro 

sugere que a função de valorização e “desculpa” muito recorrente tem dado lugar a informações 

e orientações de leitura – caso do posfácio “P.S.” e “P.S.S” da obra em questão, como já 

mencionado anteriormente. Veremos também que esse paratexto se destina a determinados 

públicos – jovens, mulheres, homens, adultos. 

Para finalizar essa seção é necessário mencionar que o leitor de um posfácio não é apenas 

um leitor em potencial, mas um leitor efetivo, que já de fato leu a obra em questão. Talvez, uma 

das principais funções desse seja “corrigir” uma má leitura, sanar dúvidas, “tapar” brechas, 

melhor esclarecer o que pode ter ficado obscurecido. 

 

TEMÁTICA E LINGUAGEM NA OBRA FELPO FILVA 

 

Felpo Filva, escrito e ilustrado por Eva Furnari e publicado em 2006, conta a história de 

Felpo Ruan Rolhas Filva, um coelho poeta que tem uma orelha mais curta que a outra e é muito 

solitário. Em determinado momento da história ele começa a receber cartas da Charlô, uma coelha 

que critica o pessimismo do poeta. 

Durante a leitura, percebemos que Felpo tem uma série de “problemas”: uma orelha mais 

curta que a outra; ele sofre de “orelitetremulosa”; sua dificuldade em aceitar críticas; seu 

pessimismo; etc. Por outro lado, também percebemos suas virtudes: ele é um coelho muito 

criativo; um ótimo escritor; e, ao conhecer Charlô, passa também a ser mais sensível em relação 

aos outros e a ser mais otimista. 

Também Charlô é uma personagem que não possui apenas características “exemplares”. 

Por meio das cartas que ela envia ao Felpo, percebemos que ela é um pouco teimosa, enxerida e 

atrevida. Além disso, o leitor pode ser levado a crer que, como par romântico do protagonista, 

Charlô seja uma coelha muito bonita, perfeita, elegante etc., enfim, aos moldes das princesas dos 

contos de fadas, mas essa expectativa é quebrada quando finalmente o narrador a apresenta: 

 

Ela estava com um creme verde nas axilas e nas canelas e um creme cinza nas sobrancelhas e nas 

orelhas. Charlô estava tingindo os pelos e fazendo depilação. Vestia uma camiseta furada, suja de 

tinta. [...] Felpo iria achar que ela era uma coelha horrorosa, relaxada e mal-vestida e ficaria 

sabendo que ela tingia os pelos e depilava as canelas (FURNARI, 2006, p. 33). 

 

Mais além, a obra aborda, em vários momentos, o tema da diferença – como é possível 

perceberem um dos paratextos da obra, uma dedicatória da autora: “esta história é dedicada a 

todos aqueles que têm orelhas diferentes” (FURNARI, 2006, p. 5) – uma vez que o protagonista 

possui uma orelha menor do que a outra e, por isso, foi vítima de preconceito na infância. Tal fato 

é apresentado no livro, por Felpo, da seguinte maneira: 

 

Meu nome é Felpo. Sou poeta e escritor. Sou um coelho solitário, não gosto de sair da toca. Quando 

eu era pequeno sofri muito porque tinha uma orelha mais curta que a outra. Os colegas sempre 

zombavam de mim... (FURNARI, 2006, p. 9). 
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É importante ressaltar que o tratamento dado a esse tema é bem leve e descontraído. Em 

momento nenhum o texto apresenta caráter pedagógico ou autoritário e muito menos piedoso em 

relação ao Felpo. Mais além, a coelha Charlô diz “Felpo, querido, eu gosto de orelhas diferentes, 

acho que dão um charme interessante a um coelho. Principalmente você, que é poeta, devia se o 

orgulhar de ser assim, especial” (FURNARI, 2006, p. 27). 

Nesse sentido, percebemos que há um tom presente em toda a obra, mantém-se do início 

ao fim da narrativa e perdura, ainda, no paratexto analisado neste trabalho, P.S (Meiquinhofe): a 

preocupação em não se tornar um texto meramente instrucional. Tal fato é claramente explicitado 

no narrador, que não é do tipo autoritário, pois não tenta educar o leitor, impondo valores e 

condutas. Ao contrário, ele auxilia o leitor na reflexão de sua própria realidade, já que enfatiza as 

dúvidas e questionamentos do protagonista, expondo, assim, suas fraquezas, defeitos e fracassos, 

indo na contramão de certos livros infantis que tentam criar modelos a serem seguidos. 

Por fim, já no que diz respeito à linguagem utilizada na obra Felpo Filva, podemos dizer 

que ela é extremamente leve, engraçada e apropriada para o público infantil, na medida em que 

não se utiliza de diminutivos com o intuito de infantilizar a criança, nem de estruturas frasais 

simples que acabam por subestimar a capacidade intelectual do jovem leitor. Vale lembrar que, 

em informativo oferecido pela Editora Moderna, há uma marcação que separa os leitores entre 

iniciante, em processo e fluente, sendo Felpo Filva destinado aos leitores fluentes. 

 

ELEMENTOS PARATEXTUAIS: P.S. E P.P.S. 

 

Os elementos paratextuais que serão analisados nesta seção se constituem do P.S 

(postscriptum), que a autora chama também de meiquinhofe, e P.P.S. (post postscriptum). Nas 

palavras da autora: 

 

Na história do Felpo foram usados diversos tipos de texto, e nós achamos interessante falar sobre 

isso no P.S. ou making of (meiquinhofe). [...] Dependendo da intenção, a maneira de escrever vai 

ter um jeito próprio. E é desse jeito próprio que o pessoal do P.S. deveria ter falado. (FURNARI, 

2006, p. 56) 

 

Para a análise desses elementos neste artigo, responderemos às perguntas propostas por 

Genette (2011) como uma forma de nortear este estudo, a saber: onde o paratexto aparece; quando 

ele aparece; quem escreve e para quem escreve; a sua função; e, por fim, como se constitui. 

O P.S aparece após o fim da narrativa, caracterizando-se, segundo a teoria de Genette 

(2011), como um posfácio, uma vez que, para o estudioso, o posfácio é um texto limiar, escrito 

pelo autor ou por outrem, e que está relacionado ao texto que o precede. Já o P.P.S situa-se depois 

do P.S, funcionando, dessa forma, como um posfácio do posfácio. 

Em relação ao momento de sua aparição, tais paratextos foram publicados juntamente com 

a primeira edição da obra, já que há apenas uma edição do livro, embora haja mais de trinta 

reimpressões. Dada a natureza dos paratextos, que será abordada mais à frente nesta análise, 

consideramos que eles foram escritos pela própria Eva Furnari, e não por editores – prática 

bastante comum –, e seu destinatário são os leitores infantis fluentes, a partir de nove anos que se 

situam no quarto ou quinto do Ensino Fundamental I, como é possível perceber devido à indicação 

de nível de leitura fornecida pela editora Moderna. 

No que diz respeito à sua função, a autora, por meio das personagens, faz parecer que, na 

verdade, não exista uma função específica: 
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A história acabou?/– Acabou. O que tem nas próximas páginas são só uns comentários./– Fofoca 

sobre os personagens?/– Seria bom se fosse, mas não é. É um comentário sobre os tipos de texto 

da história./– E pra que isso?/– Não sei, não fui eu que inventei. – E o que a gente ta fazendo aqui, 

então? – Sei lá. Me mandaram vir pra cá falar isso, eu vim” (FURNARI, 2006, p. 39). 

 

Ou, ainda, como maneira de advertir aos leitores que a obra em questão não é nenhum dos 

gêneros discursivos presentes nela, mas apresenta os gêneros no seu uso cotidiano durante a 

narrativa: 

 

Ah, o P.S. é algo que se escreve depois que a carta acabou?/– Parece que é./– Mas então esse nome 

está errado, porque a história do livro não é uma carta.../– Isso é verdade./– Ouvi dizer que essa 

parte ia chamar meiquinhofe. (FURNARI, 2006, p. 40). 

 

Já em relação ao posicionamento da editora, consta na contracapa o seguinte: 

 

O livro conta essa historia de maneira divertida, usando os mais variados tipos de texto, como 

poema, fábula, carta, manual, receita e até autobiografia, permitindo, assim, que o leitor entre em 

contato com as diversas funções da escrita. (FURNARI, 2006) 

 

Vale ressaltar que, além dos aspectos apontados pela autora e pela editora, existem questões 

mercadológicas envolvendo a materialidade do objeto livro que, por ser um produto, visa a venda. 

Ao trazer os gêneros discursivos para a obra, é ampliado o público alvo dessa venda, tornando-se 

mais atrativo para os pais e para a comunidade escolar. Dessa forma, apesar dos aspectos positivos 

apontados pela editora, não podemos nos esquecer das estratégias de venda. 

O último questionamento, apontado por Genette, trata da maneira como se dá a sua 

existência. No caso da obra de Furnari, os paratextos são constituídos de três elementos: a 

ilustração, os diálogos e, em destaque, uma breve explicação de cada gênero discursivo que 

aparece no texto. 

Em relação às ilustrações, elas tratam dos personagens que estão dialogando naquele 

momento, os quais, em sua maioria, não participam da narrativa, mas são caracterizados de forma 

semelhante aos que participam e, ainda, fazem parte do contexto da história, por exemplo, os 

sobrinhos da Charlô, a avó do Felpo e sua tia. 

Já acerca dos diálogos, eles apresentam comentário, de forma descontraída, relacionados 

ao gênero apresentado na página, eles mantêm a mesma tônica do livro e, ainda, fazem referência 

a narrativa, retomando pontos, questionando significados – alguns exemplos: no momento em 

que se trata da autobiografia, há uma brincadeira com o nome, na qual os sobrinhos da Charlô 

dizem que vão escrever uma chatobiografia e uma mentirografia; na página em que há a 

explicação do gênero provérbio, os passarinhos sugerem que Charlô deveria ter mandado para o 

Felpo o ditado “quem não deve não treme”; quando aparece a explicação sobre cartão postal, os 

sobrinhos gêmeos questionam o significado da sigla CEP, teorizando se não seria a sigla para 

Coisas Estranhas Poraí – e, ainda, brincando com os poemas criados por Felpo. 

No que diz respeito às explicações sobre os gêneros discursivos, elas aparecem dentro de 

um quadro colorido, destacado dos outros conteúdos na página, trazendo um breve esclarecimento 

sobre o gênero. Como ilustra a ilustra a imagem abaixo. 
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Figura 1 - Explicação sobre o gênero Fábula 
 

 

Tal explanação apresenta linguagem simples e objetiva, corroborando, ainda com a 

indicação da editora para leitores a partir de nove anos, situados no quarto ou quinto ano do Ensino 

Fundamental I. 

Mais a frente, seguido do P.S. o livro apresenta o P.P.S, esse paratexto tem a função de 

agradecer aos envolvidos na produção do livro e, ainda, funciona como “trava de segurança” ao 

afirmar que as explicações do P.S., na verdade, não explicam nada. Como ilustra a figura a seguir: 
 

Figura 2 - P.P.S. da obra Felpo Filva, de Eva Furnari. 

 

 

Diferentemente do P.S, o P.P.S. é mais breve, não apresenta diálogo e nem ilustração, 

apenas a caixa contendo as informações acima. Notamos que a linguagem também difere, já que, 

enquanto o P.S destina-se aos leitores infantis, o P.P.S estaria voltado aos leitores adultos, 

normalmente mais preocupados com questões de acuidade em relação às informações sobre os 

gêneros. Ambos são partes integrantes do livro, não podendo existir sozinhos fora da obra, 

entretanto, o P.S. está mais relacionado à narrativa e o P.P.S, ao P.S., é por esse motivo que 

consideramos o P.P.S como um posfácio do posfácio, e não ambos como posfácios do texto. 
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CONCLUSÃO 

 

Este trabalho teve por objetivo analisar dois elementos paratextuais contidos no livro Felpo 

Filva, de Eva Furnari, a saber: o P.S. (que consideramos como um posfácio da narrativa) e o 

P.P.S. (que identificamos como sendo um posfácio do posfácio). Para tanto, utilizamos como 

arcabouço teórico os conceitos de Genette e buscamos guiar nossa análise de acordo com as 

perguntas estipuladas pelo autor, a saber: onde se localiza o elemento paratextual? Quando ele 

aparece no objeto livro? Quem o escreveu e para quem? Qual sua função? E, finalmente, 

como ele é constituído, isto é, ele é textual ou iconográfico? 

Diante dessas questões, concluímos que os paratextos analisados se localizam ao fim da 

narrativa; surgiram juntamente com a obra, em sua primeira e única edição; foram escritos pela 

própria autora e para os leitores infantis fluentes; e sua função pode ser problematizada, uma vez 

que a autora não deixa explícito o motivo pelo qual escreveu os paratextos. Por último, a 

constituição dos paratextos se dá de maneiras diferentes: o P.S é constituído por ilustrações, 

diálogos e breves explicações sobre cada gênero discursivo contido na narrativa; já o P.P.S. 

apresenta apenas elementos verbais. 

Por fim, esperamos que este trabalho possa ser útil no campo dos estudos sobre paratextos 

e também para as pesquisar na área da literatura infantil, além de reconhecermos a importância 

de novas investigações sobre o assunto que visem ampliar e aprofundar os resultados obtidos 

neste trabalho. 
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Resumo: Um dos gêneros que a literatura infantil se apresenta às crianças é a poesia. E o 

gênero poético alicerça-se na harmonia entre som e imagem, expressos por meio da 

linguagem que lhes dá inúmeros sentidos, uma vez que a poesia impulsiona o leitor para ir 

além das palavras. Assim, o presente texto expõe parte de um trabalho de investigação 

vinculado ao Centro de Estudos em Leitura e Literatura Infantil e Juvenil (CELLIJ), da 

UNESP de Presidente Prudente, sob orientação da Profa. Dra. Renata Junqueira de Souza, 

com apresentação e análise de duas experiências de leitura do texto literário, a saber, dois 

poemas de Sérgio Capparelli. Para tanto, pretende-se atender aos seguintes objetivos: 

demonstrar a importância das estratégias de leitura para a formação do leitor; discutir 

formas de mediação de leitura literária na primeiríssima infância e analisar a mediação 

literária com os poemas “Vaca Amarela” e “Seu Lobo”. Metodologicamente, tem-se uma 

pesquisa qualitativa e de campo, executada sob a forma de um estudo de caso realizado na 

Bebeteca da Creche Anita Ferreira Braga de Oliveira, no mesmo município do oeste 

paulista. Este trabalho parte de dados coletados no primeiro semestre de 2016 por bolsistas 

de iniciação científica com apoio de doutorandas e da coordenadora do CELLIJ. As análises 

alicerçam-se em referenciais como Bajard (2014), Cabrejo-Parra (2011), Girotto e Silveira 

(2013), Mukhina (1996), Parreiras (2009, 2012), Prades (2012), Reyes (2010), Senhorini e 

Bortolin (2008), Souza e Bortolanza (2012), Tussi e Rösing (2009) e Vygotsky (1996). Os 

resultados evidenciam que as crianças conseguem estabelecer conexões e inferências, 

estratégias de leitura metacognitivas trazidas para o Brasil por Girotto e Souza (2010); e 

que os pequenos sentem prazer pelos momentos de narração, incluindo aquelas realizadas 

a partir de textos da poesia brasileira destinada ao público infantil. 

Palavras-chave: Literatura infantil. Estratégias de leitura. Mediação literária na educação 

infantil. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este texto demonstra a influência do gênero textual poesia aliado às estratégias de leitura 

metacognitivas (GIROTTO; SOUZA, 2010) para a formação do leitor literário desde a 

primeiríssima infância. Ele é resultado de investigação e mediação de bolsistas do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e vinculado ao Centro de Estudos em 

Leitura e Literatura Infantil e Juvenil (CELLIJ) da UNESP de Presidente Prudente. 

Por meio deste, divulgamos a análise de duas experiências de leitura dos poemas de Sérgio 

Capparelli: “Vaca Amarela” e “Seu Lobo”. As práticas foram desenvolvidas a partir de um estudo 

de caso, com abordagem qualitativa, e realizado no campo de pesquisa, a saber, a Bebeteca 

“Colunas do Saber”, localizada na Creche Anita Ferreira Braga de Oliveira, no mesmo município. 
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Os dados foram coletados durante o primeiro semestre do ano de 2016 por duas bolsistas PIBIC, 

assistidas por duas doutorandas e a coordenadora do CELLIJ, Profa. Dra. Renata Junqueira de 

Souza. 

No processo de formação do leitor é urgente que as crianças experimentem textos de 

qualidade estética, isto é, que não sejam sempre didáticos e “pedagogizantes”, como são os 

predominantes nas instituições de ensino, inclusive nas infantis. Os textos estéticos, como a 

poesia, asseguram a elas experiência imaginativa, percepção de visões diferentes de mundo a 

partir de vivências de sensações e emoções com ritmo próximo da música, sonoridade agradável, 

quase parecendo uma brincadeira (SOUZA, 2004). 

Em vista disso, há um vínculo afetivo entre o texto poético e as crianças, pois muito cedo 

elas entram em contato com a poesia por meio de canções de ninar, parlendas, brincos, 

mnemônias, lenga-lengas, trava-línguas, adivinhas, cantigas de rodas, entre outras, porque a 

poesia se manifesta primeiramente pela oralidade (DEBUS, 2006). 

Como bem defendeu Bamberger (1987), “se conseguirmos fazer com que a criança tenha 

sistematicamente uma experiência positiva com a linguagem [...], estaremos promovendo o seu 

desenvolvimento como ser humano” (p. 11). E nós diríamos mais: se conseguirmos oportunizar 

mágicas experiências com a linguagem literária, além de promovermos a humanização das 

crianças, favorecemos o nascimento de leitores. 

Para atingirmos nosso objetivo, apresentamos a seguir: a formação do leitor na 

primeiríssima infância, a importância das estratégias de leitura juntamente com algumas formas 

de mediação literária, discorreremos também sobre o gênero poesia e, por fim, descrevemos e 

analisamos a mediações com os textos poéticos de Capparelli. 

 

O LEITOR DA PRIMEIRÍSSIMA INFÂNCIA 

 

Aos educadores e aqueles que se responsabilizam pela educação dos bebês interessa 

entender como eles crescem, se desenvolvem e se transformam em adultos. Assim, a observação 

é fundamental para se compreender como pensam, sentem e expressam-se, quer dizer, é 

necessário investigar o que as crianças sabem, o que são capazes de realizar e como aprendem. 

Apesar de o bebê se desenvolver continuamente, passar de ações simples e inconscientes 

para outras complexas e conscientes, a rápida assimilação da linguagem e suas atitudes de 

autonomia evidenciam o desenvolvimento infantil e apresentam características individuais. No 

entanto, há algo comum: são crianças e transitam por etapas de desenvolvimento relativamente 

demarcadas. Afinal, “a criança herda a estrutura e o funcionamento do organismo. Possui 

desde seu nascimento um sistema nervoso humano, um cérebro capaz de se transformar no órgão 

da complexíssima atividade psíquica do homem” (MUKHINA, 1996, p. 36). Todavia, para que 

se torne homem, se humanize, uma vez que “a criança carece de um comportamento humano, 

carece das qualidades psíquicas que caracterizam o homem” (MUKHINA, 1996, p. 39), além da 

constituição cerebral, são indispensáveis boas condições de vida e educação, pois a criança 

assimila a cultura humana por meio das experiências sociais e com auxílio e mediação dos mais 

experientes. 

Se pensarmos no processo de desenvolvimento dos meninos e meninas, quando nascem, 

deparam-se com circunstâncias muito distintas daquelas quando viviam no útero de sua mãe. Para 

sobreviver a essa nova situação, o bebê necessita dos cuidados daqueles ao seu redor e de suas 

funções psicológicas superiores, de modo que todas as relações desse novo ser são relações 

vinculadas a outras pessoas, sendo o bebê, portanto, “um ser maximamente social” (VYGOTSKI, 

1996, p. 285). 
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Em vista disso, quem trabalha com a educação infantil precisa compreender o papel do 

meio no desenvolvimento da criança que é influenciado pela relação entre o meio e a criança 

(VIGOTSKI, 2010). 

 

ESTRATÉGIAS DE LEITURA E FORMAS DE MEDIAÇÃO NA PRIMEIRÍSSIMA INFÂNCIA 

 

As estratégias metacognitivas de compreensão leitora são instrumentos para o ensino 

efetivo de leitura nas instituições educacionais, pois são úteis para que as crianças compreendam 

o texto lido por/a elas. Estão para além da decodificação, no nível da compreensão. 

Durante o processo de leitura, isto é, de construção de significados, as estratégias são 

eficazes, mas também dependem do conhecimento prévio que as crianças possuem, do gênero do 

texto lido, do contexto em que a leitura acontece e de quais estratagemas são utilizados para 

construir sentidos à narrativa (SANTOS; SOUZA, 2011). De acordo com Pressley (2002), tais 

estratégias são uma metodologia norte-americana com gênese na metacognição, ou seja, é o 

conhecimento acerca do processo de pensar que leva ao entendimento do texto. 

As ações de relacionar o que se lê com suas experiências ou ser capaz de sintetizar as ideias 

principais de uma narrativa, por exemplo, utilizam-se das estratégias de leitura, que são: 

conhecimento prévio, conexão, inferência, visualização, sumarização, síntese e perguntas ao texto 

(GIROTTO; SOUZA, 2010). 

Os professores, inclusive os da Educação Infantil, precisam, então, apresentar às crianças 

como elas pensam quando leem; conversar, mostrando como as estratégias auxiliam a atribuir 

significados; preparar as aulas para ensinar tais habilidades de leitura, permitindo que as crianças 

pratiquem-nas; observar como cada uma supera suas dificuldades com as estratégias e planejar 

outras atividades que possibilitem a superação desses obstáculos. 

É na primeira infância que se inicia o contato das crianças com a cultura escrita, com a 

leitura. Assim, como os professores desse nível podem intervir nessa inclusão dos pequenos às 

vivências letradas, à leitura? 

De acordo com Mello (1999), para que se desenvolva a inteligência e a personalidade 

humanas, além da carga genética, é indispensável uma abundante experiência da criança, desde 

bem pequena, com os outros e com a cultura socialmente acumulada pelos homens. Desse modo, 

para a concepção histórico- cultural, o bebê transforma-se humano conforme intervém sobre a 

realidade, apropriando-se dela e modificando-a, ou seja, é a partir da relação dos pequenos com 

os objetos socialmente criados, como o livro e a leitura, que eles se humanizam. Em vista disso, 

a educação precisa asseverar a constituição de aptidões que são, a princípio, externas aos 

indivíduos, mas que são “[...] possibilidades incorporadas nos objetos da cultura” (p. 19). 

E como a criança precisa dos homens mais experientes para entrar em contato com os 

fenômenos sociais e culturais, os docentes possuem função medular nesse processo, visto que as 

aptidões, capacidades e habilidades de cada pequeno necessitam dos objetos e dos costumes 

predominantes na coletividade e essa mediação entre os menores e os produtos artísticos e 

científicos somente é possível se concretizada por um companheiro mais experiente: familiares, 

amigos ou professores. 

Tudo isso faz-nos relembrar que a criança conforme vai crescendo e interagindo com o 

mundo ao seu entorno, desenvolve-se amplamente e a linguagem exerce uma contribuição 

significativa nessa interação com meio. Nesse processo, a escola ou as instituições de educação 

infantil fornecem, como espaço educativo e social que são, a possibilidade de colaborar na 

formação e no desenvolvimento dos sujeitos desde a mais tenra idade, desde que possuam um 
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trabalho didático-pedagógico engajado em disponibilizar situações diversas e diversificadas de 

leitura aos pequenos, incluindo entre os textos lidos, o gênero poético. 

Afinal, ao pensar no trabalho pedagógico com a Educação Infantil, é preciso partir do 

pressuposto que os pequenos, mesmo aqueles que ainda não leem convencionalmente, são 

competentes para interagir com os mais diversos tipos de textos literários, sejam eles verbais ou 

visuais. Como defende Machado (2014), o mediador, ao considerar os textos de literatura, precisa 

estar aberto ao ato de leitura, de maneira que apenas empreste a voz às crianças e a leitura 

assemelhe- se à própria leitura delas e não a do adulto. Justamente por isso, o planejamento da 

mediação, mesmo que seja realizada com os menores da primeira infância, é fundamental para 

que se possa, de fato, explorar as características do gênero poético, bem como incitar nos 

pequenos a vontade de relacionar-se com o texto literário e partilhar suas vivências com os 

colegas. 

Corroborando com essa ideia, Bajard (2014) complementa: “Quando estão convencidos de 

que a qualidade da transmissão vocal depende do conhecimento prévio do texto, os mediadores 

fazem questão de ler previamente os livros antes de atuar” (p. 56). E é isso o que precisamos: 

professores que se convençam da importância e da qualidade da proferição dos textos literários 

como um todo e poéticos em especial. 

 

POESIA 

 

O homem consegue experimentar emoção, entusiasmo, pesar e empatia a partir da poesia, 

dos sons que são permeados de sentidos que acessam o ser humano, pois ela constrói um espaço 

significativo de relação com o próprio eu e com o outro (MICHELLI, 2014). 

Desse modo, intensificar as atividades com a poesia em nossas escolas e centros de 

educação infantil é importante para cultivar a sensibilização e, ao mesmo tempo, a compreensão 

analítica do mundo, do outro e de si mesmo que auxiliam na humanização da criança. 

Se buscarmos em Paz (1982) o que representa o gênero poético, teremos que ele se constitui 

a partir da união do som e da imagem que, ao se combinarem, manifestam inúmeros sentidos. 

Afinal, a poesia emprega a linguagem para ultrapassar as divisas linguísticas e possibilita uma 

nova forma de ver o mundo. Assim, o texto poético fala sobre as coisas, sentimentos, realidades 

entre tantas possibilidades, de uma forma que a linguagem corriqueira e cotidiana não consegue 

(MELLO, 2002). 

A sonoridade da maioria dos poemas para a criança estabelece uma porção de ludismo, pois 

os poemas folclóricos como as cantigas de roda, adivinhas, trava- línguas, parlendas, entre outros 

possuem o caráter da simplicidade por meio de repetições, versos curtos, rimas, onomatopeias, 

aliterações e o ritmo marcante. Como bem definiu Coelho (2000), “a nova poesia infantil descobre 

a palavra como um jogo, uma brincadeira com a fala, com a pura sonoridade” (p. 243). 

Além das questões pertinentes ao gênero como sua estrutura, musicalidade, fantasia e 

linguagem afetiva, a apresentação de bichos diversos na produção poética para a infância encanta 

o olhar das crianças. Dado este constatado pelas acadêmicas PIBIC durante parte da pesquisa 

divulgada neste texto e que apresenta atividade com os poemas “Vaca Amarela” e “Seu Lobo”. 

Girotto e Souza (2010), embasadas em Foucambert (1994) e Jolibert (1994), defendem que 

os pequenos aprendem a ler, lendo. E mesmo que não consigam fazê-lo convencionalmente 

carecem de leitura, seja aquela realizada por eles mesmos a partir de imagens de narrativas 

conhecidas ou aquela na qual um leitor proficiente efetiva o ato de proferir o texto escrito a eles. 
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Por isso, situações de partilha de leitura em voz alta para as crianças da Educação Infantil são 

cruciais para sua formação enquanto leitoras. 

No que se refere à exploração da linguagem poética, Machado (2014) afirma sobre a 

importância de se preparar inclusive a forma da leitura a ser realizada com os pequenos da 

primeira infância, observando-se a cadência expressiva das palavras, buscando sua sonoridade e 

ritmo, bem como exprimindo inflexão de voz adequada para que seja possível até a memorização 

das crianças dos textos poéticos. 

A esse respeito, Paiva, Paulino e Passos (2006) asseveram que o poema pode ser “narrativo, 

contando uma história a cujo enredo, tempo, espaço, narrador e personagens se acrescenta um 

ritmo melódico” (p. 32). E isso aliado a outras experiências de leitura das crianças com diversos 

gêneros como contos de fadas, contos populares, fábulas, lendas entre outros, constituirá a base 

das vivências leitoras nesse processo de formação dos pequenos. 

 

EXPERIÊNCIAS DE LEITURA: VACA AMARELA E SEU LOBO (SERGIO CAPPARELLI) 

 

Na Bebeteca “Colunas do Saber”, localizada na Creche Anita, em Presidente Prudente, 

bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), realizaram a 

mediação da leitura das poesias “Vaca Amarela” e “Seu Lobo”, de Sérgio Capparelli com as 

crianças da Educação Infantil, publicados nos livros Boi da Cara Preta e 111 Poemas para 

Crianças, respectivamente. 

Para facilitar a compreensão da análise proposta, apresentam-se as duas poesias: 

 

Vaca Amarela 

Vaca amarela fez cocô na panela, 

cabrito mexeu, mexeu, quem falar primeiro comeu o cocô dela.Seu Lobo 

Seu Lobo, por que esses olhos tão grandes? 

Pra te ver, Chapeuzinho. 

 

Seu Lobo, pra que essas pernas tão grandes? 

Pra correr atrás de ti, Chapeuzinho. 

 

Vaca amarela, sutiã de flanela, 

cabrito coseu, coseu quem se mexer primeiro pôs o sutiã dela. 

 

Vaca amarela fez xixi na gamela, 

cabrito mexeu, mexeu, quem rir primeiro bebeu o xixi dela. 

 

Vaca amarela cuspiu da janela, 

cabrito mexeu, mexeu, quem piscar primeiro lambeu o cuspe dela. 

 

Seu Lobo, por que esses braços tão fortes? 

Pra te pegar, Chapeuzinho. 

 

Seu Lobo, pra que essas patas tão grandes? 

Pra te apertar, Chapeuzinho. 

 

Seu Lobo, por que esse nariz tão grande? 

Pra te cheirar, Chapeuzinho. 

 

Seu Lobo, por que essa boca tão grande? Ah, deixa de ser enjoada, Chapeuzinho. 

 

No livro Boi da Cara Preta, encontram-se poemas com versos extraídos da cultura oral e 

folclórica com temáticas que envolvem animais, e brincadeiras com a linguagem, tendo como 
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recurso constante o humor. Já o livro 111 Poemas para Crianças trata-se de uma antologia com 

alguns dos melhores textos poéticos de Capparelli, selecionados pelo próprio autor, publicados 

em outros títulos anteriormente a seu lançamento. A obra apresenta poesias que cativam pela 

emoção, mas também pela ludicidade e brincadeiras com as palavras, além de destacar situações 

cotidianas com temas de animais e natureza. 

A mediação do poema “Vaca Amarela” foi realizada com recitação da poesia pelas duas 

bolsistas, que intercalaram a proferição das estrofes. Durante a narração deste texto, foi possível 

observar a ativação do conhecimento prévio das crianças, pois algumas já conheciam a 

brincadeira popular Vaca Amarela, originária da parlenda com o mesmo nome, e associaram-na 

à poesia. 

Além disso, houve realização da estratégia de conexão texto-texto quando um dos meninos 

do Maternal 2, apresentou às pesquisadoras e às crianças da turma outra versão da brincadeira, 

Vaca Marrom: “Vaca marrom, quem falar primeiro leva dois beliscões”, ou seja, novamente foi 

possível observar o conhecimento prévio sobre a poesia e principalmente com a temática vaca 

proveniente da tradição folclórica, fatos que facilitaram a contação. 

As crianças demonstraram bastante entusiasmo quando as pesquisadoras recitavam os 

trechos “inusitados” ou “proibidos” como: “Quem falar primeiro comeu o cocô dela”; “Quem 

falar primeiro pôs o sutiã dela”; “Quem rir primeiro bebeu o xixi dela”; “Quem piscar primeiro 

lambeu o cuspe dela”, manifestaram isso com muitas risadas e olhares cúmplices de diversão. 

O impacto na formação leitora e no repertório cultural das crianças foi tão positivo que 

mesmo depois de inúmeras mediações, as crianças ainda proferiam o poema “Vaca Amarela” para 

aquelas que insistiam em conversar, atrapalhando o momento da contação, ficassem quietas e 

prestassem atenção aos textos partilhados. 

A poesia “Seu Lobo” foi lida e não recitada, mas do mesmo jeito que em “Vaca Amarela”, 

as pesquisadoras intercalaram as falas, isto é, uma foi a personagem Chapeuzinho e a outra, o 

Lobo. 

Esta mediação também foi muito produtiva, pois as crianças novamente realizaram conexão 

texto-texto ao relacionarem a segunda poesia à história de Chapeuzinho Vermelho. Uma prova é 

que, ao final da história no poema, no trecho “Seu Lobo, por que essa boca tão grande?”, devido 

ao fato de terem ficado amedrontadas, havia um grande número de crianças escondido atrás das 

mesinhas da bebeteca como se isso fosse defendê-las do lobo mau. Provavelmente, pensaram que 

o lobo comeria Chapeuzinho como ocorre em uma das versões mais conhecidas deste clássico 

infantil. 

Desse modo, a partir da análise das intervenções literárias com as poesias “Vaca Amarela” 

e “Seu Lobo”, ambas de Sergio Capparelli, foi possível constatar que as estratégias de leitura mais 

presentes foram conexão e inferência. Possivelmente as mais utilizadas também pelos adultos e 

leitores com mais proficiência e maturidade. 

Todavia, além dessas duas mencionadas, no caso específico da narração de “Seu Lobo”, 

depreendemos que a estratégia de visualização, do mesmo modo, apareceu, pois as crianças 

procuraram esconderijo provavelmente devido ao fato de visualizarem mentalmente o lobo mau 

a se aproximar para comê-las, a exemplo do que houve com a personagem Chapeuzinho no conto 

de fadas original. 

Além das diferentes maneiras de apresentar o texto às crianças: lendo em voz alta ou 

recitando sem o apoio do suporte, em todas as ocasiões, antes ou após a narração, os livros eram 

apresentados às turmas, bem como seu autor e ilustrador para que elas soubessem que as 

narrativas interessantes, divertidas e que emocionam tem moradia certa: o suporte livro. Neste 

momento, foi importante explorar adequadamente as capas, mostrando-as às crianças e 

formulando questões acerca de seu conteúdo. 
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As crianças também foram estimuladas a levantar hipóteses, mesmo que mentalmente, 

quando as pesquisadoras abriam perguntas acerca da capa ou sobre o enredo da narrativa, e aqui 

é interessante dizer que mesmo que o pequeno ainda não seja capaz de verbalizar as respostas a 

tais questionamentos, ele pode instigar o pensamento infantil, afinal o “cérebro do bebê tem um 

número muitíssimo maior de neurônios que o do adulto e está habilitado a estabelecer inumeráveis 

conexões, em razão das experiências que o meio lhe oferece” (REYES, 2010, p. 19). 

 

CONCLUSÃO 

 

Ao oportunizar as mediações literárias com os poemas “Vaca Amarela” e “Seu Lobo”, de 

Sergio Capparelli, as pesquisadoras e bolsistas PIBIC do CELLIJ da UNESP de Presidente 

Prudente, verificaram o total envolvimento das crianças, tanto pela forma como foram realizadas 

as intervenções, como pelos textos poéticos sonoros, divertidos e relacionados às suas 

experiências. 

No entanto, como a literatura, em geral, e a poesia, em especial, colaboram para a 

humanização das crianças, os professores precisam intervir na formação de leitores, aproximando 

os pequenos dos livros e seus textos literários e poéticos, mediando a experiência estética e os 

aprendizados advindos dela. 

Além disso, explorar as estratégias de leitura conexão, inferência e visualização, por 

exemplo, pode ser o início da proficiência leitora desses pequenos que, desde a mais tenra idade, 

já aproveitam seu conhecimento prévio para construir significados para os textos que ouvem ou 

“leem”, dito de outro modo, ao explorar gêneros variados, incluindo a poesia, mesmo na primeira 

infância, o professor, além de ter a oportunidade de utilizar-se das estratégias metacognitivas de 

leitura para auxiliar na compreensão e formação de crianças leitoras, ainda amplia o repertório 

delas que, certamente, em outras ocasiões será acessado para diferentes construções de sentido 

em novos textos e em sua própria vida. 
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Resumo: O presente trabalho nasce nas atividades desenvolvidas por um grupo de bolsistas 

de um programa de iniciação à docência do curso de Pedagogia/Seropédica da UFRRJ – 

PIBID. Tal projeto vem trabalhando com os anos iniciais, com o objetivo de valorizar 

memórias, individuais e coletivas (BENJAMIN, 1987), no sentido de compreender a história 

local, tendo como objeto de estudo a literatura infantojuvenil. Partimos da importância dos 

conceitos de exemplaridade e de ficcionalidade, presentes nessas obras, como fundantes no 

processo de autoconhecimento e de formação da identidade que as crianças, desde muito 

pequenas, já buscam. É como se a experiência ainda incompleta da realidade pudesse ser 

preenchida através dos textos literários, conferindo aos pequenos uma história, um nome, 

um vínculo (ZILBERMAN, 1985). Durante a pesquisa-ação, na efetivação das atividades do 

PIBID, utilizamos também a literatura oral, em seu conceito de patrimônio (TOPA, 2000), 

com canções, cantigas, trava-línguas e parlendas para resgatar e valorizar a cultura popular 

e a memória local, potencializando o processo de ensino e de aprendizagem de determinados 

conteúdos sociais (TRIPP, 2005), por sua elaboração lúdica da linguagem. A partir da 

realização deste projeto, tem sido possível observar não só respostas positivas partindo das 

crianças, como também o enriquecimento da formação acadêmica dos bolsistas, por terem 

tido até então a oportunidade de serem mediadores da literatura como docentes em 

formação, segundo pontua Hunt (2010), quando nos esclarece sobre a limitação da 

literatura nos espaços escolares. Acreditamos, por fim, que esta experiência nos tem levado 

a conduzir nossas práticas futuras de uma maneira diferente da qual tem sido conduzida até 

então. 

Palavras-chave: literatura infanto-juvenil. memória e identidade docente. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho é fruto das atividades que vêm sendo desenvolvidas em turmas dos 

anos iniciais, por meio de um projeto fomentado pelo Programa de Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência – PIBID. Tal programa se difere de outras experiências formativas por 

permitir que o Bolsista se insira como mediador da prática docente no contexto da sala de aula. 

Com a intenção de buscar, junto às crianças, o resgate da memória e da identidade, tal projeto visa 

trabalhar por meio da literatura infantojuvenil, justamente devido à exemplaridade e à 

ficcionalidade presentes nessas obras, que podem auxiliar no autoconhecimento e na identidade 

que os pequenos desde cedo buscam. Afinal, segundo Sisto (2001), o homem já nasce praticamente 

contando histórias e está inserido numa história que o antecede e com certeza irá sucedê-lo. 

Assim, com a intenção de valorizar a memória, individual e coletiva, buscamos junto às 

crianças a história guardada na memória familiar, por meio da língua que falam, uma vez que 

ainda não são oficialmente alfabetizadas, embora letradas (SOARES, 2003). As parlendas e os 

trava-línguas, na literatura oral, representam uma compreensão inicial para a criança sobre o seu 

lugar e a sua identidade, e uma das formas verbais que ficam na memória adulta. Por compor 
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nossa memória através de momentos que desde pequenos vivemos, as parlendas e os trava-línguas 

nos são comuns por sua graciosidade e por seu ritmo, cabendo apenas resgatá-los. Logo, movidos 

pelo desejo de buscar junto às crianças esse resgate, as parlendas e os trava-línguas foram 

escolhidos justamente por trazerem significativa carga de tradição cultural popular, que podem 

auxiliar no autoconhecimento e na construção de reminiscências do imaginário social de uma 

determinada época sobre diferentes grupos que compõem uma sociedade. 

Nesse sentido, refletir sobre a importância de se utilizar esses recursos linguísticos na vida 

das crianças para resgatar memórias adquiridas no decorrer de sua existência, que permearam e 

permeiam a construção de sua identidade é de suma importância. Oferecer aos alunos a 

oportunidade de participar de práticas de leitura com textos que já memorizaram, como parlendas, 

adivinhações, canções, cantigas populares, quadrinhos, trava-línguas, poemas e tantos outros, é 

fundamental, pois a linguagem é simples, sem ser menos elaborada, e, ao mesmo tempo, atraente 

e familiar ao discurso da criança, podendo promover, assim, o desenvolvimento da oralidade, além 

de avanços na leitura e escrita. 

A busca da identidade nas crianças, no entanto, não é algo facilmente construído. Segundo 

Lajolo (2008), a própria noção de criança também é alterada com o tempo; e embora a literatura 

infantojuvenil seja atemporal, ela precisa estar articulada com os anseios da criança se quisermos 

que sua identidade e sua memória possam ser representadas por essa arte. Logo, por se tratar de 

uma turma ainda não alfabetizada escolarmente, mas já inserida na cultura escrita, como já 

dissemos, a literatura oral – através de textos próprios ou por outros também lidos – foi escolhida 

por representar essa autoria coletiva, que não resulta de uma individualidade. Pelo contrário: é 

fruto de um árduo trabalho de recriação, de busca de memória e esse trabalho, embora não seja 

tão simples tem sido realizável através do projeto. Para além disso o projeto perpassa caminhos 

que não se findam com as crianças que são seu público alvo, os bolsistas mediadores do projeto 

também se constroem enquanto docentes em formação, pois ao terem a literatura como objeto de 

estudo, adquirem uma visão menos limitada em relação a maneira que a mesma vem sendo 

conduzida em sala aula. Desta forma, práticas futuras são redefinidas por meio de um olhar que se 

modifica a partir das práticas atuais. 

 

METODOLOGIA 

 

O desenvolvimento das atividades ocorre pela experiência vivida e compartilhada entre 

alunos e professores supervisores de uma Escola Municipal em Seropédica. De forma coletiva, 

todo o planejamento do projeto contou com uma pesquisa-ação, em que as alunas bolsistas não 

apenas deram continuidade à sua formação docente, mas procuraram intervir, de alguma forma, na 

realidade encontrada – considerando-se também os demais envolvidos, como os alunos da 

educação infantil, como sujeitos pesquisados e participantes dessa construção coletiva. O 

desenvolvimento metodológico foi realizado em dois momentos distintos, mas complementares: 

na Universidade, com a professora coordenadora do grupo, através das escolhas e discussões das 

obras a serem utilizadas na escola onde primeiramente, refletimos sobre a importância de utilizar 

a literatura infantojuvenil como instrumento metodológico, analisando assim o contexto de seu 

surgimento, bem como a sua inserção no recinto escolar, tendo esta analise como base para 

dinâmica de realização das atividades e para o registro das observações, além da escolha da base 

teórica do projeto. 

O segundo momento, concomitantemente, vem ocorrendo na escola, junto à professora 

supervisora do grupo, a partir da conversa inicial das obras, quanto à melhor forma de desenvolver 
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as ações com as crianças, em função do perfil da turma – em dois dias por semana, as bolsistas 

conseguem planejar e executar as propostas, avaliadas antes da continuidade do projeto. 

Para tal, foi realizado previamente um trabalho de observação ao longo de 

aproximadamente duas semanas, através do qual se pôde observar a rotina/o cotidiano da turma, 

bem como a maneira pela qual é regida pela professora e pela direção da escola. Essa fase do 

trabalho teve muita importância no direcionamento das atividades na escola, posteriormente 

realizadas, pelo fato de proporcionar a interação das bolsistas com as crianças, com a professora e 

com a equipe escolar como um todo, além de ter sido possível adequar o projeto à realidade que 

a escola tem de fazer uso de materiais reciclados para construção de recursos e de materiais 

didáticos – numa tentativa de intervir, sem interferir hierarquicamente no contexto daquele 

espaço. Ademais, pôde-se associar o conteúdo do projeto à matriz curricular da turma de forma 

que o mesmo fosse também contribuinte para o desenvolver da aprendizagem do conteúdo 

apresentado pela professora naquele momento. 

Acreditamos, como pontua Tripp (2005), que tal modelo metodológico, no campo 

educacional, representa uma estratégia para o desenvolvimento dos próprios professores quanto 

ao seu ensino. Pela própria característica do Programa, a participação na escola, por conta da 

iniciação à docência, já tende a fazer daquele mesmo espaço um campo de investigação das 

bolsistas, a partir de suas próprias práticas e do que fora planejado pelo projeto do Curso de 

Pedagogia. Trata-se da prática contextualizada pela teoria e, ao mesmo tempo, pelo tripé pesquisa-

ensino-extensão efetivamente realizado ainda na formação acadêmica inicial. 

Utilizamos, como suporte metodológico, a contação de histórias, tanto por seu caráter oral, 

quanto por acreditar que todos nós nascemos em meio às histórias, nos reconhecemos nelas 

e, por isso mesmo, nossa vida se organiza, desde pequenos, por seus fios condutores – tecidos por 

nós ou por outrem (Sisto, 2001). Assim, com o decorrer do desenvolvimento das atividades 

passamos a estimular as crianças a criarem e recriarem histórias, parlendas, trava-línguas e 

canções, bem como permitir que os alunos escolhessem ser algum dos personagens das histórias 

lidas, os levando para o mundo da imaginação. Para facilitar o andamento das propostas, o grupo 

de cinco bolsistas foi dividido em dois subgrupos (G1 e G2), a fim de dar conta dos dois temas 

norteadores do projeto, a saber: identidade e memória, e de tentar, pela identidade, estimular o 

recurso memorialístico via parlendas e trava-línguas. 

A princípio foi realizada uma atividade coletiva de construção de crachás com ambos os 

grupos, para facilitar o reconhecimento do nome e da identidade individual, neste momento 

realizou-se a contação da história do livro Guilherme Augusto Araújo Fernandes, de Mem Fox 

(1995), que trata da história de uma criança que ajuda uma senhora a resgatar suas memórias. A 

leitura possibilitou às crianças entenderem o significado de memória, além de estabelecer relações 

entre a história lida e a proposta do projeto, o que estimulou um diálogo sobre as memórias de 

cada um. Posteriormente, os grupos foram assim nominados: Dando asas ao meu nome e ao meu 

lugar (G1), que trabalhou com o livro Quem soltou o Pum?, de Blandina Franco e José Carlos 

Lollo, cuja história trabalha com diversos trocadilhos, criando frases e situações a partir das 

trapalhadas de um cachorro cujo nome integra o título da obra. O trabalho com nomes ‘diferentes’, 

mas que marcam a identidade, foi muito realçado por essa contação com as crianças. 

Em seguida, utilizamos o livro Não!, da autora espanhola Marta Altés, que se trata também 

de um cachorro levado, que ‘pensa’ ser esse o nome dele em função de ser a palavra que seus 

donos mais pronunciam em sua direção o tempo todo. O fechamento da primeira etapa desse 

grupo foi com o livro A velhinha que dava nome às coisas, de Cynthia Rylant, cuja escolha ocorreu 

pela particularidade de a personagem principal dar nomes próprios aos objetos de que mais 

gostava, a começar pela casa. Todas as obras iniciais do G1 tiveram, pois, a intenção de priorizar 

a literatura escrita-oral em temas de reconhecimento construção do nome da criança como 
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identidade, a partir do real e do fictício (quem sou eu e quem eu gostaria de ser) para que 

chegássemos às formas mais elaboradas de parlendas e de trava-línguas do segundo grupo. 

Já no G2, intitulado Dos cantos e contos na educação infantil, as cantigas de roda foram 

escolhidas pelo grupo, pela facilidade de busca de memória, por meio da oralidade, de alunos 

ainda tão pequenos. A partir da música “Se eu fosse um peixinho”, foi montado, com a turma, um 

quebra-cabeças e um cartaz com o tema da música, nos quais o espaço do nome fora deixado de 

forma lacunar para que cada um o introduzisse em seu momento de participação na parlenda, no 

intuito de evidenciar a literatura oral-escrita nos contos de tradição oral e de folclore – resgate em 

memória de parlendas e de trava-línguas, antecipados e/ou provocados pelas histórias geradoras 

do G1. 

Como suporte didático, utilizamos o livro Turma da Mônica e o folclore brasileiro, de 

Maurício de Sousa pela editora Girassol, que faz uma seleção de várias parlendas e trava-línguas, 

além do livro Tinha uma velhinha que engoliu uma mosca!, de Jeremy Holmes, pela editora 

Manole, que é uma edição escrita de uma nova versão da história da “velha fiá” – que vem como 

uma memória oralizada da “velha a fiar”. Nesta nova versão, a velha engole uma mosca e para 

matar a mosca engole outros vários bichos, uma história circulante e sem fim, até que o fio 

condutor leva a velhinha à morte. A história traz em si uma variedade de rimas que, na verdade, 

brincam com a linguagem, assemelhando-se a uma parlenda e, ao mesmo tempo, a um trava-

línguas. Outro livro utilizado foi História em 3 atos, de Bartolomeu Campos de Queirós, pela 

editora global. Através de um trava-línguas também circulante – misturando, pois, parlenda e 

trava-língua a história é contada literalmente em três atos: o ato do gato, o ato do pato e o ato do 

rato, e gira em torno de trocadilhos feitos com as letras desses três animais, em que a cada 

possibilidade de troca de letra, no jogo da linguagem, há outro caminho possível a seguir no 

enredo escrito. 

Antes de ser um recurso pedagógico de conhecimento sobre a linguagem escrita, o intuito 

da utilização desses livros, no projeto, foi o de elaborar textos com a narrativa oral das crianças, 

inventados e ilustrados também por elas (a partir da provocação de modificarem as já 

existentes/criarem suas próprias parlendas/trava-línguas), mas escritos pelas bolsistas, gerando 

livros com particularidades de composição de textura para a faixa etária das crianças em questão 

– com capas de plástico, de pano, de papelão, além de audiobooks das parlendas/trava-línguas 

lidos e confecção de personagens em forma de bonecos como material complementar para a 

contação de histórias. No decorrer da execução do planejamento, vimos que o uso da brincadeira 

foi de suma importância para que o processo de inserção desse fio condutor do nosso trabalho 

fosse mais dinâmico e eficaz, pois a partir delas as crianças foram capazes de produzir seus 

próprios trava-línguas. Essa fase também se caracterizou de suma importância para que as 

bolsistas desenvolvessem e aprimorassem a habilidade de promover recursos didáticos 

pedagógicos e materiais para contação e recriação de histórias. Partindo, pois, da reflexão de que 

a brincadeira e o brincar em si possibilitam o processo de aprendizagem da criança, viabilizando 

a construção da reflexão, da autonomia, e da criatividade, explorá-la foi uma maneira de 

intermediar o resgate da memória e a construção/o conhecimento da identidade através das 

parlendas e dos trava-línguas, tecendo, segundo Sisto: 

 

Nossa convivência com o ritual de dar as mãos, como as palavras que se entrelaçam para compor 

a trama de um tecido textual! Feita a rede de fios e pavios, escolhemos a palavra como insígnia, a 

palavra que repercute, que nos revela (SISTO, 2001, p. 93). 

 

Por meio das atividades os bolsistas construíram junto as crianças um centro de memórias 

constituído por uma Bebeteca, na qual a maior parte dos materiais são produções das crianças 

(histórias, parlendas, trava-línguas e canções) e dos bolsistas (jogos e recursos didáticos para a 

contação e recriação de histórias). 
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PIBID: CONSTRUINDO MEMÓRIAS DOCENTES POR UM VIÉS LITERÁRIO 

 

Com o andamento do projeto, nos foi permitido construir uma memória docente tecida por 

livros e canções, constituída não apenas pelas obras selecionadas por nós, mas também pelas obras 

produzidas pelas crianças. O projeto é pautado em ciclo de reflexão/ação que nos leva a construir 

uma relação diferente da que tínhamos anteriormente com a Literatura, pois nos ampliamos 

enquanto futuros docentes à medida que a conduzimos tanto nos espaços da prática quanto da 

reflexão docente. Neste sentido, nos foi possível ver a maneira que a Literatura era conduzida no 

espaço em que atuamos e pudemos direciona- la de uma forma menos limitada, não apenas no que 

diz respeito a como apresentá-la para as crianças, mas também na visão que temos em relação a 

ela enquanto docentes em formação. Partindo do referencial teórico de Kramer, confirmamos a 

evidência de que a memória docente em construção tem suma importância, pois, segundo a autora 

a perda da memória representa um dano pois, com isso, podem ser perdidas também as 

experiências necessárias para a construção do próprio futuro; ou, em outras palavras, da 

continuidade do seu presente (KRAMER, 1993). 

Em se tratando de uma experiência de construção da memória docente, esses danos se 

tornam ainda maiores por não envolver apenas as bolsistas propriamente, visto que quando o um 

educador ou educadora tem danos em sua formação, envolve consequentemente, todo o contexto 

educativo que irá percorrer. Quando não se evidencia a importância dessa construção de memória 

durante a formação, os valores atribuídos a ela tornam-se inválidos. Vale ainda ressaltar que tal 

experiência se torna ainda mais importante por se tratar de uma memória de docentes em formação 

que se debruça sobre a Literatura, pois “a maneira pela qual a literatura tem sido conduzida até 

agora tem limitado, e não expandido a vida das crianças” (HUNT, 2010). Ter essa experiência 

ainda enquanto docentes em formação, nos permitiu construir uma memória docente que 

futuramente será parâmetro para que na nossa prática venhamos valorizar contextos que 

proporcionem uma maior interação das crianças com os contextos da linguagem permitindo que 

elas tenham acesso ilimitado ao que a literatura pode lhes oferecer. 

 

IDENTIDADES EM FORMAÇÃO ENTRE LIVROS E CANÇÕES 

 

Por meio do projeto construímos uma identidade docente, pautada numa visão menos 

limitada em relação maneira a como a Literatura vem sido conduzida nas escolas. Essa percepção 

se tornou possível pelas características do próprio projeto, e do programa que viabiliza condições 

de reflexão teórica e prática uma vez que se faz tanto no espaço acadêmico na Universidade, 

quanto no espaço da prática educativa na escola. Essa construção permeada pela Literatura sendo 

conduzida não como um instrumento pedagógico com um fim específico, mas com o objetivo de 

proporcionar uma experiência de resgate de memória e identidade conduzida por um contexto de 

linguagem ampliado e ilimitado, nos fez enquanto docentes em formação perceber que oferecer 

esse tipo de experiência com a língua, de recontar histórias, criar histórias, canções, construir 

trava-línguas e parlendas, brincar com a língua, é fundamental para ampliar os contextos de 

linguagem das crianças e proporcionar uma experiência diferente das vividas até então. 

O projeto também se caracterizou uma construção coletiva de memória e identidade 

docente por meio das experiências individuais dos bolsistas, pois para além de selecionar as obras 

o grupo, planeja junto a partir das experiências literárias de cada um como leva-las às crianças, é 

como se a união das experiências de cada um se constituísse em um tecido único, para contar uma 

história, agora repensada com novos fios. Assim as experiências individuais com as obras se 

tornam mais ricas por se caracterizaram também por uma vivência coletiva de docentes em 

formação que pensam juntos a prática educativa, juntamente com a orientadora na universidade 

bem como com a orientadora na universidade. 
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Desta maneira, com o decorrer do projeto ampliamos também nossa experiência com a 

Literatura, repensando também a maneira de conduzi-la em sala de aula em práticas futuras. Esta 

se torna uma experiência muito importante uma vez que nos proporciona a oportunidade de estar 

em contato com a prática educativa, articulando-a com a teoria, refletindo sobre a mesma como 

educadores em formação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pelo presente estudo, pudemos vivenciar práticas de construção do fazer docente, pensado 

e refletido por licenciandos em formação, a partir de sua inserção no PIBID 

Pedagogia/Seropédica, da UFRRJ. Por ser contínuo, o projeto tem o intuito de proporcionar ao 

aluno e ao bolsista, na escola, a compreensão e a apropriação de sua identidade, pois compreende 

os sujeitos sociais como seres sociais e históricos. Com o uso da literatura infantojuvenil em sua 

grande e crescente variedade de obras, os textos puderam ser previamente selecionados, não 

apenas com intenção de fazer a reflexão sobre os temas identidade x memória, mas, sobretudo, 

para propiciar a formação continuada das próprias bolsistas. 

Como resultados imediatos, pudemos vivenciar práticas escolares de valorização da 

identidade e da memória, e um universo ainda pouco explorado para tais temas, como a educação 

infantil e o ensino fundamental, no primeiro segmento. Foi possível observar que as narrativas 

docentes, em relatórios, artigos e diários, são igualmente reveladoras de uma prática educativa 

que começa já na formação inicial, de forma continuada e/ou complementar, através do PIBID. 

Compreendemos, por fim, que programas e projetos como esse devem fazer parte de uma política 

contínua de formação docente, que procure articular mais propostas de formação continuada já 

na inicial, especialmente relacionada com práticas estéticas reflexivas. 
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GOETHE PARA CRIANÇAS BRASILEIRAS: O APRENDIZ DE 

FEITICEIRO E A TABUADA DA BRUXA. 

 

Lia Araujo Miranda Lima (UnB) 

 liaamiranda@gmail.com 

 

Resumo: Este artigo apresenta duas obras de J. W. von Goethe traduzidas no Brasil em 

edições ilustradas para crianças: O aprendiz de feiticeiro (Der Zauberlehrling) e A tabuada 

da Bruxa (Das Hexen-Einmal-Eins). A partir das abordagens descritivas da tradução, 

avaliamos como a posição de um autor no sistema literário de origem influi na maneira como 

sua obra é incorporada ao sistema de chegada, especialmente no que diz respeito à escolha 

do tradutor e às normas predominantes em sua prática tradutória. Aproveitaremos ainda as 

reflexões do próprio Goethe sobre a progressividade na criação poética, especialmente seu 

conceito de Bildung, a fim de compreender as condições que tornam possível a recepção de 

obras literariamente complexas pelo sistema infantil sem adaptações globais no nível 

textual. 

Palavras-chave: Goethe. Tradução. Literatura infantil. Bildung. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A transferência de obras do sistema literário adulto para o infantil tem-se dado 

historicamente por meio de adaptações – incluindo procedimentos de abreviação, localização, 

simplificação da linguagem, entre outros. Interessa- nos aqui examinar os casos em que um texto 

passa a ser dirigido ao público infantil pela sua publicação em um formato identificado com a 

infância, ainda que traduzido segundo normas mais identificadas com o sistema literário adulto 

que com o infantil. Para tanto, selecionamos dois textos de J. W. von Goethe publicados em 

edições ilustradas para crianças com traduções ditas integrais: O aprendiz de feiticeiro (Der 

Zauberlehrling) e A tabuada da Bruxa (Das Hexen- Einmal-Eins), ambos publicados pela Cosac 

Naify em 2006. A partir desses textos, investigamos as maneiras pelas quais obras canônicas da 

literatura adulta têm sido incorporadas à literatura infantil e traduzidas enquanto tal. 

A preocupação com as grandes liberdades assumidas pelos tradutores de literatura infantil 

é constante entre estudiosos da área. Omissões, cortes, explicações, acréscimos e outras 

tendências deformadoras (para usar o termo de Berman, 2013) são mais correntes na literatura 

infantil que na adulta. Na esteira do pensamento do sueco Göte Klingberg (1986), para quem a 

única forma possível de se traduzir para crianças seria a aderência ao texto fonte, muito se tem 

discutido o alto grau de manipulação ao qual está sujeita a literatura infantil. 

Zohar Shavit (1986) reconhece essas liberdades como norma prevalente no sistema literário 

infantil e as atribui ao seu estatuto inferior no seio do polissistema literário. Shavit observa que o 

sistema infantil atua como um repositório de normas em declínio no sistema não infantil: 

 

Essas liberdades já foram a norma predominante na tradução de livros adultos. Mas muito depois 

de deixarem de existir na literatura adulta, elas foram e ainda são aceitas, se não predominantes, 

no sistema infantil, não apenas por causa de sua natureza autoperpetuada, mas também por causa 

de sua imagem na sociedade.109 (1986, p. 112) 

                                                 
109 “Those liberties were once the prevalent norm in translation of adult books. But long after they had 

ceased to exist in adult literature, they were and still are accepted if not prevalent, in the children’s system, 

mailto:liaamiranda@gmail.com
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Mais recentemente, seguindo as discussões acerca da necessidade de se instituir um cânone 

para a literatura infantil, Emer O’Sullivan (2005) identificou mudanças nas práticas tradutórias, 

passando o sistema literário infantil canonizado a adotar como norma o respeito à integridade do 

original. A atualidade da pesquisa sobre clássicos da literatura infantil é acompanhada por um 

interesse na definição de um cânone para essa literatura, surgido na década de 1980. Para 

Kummerling-Meibauer (1999), a transcendência etária é um dos critérios mais marcantes de 

canonicidade. A ambivalência revela uma complexidade de estrutura e significado que desperta 

o interesse do leitor adulto – que, em última instância, é quem definirá quais obras são canônicas. 

Entretanto, a empreitada de delimitar as fronteiras do que pode ser qualificado como 

literatura infantil, um conjunto de obras destinadas a um público que não pode ser definido com 

precisão, nem sempre se mostra evidente. As obras tratadas neste artigo, originalmente destinadas 

ao leitor adulto em seu alto grau de literariedade, foram deslocadas para o universo infantil por 

meio de sua publicação em edições ilustradas, sem adaptações globais no nível textual. O que 

permite que textos redigidos, a priori, sem um público infantil em mente possam ser incorporados 

pelo sistema infantil? E, ao migrarem para outros sistemas linguísticos, como eles são traduzidos? 

Hannabuss (1998) emprega o termo adoção para se referir à apropriação, pela literatura 

infantil, de obras literárias que não foram inicialmente redigidas para crianças. Segundo o autor, 

toda adoção envolve um processo de adaptação, seja ela no nível textual ou não. A ilustração ou 

a reilustração são formas de mediar esses textos para que sejam aceitos e compreendidos pelo 

público infantil. Em sua interação com o texto, as ilustrações o transformam: 

 

A adoção e a adaptação são aspectos complementares do processo de provisão de leitura que ocorre 

em um meio cultural diversificado, no qual divisões rigorosas entre a leitura infantil e a adulta são, 

em última instância, impossíveis de se fazer.110 

(HANABUSS, p. 417) 

 

As obras selecionadas oferecem importante contraste para análise. O aprendiz de feiticeiro 

apresenta a tradução contemporânea de Mônica Rodrigues da Costa, destinada especificamente a 

uma edição infantil, e é ilustrada pelo brasileiro Nelson Cruz. A tabuada da bruxa, por sua vez, é 

um extrato de Fausto, ilustrado por imagens nonsense do autor alemão de literatura infantil Wolf 

Erlbruch, com a mesma tradução que Jenny Klabin Segall produziu entre 1943 e 1949 para a 

versão integral da obra111. 

 

O APRENDIZ DE FEITICEIRO 

 

A tradução integral de Der Zauberlehrling, de 1797, chega tardiamente ao Brasil, depois 

de uma larga tradição em adaptações. Trata-se de uma balada, gênero popular e primitivo que 

encantava Goethe e os românticos alemães por seu caráter misterioso. Se hoje o poema se tornou 

um clássico, inclusive em traduções intersemióticas para a música e o cinema, tampouco naquele 

fim de século se tratava de uma história nova. Apropriando-se de narrativas populares e folclóricas 

em sua criação poética, num espírito universalista que as mesclava a mitos gregos e cristãos, 

                                                 
not only because of its self-perpetuating nature, but also because of its image in society”. Todas as traduções 

são minhas 
110 “Adopting and adapting are complementary aspects of the process of reading provision which takes 

place in a diverse cultural setting where strict divisions between children’s and adult reading are ultimately 

impossible to make.” 
111 Atualmente, a Editora 34 detém os direitos dessa tradução. 
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Goethe participou, com Klinger, Schiller e Herder, de mudanças nas concepções clássicas da 

literatura (BRASIL, 1984, p. 15). 

A história do jovem aprendiz que, na ausência do mestre, opera feitiços que lhe são 

proibidos remonta aos anos 120-180 da era cristã, quando o sírio Luciano de Samósata escreveu, 

em grego, o diálogo Philopseudes (O amante das mentiras). A obra de Luciano difundiu-se na 

Europa a partir do século XII, traduzida para o latim. A última das dez histórias que compõem o 

diálogo, reproduzida na voz do aprendiz, em primeira pessoa, foi a inspiração para a balada de 

Goethe. O feitiço secreto que o personagem de Luciano consegue ouvir às escondidas traz à vida 

objetos inanimados. Por meio de uma simples palavra de três sílabas, o aprendiz ordena a um 

pilão que carregue água, mas é incapaz de fazê-lo parar. A casa é inundada, e o aprendiz decide 

partir o pilão em dois com um machado, a fim de evitar a fúria do mestre; contudo, cada uma das 

partes passa a carregar água por si só, duplicando a barafunda. O mestre retorna e transforma 

novamente em madeira inanimada o pilão encantado, sem punir o aprendiz. À parte a substituição 

do pilão por uma vassoura, o relato de Goethe é essencialmente idêntico ao de Luciano. 

O poema Der Zauberlehrling compõe a coletânea Sämtliche Werke – Gedichte 1 (Obras 

completas – Poemas 1), sem tradução no Brasil. Conforme levantamento realizado por Elfi Kürten 

Fenske (2014), confirmado por consultas a acervos de grandes bibliotecas brasileiras, entre elas 

a Biblioteca Nacional, além de sebos e livrarias, não há coletâneas completas de poemas de 

Goethe traduzidas no Brasil. Em Portugal, temos as antologias de Paulo Quintela (Poemas. 

Coimbra: Centelha, 1979) e João Barrento (Obras Escolhidas de Goethe. Poesia. Lisboa: Círculo 

de Leitores, 1993), porém nenhuma delas traz o poema em questão. A tradução de Mônica 

Rodrigues da Costa é, portanto, a única em português que se tem publicada até o momento. 

Na Alemanha, a história tem sido publicada em edições infantis e não infantis – no primeiro 

caso, quase sempre com o texto adaptado. A contemporânea versão de Barbara Kindermann foi 

traduzida no Brasil por Christine Röhrig sob o título consagrado de O aprendiz de feiticeiro112. 

Mencionamos ainda a adaptação livre da americana Barbara Hazen, com ilustrações do célebre 

Tomi Ungerer, publicada nos EUA em 1969. 

A edição que ora analisamos faz parte da coleção Dedinho de prosa, concebida pelo poeta, 

editor e professor da USP Augusto Massi e pelo ilustrador Odilon Moraes. A coleção, que circulou 

entre 2002 e 2015 – ano de encerramento das atividades da editora Cosac Naify – propunha-se 

apresentar aos jovens leitores textos de grandes autores brasileiros e estrangeiros, tais como 

Machado de Assis, Lima Barreto, Bocaccio, James Joyce e Goethe, ilustrados por artistas 

brasileiros. Conforme site da editora, “a seleção das histórias procura contemplar autores 

fundamentais da literatura brasileira e universal”, mantendo seus textos integrais, e é 

recomendada “para futuros leitores da coleção Prosa do Mundo”113. 

A proposta de manter textos integrais de grandes autores em edições nas quais a ilustração 

tem um peso importante, embora não seja inédita114, é parte de um movimento inovador na 

literatura infantil contemporânea. De uma parte, há a recente valorização do trabalho do 

ilustrador, elevando-o à categoria de autor. De outra, há uma reabertura da literatura infantil em 

direção a textos fundadores da literatura universal. 

                                                 
112 São Paulo: Cia. Ed. Nacional, 2009. 
113 https://editora.cosacnaify.com.br/SubHomeSeca/66/Dedinho-de-prosa.aspx. Acesso em 04/09/2015. O 

site da editora está fora do ar desde seu fechamento em dez/2015. 
114 A coleção Abre-te Sésamo, editada pela Record na década de 1980, tinha projeto semelhante, porém 

tendo como fonte uma coleção organizada pela Gallimard, da qual a Record reproduzia as ilustrações e o 

projeto gráfico. 
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A literatura infantil é resultado de um processo de diferenciação do polissistema literário, 

surgindo como sistema autônomo ao adquirir características que a opõem à literatura adulta (cf. 

SHAVIT, 1986). No século XX, a literatura infantil passou por um processo de estratificação cada 

vez mais refinado, tanto em relação à segmentação etária quanto ao desenvolvimento dos gêneros 

literários. É importante recordar que, em sua gênese, nos séculos XVIII e XIX, a literatura infantil 

se compunha de textos emprestados ao repertório comum, que possuíam em sua estrutura um 

apelo às crianças e adolescentes – a pedagogia, a aventura e, posteriormente, a fantasia. 

Nas origens da literatura infantil e do cânone ocidental moderno coincide o mesmo 

elemento popular e folclórico. Goethe aproveitou a tradição fáustica, nas formas oral e escrita, 

para compor sua obra-prima. O diálogo da literatura infantil com os grandes mestres da literatura 

universal é até certo ponto um movimento natural, de volta à origem, que serve para garantir a 

inovação e a heterogeneidade em um sistema extremamente vulnerável às forças do mercado e da 

pedagogia. 

Existe uma intenção deliberada de tornar ambíguo o destinatário oficial da coleção Dedinho 

de prosa. O próprio Odilon Moraes alerta para o fato de que uma obra ilustrada não é 

necessariamente uma obra infantil115, usando como exemplo O homem que sabia javanês, de 

Lima Barreto. A escolha dos textos, porém, não é aleatória, sendo possível identificar em cada 

um características que os tornaram elegíveis para figurar numa coleção ilustrada direcionada a 

crianças e adolescentes. Novamente a chave está nos elementos de aventura ou fantasia, oriundos 

do folclore e das tradições populares, e no caráter didático – não no sentido de apresentar morais 

baratas de maneira óbvia, mas de um projeto de facilitação da comunicação com o leitor. É nesse 

contexto que se situa a edição brasileira de Der Zauberlehrling. A obra apresenta o nome da 

tradutora na quarta capa, após um texto de apresentação que situa brevemente a obra de Goethe 

e, mais especificamente, o poema em questão. A apresentação explicita que se trata de uma edição 

bilíngue e introduz um pequeno comentário acerca das “fantásticas ilustrações de Nelson Cruz” 

(in GOETHE, 2006). 

O poema em alemão aparece ao final da obra, em uma única página, não se tratando de 

uma edição bilíngue com texto em paralelo. Isso dificulta a comparação dos textos e permite 

maiores liberdades à tradutora. Em seguida, a edição traz um glossário com termos possivelmente 

pouco familiares ao leitor mirim, seguido das biografias do autor, do ilustrador e da tradutora. 

Quanto a Cruz, a biografia menciona o prêmio Hans Christian Andersen recebido em 2004 

e assim descreve suas ilustrações: 

 

...levam o traço inconfundível de Nelson Cruz: a perspectiva em viés, os corpos alongados, criam 

um jogo de proporção que se acentua pela alternância de vinhetas e desenhos de página cheia. Dão 

a dimensão de um feitiço que se desenrola, pronto para – literalmente – inundar as páginas do 

livro. (in GOETHE, 2006, p. 30) 

 

O texto aponta ainda a influência do artista holandês Mauritz Escher (1898-1972) sobre o 

trabalho de Cruz, combinada ao “cenário da arquitetura urbana brasileira”. Essa “arquitetura 

urbana” é, na verdade, um aglomerado de casas na periferia de uma grande cidade, à beira de um 

rio canalizado que é um esgoto a céu aberto. A água que a vassoura vai buscar é uma água suja; 

o aprendiz tem a pele morena e lábios grossos. É este material visual brasileiro que a tradução de 

Costa vem acompanhar. 

                                                 
115 in GONÇALVES FILHO, Antônio. Ilustradores assumem o papel autoral. O Estadão de S. Paulo, 

Cultura e Artes, 17/02/2009. Disponível em: http://cultura.estadao.com.br/noticias/artes, ilustradores-

assumem-o-papel-autoral,325061. Acesso em 14/06/2016. 

http://cultura.estadao.com.br/noticias/artes
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A biografia da tradutora identifica-a muito mais com a cultura infantil que com a grande 

literatura ou a cultura alemãs. Jornalista e escritora de livros infantis, Mônica Rodrigues da Costa 

é uma tradutora eventual. As consequências de seu currículo sobre o trabalho operado a partir de 

um texto de grande complexidade literária são evidentes. 

Segundo a biografia resumida de Costa publicada ao fim do livro, 

 

A tradução de O aprendiz de feiticeiro foi um trabalho de quase quinze anos. O desafio maior foi 

adaptar a rima e a métrica do alemão para o sistema do português, mantendo o efeito de tensão 

criado à medida que o aprendiz perde o controle sobre o feitiço. Para isso, recorreu às consagradas 

traduções de Haroldo de Campos, além de ler (e muito) as obras do autor. (in GOETHE, 2006, p. 

31) 

 

Ilustramos o trabalho de Costa com os versos abaixo: 

 

 

Walle! Walle Água, cresce 

Manche Strecke, E transborda! 

Daẞ, zum Zwecke, Corre, entorna, 

Wasser flieẞe Cria bolhas! 

Und mit reichem, vollem Schwalle Agora esta tina: ferve! 

Zu dem Bade sich ergieẞe. E toda essa água escorra! 

 

A inspiração haroldiana não parece ter levado a uma tradução isomórfica (CAMPOS, 

1992), mas a uma recriação destituída da força poética do original. Embora não seja nosso 

objetivo esmiuçar aqui a tradução e apontar-lhe eventuais falhas, vale a pena mencionar algumas 

importantes concessões que Costa faz em seu trabalho. 

A primeira delas é a eliminação das repetições que aparecem em quase todas as estrofes 

pares: Walle! walle (ferve); Stehe! stehe! (ergue-te); Wehe! wehe! (Ai!); Besen! Besen! (vassoura). 

Na décima estrofe, a recorrência surge no início do segundo e do quarto versos: Will dich 

fassen,/Will dich halten (Quero apanhar-te,/Quero deter-te). A recorrência tem um valor estilístico 

marcante em Goethe, e neste poema em particular; seria esperado que ela fosse restituída pela 

tradução. A segunda concessão, que também diz respeito à recorrência, refere-se ao termo Wort 

(palavra), que aparece em três estrofes no alemão e em Costa está em apenas uma (embora 

repetida). Poderia parecer uma observação banal se a palavra perdida116, a palavra esquecida, não 

fosse o tema central do poema. A terceira concessão diz respeito à frouxa adesão à métrica e à 

pontuação, perdendo-se, em alguns momentos, a força rítmica provocada pela alternância das 

redondilhas maiores e menores com versos trissílabos em Goethe e descaracterizando o gênero 

da balada. A pontuação é recriada com grandes liberdades, e Costa chega até a acrescentar um 

verso à nona estrofe. 

Contudo, as deformações na tradução de Costa não são suficientes para qualificá-la como 

adaptação livre para crianças; é simplesmente uma tradução com limitações, que poderia ter sido 

publicada em uma edição não infantil. Não é um texto fácil à leitura das crianças, não há 

procedimentos importantes de explicitação, não há recato no uso dos vocábulos117. A deficiência 

                                                 
116 Celeste H. M. Ribeiro de Sousa tratou desse assunto na conferência “A palavra perdida e O aprendiz de 

feiticeiro, de Goethe” (2015, texto não publicado). 
117 Para justificar esta afirmação, confronto a tradução de Costa com a adaptação de Barbara Kindermann, 

na tradução de Christine Röhrig (São Paulo: Cia. Ed. Nacional, 2009): Abracadabra!/Faça e 

aconteça!/Água, apareça!/Jorre de montão!/Que a torneira se abra/e o meu banho seja bom. 
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do texto traduzido em refletir a poeticidade do original não se justifica pelo seu público, mas por 

uma insuficiência técnica da tradutora. 

Há que se reconhecer que o desafio era grande. Paulo Quintela, no prefácio à sua antologia 

poética de Goethe, assim lamenta e justifica a ausência desta e outras baladas na coletânea: 

 

[...] há nesta antologia uma falha grave: a de uma boa representação das baladas de Goethe. [...] 

Explicação? – Se é necessária, aí vai: – Simplesmente a consideração, que as tentativas existentes, 

em português e em outras línguas, confirmam, de serem insuperáveis as dificuldades de 

transposição. [...] Ninguém, mais do que eu, lamenta a ausência de maravilhas como Der Sänger, 

Erlkönig, Der Zauberlehrling, Die Braut von Korinth, Der Gott und die Bajadere .... Podia ao 

menos tentar, mas nem a isso me atrevi, por não me sentir capaz de lhes conservar o ritmo e a 

musicalidade que lhes são essenciais. (1949, p. 23. Grifos no original.) 

 

A escolha que a editora fez por um nome ligado à cultura infantil e não à literatura alemã 

será comentada mais adiante. 

 

A TABUADA DA BRUXA 

 

A tabuada da bruxa migra para a literatura infantil de maneira diversa. Os versos fazem 

parte da cena A cozinha da bruxa (Hexenküche), que compõe a primeira parte de Fausto: uma 

tragédia (Faust: eine Tragödie – Erster Teil). Escrita em 1788, a cena relata o rejuvenescimento 

do velho Fausto. Após os acontecimentos revolucionários ocorridos na França em 1789, Goethe 

incluiu adendos que “buscam reforçar a atmosfera desvairada que reina nessa ‘cozinha da bruxa’ 

com uma série de motivos que, para Goethe, apontam na direção do absurdo e do irracionalismo” 

(MAZZARI, 2004, p. 239). 

O fragmento que Erlbruch selecionou para ilustrar é uma declamação da bruxa a partir de 

um livro de feitiços. O título é extraído do último verso desta misteriosa tabuada: Das ist das 

Hexen-Einmaleins, literalmente, isto é a tabuada das bruxas. São treze pequenos versos, quase 

todos com quadrissílabos no original, que aqui vale a pena reproduzir integralmente, ao lado da 

tradução de Segall: 

 

Du mußt verstehn! Vê, por quem és! 

Aus Eins mach Zehn, Do um, faze dez, 

Und Zwei laß gehn, No dois e três 

Und Drei mach gleich, Um traço indicas 

So bist du reich. E rico ficas. 

Verlier die Vier! Põe fora o quatro! 

Aus Fünf und Sechs, Com cinco e seis, 

So sagt die Hex’, Diz a bruxa, fareis 

Mach Sieben und Acht, Sete e oito e a conta 

So ist’s vollbracht: Quase está pronta: 

Und Neun ist Eins, E o nove é um, 

Und Zehn ist Keins. Mas o dez é nenhum. 

Das ist das Hexen-Einmaleins. Das bruxas isto é a tabuada comum! 

 

Comentadores buscaram, em vão, o sentido oculto nestes versos, um dos muitos disparates 

distribuídos conscientemente por Goethe em sua obra (MAZZARI, 2004, p. 261). A insensatez e 
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o desvario do fragmento foram bem captados por Erlbruch em suas ilustrações nonsense. Erlbruch 

compõe as ilustrações a partir de recortes e colagens, escondendo números entre as figuras, alguns 

deles ao revés. Buscar um sentido nas ilustrações é empreitada tão inútil quanto tentar decifrar o 

poema. Há elementos lúdicos, como animais compostos por números. O pato, em forma de 5, e a 

caveira com um numeral 7 como foice são referência a outra obra de Erlbruch, O pato, a morte e 

a tulipa118. Há também remissões à história da arte, como no retrato da rainha, que acompanha o 

verso “E rico ficas”, e na página dupla onde se lê o verso “Mas o dez é nenhum”, onde a silhueta 

de um coelho salta entre colunas de arquitetura greco-romana – possível influência dos pintores 

surrealistas René Magritte e Giorgio de Chirico. 

O texto publicado na edição brasileira foi extraído da já mencionada tradução de Fausto de 

Jenny Klabin Segall, não havendo sido encomendada uma nova tradução específica para crianças, 

por mais estranho que o texto possa parecer. Largamente elogiado e comentado, o célebre trabalho 

de Segall ainda não se esgotou à análise dos estudos da tradução. Concentramo-nos aqui em 

avaliar o que permite a um texto redigido no seio da literatura adulta canônica passar, sem o filtro 

do tradutor para crianças, ao sistema infantil. 

 

BILDUNG E TRADUÇÃO 

 

Para falar das traduções de Goethe, recorramos a ele próprio enquanto pensador sobre a 

tradução. Em O divã ocidental-oriental119, Goethe apresenta um esquema triádico para os modos 

de traduzir poesia. A tradução idêntica, com ênfase no texto fonte não apenas em seu teor 

semântico, mas também na sua forma, seria a última possibilidade entre os três modos de traduzir, 

em contraste com o prosaico e o parodístico. Na tradução prosaica, apenas o estranhamento do 

conteúdo é mantido, enquanto o caráter poético da linguagem é deixado de lado. A tradução 

parodística, por sua vez, já é um modo preocupado com a forma, porém numa postura de 

imitação, reconstruindo metáforas e outras figuras de linguagem familiares ao leitor na 

língua de chegada. Esses dois modos não são vistos sob uma perspectiva negativa, mas 

como etapas necessárias para que se crie, na cultura alvo, um ambiente favorável à recepção da 

tradução idêntica, assim entendida: “o linguísticos e estilísticos – não necessariamente conhecidos 

– da língua e da cultura para a qual se traduz” (AZENHA JR., 2006, p. 55). 

Interessa-nos no modelo goetheano a concepção de um processo formativo, paralelo ao 

conceito de Bildung, da cultura alvo para a recepção de obras literárias traduzidas. Cada modo de 

traduzir corresponde a uma etapa na criação das condições de recepção necessárias ao modo mais 

elevado, a tradução idêntica. Este último, por trazer elementos estranhos não apenas no conteúdo, 

mas também na forma, provoca maior resistência por parte do público, cujo gosto ainda deve se 

adaptar a ele (BERMAN, 2002). 

Entendemos que os três modos de traduzir propostos por Goethe realizam-se, na prática, 

com várias nuances entre eles. O rigor na classificação das traduções em modos estritamente 

prosaicos, parodísticos ou idênticos, porém, é menos importante que a concepção da formação 

de um público receptor por meio de etapas graduais de contato com o outro e a possibilidade de 

esse receptor retornar transformado a sua língua e sua cultura de origem. 

                                                 
118 ERLBRUCH, Wolf. O pato, a morte e a tulipa (Enten, Tod und Tulpe). Trad. José Marcus Macedo. São 

Paulo: Cosac Naify, 2009. 
119 West–östlicher Divan (1814-1819). A edição brasileira, com tradução de Daniel Martineschen, está no 

prelo pela editora Estação Liberdade. 
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Se aliamos a Bildung do leitor de traduções à noção da literatura como um sistema, tal 

como postulado por Even-Zohar (1990), temos que um sistema literário se forma e se transforma 

por meio das traduções, e a cada etapa desse processo ele pode se tornar receptivo a novos modos 

de traduzir. Os modos anteriores, porém, não precisam ser descartados como inadequados, mas 

compreendidos como degraus para o acesso a formas de traduzir mais complexas e mais abertas 

ao não familiar, ao estranho, ao alheio. O próprio Goethe aponta para uma visão cíclica, na qual 

há sempre um retorno ao ponto de partida (BERMAN, 2002). 

Observamos, portanto, uma preparação, ou uma formação (Bildung) do sistema literário 

infantil, habituado a traduções aceitáveis, para a recepção de traduções adequadas, isto é, voltadas 

para o texto fonte (conforme Lambert & Van Gorp, 1985). As adaptações de O aprendiz de 

feiticeiro que antecederam a tradução integral em versos de Mônica Rodrigues da Costa, inclusive 

a animação de Disney, proporcionaram uma identificação prévia do leitor com a obra, um 

reconhecimento da narrativa. As edições contemporâneas de Fausto adaptadas para o público 

infanto-juvenil120 
e a versão em prosa de Raineke- Raposo por Tatiana Belinky (Cia das Letrinhas, 

1998, il. Odilon Moraes) também contribuem para tornar Goethe um nome cada vez mais familiar. 

No caso da Tabuada da bruxa, Erlbruch é o amigo em comum, capaz de apresentar Goethe às 

crianças. 

 

CONCLUSÃO 

 

Tendo apresentado o contexto que tornou possível a recepção de Goethe pelo sistema 

infantil, concluiremos com um retorno a O aprendiz de feiticeiro de Goethe-Cruz-Costa a fim de 

esclarecer em que ponto o projeto editorial escorrega e torna a ambivalência da obra não uma 

qualidade, mas um problema para sua adoção pelo sistema infantil. 

Parece não haver clareza, por parte dos editores, acerca da intenção da obra. Desde o projeto 

gráfico, passando pela ilustração, pelos paratextos e pela escolha do tradutor, a obra se mostra 

confusa em relação a seus interlocutores. Não há nela a unidade tão prezada por Goethe. Por um 

lado, o livro busca se afirmar como grande obra da literatura, apoiando-se no estatuto do autor e 

apelando ao público adulto por diversos recursos, entre eles as ilustrações sombrias, de 

perspectiva oblíqua pouco didática e a apresentação do texto original em alemão. Por outro, ele 

pretende se dirigir ao público mirim ao apresentar um glossário, ao trazer nas biografias um texto 

mais acessível para crianças e ao selecionar uma tradutora a partir do universo infantil. 

Com todas as suas incongruências, a obra tem importância notável no sistema literário 

infantil – e não apenas nele: é a primeira e única tradução publicada no Brasil de um poema 

fundamental de Goethe. E embora limitada em sua capacidade de mostrar não apenas o outro, 

mas o próprio poema enquanto indivíduo (cf BERMAN, 2002, p. 77), ela se apresenta como uma 

tradução integral, confiando, ao menos num nível teórico, na capacidade do sistema literário 

infantil – incluindo os mediadores de leitura e as próprias crianças – de receber a obra de um 

grande autor sem que ela passe pelo filtro de uma adaptação textual assumida. 

Embora traduzamos um montante considerável de obras ilustradas para pré-leitores e 

leitores em desenvolvimento (LIMA, 2015), muito provavelmente mais do que produzem os 

escritores e ilustradores nacionais, dados numéricos podem falsear nossa posição de importadores 

de literatura. Se traduzimos em excesso, não traduzimos o suficiente, pois o excesso é feito de 

                                                 
120 Angústia de Fausto, adaptado por Paula Mastroberdi (Rocco, 2004); Fausto 1, recontado por Cristine 

Röhrig (Girafinha, 2006, il. Lúcia Figueiredo); Fausto, recontado por Roberto Mussapi (FTD, 2009, il. 

Giorgio Bacchin); e Fausto: cenas de uma tragédia, adaptado por Cláudia Cavalcanti (Scipione, 2011, il. 

Carlos Fonseca). 
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muita subliteratura, enquanto livros essenciais jamais chegam aos pequenos leitores brasileiros. 

Se Goethe chega deformado, ao menos chega; e esta, esperamos, será apenas a primeira das 

traduções de O aprendiz. 

Buscamos com esta pesquisa abrir espaço para futuras investigações na seara do trânsito 

de obras entre os sistemas literários adulto e infantil, para a qual a tradução sempre contribuiu 

enormemente. A renovação da literatura infantil depende do constante retorno à herança cultural 

que o cânone representa, no espírito da Bildung. A abordagem conjunta da literatura infantil e 

adulta contribui para iluminar ambos os polos do polissistema literário. 
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LITERATURA INFANTIL, RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E 

REPRESENTATIVIDADE: OS MIL CABELOS DE RITINHA E OUTRAS 

HISTÓRIAS 

 

Luciana Monsores (Colégio Pedro II) 

Ana Carolina Lacorte (SME-Rio) 

 

O presente artigo tem como objetivo discutir o lugar das diferenças étnico- raciais e das 

culturas negras na prática pedagógica da escola pública, em especial, na Educação Infantil do 

Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, bem como apresentar uma das possibilidades estratégicas de 

respeito às diferenças, desconstrução de estereótipos negativos, construção/fortalecimento da 

auto-estima e valorização da identidade negra, através da leitura e contação de histórias que 

trazem a tona essas temáticas. 

A Literatura Infantil pode ser uma grande aliada no trato das questões étnico- raciais na 

Educação Infantil contribuindo para a valorização das culturas e belezas negras, bem como 

superação do racismo na escola e na sociedade. Atualmente, diversos livros de literatura infantil 

abordam culturas africanas, religiosidades afro-brasileiras e identidades negras. Apesar da 

literatura não necessariamente se pretender utilitária, essas obras acabam por contribuir com a 

sensação de pertencimento das crianças negras através da representatividade, mostrando-se, 

portanto, importantes instrumentos na promoção do respeito às diferenças e redução do 

preconceito com negras e negros e suas culturas. Assim, este artigo busca trazer um pouco do 

trabalho pedagógico desenvolvido em algumas turmas da Educação Infantil, do Colégio Pedro II, 

no Rio de Janeiro, entre os anos de 2014 e 2016, através da contação e leitura de histórias literárias 

infantis, que trazem ao leitor aspectos das culturas africanas e afro-brasileiras. Entre essas 

histórias estão Os mil cabelos de Ritinha, As Tranças de Bintou, Bruna e a Galinha D’Angola, O 

Cabelo de Lelê e o Espelho de Lelê, que colocam em voga a questão do cabelo afro e das diferentes 

possibilidades de penteados. Desta forma, cria-se uma estratégia de abordagem das identidades 

negras, da autoestima das crianças negras, de empoderamento e valorização das diferenças através 

do cabelo crespo. 

A diversidade cultural brasileira é um tema de discussão relevante em nossa sociedade e, 

desta forma, em nossas escolas. Essa riqueza cultural torna complexa a convivência entre as 

pessoas e a relação dessa diversidade com a educação.Assim, educação multicultural, com a 

representação da diversidade cultural no currículo e na prática diária, poderia ser o melhor recurso 

para promover o sucesso escolar das minorias e uma maior interação cultural e valorização das 

diferenças, tanto nas escolas como fora delas. Contudo, não tem conseguido cumprir, 

efetivamente, tantas promessas. 

Neste sentido, é importante termos clareza que vivemos sob a dominação de uma lógica 

simbólica. “Os sistemas de representação e sua lógica são introjetados pela educação nos 

indivíduos, de forma a fixar similitudes essenciais que a vida coletiva supõe, garantindo, dessa 

maneira, para o sistema social, uma certa homogeneidade”. Neste sentido, a diferença é vista 

como algo negativo, destrutivo e desagregador. Pode-se afirmar que para considerar algo ou 

alguém diferente, deve-se partir de uma comparação com um padrão pré-estabelecido, norma ou 

expectativa cultural vigente de um determinado grupo. Quando a cultura define em que consiste 

o sucesso ou a perfeição, surge a discriminação e avaliação da cultura do outro, vista como algo 
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inferior. Assim, as diferenças são socialmente construídas ao longo de processos históricos, nas 

relações sociais e de poder. (GOMES, 2003, p.76) 

Para Abramowicz (2013, p.11), 

 

Se se quer produzir diferença é porque ela está ali e precisa fazer valer de sua potência política, 

precisa ser tirada do lugar do estranho, do horrível e da aberração, mas não em um movimento de 

conversão em lucro para o capital, que tem sido hábil em lhes retirar o que têm de único e talvez 

último, que são sua potência e sua vida. A diferença precisa ser tirada da cena onde foi satanizada 

para ser colocada na multidão, onde a paisagem é indefinida, onde não se sabe exatamente quem 

é quem e o quê, mesmo porque ela é nômade. 

 

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 10.639/2003, 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 diversidade e 

para a questão racial dentro da escola. Nesse sentido, a escola é convocada a lidar com a 

pluralidade, abrir espaços para a manifestação e valorização das diferenças e o currículo escolar 

é constantemente desafiado a mediar a diversidade e seus conflitos (MONSORES, 2013). 

Assim, é importante uma educação centrada na diferença, que adote uma perspectiva 

utilizando-se do conceito de diáspora3. Para Abramowicz (2013, p.12), a Educação Infantil 

“deveria se constituir como um espaço de diáspora que não é a pátria idealizada e homogênea, 

mas uma inflexão territorial e temporal operada pelos coletivos sociais a partir da racialização, do 

gênero, da sexualidade, e etnia”. 

Desta forma, é imprescindível uma diferença sem hierarquias, sem normas e sem modelos, 

e que atue, segundo Guattari (1985), a fim de evitar que as crianças se prendam às semióticas 

dominantes ao ponto de perder muito cedo toda e qualquer verdadeira liberdade de expressão. 

Desta forma, a escola é uma das principais responsáveis pelo processo de socialização no 

qual se estabelecem relações com diferentes crianças e jovens. E esse contato diversificado poderá 

fazer da escola o primeiro espaço de vivência das tensões raciais. A relação estabelecida entre 

crianças brancas e negras numa sala de aula pode acontecer de modo tenso, segregando, 

excluindo, possibilitando uma postura introvertida da criança negra, por medo de ser rejeitada ou 

ridicularizada e havendo um processo de desvalorização de seus atributos individuais, que 

interferem na construção da sua identidade. Isso porque a escola pode acabar perpetuando a 

cultura hegemônica, que por sua vez exclui as culturas negras. Para Cavalleiro (2000), diversos 

estudos evidenciam que o sistema formal de educação é desprovido de elementos propícios à 

identificação positiva de alunos negros com o sistema escolar. 

 

A EDUCAÇÃO INFANTIL NA VALORIZAÇÃO 

DAS DIFERENÇAS E DA IDENTIDADE NEGRA 

 

As crianças aprendem em contextos sociais que, por sua vez, incluem, a diversidade étnica, 

cultural, de gênero, de composição familiar, entre outras. 

No que diz respeito à Educação Infantil, é necessário que um currículo apropriado para a 

primeira infância não caia em duas armadilhas: a negação e o essencialismo (PREISSING4, 2004 

apud VANDERBROECK, 2013, p.15). 

A negação da diversidade sugere que se trate “todas as crianças do mesmo jeito”. Na 

maioria das vezes, o parâmetro corresponde a uma criança branca, de classe média. Isso pode 
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facilmente levar à negação dos diferentes pertencimentos da criança, como resultado de uma 

convicção bem-intencionada de não discriminar. 

O essencialismo implica a redução de uma criança a sua família ou a sua origem étnica ou 

cultural. Ou seja, estigmatizar determinado povo ou cultura. É prática comum, por exemplo, 

pressupor que toda criança negra seja boa dançarina ou habilidosa em esportes, negando não só a 

enorme diversidade presente nas culturas africanas e afro- brasileiras, mas também todo o 

agenciamento por meio do qual pais e filhos constroem seus próprios e múltiplos pertencimentos 

e identidades. 

De acordo com o Plano Nacional de Implementação da Lei n° 10.639/2003: 

 

O papel da educação infantil é significativo para o desenvolvimento humano, para a formação da 

personalidade e aprendizagem. 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). 

 

O papel do professor da Educação Infantil é de extrema importância, cabendo a ele a 

realização de práticas pedagógicas que possibilitem ampliar o universo sociocultural das crianças 

e introduzi-las em um contexto no qual o educar e o cuidar não omitam a diversidade. É de grande 

relevância que, desde cedo, possamos ser educados a reconhecer a diferença como algo positivo, 

bem como aprender e 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. É também bem cedo 

que as crianças podem ser reeducadas a lidar com os preconceitos aprendidos no ambiente 

familiar e nas relações sociais mais amplas (BRASIL, 2014). 

A literatura infantil pode ser uma boa ferramenta no trato das questões raciais e das 

diferenças e pode ser um trunfo para a Educação Infantil. Atualmente, diversos livros abordam 

questões étnicas, culturas africanas, religiosidade afro-brasileira, identidade negra e auto-estima, 

bem como podem garantir a representação de um grupo de crianças que, normalmente, não se 

sentem representadas no currículo escolar. O acervo bibliográfico da instituição e a forma como 

os livros são organizados e utilizados também podem dizer muito sobre as concepções da escola 

e sobre a importância que as questões raciais tem na instituição. 

Na Unidade de Educação Infantil do Colégio Pedro II, existe uma variedade de livros, para 

utilização dos docentes e das crianças, que possibilitam o acesso à histórias diferentes, que trazem 

como eixo as culturas negras e africanas. Esses livros são bastante acessíveis e frequentemente 

procurados pelos profissionais. Além dos materiais disponíveis na escola, sempre busquei fazer 

um arquivo pessoal de literatura voltada aos Direitos Humanos e, portanto, livros que trazem a 

temática étnico-racial ou de gênero. 

 

OS MIL CABELOS DE RITINHA E OUTRAS HISTÓRIAS: 

LITERATURA INFANTIL E REPRESENTATIVIDADE 

 

Para grande parte das crianças, o ingresso num espaço de atendimento à primeira infância 

representa um passo inicial na sociedade. Isso se apresenta como um espelho que reflete como a 

sociedade as enxerga, e, desta forma, como elas devem se ver, já que é num contexto de igualdade 

e diferença que a identidade pode ser construída. U m a autoimagem positiva está intimamente 
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ligada ao bem-estar e à capacidade da criança ser bem-sucedida na escola (LAEVERS5, 1997 

apud VANDENBROECK, 2013, p.15) 

A Literatura Infantil acaba sendo uma grande aliada no trato das diferenças no espaço 

escolar, onde a abordagem de certos temas podem se dar de forma menos didatizada, através de 

histórias que tornam possível a identificação e representatividade por parte das crianças negras, 

bem como o (re)conhecimento de culturas variadas, que podem fugir um pouco das histórias 

padronizadas veiculadas massivamente pela mídia e livros de grande apelo comercial. Uma 

literatura como redemoinho, nas palavras de Andruetto (2013). 

A intenção não é que a literatura tenha alguma utilidade, fins didáticos, funcionais e 

escolarizantes. Ao contrário, o fato de não ter essa finalidade e de não ser utilizada pelo docente 

com por si só, ganhando espaço e uma importância na riqueza cultural e social apresentada às 

crianças. 

Neste contexto, alguns livros infantis trazem histórias marcantes que acabam por 

desconstruir estereótipos étnico-raciais e de gênero. E um grande desafio dos professores e das 

professoras é apresentar às crianças uma variedade grande de histórias que tragam a tona outras 

possibilidades que fujam do padrão hegemônico branco europeu. 

Um dos livros apresentados às crianças da Educação Infantil, do Colégio Pedro II, foi “Os 

Mil Cabelos de Ritinha”, de Paloma Monteiro e ilustrações de Daniel Gnattali. A história foi 

apresentada através de uma dramatização, em 2014, onde a protagonista foi interpretada pela atriz 

Noemia Oliveira6. 

A dramatização, bem como o próprio livro, coloca em voga a questão do cabelo afro e das 

diferentes possibilidades de penteados que ele pode abrigar. “Sempre um sorriso no rosto e um 

penteado diferente... Lã, miçanga ou um cacho poderoso, assim Ritinha ficava contente. E, para 

cada dia da semana, era um visual novo de presente!” (MONTEIRO; GNATTALI, 2013) 

Desta forma, a dramatização traz uma estratégia de abordagem da identidade negra, a auto-

estima das crianças negras e a valorização das diferenças através do cabelo crespo. Esse e 

momento foi muito marcante e, até hoje, as crianças que participaram lembram dele com carinho. 

Dramatização da história “Os Mil Cabelos de Ritinha” 
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A utilização das imagens foi devidamente autorizada pelo NEAB-CPII e pelas produtoras 
culturais do evento de contação de história, Paloma Abreu Monteiro e Katarina Abreu 
Monteiro. 

 
 

 

 

Outro livro que traz lindamente um pouco da beleza afro, da versatilidade dos cabelos 

crespos e a cultura negra é “O Cabelo de Lelê”, de Valéria Belém, e ilustrações de Adriana 

Mendonça. Leticia quer saber de onde vem seus cachinhos e encontra a resposta em um livro 

muito sabido chamado “Países Africanos”. Ela descobre que “em cada cachinho existe um pedaço 

da sua história”. (BELÉM; MENDONÇA, 2012, p.21) 

 

Depois do Atlântico, a África chama e conta uma trama de sonhos e medos. De guerras e vidas e 

mortes no enredo. Também de amor no enrolado cabelo. Puxado, armado, crescido, enfeitado, 

torcido, virado, batido, rodado. São tantos cabelos, tão lindos, tão belos! (BELÉM; MENDONÇA, 

2012, p.15) 

 

Durante o ano de 2016, em uma turma do Grupamento 27, a demanda no que se refere às 

culturas negras não foi negligenciada. Notamos que algumas crianças da turma faziam 

frequentemente vários comentários sobre cabelo e algumas delas, às vezes, chegavam na escola 

com o cabelo “pranchado”, dizendo “professora, hoje eu vim com o cabelo bonito”. 

Desta forma, as professoras apresentaram às crianças alguns livros como “O Cabelo de 

Lelê”, por exemplo. Uma das crianças, durante a leitura da história, disse: “Mas a Lele é muito 

sortuda porque dá pra fazer muitos penteados”. Logo em seguida um amigo destacou: “Mas a mãe 

dela vai ficar cansada porque cada dia ela vai querer um penteado diferente”. Em seguida, fizemos 

atividades individuais sobre a protagonista da história, com colagem de lã nos cabelos de Lelê. 
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Colagem dos cabelos de Lelê com lã 

 

 

O livro infantil “As Tranças de Bintou”, de Sylviane Diouf e ilustrações de Shane Evans, 

também aborda a cultura africana e a questão do cabelo crespo, valorizando a cultura de sua tribo 

e as possibilidades de penteado com seu cabelo, e também foi apresentado às crianças. 

Bintou tinha o cabelo curto e crespo preso com quatro birotes, mas o sonho da menina era 

ter tranças. Longas tranças enfeitadas com pedras coloridas e conchinhas. Entretanto, em seu 

povoado, meninas pequenas não podiam ter trança. Segundo sua avó, as mães proibiram que suas 

filhas usassem tranças porque acreditavam que a vaidade as atrapalharia a aprender, brincar e 

fazer amigos. Mas Bintou descobre que pode ficar linda com seus birotes enfeitados. 

A história também traz alguns costumes locais e o respeito aos mais velhos. As ilustrações 

trazem com detalhes características específicas de um povoado africano. 

Durante a contação de histórias, as crianças fizeram muitas intervenções, trazendo 

informações sobre os diversos penteados que suas mães fazem. A partir destas leituras e das 

demandas das crianças, as professoras8 propuseram uma oficina de penteados baseada nos 

diferentes baseados na diversidade de penteados da Lelê e nas tranças e birotes de Bintou. A 

oficina foi um sucesso! 
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Oficina de Penteado 

 

 

Segundo Nilma Lino 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 começar do olhar do próprio negro sobre si mesmo e seu corpo, mas também na relação 

com o olhar do outro, do que está fora. Essa relação tensa, conflituosa e 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 e o corpo são pensados pela cultura. Assim, o cabelo crespo 

e o corpo negro podem ser considerados expressões e suportes simbólicos da identidade negra no 

Brasil e possibilitam a construção social, cultural, política e ideológica de uma expressão criada 

no seio da comunidade negra: a beleza negra. Por esse motivo não podem ser considerados apenas 

dados biológicos. 

Ainda para a autora e pesquisadora (2008) 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. 

Segundo Neusa Santos Souza (1990, p.77), ser negro no Brasil é tornar-se negro. Assim, para 

entender o “tornar-se negro” num clima de discriminação é preciso considerar como essa 

identidade se constrói no plano simbólico, ou seja, valores, crenças, rituais, mitos, linguagem. 

O cabelo do negro, visto como “ruim” e do branco como “bom” expressa um conflito. Por 

isso, mudar o cabelo pode significar a tentativa do negro de sair do lugar da inferioridade ou a 

introjeção deste. Pode ainda representar um sentimento de autonomia, expresso nas formas 

ousadas e criativas de usar o cabelo. 

Gomes (2008b) acredita que a consciência ou o encobrimento desse conflito, vivido na 

estética do corpo negro, marca a vida e a trajetória dos sujeitos. Por isso, para o negro, a 

intervenção no cabelo e no corpo é mais do que uma questão de vaidade ou de tratamento estético. 

É identitária. 

Outra história que encantou as crianças foi “Bruna e a Galinha D’Angola”. O livro nos 

apresenta um pouco da religiosidade e da cultura africana. Bruna tinha uma amiga que se chamava 
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“Conquem”. “Conquem” era uma galinha D’Angola. Certo dia, Bruna e sua amiga encontraram 

um baú e dentro dele alguns panôs com pinturas que contavam histórias. Um dos panôs tinha um 

desenho que explicava a origem do mundo... 

As crianças ficaram muito empolgadas que quiseram fazer seus próprios panôs. 

Organizamos, então, a pintura de panôs em “tecido cru”. As crianças também criaram a sua 

própria “Conquem” com papel adesivo e pintaram o personagem e a cena com giz pastel. Elas se 

mostraram bastante entusiasmadas em perceber a galinha surgindo a partir de dois círculos de 

tamanhos diferentes. Nessa atividade, trabalhamos também forma geométrica e proporção, além 

de incentivar a criatividade, é claro. Até o fim da elaboração deste trabalho, nos empenhávamos 

em concretizar a ideia das crianças de construir uma “Conquém” com jornal e tecidos, para atuar 

numa peça de teatro de fantoches com uma história só dela. O roteiro será escrito pelas crianças. 

 

Pintura de panôs 

 

 

Desenho e colagem da galinha d’Angola Conquém. 

 

 

Todas essas atividades, despertaram muito a curiosidade das crianças. Em muitos 

momentos do nosso cotidiano elas lembravam com carinho dos personagens de todas essas 

histórias. 
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Assim, podemos afirmar, assim como Gomes (2003, p.79), que a cultura negra9 possibilita 

aos negros a construção de um “nós”, de uma história e de uma identidade. Refere-se à consciência 

cultural, à estética, à corporeidade, à musicalidade, à religiosidade, à 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 negra121 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. (GOMES, 2003, p.79) 

Neste sentido, a escola tem papel fundamental na valorização das culturas negras, na 

desconstrução de estereótipos negativos que envolvem os negros, na valorização dos atributos das 

crianças negras e na formação de sua identidade na relação com o outro. 

Para construirmos uma sociedade que respeita e valoriza as diferenças (e não somente as 

tolera10) é fundamental pensarmos uma educação não fascista como aquela que concebe a 

infância como experiência, que aceita um currículo pautado no pensamento nômade e vê no 

espaçotempo da aula a possibilidade do ato de criação (ABRAMOWICZ, 2013) 

No caso da Educação Infantil, a Literatura Infantil voltada para temáticas afro contribui 

para trazer a tona questões que normalmente são pouco discutidas nesta etapa da Educação Básica, 

quase sempre por acreditar-se que neste contexto não há racismo, apesar dele estar permeado por 

relações de poder e hierarquias. 

A dramatização e leitura das histórias baseadas nos livros “Os Mil Cabelos de Ritinha”, 

“Cabelo de Lele”, “As Tranças de Bintou”, “Bruna e a Galinha D’Angola” e outras histórias são 

e foram importantes para crianças (mas não somente para elas), no que se refere à identidade e à 

valorização dos atributos negros. Foram e são importantes para todas as crianças, negras ou não. 

Em um contexto em que todas ou quase todas as meninas se espelham em princesas brancas e 

loiras, trazer à tona o cabelo afro com sua beleza e versatilidade auxilia na construção, pelas 

crianças negras, da identidade e do orgulho de seus atributos físicos. Bem como contribui, de 

forma geral, para a valorização das diferenças e para o rompimento com padrão hegemônico de 

beleza branco-europeu. 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. E a Literatura Infantil acaba, mesmo que sem qualquer pretensão, criando um 

ambiente acolhedor e representativo para as crianças negras. 
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A VOZ INFANTIL PELA LINGUAGEM VISUAL DE SUZY LEE 

 

Luis Carlos Girão (PUC-SP) luis.changmin@gmail.com 

 

Resumo: O âmbito no qual a literatura infantil e juvenil se encontra atualmente é de extrema 

potência em suas possibilidades de significação, leitura, fruição. Em seu ensaio Infância e 

história (2005), o pensador italiano Giorgio Agamben afirma que o espaço semiótico da 

experiência de linguagem é local de pura potência, onde a “voz” infantil é puro som, corpo, 

caminhando para uma imagem, até chegar ao símbolo – o tão conhecido espaço semântico, 

onde se torna “Voz”, aquela que discursa, que escreve. Reconhecendo o espaço cada vez 

maior que os livros-imagem vem ganhando na produção literária para crianças e jovens na 

contemporaneidade, propomos realizar um exercício de retorno a essa “voz” infantil, a esse 

local de não-representação, não-semântico, de um significante, analisando a linguagem 

visual produzida pela artista- narradora sul-coreana Suzy Lee impressa nas páginas duplas 

de Sombra (2010) – um dos títulos de sua renomada “Trilogia da Margem”. Além de seu 

formato horizontal, com passagem de páginas duplas de baixo para cima, a imersão entre 

os mundos ficcionais real e imaginário pela garotinha e seu mundo sombrio, na passagem 

pela margem central do objeto livro, são suporte fundamental na construção narrativa que 

se expõe ao leitor, fruidor. Essa linguagem visual, potencialmente significante, por não fazer 

uso de signos verbais, palavras, sugere uma polissemia de significações, de interpretações, 

um constante retorno dessa “Voz” que discursa para uma “voz” infantil, que é pura 

possibilidade. Como suporte à nossa leitura dessa “voz”, no espaço semiótico dessa 

experiência de linguagem visual, mobilizaremos o basilar ensaio Matrizes da linguagem e 

pensamento – sonora, visual, verbal (2001), da semioticista brasileira Lucia Santaella. 

Palavras-chave: Linguagem Visual. Suzy Lee. Voz Infantil. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O que seria o “infantil” adjetivado à produção literária dedicada às crianças? Será que a 

literatura infantil é exclusiva para jovens leitores? Seria esse “infantil” um adjetivo que limita as 

possibilidades de leitura de tais obras? Questionamentos são constantes dentre os muitos que 

estudam a produção literária destinada aos jovens leitores, porém as reflexões sobre o adjetivo 

“infantil” tem ganhado nova força de indagações quanto às suas possíveis limitações. 

Em um cenário contemporâneo com produções cada vez mais sofisticadas e elaboradas, 

que exploram além dos limites do livro físico, as obras que fazem uso de diferentes recursos para 

atrair o leitor para muito além do signo verbal tem ganhado um maior espaço no mercado livreiro. 

Enaltecer o desenvolvimento das diversas linguagens, como sonora e visual, além da já tradicional 

linguagem verbal, é característica marcante nos livros infantis que tem sido publicados em âmbito 

nacional e internacional. 

Sabendo que o grande boom dos livros ilustrados destinados às crianças teve início entre 

1960 e 1970, sendo reconhecidos ao longo dos anos 1980 e, por fim, tendo sua maior produção 

entre 1990 e os anos 2000, as obras que exploram a linguagem visual foram dando seus primeiros 

sinais comedidamente. No entanto, tais obras chegam à primeira década do século XXI como uma 

das facetas referenciais da nova literatura infantil. 

Um dos maiores exemplos de livros que fazem uso exclusivo dos signos visuais é o livro-

imagem. Composto por narrativas pictóricas, essas produções exploram a plasticidade do objeto 

livro em suas diversas formas, cores e texturas. A história narrada em imagens, quando explorada 
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em seu viés mais artístico, possibilita inúmeras interpretações a cada nova visita de seu leitor, 

fruidor. 

Em tal contexto, dentre os nomes que eclodiram na produção de narrativas pictóricas está 

o de Suzy Lee. A artista-narradora sul-coreana, formada em Artes Plásticas pela Seoul National 

University, na Coreia do Sul, e com mestrado em Book Arts pela Camberwell College of Arts, na 

Inglaterra, deu início à sua carreira como autora em 2002, com a publicação de sua tradução 

literária em imagens para o clássico do britânico Lewis Carroll, Alice in Wonderland, pela 

Corraini Edizioni, na Itália. 

No ano seguinte, Lee deu início à sua renomada “Trilogia da Margem”, com a publicação 

de Mirror, também na Itália. Passaram-se cinco anos e a artista-narradora, então vivendo nos 

Estados Unidos, publicou o segundo título de sua trilogia: Wave, pela editora estadunidense 

Chronicle Books. E apenas dois anos depois lançou Shadow, último título da sua empreitada que 

explora o uso da margem central do livro para dividir os mundos da realidade e da fantasia, 

protagonizados por uma garotinha curiosa e criativa. Tal personagem explora os limites do espaço 

real fictício para interagir com a fantasia, também fictícia, vinda dos seus duplos: o reflexo, o 

movimento das ondas do mar, a sombra projetada no chão. 

Exatamente por não fazer uso de signos verbais em sua construção, os livros-imagem de 

Lee foram republicados em escala mundial, traduzindo-se apenas os títulos em suas capas. O 

reconhecimento chegou ao Brasil com a publicação dos três títulos pela extinta editora Cosac 

Naify, sendo aderidos a programas nacionais que levam a leitura literária para escolas públicas. 

Dentre esses, selecionamos o terceiro livro, Sombra (2010), para aprofundar em nossa reflexão 

ora introduzida. 

Com sua trilogia, Suzy Lee opera imagens poéticas para resgatar traços de uma infância 

que está presente na memória não só dos jovens leitores, como também no imaginário de seus 

mediadores: pais, professores, leitores adultos e detentores de uma base infantil em sua essência. 

Para melhor compreender essa infância presente nos mais distintos leitores, crianças e adultos, 

trazemos o pensamento do italiano Giorgio Agamben (2005) quando o mesmo discute sobre o 

esfacelamento das experiências infantis na contemporaneidade. Propomos expor como a 

formação da linguagem literária de um leitor passa por etapas em constante movimento de retorno 

ao infans, a um espaço semiótico, das múltiplas possibilidades de significação: lugar da “voz” 

infantil. 

Tratando-se de uma obra composta por signos visuais, reforçamos nossa reflexão quanto 

ao espaço semiótico da produção de linguagens, com os escritos da brasileira Lucia Santaella 

(2005). A semioticista discute sua classificação de uma linguagem visual, fincada na secundidade 

da teoria semiótica – legado deixado pelo matemático norte-americano Charles Sanders Peirce –

, caminhando lado a lado com as possibilidades de leitura, fruição encarnadas nas páginas duplas 

de um livro sem palavras. 

Oferecer uma chave de leitura que potencialize a abertura de um livro- imagem, como os 

de Suzy Lee, em suas múltiplas entradas, é o objetivo central do presente escrito. Em 

consequência, apresentaremos uma das possíveis abordagens de como vivenciar o estranhamento, 

tão característico das experiências infantis, pela linguagem visual, enaltecendo o literário. 

 

A “VOZ” INFANTIL NA LINGUAGEM 

 

Ser afetado, sentir-se incitado, apreciar, contemplar: todas são palavras que parecem banais 

em uma realidade cada vez menos suscetível à afecção, menos interessada em parar um pouco e 
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sentir. Se Walter Benjamin já criticava a sociedade que havia perdido a aura mágica da 

experiência artística no entre séculos XIX e XX, fica na contemporaneidade uma reflexão sobre 

onde e como re-acessar essa capacidade natural ao ser humano de viver experiências, ditas, 

infantis. 

É partindo de um pensamento semelhante ao aqui exposto que o pensador italiano Giorgio 

Agamben filosofa sobre o homem em nosso tempo, esse ser impactado por um mundo simbólico, 

imerso em experiências de linguagem nada exploratórias, envolto na semântica. Para Agamben, 

estar no campo semântico da linguagem é estar no discurso, no enunciado, nos signos simbólicos, 

que representam apenas. Estar nesse campo é estar distante de toda a potencialidade que o infans 

carrega em si. É estar limitado ao pensamento do Ser, onde tudo apenas é. 

Re-acessar a experiência infans é re-viver a experiência de linguagem em outro campo, um 

campo no qual impera o pensamento do Pode-Ser. Se no campo semântico esse homem enuncia, 

escreve, ele está apontando fins possíveis para um campo vastos de possibilidades. Ao enunciar, 

ao Ser, esse sujeito inscreve um dos muitos possíveis, um dos muitos Pode-Ser. 

Não se trata meramente de voltar à infância, ou rememorar experiências infantis. Agamben 

sugere viver uma experiência de linguagem em campo polissêmico, onde o pensamento e o 

imaginário apontem inúmeras possibilidades de sentidos, onde o Pode-Ser seja fator determinante 

para afecções, leituras, fruições. Esse campo é o semiótico. 

Acerca de uma reflexão teórica da infância, o filósofo italiano discorre: 

 

A teoria da infância, como original dimensão histórico-transcendental do homem, adquire o seu 

sentido próprio se a relacionamos com as categorias da ciência da linguagem, particularmente com 

a distinção, formulada por Benveniste, entre semiótico e semântico, da qual ela constitui um 

desenvolvimento coerente. (AGAMBEN, 2005, p. 65, grifos do autor) 

 

Esse desenvolvimento diz respeito ao processo de apreensão, vivência e experimentação 

da linguagem pela criança. Naturalmente em campo semiótico, esse infans vive sua experiência 

de linguagem ao constituir-se como sujeito que virá a enunciar, que virá a escrever. No entanto, 

antes de viver em um mundo representativo, simbólico, a criança vive num mundo do conhecer e 

re-conhecer aquilo que lhe afeta e por ela é afetado. 

Antes de compreender o mundo, de discursar, a criança conhece os signos que compõem 

esse mesmo mundo, ela os reconhece. Nas palavras de Agamben: “O semiótico (o signo) deve ser 

RECONHECIDO; o semântico (o discurso) deve ser COMPREENDIDO” (2005, p. 66, grifos do 

autor). 

Porém vale ressaltar que a evolução da experiência de linguagem de uma criança para suas 

fases jovem e adulta não quer dizer que esse, agora, jovem e/ou adulto tenha perdido sua 

capacidade de re-conhecer os signos do mundo no qual está imerso. Não significa que esse sujeito 

tenha perdido sua experiência infantil, de estar no campo semiótico, de estar no lugar onde o 

Pode-Ser impera. 

Nas palavras do próprio pensador italiano: 

 
Semiótico e semântico não são duas realidades substanciais, mas são, sobretudo, os dois limites 

transcendentais que definem a infância do homem e são, simultaneamente, definidos a partir dela. 

O semiótico não é mais que a pura língua pré-babélica da natureza, da qual o homem participa 

para falar, mas de onde se encontra sempre no ato de sair para a Babel da infância. Quanto ao 

semântico, este existe apenas na emergência momentânea do semiótico na instância do discurso, 

cujos elementos – logo depois de proferidos – recaem na pura língua, que os recolhe em seu mudo 

dicionário de signos. (AGAMBEN, 2005, p. 68) 
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O silêncio na língua é encarnado pelas palavras ditas e escritas, é quando a linguagem 

ultrapassa um espaço liminar entre o semiótico e o semântico; quando a “voz”, que imita, que 

repete, passa a ser “Voz”, que discursa, que escreve; quando esse sujeito passa de um “não-lugar” 

e se posiciona em um “lugar” (AGAMBEN, 2005, p. 72-75). Nas palavras de Maria José Palo – 

uma das principais críticas brasileiras da literatura infantil e juvenil contemporânea –, teríamos: 

“a infância age sobre esse sujeito de linguagem, dando a esta um ‘lugar ou lugares’, arquilimites 

da verdade” (2013, p. 35). 

A “voz”, com “v” minúsculo, encarna o sujeito em experiência de linguagem no espaço 

semiótico, enquanto a “Voz”, com “v” maiúsculo, corporifica o sujeito que assume um lugar na 

linguagem, no espaço semântico, quando faz uso da língua buscando simbolizar, representar, 

compreender. Ou seja: viver a experiência infantil de linguagem é estar em constante retorno ao 

espaço semiótico. Explorar as potências dessa “voz” é estar em infinito processo de re-significar, 

re-conhecer símbolos, desconstruindo-lhes, tornando- os ícones e índices de possíveis 

significações. 

Uma experiência de linguagem polissêmica, infans, passa pelo som (a repetição de 

palavras, melodias) e pelo corpo (a imitação de gestos, expressões); pela imagem (o rabisco de 

formas que não representam, que figuram) e pela fala (o brincar com palavras ainda sem a 

intenção de representar, de discursar); chegando aos símbolos (o uso de textos verbais, visuais e 

sonoros com o intento de representar), aos enunciados, ao discurso. A experiência da “voz” que 

intenta ser “Voz”, em campo semiótico, é ampliadora de horizontes, aponta para inúmeras 

possibilidades de significação de um sujeito que se encontra no espaço semântico. 

Sabendo que o pensamento humano constitui-se, fundamentalmente, de matrizes de 

linguagem sonora, visual e verbal – posteriormente envolvendo as linguagens híbridas –, como 

seria a experiência de polissemia da “voz” infantil em uma linguagem ainda não verbal? É com 

tal questão em vista que passamos a refletir sobre a constituição desses “lugares” na linguagem 

visual. Localizados no espaço semiótico, propomos a seguir fazer um percurso de como essa 

“voz” passaria a ser “Voz” sem fazer uso de palavras, de textos verbais; como ela operaria as 

potências, do Pode-Ser, de uma linguagem que é base para o pensamento infantil, devir Ser. 

 

A LINGUAGEM VISUAL 

 

Naquilo que agora compreendemos como sendo o espaço semiótico, não-lugar de potências 

da linguagem, o filósofo e matemático norte-americano S. Peirce fundamentou, na virada dos 

séculos XIX e XX, uma ciência da lógica, um pensamento crítico da linguagem acerca da própria 

linguagem: a semiótica – ou teoria geral dos signos. Sem qualquer pretensão de nos 

aprofundarmos em tal espaço potencial de reflexão, trazemos para o presente escrito apenas um 

recorte, dentre inúmeros possíveis, um lugar de reflexão cuja base para uma experiência 

polissêmica é a linguagem visual. 

Pesquisando e disseminando os instrumentos teóricos da semiótica peirceana desde a 

década de 1980, a semioticista brasileira Lucia Santaella defende, em um de seus muitos ensaios, 

a divisão das matrizes de linguagem e pensamento humanos em: sonora, visual e verbal. Ao 

contextualizar com o que foi dito anteriormente, sobre a experiência de linguagem infantil – do 

espaço semiótico para o semântico –, reforçamos o que Santaella apontou sobre a linguagem 

visual ser indicial, no limiar entre o icônico e o simbólico. 

Partindo do princípio de que toda linguagem é produção natural humana, e que o 

pensamento irrompe da articulação dessas distintas matrizes de linguagem, assumimos aqui que 
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a linguagem visual é base para uma experiência de polissemia, seja ela infantil, juvenil e/ou 

adulta. Seguir o legado de Peirce acerca da tríade basilar do pensamento humano – signos 

constituídos entre ícone, índice e símbolo –, leva-nos ao mesmo percurso que Agamben indicou 

como a experiência infans de linguagem: partir de uma experiência estética, sensível para um 

pensamento simbólico, inteligível. 

Mas como ler uma literatura composta exclusivamente por imagens? Como fruir uma 

imagem pictórica em suas potencialidades? Como produzir uma narrativa a partir de uma 

sequência de textos visuais? Ao que defendemos como resposta possível: vivendo a experiência 

polissêmica da linguagem pelo visual. No entanto, assim como a verbal, a linguagem visual 

humana é estruturada em formas, formas essas que constituem pensamentos localizados no espaço 

semiótico do imaginário. A esse respeito, Santaella discorre: 

 

As modalidades do visual dizem respeito às formas visuais estruturadas como linguagem, isto é, 

às formas visuais representadas. […] Refiro-me às formas visuais que são produzidas pelo ser 

humano e, por isso mesmo, evidentemente organizadas como linguagem. (2005, p. 186) 

 

As ditas formas visuais representadas são aquelas que carregam em si possíveis 

significações, que afetam os sentidos de leitores, fruidores para possíveis experiências de 

enunciar, discursar a partir daquilo que é visto, olhado. No entanto, essas formas visuais são 

operadas com base em seu potencial de produzir semelhanças na memória do sujeito que se vê 

afetado pela imagem diante de si. E aqui retomamos a “voz” infantil, em um não-lugar de 

possibilidades, operando equivalências em seu imaginário para produzir pensamentos, para 

enunciar, para ter lugar, para se tornar “Voz”. 

Quando ressaltamos a ação desencadeada pela afecção de imagens pictóricas, de signos 

visuais, no espaço semiótico da linguagem infantil, ecoamos o que Santaella afirma ao escrever 

que “a ação do signo é funcionar como um mediador entre o objeto e o efeito que o signo produz 

em uma mente atual ou potencial” (2005, p. 191). Essa mente infans, não-lugar de possíveis 

significações, coloca-se em constante movimento de re-conhecer, re-presentar as formas visuais 

que afetam seus sentidos, que instigam sua memória na produção de semelhanças. 

Como matriz de pensamento indicial, que é afetada e aponta para o inteligível, para o 

espaço semântico, a linguagem visual se faz compreensível, legível, fruível a partir de uma tríade 

essencial. Essa tríade – ícone, índice e símbolo – é encarnada nas modalidades da forma visual, 

as quais, segundo Santaella (2005, p. 206-210), são: 

a) Formas não-representativas; 

b) Formas figurativas; 

c) Formas representativas. 

As formas apontadas como não-representativas se dão a partir de elementos puros: “tons, 

cores, manchas, brilhos, contornos, formas, movimentos, ritmos, concentração de energia, 

texturas, massas, proporções, dimensão, volume etc.” (SANTAELLA, 2005, p. 210). Ou seja: 

pelo impulso sensível gerado nos olhos e no imaginário de um sujeito em seu primeiro contato 

com essas formas, esses signos icônicos – o que, na semiótica peirceana, seria compreendido 

como primeiridade. 

As formas figurativas, por sua vez, são uma evolução de leitura, posterior à experiência 

com as formas não-representativas. A percepção do infans, agora afetado pelo potencial Pode-Ser 

de cores e intenções, começa a fazer uma distinção entre o que seria fundo e o que não seria fundo, 

ou seja, o que seria figura no espaço pictórico diante de si. As figuras, esses signos indiciais, 
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proporcionam o que compreendemos como secundidade na experiência do leitor infantil com a 

linguagem visual. 

Enquanto isso, as formas representativas são aquelas que compreendemos como 

simbólicas, ou seja, que proporcionam uma experiência não tão potencial da linguagem visual 

quanto aos seus não-lugares, uma vez que se encarna como ponto anterior ao limiar para a 

linguagem verbal, ao Ser de um sujeito. Proporcionando o que compreende-se como terceiridade, 

essas formas são baseadas em convenções, em signos simbólicos que ficam entre a “voz” e a 

“Voz”, no espaço liminar entre o semiótico e o semântico. 

Sabendo que a grande maioria dos livros ilustrados infantis e juvenis encontram seu lugar 

na linguagem visual operando formas representativas, cabe destacar o trabalho realizado com as 

formas não-representativas e figurativas em livros que não fazem uso de textos verbais, 

constituídos a partir de imagens pictóricas – os livros-imagem. E para melhor compreender a 

experiência polissêmica dessa linguagem infantil, proposta por Agamben, fundamentando essa 

evolução em graus potenciais de leitura, fruição da linguagem visual, defendida por Santaella, 

realizaremos, a seguir, uma possível passagem da “voz” para uma “Voz” infantil que narra por 

imagens. 

 

UMA “VOZ” INFANTIL PELA SOMBRA 

 

Segurar um livro que demanda manuseio distinto ao habitual já produz no sujeito leitor, 

fruidor, um estranhamento. O estranhamento é característica essencial das artes e, no caso aqui 

trazido, uma porta de entrada para a literatura infantil, em linguagem visual, de Suzy Lee. 

Quando esse estranhamento vem do projeto poético de uma artista- narradora que considera 

o objeto livro como fonte primária de sua criação, vivenciamos uma leitura, fruição de testemunho 

dessa ação criadora. Nas palavras da própria autora: “Acho interessante que a motivação para 

criar um livro possa vir das condições de sua forma estrutural e não somente de temas literários 

resultantes de esforços conscientes do autor” (LEE, 2012, p. 65). 

No caso de todos os títulos que compõem a “Trilogia da Margem”, Suzy Lee operou a 

exposição do encontro, embate dos mundos ficcionais real e imaginário a partir de uma 

protagonista infans em sua passagem pelo espaço liminar encarnado na margem central do livro. 

E sem qualquer intenção de esgotar uma fruição literária provida por Sombra, analisemos a seguir 

uma das páginas duplas (Figura 1) que constituem essa narrativa pictórica. 
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Figura 1 – Página dupla reproduzida de Sombra. 

Fonte: LEE (2010). 

 

Aquilo que o carvão preto risca na folha em branco vai inscrevendo formas representativas 

sinuosas de um mundo conhecido, de signos simbólicos: podemos estar em um porão ou uma 

garagem. Materiais de limpeza, caixas de conteúdos esquecidos, objetos já não mais usados, ou 

ainda em uso, e uma garotinha, uma criança “sozinha”, brinca de projetar sua sombra no chão. O 

inesperado não se dá na mera sombra projetada nesse “chão” – seria mesmo o chão? –, mas no 

fato de surgir uma dúvida quanto a esse espaço na folha de baixo: seria, de fato, uma espaço 

apenas onde as sombras desse mundo real fictício estão projetadas? E a forma não- representativa 

encarnada na mancha amarela que envolve as projeções das mãos da garotinha, da vassoura e do 

abajur? O que indiciariam? 

A leitura, fruição na “voz” infantil começa a se apresentar na busca por semelhanças entre 

os objetos e suas especulações, suas projeções; entre o mundo real e o da fantasia, do imaginário; 

entre os espaços posicionados nas páginas de cima e de baixo. Acerca dessa característica 

específica do posicionamento e passagem das páginas em Sombra, Suzy Lee discorre: “Num livro 

que se abre de baixo para cima – um mundo de cima e um mundo de baixo divididos pela dobra 

central da encadernação; um brinquedo feito por uma criança –, as criações da criança vão 

ganhando vida” (2012, p. 66). 

Tais criações advém de um caráter inato ao leitor infantil, o dom de produzir semelhanças, 

de imaginar, de fabular, de figurar equivalências a partir de formas não-representativas. E aqui 

nos referimos às formas que se projetam a partir de formas representativas do mundo real, da 

página de cima. O imaginário infans está em ação quando, no mundo da fantasia, da página de 

baixo, começam a irromper formas não-representativas e formas figurativas, causando novos 

estranhamentos. O leitor, fruidor, fica diante da experiência de linguagem pura, em seu não-lugar 
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de possíveis, de Pode-Ser, quando se questiona, à priori, de onde poderia vir essa mancha amarela 

– a qual vai invadindo, com o passar das páginas duplas, espaços cada vez mais vazios. 

Dentro desse pensamento, a artista-narradora oriental expõe: 

 
O leitor provavelmente está muito ocupado, quando se nota algo novo aqui, outro acolá, e assim 

por diante. As pausas no fluxo da história não podem ser evitadas. Entretanto, não existe nenhuma 

regra afirmando que todos os livros ilustrados devam ser entendidos em ordem cronológica. 

Também se sente alegria por ver o momento em que as peças esparramadas do quebra-cabeça 

subitamente compõem um quadro perfeito. (LEE, 2012, p. 72) 

 

A imagem de um quebra-cabeça é clássica quando se reflete sobre os livros ilustrados – 

compostos por textos verbais e visuais. Porém figurar no imaginário um quebra-cabeça 

constituído a partir da união entre imagens pictóricas, na passagem de páginas, é explorar essa 

leitura na “voz” infantil de uma produção poética, que explora a poeticidade do objeto livro. É re- 

apresentar meios para se chegar à “Voz” que enuncia, que discursa. 

No decorrer da narrativa, ficamos diante da única forma representativa ainda presente na 

página de cima: a garotinha. Testemunhamos também a invasão desse espaço, dito, real, pelas 

formas figurativas produzidas naquele mundo, acredita-se, da fantasia (Figura 2). O que antes 

eram apenas projeções agora são personagens de um espaço visual lúdico, que reforça a “voz” 

infans. 

 

Figura 2 – Página dupla reproduzida de Sombra. 

Fonte: LEE (2010). 
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Aquela que, inicialmente, produzia sombras à semelhança de memórias gravadas em seu 

imaginário, por uma linguagem gestual projetada no chão, contra a luz, agora interage em grau 

de igualdade com suas fantasias, seus personagens fictícios. O que sua “voz” infantil produziu 

como sombra projetada foi recebendo uma energia amarela, uma potência latente, que aponta para 

um Ser narrativo: uma “Voz” infantil na sombra. 

A experiência de linguagem visual infans que Suzy Lee propõe ao leitor, fruidor de Sombra 

caminha ao som do que a própria artista-narradora afirma em seu ensaio teórico, quando escreve: 

“Parece que os livros-imagem dizem: ‘Eu vou mostrar pra você. Apenas sinta’” (2012, p. 148). E 

sentir a narrativa à mostra é ação natural em um leitor, fruidor, criança e jovem, que sabe re- 

conhecer, re-visitar, re-apresentar possibilidades de significação no fluxo que é a linguagem. 

 

CONCLUSÃO 

 

Entrar na literatura pela sensibilidade, na “voz” infantil, é uma atividade inata a todo ser 

que opera a linguagem em sua polissemia. Quando se trata, em especial, da linguagem visual, 

uma abordagem das inúmeras significações que as formas visuais podem irromper em uma leitura, 

fruição, apontam para a poeticidade que tais imagens carregam ao criar narrativas com suas 

anteriores e/ou posteriores. 

O pensamento de Agamben se mostra pertinente quanto à sua proposta de uma experiência 

de linguagem que lança luz sobre a “voz” infantil, potencial de significações, anterior à sua 

entrada na enunciação, no discurso, quando se torna “Voz”. Tal característica indicial, de Poder-

Ser, é fundamental para a matriz de linguagem e pensamento visual, defendida por Santaella. 

Ao constituir uma literatura visual que carrega a “voz” infantil, em não- lugar de 

possibilidades, Suzy Lee oferece ao leitor, fruidor – seja criança, jovem e/ou adulto – um 

estranhamento “familiar”. Posicionado no espaço semiótico da linguagem, esse sujeito re-vive 

uma experiência literária polissêmica, não meramente simbólica: infans. 
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Resumo: Neste trabalho objetiva-se apresentar algumas considerações da pesquisa de 

mestrado que, a partir do diálogo com professoras que atuam com grupos de crianças de 0 

a 3 anos de idade, se propôs a investigar nas narrativas das professoras, presenças e sentidos 

de práticas leitoras na creche, tecendo significados, a partir das narrativas, acerca de 

concepções e papel do professor na promoção de tais práticas. 

Palavras-chave: Narrativas. Práticas leitoras. Creche 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho apresenta uma síntese da pesquisa de mestrado desenvolvida com foco 

nas narrativas das professoras que atuavam com crianças de 0 a 3 anos de idade. As questões de 

pesquisa que direcionaram o olhar da investigação foram traçadas a partir de inquietações tais 

como: A literatura está presente na Educação Infantil, nos grupos de crianças de 0 a 3 anos? Como 

as professoras percebem, ou não, a importância de atividades leitoras voltadas às crianças 

pequenas? Quais os critérios utilizados para a seleção dos livros utilizados? Como ocorrem as 

atividades leitoras mediadas pelos professores? Qual a importância da leitura, e da livre 

apreciação dos livros pelos bebês, na opinião dos professores? Quais têm sido as motivações que 

levam à proposição (ou não) de práticas leitoras? 

Tais questões foram encaminhadas por meio da elaboração dos seguintes objetivos: 

investigar, a partir de narrativas das professoras, presenças e sentidos de práticas leitoras com 

crianças de 0 a 3 anos de idade em três Unidades Municipais de Educação Infantil, do município 

de Niterói; Conhecer e discutir práticas leitoras na faixa etária da creche; Identificar o papel do 

professor na promoção de práticas leitoras; Discutir concepções sobre práticas de leitura com 

bebês, reveladas no discurso das professoras. 

A escolha por trabalhar com narrativas justifica-se, pois, elas podem “oferecer-nos imagens 

de um tempo e de um lugar” (Rosa et. al, 2011, p. 146), revelando modos, concepções, histórias 

de professoras em um determinado contexto, com suas experiências e subjetividades diversas, na 

proposição de práticas leitoras com e para crianças na faixa etária da creche. 

Adotou-se na pesquisa a utilização de um procedimento de coletas de dados que 

privilegiasse as interações em grupo e que promovesse um ambiente propício para as narrativas 

das professoras, permitindo que as mesmas se sentissem à vontade para falar livremente sobre 

suas práticas, sem julgamento de valores e admitindo réplicas. Logo, sustentada em rodas de 

conversas, foi utilizada uma espécie de entrevista coletiva, articulando características da 

entrevista narrativa e coletiva (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2011 e KRAMER, 2007). 

Ao todo, foram realizados três encontros com professoras de três unidades públicas 

municipais de Educação Infantil. Participaram 24 professoras, divididas em três grupos, cada qual 

participando de um encontro. 

Após as transcrições dos áudios, as narrativas foram organizadas em pequenas histórias ou 

crônicas, seguindo a metodologia proposta por Rosa e Ramos (2015). Tomando como referência 
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a obra de Walter Benjamin, as autoras propõem a apresentação das narrativas em mônadas, isto 

é, excertos das entrevistas, organizadas em pequenos textos, com edição e produção de um título. 

O artigo que ora se apresenta busca dar visibilidade às narrativas que dizem das práticas 

que envolvem a leitura na creche, permeadas pelas memórias de leitura das professoras e 

concepções de leitura, livros e literatura, revelando um pouco das histórias que falam de processos 

de autoria e formação de subjetividade e narrativas do fazer docente na creche. 

Na primeira seção, dialogo com teóricos como Teresa Colomer, Bakhtin, Yolanda Reys, 

dentre outros, acerca de considerações sobre livros, leituras, bebês e professores. 

A segunda seção discorre brevemente sobre os espaços de narrativas com as professoras, 

para em seguida apresentar algumas histórias-mônadas produzidas a partir dos encontros, 

articulando pontos para análise em dois blocos: da memória/histórias de leitura e práticas 

narradas. 

 

LIVROS E LEITURAS, BEBÊS E PROFESSORES: RELAÇÕES E CONSIDERAÇÕES 

 

A formação do leitor começa com o acúmulo de práticas sociais que rodeiam o indivíduo 

desde o nascimento (COLOMER, 2007). Para início de diálogo, poderíamos elencar vários 

benefícios de se ler para os bebês. No entanto, sem negá-los, acreditamos que, “[...] a formação 

leitora deve se dirigir desde o começo ao diálogo entre o indivíduo e à cultura, ao uso da literatura 

para comparar-se a si mesmo com esse horizonte de vozes” (COLOMER, 2007, p. 62). Sendo 

assim, as narrativas ganham papel de destaque na Educação Infantil, espaço no qual, para além 

das vozes das narrativas, é necessário trazer as vozes das crianças para o centro, como produtoras 

de cultura. 

Para muitas crianças, a instituição de Educação Infantil será o primeiro local social externo 

ao seio familiar. Considerando as especificidades de cada faixa etária, e percebendo as relações e 

interações das crianças no ambiente coletivo, os professores podem propor práticas de leitura a 

fim de lançar as bases para a educação literária e leitora. Além do mais, 

 

Se todos passamos pela infância e se está demonstrado que o que se constrói nesses anos implica 

qualidade de vida, oportunidades educativas e, por consequência, desenvolvimento individual e 

social de cada indivíduo, “oferecer leitura” às crianças menores pode contribuir para a construção 

de um mundo mais equitativo, propiciando a todos as mesmas oportunidades de acesso ao 

conhecimento e à expressividade desde o começo da vida (REYES, 2010, p. 16). 

 

Nesse ponto, vale destacar a relevância do adulto na relação com os bebês, não só no que 

tange aos cuidados básicos para a sobrevivência, mas no sentido da interação com a linguagem, 

do contato corporal e verbal. 

Os grupos de Educação Infantil, principalmente os de crianças de 0 a 3 anos de idade, 

podem constituir-se espaços privilegiados de comunicação entre adultos e crianças. Nos vieses 

dessas relações, dentre as múltiplas linguagens, as ações serão mediadas pela fala (inicialmente, 

sobretudo do adulto), possibilitando que os bebês interajam com a língua em sua totalidade, uma 

vez que 

 

Os indivíduos não recebem a língua pronta para ser usada, eles penetram na corrente da 

comunicação verbal, ou melhor, somente quando mergulham nessa corrente é que sua consciência 

desperta e começa a operar. [...] (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006, p.109). 
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Logo, considerar que “a fala está indissoluvelmente ligada às condições da comunicação, 

que por sua vez estão ligadas às sociais” (BAKHTIN, 2006, 15), leva-nos a refletir sobre os 

discursos que sustentam a concepção de educação para infância e a sociedade em que estamos 

inseridos, buscando perceber como tais fatores influenciam ou não as nossas ações e propostas 

pedagógicas com as crianças da creche. 

Antonio Candido (1995) defende o direito à literatura, equiparando-a aos direitos básicos 

do ser humano. Logo, perceber a criança de 0 a 3 como cidadã de direitos, implica também, 

garantir que ela tenha acesso à literatura. Mas, o que entendemos por literatura? O autor destaca: 

 

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 (CANDIDO, 1995, p.174). 

 

E o que os professores da Educação Infantil, poderiam (ou deveriam) oferecer às crianças? 

Isso dependerá de suas vivências e subjetividades; e em relação às práticas 

leitoras, daquilo que julgarem importante para compartilhar com seu interlocutor. Ninfa 

Parreiras (2001), discorrendo sobre a figura do adulto ao escrever para crianças, traz uma questão 

que pode ser usada como exemplo para percebemos o papel preponderante do professor na 

condução de práticas leitoras, uma vez que, no ambiente institucional, inicialmente, ele será 

responsável por compartilhar a leitura entre as crianças. 

 

É o adulto quem concebe, escreve ilustra, produz, vende, compra e negocia o produto livro. 

Também é ele quem faz a mediação da criança com o livro. Portanto, o que há de afeto nos livros 

para crianças e jovens é fruto do envolvimento do adulto com a produção dos livros. O afeto 

experimentado pelo artista na criação de uma obra traz uma referência da memória de sua infância, 

revivida na subjetividade. Experiências passadas são reeditadas no território da fantasia, mais 

especificamente na ficção (PARREIRAS, 2001, p. 100). 

 

Nesse sentido, destaco a importância de aprofundar o conhecimento sobre as motivações 

para a realização ou não das práticas leitoras na creche. O que o adulto/professor considera ao 

escolher uma obra para as crianças? Qual concepção tem de literatura? 

Uma particularidade da arte literária, destacada por Barthes (2000), é o fato de não 

hierarquizar os saberes; ao contrário, confere-lhes lugares indiretos, além de designar saberes 

possíveis. No âmbito da Educação Infantil, a grande questão talvez seja refletir sobre qual 

literatura e o modo como estará disponível para as crianças, visto que, geralmente, a seleção dos 

livros é realizada pelos adultos e motivada pela mensagem ou pelo caráter pedagógico que a obra 

possa oferecer. 

Entretanto, ao ouvir ou ler uma obra literária, “não é uma mensagem que a criança leitora 

recebe, mas uma experiência vital, e pelo deslumbramento que essa experiência lhe provoca como 

realidade e emoção compartilhadas, voltará à literatura buscando nela um hálito vital” (SERRA 

2001, p. 15). Quais obras oportunizarão essa experiência? Certamente, as que nascerem sob a 

formalização da experiência humana, permitindo que a criança amplie sua imaginação e 

percepção. No entanto, no senso comum, ainda prevalece a ideia dos livros coloridos para as 

crianças, destinados a ensinar alguma coisa, fato que pode estar associado à noção de criança 

como um ser em processo, que necessita acumular conhecimentos. Mesmo que possa ensinar, e 

ensina, o compromisso da literatura é com o estético. Portanto, se uma obra-livro tem por 

objetivo simplesmente o ensino de cores, formas e sensações, o lugar da arte, de fruição estética, 
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se perde. Por isso, é necessário, e urgente, refletir criticamente sobre a obra produzida e 

selecionada para ser lida às crianças. 

Os benefícios do trabalho com a linguagem podem ser os mais variados possíveis. No 

entanto, acredito que somente considerando-se efetivamente as crianças de 0 a 3 anos de idade 

como produtoras de cultura, com direito ao convívio em um ambiente rico em experiências e 

conhecimento de si e do mundo, será possível, de fato, refletir e agir sobre os discursos que muitas 

vezes temos reproduzido nas proposições de práticas leitoras e com a linguagem na creche. Da 

compreensão virá o cultivo, e quiçá, a disseminação de uma literatura para livre fruição estética 

e o prazer pela leitura, oferecendo a todas as crianças as mesmas oportunidades de acesso ao 

material impresso, às narrativas e à expressividade, desde o início da vida. 

 

HISTÓRIAS NARRADAS, SABERES TECIDOS: 

PRESENÇAS E SENTIDOS DE PRÁTICAS LEITORAS NA CRECHE 

 
Neste item, destaco alguns aspectos da intrincada relação livro-leitor-leitura. Não tive por 

objetivo “dissecar” as narrativas em busca das concepções. Considero que os conteúdos 

pontuados indicam um caminho para interlocução, mas outros podem surgir, a partir do diálogo 

com os discursos produzidos, registrados e compartilhados. Acredito que, fundamental em todo 

o processo de análise, e aqui em especial, é destacar que um caminho para um trabalho de 

qualidade com crianças de 0 a 3 anos de idade, incluindo a leitura literária, não pode desconsiderar 

a necessidade de espaços de reflexão e troca de experiências entre os professores, que são sujeitos 

imprescindíveis desse caminho. 

Na pesquisa, adotou-se a utilização de um procedimento de coletas de dados que 

privilegiasse as interações em grupo e que promovesse um ambiente propício para as narrativas 

das professoras, permitindo que as mesmas se sentissem à vontade para falar livremente sobre 

suas práticas, sem julgamento de valores e admitindo réplicas. 

Apresento algumas pequenas histórias-mônadas, organizadas a partir das narrativas 

produzidas na interlocução com as professoras. Assim sendo, no caso da pesquisa, as 

narrativas docentes podem “revelar o caráter singular da experiência educativa realizada, 

sem perder de vista suas articulações com o universo amplo da cultura em que ela está imersa e 

com o olhar subjetivo do pesquisador” (ROSA et al, 2011, p. 205). 

Após a apresentação das vozes das professoras, destaco pontos para reflexão, tecendo 

considerações sobre algumas práticas reveladas com relação aos livros e à leitura, e sobre o papel 

do professor na promoção de práticas leitoras. 

 

Bagagem 

Eu não cresci com hábito de leitura. Eu gostava de ler só o que me interessava. Eu pegava gibi, ou então 

pegava revistinhas de signo, essas coisas assim. Eu lia isso. O que era interessante para mim de alguma 

forma. Um livro mesmo, sobre alguma aprendizagem, que pudesse algum dia me trazer algum retorno, 

eu nunca tive hábito de ler. A pessoa que lê tanto, que gosta de ler, essa pessoa tem tanto entendimento! 

Umas palavras assim difíceis, a pessoa sabe interpretar, sabe se expressar melhor, por ter hábito de ler 

livros, que tem uma forma diferente. Não é a linguagem do nosso dia-a-dia. Esse tipo de leitura é 

inevitável, não tem como você fugir. Você vai estudar, vai ter que passar por isso, seja no segundo grau, 

seja na faculdade. Então, se você cria hábito de ler romance, vai conseguir associar mais na frente. Eu 

não li. Nunca li romance. Nunca li esses livros assim. Eu lia coisas que hoje em dia eu não posso pegar 

como bagagem pra mim, não têm muita utilidade. 

 

Ei, tem um leitor aqui! 
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Selecionar os livros para o berçário é mais complicado. Veja só o livro que a gente tem: é de frutinha, 

para mostrar a frutinha; tem outro que é mostrando as partes do corpo, que a gente mostra para eles; tem 

livro texturizado. Mas, o livro de uma história mesmo, não tem. A gente tem que adaptar. Agora que estão 

dando atenção para os bebês, agora é que estão lançando os livros para eles, porque antigamente não tinha 

isso de livro para bebê. E a gente já está de olho! A diretora falou que a gente vai poder visitar a biblioteca, 

uma livraria para montar a nossa bebeteca. No momento, estamos desse jeito aqui na sala, só livrinho de 

fruta e contando história da nossa cabeça. Não estamos com livros. O que temos apresentando a eles, são 

livros grossos, que não são para bebês mesmo, livros sem coerência. Então, a gente tem que ir contando a 

nossa história aqui, fazendo a nossa dramatização, sem o livro para ler. 

 

Evolução na qualidade 

Esse assunto da leitura está melhorando muito, até na cabeça dos autores. Antigamente, os livros 

para os bebês, eram muito pobres de conteúdo, de ilustração e de escrita. Por exemplo, vinha o desenho de 

uma bola e embaixo, “A bola é vermelha.” Muito pobre e mecânico. Está melhorando bastante, porque para 

essa idade de 0 a 3 anos, é mais livro de imagem, é desnecessário escrever que a bola é vermelha sem ou 

contexto. Ou se tem um contexto ou é melhor só ter a imagem. 

 

O que chama mais atenção 

Nós trabalhamos os livros maiores, com mais figuras. Eu percebo que eles gostam dos livros mais 

fofinhos. Não sei se é porque agrada ao tato. Mas para falar a verdade, a gente não trabalha tanto isso lá na 

sala. Essa conversa me levou até a refletir sobre isso. Por que não trabalhar mais? Mas a gente trabalha 

basicamente isso, livros com figuras grandes, que chamam mais atenção. 

 

Aconchego 

Com os menores no berçário, colocamos o bebê-conforto próximo de nós, levantando o livro para 

eles verem. Quando ficam sentados sem apoio no chão, procuramos que eles estejam participando. Agora 

não, todos já estão sentando. É lógico, tem aquele negócio de não manter a concentração na história toda. 

Uns tem mais, outros menos, mas vamos fazendo uma rotina, instigando, incentivando uma situação para 

o futuro também. Isso é certo, é válido. 

 

Ler por ler 

A gente procura livros para trabalhar de acordo com o projeto, mas tem também aquela leitura diária, 

que a gente quer ler só a história: a história pela história. 

 

Revistas de dieta? Leituras para todos tatos e gostos 

Eu estou lembrando que eu li uma vez, que com a criança, você pode utilizar a literatura. É claro, 

tem que selecionar, mas ela deve experimentar a leitura de vários tipos de livro, com figuras diferentes, 

principalmente quando ela está maiorzinha. Ver enciclopédia, que tem outro tipo de gravura, também é 

legal! Já aconteceu isso lá na sala. A diretora ia jogar fora um monte de revista de dieta e foram parar lá na 

sala, eu não sei por quê. A gente pegou as revistas e colocou na rodinha. “Ih, um monte de frutas, vamos 

lá!” Assim que começou e eles iam tentando nomear. Lá na sala, um monte de crianças conhecia as frutas 

que estavam na revista. Alguém pode falar assim: “Poxa, era revista de dieta!”, mas naquele dia, a rodinha 

foi só sobre dieta. Tinha fruta, mulher fazendo ginástica, gente de biquíni. Foi muito bom. 

 

Da memória, histórias de leitura: 

 

Considerando que o adulto/professor será responsável por selecionar as obras que chegam 

até as crianças, pode-se concluir que, em certa medida, suas experiências pessoais de leitura 

servirão de base para a escolha das obras. 
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Em “Bagagem”, a professora desconsidera suas histórias de leitura, baseadas em gibis, 

jornais e revistas de signo. Para ela, a leitura de romances traria conhecimentos, logo, seria uma 

leitura válida. É possível considerar que as experiências vividas tenham influenciado as escolhas 

e concepções da professora na promoção de práticas leitoras com as crianças que atua. Durante a 

pesquisa, a mesma professora que desconsidera suas leituras, propõe que as instituições de 

Educação Infantil tenham livros para ensinar bons hábitos. Nesse caso, pode-se afirmar que, a 

leitura utilitária é muito importante para a professora e, se tal leitura deveria trazer algum 

ensinamento para ela, o mesmo irá ocorrer com as crianças. Logo, a escolha é válida. 

Percebe-se nas narrativas de outras professoras que, a relação de leitura/ensino não é uma 

proposta das professoras somente para as crianças, mas, enquanto leitoras, elas buscam na leitura 

essa relação. Após a interlocução com as histórias das professoras, refletindo sobre as 

subjetividades e experiências pessoais, podemos questionar sobre as motivações das escolhas de 

práticas leitoras na creche. Sem compreender as conexões, seria muito fácil rotular algumas 

leituras propostas na creche como utilitárias. 

As histórias narradas permitiram identificar várias representações do leitor. Tais 

representações, em alguns casos, levam as professoras a não se considerarem como leitoras, 

justamente porque não se encaixam no “modelo de leitor” que acreditam ser o ideal. Seguindo 

essa lógica, segundo as professoras, há diferenças entre leitura como habilidade técnica (leitura 

de revistas, jornais, receitas, etc.) e uma leitura com um certo status, como por exemplo, a leitura 

literária. Desta forma, haveria uma leitura que se espera que o professor não somente domine, 

como deveria gostar e conhecer. 

É interessante destacar que na mônada “O que chama mais atenção”, uma das 

professoras, admite que não propõe muitas atividades e se questiona, após refletir sobre as falas 

das demais professoras, sobre o motivo de não realizar mais. Foi interessante perceber que, no 

momento da roda de discussões, a professora estava refletindo sobre sua prática. Compreendo 

que, mais do que uma simples participação na pesquisa, tal espaço interativo e discursivo 

possibilitou que diversas professoras que atualmente fazem a prática com crianças de 0 a 3 anos 

de idade, pudessem ressignificar as histórias contadas, atribuindo outros sentidos. 

 

PRÁTICAS REVELADAS 

 

 

As narrativas que emergiram no âmbito da pesquisa deixam claro que as crianças estão 

tendo acesso aos livros, ainda que, com certo receio por parte de algumas professoras em relação 

ao desgaste decorrente do uso. Na proposição de práticas leitoras, não são apenas utilizados os 

livros, mas outros materiais gráficos, a fim de que as crianças tenham contato com diversos tipos 

de materiais e texturas, ou para que manuseiem livremente outros materiais impressos como 

jornais, revistas e encartes. 

Muitas vezes, na Educação Infantil, pode-se perceber a tendência de coletivizar a leitura (e 

várias outras atividades), desconsiderando as subjetividades e os interesses pessoais de cada 

criança. É interessante observar que nas narrativas das professoras, as práticas de leitura não 

aparecem apenas no coletivo, mas, pelo contrário, em muitos momentos há referências de grupos 

pequenos. 

Sem deixar de considerar que há diversos modos de a literatura estar presente nas relações 

do cotidiano, o livro ainda é o objeto mais utilizado em estratégias de formação do leitor na creche. 

Nesse sentido, a reflexão na mônada “Ei, tem um leitor aqui!” é muito significativa: a professora 
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constata a pobreza do mercado editorial em relação às obras voltadas para os bebês, fato que 

dificulta a escolha dos livros para trabalhar com a faixa etária. A argumentação da professora 

revela que não basta ter um livro qualquer, mas uma obra que considere o bebê como leitor capaz 

de atribuir sentidos. 

Ao procurar por livros que tenham “história mesmo”, a professora e a instituição que estão 

se propondo a visitar livrarias e bibliotecas para a criação de uma “bebeteca” (espécie de 

biblioteca para bebês), compreendem que a formação do leitor é um dos compromissos políticos 

das instituições educativas, inscrevendo-se num projeto em que, como dizem Salutto e Corsino 

(2014, p.108) “a criança seja levada ao encontro da literatura e, ao encontrá-la, possa transformá-

la em experiências, construção subjetiva de ser e estar no mundo.”. 

As professoras observam o grupo de crianças com os quais atuam e sabem quantos e quais 

demonstram mais interesse pela leitura dirigida e livre manuseio. Várias narrativas revelaram que 

as práticas de leitura são realizadas com um grupo pequeno de crianças. De modo geral, é a 

observação que fornece pistas para que as professoras percebam os livros preferidos dos bebês, 

quais são os eleitos pelo grupo e os modos de mediação da leitura que mais gostam. 

Os critérios utilizados pelas professoras para a seleção de livros a serem utilizados com as 

crianças de 0 a 3 anos de idade também são revelados nas narrativas. De modo geral, são levados 

em consideração: o interesse da criança; os projetos trabalhados e desenvolvidos pela instituição; 

a extensão do texto; a qualidade editorial; e os livros que podem contribuir para ensinar um 

comportamento específico. 

Dentre as práticas narradas, destaco os processos interativos que emergem das narrativas, 

considerando as contribuições de Corsino (2006), ao chamar a atenção para o fato de que os 

processos interativos que ocorrem nas instituições de Educação Infantil são determinantes para 

ampliar e promover o desenvolvimento infantil e, consequentemente, para o desenvolvimento e 

ampliação de práticas leitoras: 

 

[...] no contexto das relações que se estabelecem no interior das escolas, é a presença da linguagem 

que pode garantir a vida, a troca de experiências, a construção de uma história coletiva, a 

comunicação, a criação de novos sentidos sobre as coisas, sobre o mundo e sobre si mesmo. 

(CORSINO, 2006, p. 29) 

 

Se há uma aparente unanimidade entre as professoras de bebês, sem dúvida refere- se ao 

fato deles não se contentarem apenas com a leitura, tendo a necessidade de manusear, 

cheirar, morder e amassar os livros. Salutto e Corsino (2014) destacam que o desejo de 

interação com o objeto livro é compreensível e esperado de crianças imersas em contextos de 

práticas de leituras nos quais os livros circulam. De acordo com as autoras, tais crianças 

“manifestam o desejo de tocá-los, abri-los, fechá-los, voltar ao livro socializado pelas professoras, 

enfim, repetir e ressignificar ações com esse objeto.” (SALUTTO; CORSINO, 2014, p. 109). 

Tamanha infinidade de modos de interação causa certo receio às professoras, pois o livro 

na instituição é coletivo, logo, deve sobreviver por longos tempos às mãos, bocas, enfim, a todo 

corpo curioso do bebê leitor. 

Na medida em que narravam sobre suas práticas, algumas professoras revelaram a 

frequência com que ocorriam propostas envolvendo livros. Não obstante considerem a 

importância das histórias no cotidiano, não foi possível determinar a frequência das práticas, 

embora algumas determinações de tempo como “sempre”, “quase todo dia” ofereçam pistas. 

Algumas dificuldades na proposição das práticas também foram apontadas, como por exemplo, a 

presença de poucos livros com textos adequados à faixa etária ou de imagens, e a falta de hábito 
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das crianças. No entanto, apesar dos percalços, fica evidente que as práticas continuam sendo 

realizadas. 

Considero que os direcionamentos adotados para a mediação de leitura e a seleção das 

obras revelam a concepção de criança e de Educação Infantil que cada professora tem em mente. 

Assim, as propostas vão surgindo e narram sobre a variedade de material gráfico para que a 

criança tenha contato sobre a possibilidade de observar os livros preferidos a partir da reação dos 

bebês, etc. 

 

FIOS TECIDOS: PARA CONCLUIR 

 

Kramer (2009) irá propor a necessidade de resgatar o educar como experiência de cultura, 

na qual professores e alunos se tornem narradores, sendo incentivados a recuperar sua capacidade 

de deixar rastros. Compreendo que, mais do que uma simples participação na pesquisa, tal espaço 

interativo e discursivo possibilitou que diversas professoras que atualmente fazem a prática com 

crianças de 0 a 3 anos de idade, pudessem ressignificar as histórias contadas, atribuindo outros 

sentidos. 

No processo da pesquisa, acolhendo narrativas e buscando articular sentidos, vivenciei a 

necessidade de refletir sobre as certezas que me acompanhavam e de abrir espaço para perceber 

como as professoras significam suas práticas, considerando as crianças de 0 a 3 anos de idade, de 

fato, como potentes, ocupando lugar central no planejamento curricular. No percurso, pude 

levantar questionamentos sobre o papel do professor não só em relação às práticas leitoras, mas 

em sua atuação na creche, de modo geral, considerando esse espaço como um lugar privilegiado 

de interação entre adultos e crianças, de produção de experiências. De histórias. De narrativas, 

portanto. 

Nos discursos proferidos pelas professoras, identifico o entendimento de que a instituição 

de Educação Infantil é um espaço privilegiado para a circulação dos materiais impressos e o papel 

do professor é promover a interação entre a leitura e os livros, buscando criar um ambiente 

prazeroso para esse momento. 

O modo como as práticas foram narradas possibilitaram o surgimento de pistas para a 

percepção do papel do professor na promoção de práticas leitoras. Em geral, este é reconhecido 

como modelo na interação com o livro e como dramatizador das histórias lidas ou inventadas com 

os livros para as crianças. 

Há indícios que nos levam a refletir sobre o motivo para a realização das práticas. Assim 

como um grupo de professoras aponta a importância da leitura para o desenvolvimento da 

linguagem, identifico várias narrativas que falam da importância do ato de ler para despertar o 

gosto pela leitura ou simplesmente para agradar às crianças. De modo geral, o cuidado com os 

livros no que se refere ao manuseio também é ensinado pelo professor, que se apresenta como o 

modelo de leitor para as crianças. 

Considero que a creche revelada nas palavras das participantes da pesquisa é percebida 

como um local privilegiado de circulação de materiais impressos, e as professoras das crianças de 

0 a 3 anos de idade vêm buscando ressignificar suas práticas, demonstrando preocupações 

inclusive com a qualidade editorial do material destinado aos bebês. 

Foi possível perceber várias representações de leitor, fato que em alguns casos contribuem 

para a escolha dos livros e para o direcionamento de atividades, bem como para a organização do 

material impresso. 
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As práticas narradas revelaram os vários modos de ler e como a observação e conhecimento 

das preferências dos grupos de crianças direcionam as escolhas. Algumas vezes, a situação não é 

planejada, mas surge espontaneamente, como por exemplo, a presença de revistas de dieta na 

rodinha. 

É preciso realmente refletir sobre as práticas já institucionalizadas, muitas das vezes 

reproduzidas pelos educadores, que por vezes não permitem espaços “ao acolhimento da dúvida 

e da diversidade” (suas e das crianças!). Essa reflexão conduz- me a afirmar que é preciso 

considerar, assim como já ponderou Mantovani (2014), a necessidade de reinventar 

o cotidiano e experimentar as indicações que já dispomos teoricamente para o uso concreto 

do livro na prática educativa, além de outras práticas significativas com a linguagem. 
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Resumo: A presente pesquisa busca mostrar as contribuições da Literatura Infantil na 

Formação de Leitores. Foi realizada em um Centro de Educação Infantil da Rede Municipal 

de Ensino de São José – SC, com duas professoras, (professora responsável e professora 

auxiliar) em um grupo do pré-escolar composto por dezenove (19) crianças de cinco (5) a 

seis (6) anos de idade. A metodologia utilizada foi a abordagem dialógica, qualitativa e 

descritiva, levantamento bibliográfico, observação participante por meio de registros 

escritos e fotográficos e um questionário com perguntas abertas distribuído à professora e 

às famílias, a fim de compreender como as mesmas contribuem no incentivo à leitura, isto é, 

no processo de formação de leitores. Embasou-se em autores como Abramovich (1997), 

Vigotski (1998), Lajolo e Zilberman (1991), Brandão e Rosa (2010) e outros estudiosos da 

área, como também, no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998). 

Esta pesquisa se justifica pelo fato de se compreender que por meio da leitura de contos e 

de histórias infantis, o professor possibilita a interação das crianças com ele próprio e entre 

o grupo e as histórias narradas ajudam-nas a compreender o mundo a sua volta. Assim, 

procurou-se mostrar como a literatura infantil desempenha um papel importante no processo 

de Educação Infantil, seja pelo seu caráter didático- pedagógico seja pelo seu caráter lúdico. 

Constatou-se ainda, nesta pesquisa, a ideia de que, as histórias contadas ou lidas constituem 

sempre uma fonte de alegria, prazer, emoções, pois as crianças apresentam muita facilidade 

em entrar nesse mundo mágico devido ao fortalecimento do impulso imaginativo, no qual a 

realidade e a ficção se misturam. 

Palavras-Chaves: Literatura Infantil. Formação de Leitores. Educação Infantil. 

 

INTRODUÇÃO 

 

É sabido que toda instituição de educação infantil tem a responsabilidade de resgatar a 

importância da leitura, que auxiliará na vida individual, social e cultural de todo cidadão. Para 

tanto, o presente estudo pretende observar o encontro da criança com a leitura. Acredita-se que 

uma proposta motivadora de leitura, cuidadosamente planejada, promova o encontro da criança 

com o livro de maneira que se torne significativo e prazeroso para ela, e isto possibilita a criação 

de novos caminhos durante o seu processo de desenvolvimento. 

A opção de pesquisa pelo tema Literatura Infantil surgiu da necessidade da prática de leitura 

no decorrer da experiência profissional, pois nem sempre há incentivo para fazê-lo. Acredita-se 

que por meio da Literatura Infantil, o professor passa a conhecer a reação das crianças em 

diferentes situações e que o hábito da leitura desde a infância possibilita a criança a envolver-se 

com sentimentos, criatividade, emoção e sonhos. 

Assim, a Literatura Infantil pode tornar-se um meio didático-pedagógico de grande valia, 

oportunizando a criança a ter acesso ao conhecimento e consequentemente a sua formação de 

leitor responsivo na sociedade. 

A valorização da leitura de narrativas, como contribuição no processo de desenvolvimento 

infantil é de suma importância, visto que propicia ao educador subsídios para motivar e estimular 
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o desenvolvimento cognitivo, emocional e social da criança, possibilitando estratégias didático-

pedagógicas inovadoras no processo de educar e cuidar. Assim, na atual sociedade, a literatura 

não é apenas necessária, mas acima de tudo uma exigência. 

A pesquisa realizada teve como objetivo geral evidenciar a contribuição da literatura 

infantil na formação do leitor. Para atendê-lo definiram-se os seguintes objetivos específicos: a) 

Observar a vivência da literatura na relação criança/professora/família; b) Identificar as 

alternativas didático-metodológicas usadas pela professora da turma para o incentivo à leitura e 

c) Evidenciar a importância da literatura infantil no desenvolvimento das crianças, para sua 

formação de leitor responsivo. 

 

LITERATURA INFANTIL 

 

A literatura nasceu nos primórdios da humanidade, juntamente com o homo sapiens. 

Quando a escrita foi inventada, o acervo cultural das tribos foi registrado e a Literatura tornou-se 

mais estável. Antigamente, as paredes das cavernas eram utilizadas para pintar ou inscrever os 

símbolos que contavam essas histórias, aos poucos foram surgindo outras formas para armazenar 

as informações. 

A literatura pertence ao campo das artes, podendo ser definida como “arte verbal”, na qual 

o meio de expressão é a palavra. Sabendo que a palavra Literatura vem do latim littera e quer 

dizer “letra”, pode-se dizer que o meio de expressão da literatura está ligado implicitamente à 

palavra escrita ou impressa, à arte de escrever, à erudição. Portanto, a Literatura possui um amplo 

sentido: como arte da palavra e não apenas como arte da letra, pois até mesmo os povos ágrafos 

compunham suas narrativas, suas lendas, suas histórias transmitidas oralmente. 

Desta maneira, pode-se considerar a literatura como uma forma de imitação - (mimesis), a 

um meio de reprodução e recriação por meio da palavra, isto é; a literatura imita a vida; a vida 

está continuamente a ser reinterpretada. 

A literatura está relacionada com a linguagem natural e com a escrita, porém não é idêntica 

a elas. Na literatura, a linguagem natural e a escrita passam por modificações. A literatura está em 

toda forma de linguagem que se manifesta como arte, portanto pode estar na palavra falada, nos 

gestos e, também, no silêncio, nas pausas. Neste sentido, a noção de texto literário não é aplicada 

exclusivamente ao texto escrito mas, a oralidade e a uma variedade de símbolos e imagens que 

podem estimular o imaginário, a fantasia. 

Portanto, para que um texto seja considerado literário, ele deve ter a capacidade de mostrar 

que as palavras não são estáveis. Em um texto literário as palavras podem estar significando coisas 

diferentes o tempo todo. As palavras têm o poder de nos envolver e nos transportar para um lugar 

que não é só imaginário, mas também pode-se dizer “semelhante ao real” - verossimilhança; pois 

nele se pode viver um momento ímpar, mesmo que este seja fruto de um imaginar, sentir, fruir, 

aprender ou sonhar. 

A literatura surgiu primeiramente sob a forma oral, segundo Abramovich (1997, p. 16) “O 

primeiro contato da criança com um texto é feito oralmente, através da voz da mãe, do pai ou dos 

avós contando contos de fada, trechos da Bíblia, histórias inventadas [...]”. As histórias dos heróis 

de cavalarias, na Idade Média, corriam de boca em boca, levando os heróis das cruzadas a todos 

os cantos do mundo. Antes da invenção da imprensa, os livros eram manuscritos em folhas de 

pergaminho e a produção e a reprodução eram lentas e caras, a circulação era extremamente 

reduzida. Com a inovação da imprensa, a difusão da Literatura tornou-se mais fácil. 
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Por volta do final do século XVII e durante o século XVIII quando aperfeiçoa-se a 

tipografia é que os primeiros livros para crianças começaram a ser reproduzidos. Esse mesmo 

século marcou também o surgimento do conceito de literatura infantil, este surge no momento em 

que as preocupações sociais se voltam para a criança. Ela “passa a deter um novo papel na 

sociedade, motivando o aparecimento de objetos industrializados (o brinquedo) e culturais (o 

livro) ou novos ramos da ciência (a psicologia infantil, a pedagogia ou a pediatria) de que ela é 

destinatária” (LAJOLO; ZILBERMAN, 1991, p. 17). Aparece, então, a necessidade de uma 

literatura que pudesse contribuir para sua formação como indivíduo. Assim, a Literatura Infantil 

como expressão humana surge historicamente associada à pedagogia e à criança. 

No Brasil, a necessidade de uma Literatura Infantil Brasileira surgiu quase no século XX, e 

a partir daí, se consolidou e se comprometeu com a tarefa de contribuir para formar cidadão e 

indivíduos de bons sentimentos. Conforme Lajolo e Zilberman, (1991, p. 25): 

 

Como é à instituição escolar que as sociedades modernas confiam a iniciação da infância tanto em 

seus valores ideológicos, quanto nas habilidades, técnicas e conhecimentos necessários inclusive 

à produção de bens culturais, é entre os séculos XIX e XX que se abre espaço, nas letras brasileiras, 

para um tipo de produção didática e literária dirigida em particular ao público infantil. 

 

A partir de meados dos anos de 1970 aparecem propostas para a renovação da literatura 

infantil no Brasil e são promovidos encontros, seminários e congressos a respeito do tema, pensa-

se na inclusão de cursos de literatura infantil nas universidades e textos de literatura infantil 

passam a ser estudados nos cursos de pós-graduação. Ocorre, então, o boom da literatura infantil, 

que segundo Cademartori, (1987, p. 11) foi: 

 

[...] manifestado através de uma venda sem precedentes de livros para crianças, na proliferação de 

associações voltadas ao incentivo da leitura infantil, no surto de encontros, seminários e 

congressos, a respeito do assunto e na inclusão de cursos de literatura infantil na programação das 

universidades. 

 

Dessa forma, fica evidenciada a estreita ligação da Literatura Infantil no Brasil com as 

instituições oficiais, com as licenciaturas, pois os grandes educadores da época assumem esta 

importante tarefa. No entanto, o surgimento de novos autores e de muitos livros para crianças não 

significa que todos sejam renovados ou que tenham boa qualidade literária, e que sejam capazes 

de suprir as necessidades psicológicas das crianças, mas sim que lhe apresentem o mundo de 

forma mais próxima ao real possível, sem, contudo, deixar de lado a fantasia, que é tempo da 

infância. As histórias infantis são capazes de conduzir o pequeno ouvinte ou leitor para além do 

cotidiano, criando e recriando situações que, apesar de fictícias, têm semelhança com a realidade, 

possibilitando transformá-la não apenas com elementos fantásticos, mas com as potencialidades 

inerentes ao ser humano. 

O trabalho com o texto literário é importante e deve estar incorporado às práticas cotidianas 

da sala de aula, pois é uma forma específica de conhecimento. A literatura é tomada como uma 

maneira particular de compor o conhecimento, se trata de uma cópia do real, e a relação com o 

real é indireta, ou seja, a realidade pode ser apropriada e transgredida, utilizando o imaginário. 

A prática constante de leitura na escola deve admitir várias leituras, sendo superado então o mito 

da interpretação única, fruto do pressuposto de que o significado está dado no texto. O significado 

se constrói pelo esforço de interpretação do leitor, não levando em conta só o que está escrito, 

mas o conhecimento que traz para o texto, sendo necessário que o professor tente compreender a 

relação dialógica que há por trás dos diferentes sentidos e interpretações feitas pelos seus alunos. 
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Há textos nos quais as diferentes interpretações fazem sentido e são necessárias, é o caso, 

portanto, dos bons textos literários. O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, 

também complementa que: 

 

[…] Dependendo da importância que tem a escrita no meio em que as crianças vivem da frequência 

e qualidade das suas interações com esse objeto de conhecimento, suas hipóteses a respeito de como 

se escreve ou se lê podem evoluir mais lentamente ou mais rapidamente. Isso permite compreender 

porque crianças que vem de famílias nas quais atos de ler e escrever tem uma presença marcante 

apresentam mais desenvoltura para lidar com as questões da linguagem escrita do que aquelas 

provenientes de famílias em que essa prática não é intensa. Esse fato aponta para a importância do 

contato com a escrita nas instituições de educação infantil. (RCNEI, 1998, v. 3, p. 122). 

 

O professor será mediador no mundo da leitura, o mesmo que se propõe a inovar, a 

construir, a redescobrir, a transformar. Para tanto, deve realizar um planejamento curricular 

crítico, consciente e participativo. É preciso ter bem claro o que se pretende para e com as crianças. 

Segundo Brandão e Leal (2010, p.30) “[...] entendemos que na Educação Infantil é possível 

estimular a criança a perceber que há muitas maneiras de captar e expressar sentimentos, 

conhecimentos e ações: a leitura e a escrita de textos são apenas uma dessas maneiras”. Sendo 

assim, o professor deve envolver contos de fadas, histórias infantis, livros de imagens, gibis, 

dramatizações de histórias, fantasias e outros mais, fazendo parte da sua rotina de maneira 

fascinante e prazerosa para se efetivar a formação de um futuro leitor, pois estes textos são 

carregados de significados, como afirma Frantz, 2011, p. 92: 

 

Falam de medos, ansiedades, sonhos, desejos, busca de autorrealização, esperanças, os mesmos 

sentimentos que inquietam as crianças e os jovens de hoje. Apresentam situações de confronto 

entre o bem e o mal, a justiça e a injustiça, desafios que o herói vai superando os problemas, 

vencendo obstáculos, ele vai crescendo, aprendendo a se conhecer e a lidar com adversidades da 

vida; vai amadurecendo, enfim, realizando-se plenamente como ser humano e conquistando a 

felicidade. 

 

É neste espaço prazeroso de sala de aula e por meio das narrativas que concentram toda 

uma sabedoria popular acumulada ao longo dos tempos que vamos formando futuros leitores. 

 

A LITERATURA INFANTIL E A FORMAÇÃO DO LEITOR 

 

A escola é um espaço privilegiado, no qual deve existir o encontro do livro com o leitor, 

pois este se constitui em base para a formação do indivíduo e o ajuda a ser crítico e reflexivo. Na 

educação infantil, entendemos que o livro é uma ferramenta didático-pedagógica que despertará a 

possibilidade de a criança sonhar, imaginar, interagir, relacionar-se e desenvolver sua criatividade. 

Entende-se que, a instituição educacional infantil, por meio de seus 

professores/intermediadores, deve proporcionar momentos em sala para que a criança escute 

várias histórias infantis e participe da construção de novas narrativas. Assim, por meio das 

histórias se educa, socializa, informa, aquieta e prende a atenção, levando a infância/a criança ao 

mundo fantástico. Na contemporaneidade, precisamos formar leitores que reconheçam na 

literatura seu valor social e que, acima de tudo, aprendam a falar com o texto e, através dele, 

estabeleçam reflexões para a vida, que encontrem em 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, atualmente, com as mudanças nos 

paradigmas educacionais, busca-se o leitor criador, crítico e contestador. O interessante não é 
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apenas decodificar o texto, mas sim, recriá-lo e ampliá-lo. A história lida pelo professor em sala 

não deve ser apenas uma proposta para manter as crianças quietas, mas algo transformador. 

De acordo com a Abramovich (1997) é ouvindo histórias que a criança pode também sentir 

emoções importantes, como tristeza, como raiva, irritação, bem-estar, medo, alegria, 

tranquilidade, entre outros sentimentos. Por meio da literatura e de suas histórias, as crianças 

podem descobrir outros lugares, outros tempos. Enfim, para ajudar uma criança a abstrair é 

necessário estar sensibilizado pelas complexidades da infância e da leitura, o que significa 

também se fundamentar teoricamente sobre o desenvolvimento da mente em relação ao 

aprendizado. Professores e crianças, nesse sentido, podem ser verdadeiros parceiros para 

compreender o que é o ato de ler. 

Diante disso, vê-se que é possível construir conhecimento com as narrativas infantis, desde 

que o professor utilize procedimentos que estimulem o imaginário reafirmando o fascínio por 

contos e/ou fábulas que propiciem às crianças a capacidade de narrar por si sós as histórias, 

facilitando-lhes o discernimento do real e imaginário, pois segundo Bettelheim (1980, p. 197) 

“[...]. O conto de fadas é a cartilha onde a criança aprende a ler sua mente na linguagem das 

imagens, a única linguagem que permite a compreensão antes de conseguirmos a maturidade 

intelectual”. E para este mesmo autor: 

 

Os contos de fadas são ímpares, não só como uma forma de literatura, mas como obras de arte, 

integralmente compreensíveis para a criança, como nenhuma outra forma de arte o é. Como sucede 

com toda grande arte, o significado mais profundo do conto de fadas será diferente para cada 

pessoa, e diferente para a mesma pessoa em vários momentos de sua vida. A criança extraíra 

significados diferentes do mesmo conto de fadas, dependendo de seus interesses e necessidades do 

momento. Tendo oportunidade, voltará ao mesmo conto de fadas, quando estiver pronta a ampliar 

os velhos significados ou substituí-los por novos. BETTELHEIM (1980, p. 12-13). 

 

Estes textos carregados de significado fazem com que as crianças aprendam a perceber o 

mundo por meio dos personagens e de suas características pessoais. Com isto, pode-se afirmar 

que a Literatura Infantil, por iniciar a criança no mundo literário, deve ser utilizada como 

instrumento fundamental para a evolução e formação da personalidade do futuro cidadão, com 

todos os seus dilemas ao longo da infância e adolescência para o seu amadurecimento emocional. 

Abramovich (1997) nos lembra que a classe popular não tem poder aquisitivo para formar 

o hábito de ler, enquanto que na classe média, as crianças estão mais familiarizadas com a 

televisão, jogos eletrônicos e o computador, assim o livro voltou a uma posição cada vez mais 

inferior no nível de interesse dessas crianças e adolescentes. 

No entanto, falar da importância e contribuição da Literatura Infantil no desenvolvimento 

afetivo e cognitivo das crianças, é lembrar que muitas vezes a literatura não é dado o devido valor, 

ficando esta contribuição em certos momentos excluída da prática didático-pedagógica, pois a sua 

valorização, como formadora de consciência dentro da vida cultural das sociedades, é muito 

recente. 

 

A literatura infantil é também ludismo, é fantasia, é questionamento, e dessa forma consegue 

ajudar a encontrar respostas para inúmeras indagações do mundo infantil, enriquecendo no leitor 

a capacidade de percepção das coisas. (FRANTZ, 2011, p.20). 

 

O estímulo que a literatura infantil proporciona são os alicerces da comunicação para que 

a criança se relacione com o mundo exterior e de um modo fundamental para o seu 

desenvolvimento afetivo e cognitivo. É ouvindo histórias que as crianças desenvolvem o aumento 



 

 

P
ág

in
a6

5
0

 

do vocabulário, a interpretação de textos, ampliação de seu repertório linguístico, sua reflexão, 

criticidade e criatividade. Segundo Vigotsky (2002, p.121): 

 

[...] toda criança se apresenta para nós como um teórico, caracterizado pelo nível de 

desenvolvimento intelectual superior ou inferior, que se desloca de um estágio para o outro. Porém, 

se ignorarmos as necessidades da criança e os incentivos que são eficazes para colocá-la em ação, 

nunca seremos capazes de entender seu avanço de um estágio do desenvolvimento para outro, 

porque todo avanço está conectado com uma mudança acentuada nas motivações, tendências e 

incentivos. 

 

O autor salienta a influência do contexto social, histórico e cultural no desenvolvimento 

mental da criança. Assim, o modo de pensar e agir da criança se desenvolve com as 

trocas/interações sociais estabelecidas por ela com o meio social e cultural. Nesse sentido, o 

professor desempenha o papel de mediador. Isso implica em alguém que possui a função de 

planejar as ações, organizar o espaço e propor situações significativas adequadas aos interesses e 

necessidades dos sujeitos envolvidos. 

Assim, a literatura infantil é uma das produções humanas mais importantes para a formação 

da criança enquanto indivíduo e futuro leitor, pois sua matéria é a palavra, o pensamento e as 

ideias, exatamente aquilo que distingue ou define a especificidade do ser humano. A criança deve 

ter acesso à literatura, associando e harmonizando a fantasia e a realidade, a fim de satisfazer suas 

exigências cognitivas e afetivas que são indissociáveis, pois ao ouvir as histórias, as crianças vão 

adquirindo as habilidades e competências necessárias para compreendê-la, ou seja, os esquemas 

cognitivos prévios que se correspondem estreitamente com as categorias básicas presentes em 

uma narração, para que possam, posteriormente, relembrar o enredo na ordem correta e recriá-lo. 

A criança ouvindo histórias se identifica com ela mesma, se reconhece e envolve-se 

afetivamente com o personagem por meio de situações significativas e familiares. Como afirmam 

Brandão e Rosa, 

 

[...] A participação da criança em rodas de história oportuniza a formação de uma comunidade de 

ouvintes que compartilha histórias de forma sincrônica no sentido temporal e espacial. [...]. Assim, 

a roda de histórias possibilita que a constituição de uma identidade grupal faça parte das práticas 

educativas. (BRANDÃO; ROSA, 2011, p. 37). 

 

Pode-se dizer que a roda de histórias é um momento em que a criança se inicia como 

ouvinte e vai aos poucos ampliando seus conhecimentos e sua forma de atuar no cotidiano. Além 

disso, enriquece suas experiências possibilitando interações no grupo envolvendo a linguagem 

oral e a corporal. É relevante mencionar que, a postura do professor em sala de aula é fundamental 

para mediar o diálogo entre o texto/a narrativa infantil e o futuro leitor/crianças, assim o professor 

deixa de ler para a criança e passa a ler com a criança. 

 

PERCURSOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

]O tipo de pesquisa que sustenta o presente trabalho é o de abordagem qualitativa e 

descritiva, “[...] utiliza técnicas de dados como a observação participante, história ou relato de 

vida, entrevista e outros” (GIL, 1991, p. 10). Também, Lakatos e Marconi (2007, p.15) definem 

a pesquisa como “[...] um procedimento formal, com método de pensamento reflexivo, que requer 

tratamento científico e se constitui no caminho para se conhecer a realidade ou para descobrir 

verdades parciais.” 
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Para a elaboração da pesquisa, inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico a 

respeito do tema, o qual contemplou vários livros com pesquisadores da área. Foram realizadas 

também quatro observações participantes, nas quais foram registradas a prática didático-

pedagógica com o intuito de observar como a Literatura Infantil é apresentada às crianças, como 

se dá o contato das crianças com os livros e consequentemente, como se formam futuros leitores. 

Buscou-se relacionar o processo didático-pedagógico com o proposto estudo teórico dos autores 

na formação dos leitores. 

A pesquisa concretizou-se no Centro de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino 

de São José, do grupo intitulado seis/pré-escola, composto por dezenove crianças, sendo onze 

meninas e oito meninos, com faixa etária entre cinco e seis anos de idade. Por questões éticas, os 

nomes delas não serão mencionados e a professora da turma doravante será identificada por (P1) 

e a professora auxiliar (P2). A P1 trabalha na instituição há doze anos, possui formação superior 

em Pedagogia e Especialização em Educação Infantil e Séries Iniciais, a P2 trabalha na instituição 

há dez anos, também é Pedagoga com especialização em Educação Infantil e Séries Iniciais. 

Concomitantemente, foi distribuído um questionário as famílias dessas crianças envolvidas na 

pesquisa e outro a professora (P1) a respeito das leituras das narrativas realizadas no cotidiano e 

na sala de aula. 

 

ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA 

 

A análise será apresentada em dois momentos: inicialmente apresentaremos a análise dos 

dados obtidos por meio de observações participantes realizadas em sala de aula em quatro 

encontros e, no segundo momento, mostraremos a análise dos questionários realizados com a 

professora (P1) e com as famílias. 

 

ANÁLISE DOS DADOS DAS OBSERVAÇÕES PARTICIPANTES 

 

Antes da professora da turma iniciar os momentos de histórias há uma preparação que 

consiste no lembrete dos combinados. A (P1) convida a turma por meio de uma música a 

participar desse momento, as crianças vão aos poucos formando uma roda de conversa no tapete 

da sala de aula. 

No primeiro encontro a professora (P1) iniciou sua prática contando a história: “A Galinha 

Ruiva”, da autora Elza Fiuza, Editora Moderna. Para isso, utilizou o auxílio do livro que consiste 

na leitura do texto mostrando as ilustrações. A atividade realizada foi a discussão sobre o tema e 

a importância de se ajudar o próximo. Observamos que as crianças ouviam atentas e participavam 

expondo suas ideias. Durante as discussões do tema, a maioria do grupo se envolveu, questionando 

e expondo situações do seu dia-a-dia. Um dos meninos relatou que ajuda sua mãe em casa; guarda 

seus pertences e organiza seu quarto, apenas dois dos meninos brincavam entre si. Uma das 

meninas comentou: “minha mãe vai comprar para mim um livro por mês”. Em seguida, a 

professora auxiliar (P2) ofereceu livros diversos para o grupo e propôs que realizassem leituras 

individuais, duas meninas já leem palavras curtas e, por isso, solicitaram auxílio da (P2) 

perguntando que letra era aquela. Apontando para a letra no livro, discutiam o enredo da história. 

Com isso, foi possível observar as manifestações orais espontâneas das crianças no grande 

grupo. Foi um momento de muitos questionamentos entre as crianças e as professoras. As ideias 

foram registradas no caderno de relatos de vivências da P1. O grupo envolveu-se na discussão 

sobre os personagens apresentados, trocando informações sobre a história. 
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Parafraseando Abramovich (1997), percebe-se que tal situação dá dimensão do quanto a 

literatura pode ampliar conhecimento e negar essa possibilidade, empobrece o fazer pedagógico. 

Tanto a narração de histórias como de contos infantis no espaço de sala de aula significa incluir 

vida e sentimento no processo de formação das crianças. Ao encontro das ideias desta autora, 

também FRANTZ (2011) nos afirma que a literatura é uma possibilidade de descobrir o mundo 

imenso dos conflitos, dos impasses, das soluções que todos vivemos e atravessamos. Sua importância 

vai muito além do prazer proporcionado. 

No segundo encontro, a P1 apresentou o conto popular “O Menino que foi ao vento Norte”, 

da autora Bia Bedran, e para participar desse momento convidou também o Grupo 3 composto por 

crianças de 2 e 3 anos de idade. 

Sentados no tapete central da sala de aula, a P1 deu início à contação da história e utilizou-

se da leitura da narrativa e de sua expressão corporal, fato que atraiu a atenção de todas as crianças. 

Imediatamente, o grupo seis bateu palmas. Observamos que a metodologia usada pela P1 abrangeu 

os dois grupos (3 e 6), envolvendo-os e despertando neles o interesse e a imaginação. Este 

momento foi bastante rico pois, a P1 demonstrou conhecimento da história e envolveu as crianças, 

deixando-as extasiadas, ou seja, encantadas, talvez pela forma de narrar e da sua expressão corporal 

muito significativa, ou talvez por ser um conto triste que envolve magia e curiosidade. Segundo 

Brandão e Rosa (2010, p. 42) “[...] de ouvintes ativos, as crianças podem se tornar leitores ativos, 

resultado da apropriação de um “jeito de ler” aprendido nas rodas de história.” 

No terceiro encontro, a P1 convidou o grupo seis para se deslocar até o pátio da escola que é 

coberto e solicitou as crianças que sentassem em um tapete “mágico” de tecido colorido que já 

estava no chão, preparado anteriormente pela professora-auxiliar (P2). Assim que todos se 

acomodaram nele, a P1 iniciou com a leitura da história “O sapo egoísta”, de autor desconhecido, 

utilizando o livro de história e um sapo de pelúcia grande para representar o personagem principal. 

Após cada página lida mostrava as figuras para as crianças e oferecia o sapo de pelúcia para 

segurarem. Em seguida, a P1 e P2 realizaram uma conversa informal sobre os girinos: sua cor, 

habitat, alimentação. Algumas crianças comentaram que já haviam visto girinos, e outras sequer 

conheciam a palavra girino. Duas meninas mostraram-se ansiosas para recontar a história aos 

amigos. Imediatamente foram atendidas pelas professoras. Observamos que a primeira menina ao 

recontar a história, já consegue ler palavras curtas e simples, houve cooperação do grupo nesse 

momento, todas as crianças mostravam-se curiosas e respeitosas aproximando-se da menina para 

melhor compreendê-la. Parafraseando Abramovich (1997), é importante ler para as crianças, 

porém, ainda mais importante é ler com elas. As crianças que leem junto com um adulto ou com 

outro leitor procurarão as palavras que elas conhecem e selecionarão, elas próprias, as demais 

palavras que querem aprender ou praticar. 

O quarto encontro foi realizado por algumas professoras da Instituição e constituiu-se em 

uma apresentação teatral: adaptação da história: “Bruxa, Bruxa venha na minha festa”, da autora 

Arden Druce. Nesse dia, houve a interação entre todos os grupos que frequentam o CEI, as 

crianças se acomodaram em tapetes no pátio coberto para assistir à dramatização. O grupo seis 

permaneceu sentado próximo ao palco junto a P2, enquanto a P1 participava do evento. As 

crianças demonstravam em suas feições alegria e interesse a cada personagem que surgia: O Lobo 

Mau, A Chapeuzinho Vermelho, A Bruxa, O Fantasma, A Branca de Neve e outros mais. 

Algumas crianças do grupo seis se assustaram, e se aproximaram da P2, outros demonstraram 

surpresa, outros ainda participaram com entusiasmo e reconheceram os personagens com 

facilidade. 

Diante do exposto, fica claro que a literatura infantil contribui para o desenvolvimento 

integral das crianças. Fica assim evidente a necessidade de envolvê-las no mundo lúdico e 

interativo, pois segundo Vigostski (1998, p. 67), “[...]. Os conceitos das crianças estão associados 
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a uma série de exemplos e são construídos de maneira semelhante àquela pela qual representamos 

os nomes de classes de elementos”. 

Portanto, o que se constatou no período de observação é que por meio da leitura de histórias 

e de brincadeiras, é possível conseguir a participação e interação prazerosa de todos. 

 

ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS 

 

Primeiramente analisaremos as repostas dadas pela P1, e em alguns momentos, traremos 

as respostas dos pais e analisaremos conjuntamente. 

 

Pergunta 1 - “Você considera importante o contato das crianças com a literatura infantil 

para a formação de futuros leitores? “ 

R - “Certamente, o contato com a literatura infantil desde a mais tenra infância mostra- se 

importante para a formação de futuros leitores, pois amplia os repertórios, a criatividade, a 

imaginação, o vocabulário, dentre outros aspectos que podia citar”. 

 

Percebe-se que a professora (P1) considera que ler livros infantis é importante para a 

formação de futuros leitores. Nesse sentido, o professor desempenha um papel fundamental na 

educação infantil, pois a chance de as crianças desenvolverem o gosto e o prazer pela leitura 

aumenta à medida em que o professor realiza leituras para elas. Sobre isso, nos afirma 

Abramovich (1997) que é muito importante para a formação da criança ouvir histórias. Escutá- las 

é o começo da aprendizagem para ser um leitor, e ser leitor é possuir um caminho infinito de 

descobertas e de compreensão do mundo. 

 

Pergunta 2 - “Por que você utiliza o método de narração simples para contar histórias para 

esta faixa etária? “ 

R - “ Este método permite a criança perceber que ao ler deciframos códigos e se interesse 

por este movimento”. 

 

A P1 afirmou também, que a criança, a partir dos primeiros contatos com os livros, 

folheando-os e olhando suas figuras, mesmo que não consiga decodificar as palavras escritas, ela 

aprende a ler do seu jeito. Aprende também, imitando e observando o gesto de leitura dos 

professores, dos pais e de outras crianças. A resposta da professora vai ao encontro do que dizem 

Brandão e Leal (2013, p. 13) “[...] consideramos essencial planejar situações em que elas 

vivenciem nessa etapa da Educação Básica, práticas de leitura e escrita sem que isso signifique 

desconsiderar suas necessidades e interesses. “ 

Ao realizarmos o questionário com as famílias, observamos nas suas respostas que algumas 

consideram a leitura importante, pois ler para seu filho desperta o interesse e gosto pela leitura de 

histórias infantis. Estas famílias são as que leem com frequência livros de literatura infantil para 

os filhos e estes possuem livros infantis à disposição. Segundo Brandão e Rosa (2010, p.172) “[...] 

a educação, especialmente falando da realidade da escola pública, não se realiza a partir da ação 

isolada da escola, tampouco deve ser atribuída exclusivamente à família. O que se espera como 

decorrência de ações dessa natureza é construir uma confiança recíproca, fundamental para que 

se efetive a ação pedagógica”. 

Ao realizar o questionário, observou-se também que algumas das famílias não possuem o 

hábito de leitura em casa. 
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Segundo Brandão e Rosa (2011 p. 166), “Há também as que estranham se a criança ganha 

uma sacola de livros de presente para levar para a casa, pois imaginam que os pequenos pouco 

irão aproveitar do contato com os livros quando ainda não leem convencionalmente. “ 

 

Pergunta 3 - “Que metodologia você utiliza para estimular as crianças na sala de aula para 

ouvir histórias?” 

R - “Buscamos diferentes maneiras de ler, contar histórias utilizando somente o livro, 

outros elementos (fantoches, sombras, figuras), empréstimos de livros, rodas e momentos de 

leitura e releitura das histórias realizadas pelas crianças”. 

 

Observou-se que a professora diversifica suas ações didático- pedagógicas, compartilha 

momentos que estimulam e contribuem para despertar a imaginação das crianças, e se utiliza de 

alguns recursos como: teatro, fantasias, fantoches de pelúcia, de vara e de sombras, livros, rodas 

de leitura, tapetes de tecido, e outros mais, para envolver, estimular, desenvolver no grupo o gosto 

pela leitura. 

Isto corrobora o dito das autoras Brandão e Rosa (2011) da importância de se estimular a 

criança a participar das rodas de leitura e/ou de histórias, o que oportuniza o gosto pela leitura e a 

formação de uma comunidade de leitores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É importante enfatizar que, no decorrer da pesquisa, pode-se constatar e levar em conta a 

prática e a teoria que se acumulou ao longo do estudo, pois uma é suporte para a outra. A contação 

de histórias além de proporcionar prazer, conflito, frustração, realização e diversão, também 

representa desafios e provoca o pensamento reflexivo da criança, do professor e extensivo a 

família. 

Como auxílio didático-pedagógico, os textos a serem narrados devem ser criteriosamente 

escolhidos pelo docente, levando-se em conta diversos fatores, como por exemplo, de fácil 

compreensão, interessantes, estimulantes, adequados a cada faixa etária e que, de alguma forma, 

auxiliem as crianças na absorção de comportamentos sociais e isto a P1 faz muito bem. Ao narrar 

as histórias em sala torna-se co-autora (gestos, emoção, olhar, voz), isto é, imprime sua “marca” à 

história. 

Por meio dos objetivos traçados para esta pesquisa, constatou-se que por meio da leitura e 

das dramatizações da literatura infantil, conforme as respostas de P1, foi possível despertar nas 

crianças o interesse e o gosto pelas histórias contribuindo para que venham a ser leitores críticos 

na sociedade - as crianças interagem, socializam e recriam suas histórias, com isso aprendem de 

forma prazerosa. 

A literatura infantil contribui para a formação de leitores, pois a infância é a melhor fase 

para dar início ao processo de leitura. É por meio deste processo que a criança desenvolve a 

imaginação, adquire o hábito pela leitura, desenvolve as habilidades criativas e o potencial crítico, 

respeita as regras e se recria. 

Assim, é preciso recuperar no cotidiano (aqueles que perderam ou nunca tiveram) a leitura 

como atividade de múltiplas funções para poder partilhar com a criança o prazer e a necessidade 

de ler. Adentrar ao mundo literário junto com elas é, acima de tudo, estimular a imaginação e 

formular situações que mais tarde se tornarão suportes de uma leitura crítica e significativa. Para 

isso, a influência das famílias é fundamental para formar leitores responsivos. 
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Constatou-se nesta pesquisa a ideia de que, contada ou lida, as histórias constituem sempre 

uma fonte de alegria, prazer, emoções, pois as crianças apresentam muita facilidade em embarcar 

nesse mundo mágico devido ao fortalecimento do impulso imaginativo, no qual a realidade e a 

ficção se misturam. 

Espera-se, acima de tudo, que as reflexões feitas contribuam para a prática de leitura na 

sala de aula e que aqueles que estão diretamente envolvidos, neste caso, os professores, 

fundamentem-se por meio de elementos teóricos para que possam melhor compreender esta 

necessidade e, se necessário, alterarem suas práticas pedagógicas de ensino na educação infantil 

para melhor contribuir na formação de futuros leitores. 
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Resumo: Este trabalho aborda a constituição de uma biblioteca infantil denominada 

Bebeteca para promoção da leitura literária para crianças de zero a seis anos. Instalada na 

Sala de Leitura da biblioteca da Faculdade de Educação da UFMG, portanto em um centro 

de formação de professores, a Bebeteca possui dois objetivos principais. O primeiro é 

possibilitar o acesso de crianças pequenas a diversos livros infantis de qualidade, 

fomentando a experiência artística, emocional e cognitiva. O segundo é tornar-se um espaço 

potencializador da formação de futuros docentes e profissionais da Educação para aturarem 

como mediadores de leitura junto à primeira infância. A construção de um espaço de leitura 

para a primeira infância considera a literatura, como arte, a leitura e a escrita como 

linguagens, e a biblioteca, como um ambiente singular para a infância. O acesso a livros de 

qualidade através de uma mediação qualificada é um aspecto primordial, não somente 

visando a formação de um leitor crítico, mas também a ampliação de suas experiências 

infantis e, consequentemente, de sua formação humana. Por meio da literatura, a criança 

começa a moldar sua capacidade de apreensão de mundo. Ao examinar a relação entre 

criança e linguagem escrita, há que se considerar, não apenas o papel central que essa 

linguagem cumpre na construção do pensamento infantil, mas também na forma como a 

infância interage com o mundo e na maneira como dele se apropria. Essa capacidade de 

transformar a linguagem em um elemento lúdico, de múltiplos sentidos e possibilidades, 

revela a aproximação harmônica entre literatura e criança. Neste sentido, A imersão das 

crianças no universo da cultura escrita depende da coordenação de aprendizagens que se 

desenvolvem em diferentes espaços e por meio de diferentes inter-relações, abarcando um 

amplo conjunto de agentes mediadores e de espaços de formação. A Bebeteca é um desses 

espaços de criação e fomento de modos de ler o mundo e a si mesmo. 

Palavras-chave: Leitura. Literatura Infantil. Biblioteca Infantil. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento de práticas de leitura literária na primeira infância é uma tema 

recorrente em estudos, que se dedicam a leitura e escrita na educação infantil. Para Lajolo (1993) 

ninguém nasce sabendo ler: aprende a ler à medida que se vive, para a autora, “lê-se para entender 

o mundo, para viver melhor. Em nossa cultura, quanto mais abrangente a concepção de mundo e 

vida, mais intensamente se lê, numa espiral quase sem fim” (LAJOLO, 1993, p 7). A leitura se 

constitui uma prática essencial para entrada na cultura, e por consequência colabora para 

percepção de que somos parte de um todo. Para Reyes (2010) a experiência de nos sentirmos parte 

de uma sociedade que compartilha e reusa os símbolos para que o território da linguagem seja 

decifrado, expresso e habitado é que outorga um sentido profundo à literatura e essa revelação se 

torna patente nos primeiros anos de vida. Ainda segundo a autora 
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nessa aresta que mescla o universal e o particular e a qual nos permite reconhecer, diferenciar e 

construir a nós mesmos por meio de um diálogo com as paginas da cultura é que encontro uma 

justificativa profunda para incluir a formação literária no baú familiar de nossas crianças 

alternativa a nutrição emocional e cognitiva e como equipamento básica para habitar mundos 

possíveis na medida de cada ser humano (REYS, 2010, p. 14). 

 

Neste sentido, a leitura torna-se essencial para a entrada da criança nos símbolos e aparatos 

culturais necessários para a incursão na vida em sociedade. Como aponta Gouveia (2007) a 

humanidade se constitui na e pela linguagem, de modo que ao longo da história individual, ao 

tomar posse da linguagem a criança faz-se produtora e produto da cultura, cabe aos adultos, 

oferecer material simbólico inicial para que cada criança comece a descobrir não apenas quem ela 

é, mas também quem quer, pode e como será. 

Para Reys (2010) o mais estimulante são os sons da linguagem, durante o período de 

gestação, o feto “passa a maior parte do tempo de vigília, processando esses especialíssimos sons 

linguísticos cada vez mais familiares, com as qualidades exclusivas da voz da mãe e da língua ou 

das línguas que ela fala” (REYS, 2010, p. 24). Na fase intrauterina, a cacofonia de sons do lado 

externo geram estímulos auditivos e ações como chutar o ventre da mãe. 

Certamente, o bebe não entende o que ouve, porém é sua primeira experiência de 

linguagem. E como menciona Gouveia (2007, p. 115) “é na linguagem que as experiências são 

subjetivadas, significadas e compartilhadas”. E é na troca de sons e estímulos entre mãe e filho 

que marcará o desenvolvimento da criança. 

Desta maneira, o processo de aquisição de linguagem não se fixa exclusivamente na 

produção de palavras reconhecíveis, um bebe mordendo o livro, ou outra repetindo sons ou 

palavras que são contadas por um terceiro, seja pai, mãe ou cuidador são práticas que podem ser 

consideradas “leituras”, pois como menciona Machado (2012) para crianças que não sabem ler, 

estes objetos são confundidos com brinquedos, pois os livros apresentam apelos táteis, visuais e 

sonoros que “estimulam a interatividade, o manuseio e a produção de sentidos ao ativar 

conhecimentos das crianças, por meio de associações diversas” (MACHADO, 2012, p. 19). A 

leitura na perspectiva de Reys (2010) é concebida como 

 

processo permanente de dialogo e negociação de sentidos, no qual intervêm um autor, um texto – 

verbal ou não – e um leitor com toda uma bagagem de experiências prévias, de motivações, de 

atitudes, de perguntas e de vozes de outros, num contexto social e cultural em mudança (REYS, 

2010, p. 23). 

 

Isto é, a prática do ler não se limita a extrair um significado dado de antemão por um texto 

rígido e unívoco, a leitura é um processo dinâmico. Corroborando para esta ideia, Baptista (2012) 

afirma que se reconhecermos a infância como um constructo social da qual as crianças participam 

como atores sociais de pleno direito, “então é preciso considerar esses autores são sujeitos capazes 

de interatuar com os signos e símbolos construídos socialmente, assim como também de construir 

novos significados a partir dessa interação” (BAPTISTA, 2012, p. 93) 

No entanto, a leitura de palavras, textos, frases e escritos sempre será mediada por um 

terceiro, pois “dependera de um leitor para que a criança perceba que o livro tem algo mais para 

contar” (MACHADO, 2012, P. 18). Ainda segundo a autora, a medida que a criança cresce vão 

se estabelecendo novas relações com os livros, os apelos sensoriais vão cedendo espaço para 

imaginação propiciada pelas relações que se estabelecem entre imagens e palavra, e para isso é 

necessário a presença de um adulto, pois a criança não sabe ler (MACHADO, 2012) 
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A relação entre o adulto e a criança no evento da leitura conjunta possibilita o deslocamento 

da situação de brincar com os livros para ouvir a história, pois “aqueles objetos são capazes de 

dar voz as pessoas – contadoras de histórias – em situação de forte e intensa aproximação com a 

criança” (MACHADO, 2012, p. 18). 

Ademais, a prática conjunta da leitura é que possibilitará, posteriormente, a construção do 

gosto pela leitura. E para que esta interação flua é preciso obras de qualidade que conforme Patte 

(2010) consegue reunir crianças e adultos em torno de experiências intimas, vividas cada um a 

sua maneira. Neste sentido, a autora afirma: 

 

Sem afetação nem condescendência de nossa parte, nossas experiências se juntam e se 

enriquecem. A dela é a do recém-chegado ao mundo que nos conta à sua maneira, com 

ingenuidade e intensidade, o quanto saboreia as pequenas coisas. Do mundo que descobre, ela quer 

provar todos os detalhes, por ínfimos que sejam aos nossos olhos. Nossa experiência de adultos, 

sentinelas e barqueiros, encontra, ao lado dos pequeninos, o frescor e a força dos sentimentos da 

infância nas perguntas essenciais que eles se fazem, seus espantos e deslumbramentos. Existe ali 

um encontro ao mesmo tempo íntimo e pudico: vivem na história do outro, e este é como para 

esses leitores miúdos, mesmo que se lhes apresente escondido sob a aparência de um urso, um 

gorila, uma rã ou uma simples mancha colorida. (PATTE, 2012, p. 118). 

 

Cabe ressaltar que não é intuito de apresentar o livro para criança alfabetizá-la, mas para o 

contato, a experiência e o deleite de folhear e manusear um livro, o objetivo de “oferecer leituras” 

como nas palavras de Reyes (2010) é “contribuir para a construção de um mundo mais equitativo, 

propiciando a todos as mesmas oportunidades de acesso ao conhecimento e à expressividade 

desde o começo da vida” (REYES, 2010, p. 16). Ainda segundo a autora, oferecer leituras para 

crianças pequenas é a possibilidade de garantir em igualdade de condições o direito de todo ser 

humano de ser o sujeito da linguagem, deste modo ser sujeito transformador de si mesmo e do 

mundo e de exercer possibilidades que proporcionam o pensamento, a criatividade e a 

imaginação”. (REYES, 2010) 

Oferecer leituras para crianças pequenas favorece a ampliação de experiências, e conforme 

com Vigotsky (2009) citado por Baptista (2012, P. 95) “quanto mais à criança escutar, ouvir e 

experimentar, quanto mais ela aprender e assimilar, quanto mais elementos reais dispuserem em 

sua experiência, tanto mais considerável e produtiva será sua atividade imaginativa”. Ou seja, 

oferecer leituras torna-se ferramenta estratégica para expandir as experiências das crianças desde 

a tenra idade (BAPTISTA, 2012). Possibilitando, deste modo, a constituição de uma bagagem 

sociocultural e a abertura do campo cognitivo e emocional. 

Sabe-se que oferecer leituras para crianças de 0 a 6 anos é necessário para ampliação das 

experiências infantis e por consequência, possibilitar um desenvolvimento cognitivo e afetivo. 

Dito isso, é importante demostrar como a leitura de literatura infantil é importante para a 

participação da cultura escrita e como as bibliotecas e bebetecas são colaboradores do 

estreitamento da relação afetiva entre sujeito, livros e literatura, e imprescindíveis para a 

construção do gosto pela leitura. 

 

LITERATURA INFANTIL 

 

Oferecer literatura para crianças de 0 a 6 anos é proporcionar experiências literárias e 

artísticas, “no meio de tantas vozes que abriga, expressa e recolhe nossa sede de encantamento, 

reúne os rastros da ancestral fascinação pelo poder das palavras deixadas pelos que vieram antes 

e também por nós” (REYS, 2010, 25) e porque não proporcionar aos pequenos o encantamento 

da literatura. Segundo Reyes (2010) com a literatura consegue-se amarrar as histórias particulares 
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e a história universal humana em cifras e proporcionar a entrada no mundo dos sonhos e da 

fantasia. 

A denominação literatura infantil é ancorada sobre a noção de infância e a compreensão 

sociocultural que nos temos do ser criança de hoje, para Peter Hunt (2010) 

 

Definir literatura infantil pode parecer uma demarcação de território, mas apenas na medida em 

que o objeto necessita alguma delimitação para ser manejável. No entanto, a despeito da 

instabilidade da infância, o livro para criança pode ser definido em termos do leitor implícito. A 

partir de uma leitura cuidadosa, ficará claro a quem o livro se destina: quer o livro esteja totalmente 

do lado da criança, quer favoreça o desenvolvimento dela ou a tenha como alvo direto (HUNT, 

2010, P. 100). 

 

Neste sentido, a literatura infantil destina-se a um leitor implícito que possui características 

psicológicas, conhecimentos e comportamentos sociais e culturais que os textos e os autores 

supõem que as crianças possuam ou que pretendem aprender, pois os dois princípios básicos da 

literatura infantil é a adequação ao seu destinatário e a compreensibilidade do texto. (COLOMER, 

2009) 

Para Colomer (2009, p. 159) “a literatura para crianças é parte de um sistema literário 

estratificado, no qual a posição de cada um dos subsistemas se acha determinada por diferentes 

condições sociais e literárias”. Ainda segundo a autora, as narrativas infantis são condicionadas 

por normas literárias e educativas, de forma que quando cumprem estes dois objetivos podem ser 

sancionados pelos adultos como literatura infantil de qualidade. 

Ainda, de acordo com Colomer (2009) todo e qualquer sistema literário, seja do adulto ou 

o infantil, diversifica-se em formas literárias canônicas e não canônicas. A definição de literatura 

infantil canônica implica, pois que este corpus deve se ajustar-se aos critérios que “os adultos tem 

sobre o destinatário infantil. Ou seja, deve basear-se em sua opinião, como responsáveis sociais 

da etapa educativa, do que lhes parece educativo e compreensível para crianças” (COLOMER, 

2009, p. 164). 

No entanto, além do endereçamento às crianças, o livro literário deve interessa-las, 

despertar o encantamento e fomentar a imaginação. Nas palavras de Patte(2012) a literatura deve 

ser infantil. “E esse caráter especifico que a torna interessante e que lhe confere a sua dignidade” 

(PATTE, 2012, p. 49). A escritora e poetisa Cecilia Meireles na década de 20 e 30 do século XX 

já mencionava o empenho de compreender a criança, ou para adivinhar sua predileção tornava 

um esforço para escrita. Conforme Meireles (2001, p. 128) “é um abalo para a sensibilidade dos 

que realmente se interessam pela infância pensar nas sugestões que se podem encerrar num livro 

que vai parar nas mãos da criança, e que seus olhos avidamente se põem a percorrer”. 

Oferecer e permitir que as crianças leiam literatura infantil é proporcionar uma “fonte de 

nutrição”(REYES, 2010). Para que elas recorram em busca de ferramentas mentais e simbólicas, 

para organizar o fluxo dos acontecimentos. A relação entre criança e literatura é instaurada na 

ausência de limite, entre o real e imaginário presente tanto no universo cultural infantil e no 

discurso literário. Conforme Baptista (2012, p. 96) 

 

Criança e literatura subvertem a ordem criando outros discursos na tentativa de ressignificar, 

aprender e modificar o já estabelecido. Desconstroem o real na busca de compreender o mundo e 

de se posicionar frente a ele. Criança e texto literário ultrapassam a função meramente 

representativa ou de interação e de comunicação da linguagem. Ambas, criança e literatura 

reconstroem um determinado uso do signo e o convertem em um objeto com o qual brincam. 

(BAPTISTA, 2012, p. 96) 
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Desta maneira, o contato da criança com a literatura endereçada a ela, permitirá o 

desenvolvimento e a construção de uma relação afetiva com o livro literário, que será benéfica 

durante toda sua vida adulta. 

Neste sentido, além da sala de aula, espaço tradicional do ensino e aperfeiçoamento das 

práticas do ler, as bebetecas e bibliotecas infantis despontam como ambientes necessários para 

apresentação e ampliação das leituras literárias. A necessidade de espaços específicos para a 

criança de 0 a 6 anos, se constrói na relação criança e leitura literária, que necessita de estruturas, 

organização e espaços diferenciados, de modo que as bibliotecas e bebetecas devem ser ambientes 

lúdicos com intuito de ser “o lugar de brincar com os livros e com as letras, do faz de conta, do 

contar e do ouvir histórias” (MELO; NEVES, 2005, p. 2). 
A biblioteca, ambiente carregado de linguagem fomentada pela literatura possibilita ao 

leitor a imersão em novas experiências, além de proporcionar momentos de diversão e aquisição 

de conhecimento através da imersão em um mundo mágico e surpreendente da leitura. Patte 

(2012, p. 222) afirma que: 

 

A biblioteca é um lugar de liberdade. Liberdade de ir vir, para os pequenos como para os grandes, 

como cada um quiser em família, com os amigos ou sozinho. Com ou sem projeto. Os desejos são 

muitos [...] Cada um dispõe de todo tempo para ver se gosta desse lugar e de suas prospostas: se 

sente bem recebido e sente confiança ali. 

 

Esse ambiente deve ser primordialmente, de incentivo para as crianças bem pequenas. De 

acordo com Patte (2012, p. 223) “as crianças nesses espaços, encontra a felicidade de ler sozinha, 

ainda que cercada de leitores também absorvidos pelas suas leituras”. De forma que há uma troca 

tão necessária entre a criança e o adulto para o desenvolvimento verbal da criança, servindo como 

intercambio, troca de informação e ambiente de integração para a sociedade. 

O hábito de utilização do ambiente da biblioteca pode, e deve, ser adquirido com maior 

facilidade durante a primeira infância, Fragoso (1998) em seu estudo o livro, a biblioteca e a 

primeira infância, nos diz que a criança pequena imita a atitude do leitor adulto lendo a sua 

maneira, e nesse instante percebe-se um nível mais automático em que a linguagem oral e a escrita 

constitui-se como diferentes formas de se expressar. E são nessas formas que a criança enriquece 

valores necessários para sua formação como indivíduo leitor. 

Neste sentido, demostrando as justificativas do uso da biblioteca para a primeira infância, 

cabe apresentar a bebeteca da faculdade de educação e sua relação com a formação de pequenos 

leitores e mediadores. 

 

A BEBETECA DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UFMG 

 

A Bebeteca da Faculdade de Educação foi inaugurada em outubro de 2011, durante a 

realização do IX Jogo do Livro e do III Fórum Ibero-Americano de Letramentos e Aprendizagens, 

organizados pelo Centro de Alfabetização Leitura e Escrita da Faculdade de Educação da UFMG. 

A inauguração da bebeteca realizou-se juntamente com a primeira sessão do projeto de extensão 

universitária denominado Tertulinha122. 

                                                 
122 O Projeto Tertulinha é uma ação extensionista do Grupo de Pesquisa Leitura e Escrita na Primeira 

Infância - LEPI - Ceale/FaE/UFMG que tem como objetivo promover a leitura literária junto a crianças de 

zero a seis anos. 
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A Bebeteca da FaE/UFMG possui algumas especificidades determinadas por seu vínculo 

institucional. Por se tratar de um espaço instalado na biblioteca de uma faculdade responsável 

pela formação de professores, seu objetivo principal é potencializar a formação de docentes ou de 

profissionais da educação que atuam ou atuarão como mediadores e promotores de leitura junto 

a crianças de zero a seis anos de idade. Considerando tal objetivo e as especificidades dele 

decorrentes, os projetos desenvolvidos no âmbito da Bebeteca da FAE/UFMG, sejam eles de 

pesquisa, ensino ou extensão, terão sempre como principais interlocutores e destinatários esses 

profissionais. 

A criação da Bebeteca da Faculdade de Educação da UFMG coincide com um momento 

auspicioso para a educação infantil e, em especial, para as discussões relacionadas ao papel que 

essa etapa da educação básica deve desempenhar na formação de leitores. 

De um lado, observa-se a ênfase dada à formação do professor para atuar na educação 

infantil. O currículo do curso de Pedagogia da FaE/UFMG, implantado a partir de 2008, buscou 

consolidar as proposições contidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia 

(CNE/CP 01/2006) que atribuíram aos cursos de Pedagogia a responsabilidade pela formação do 

professor dessa etapa da educação básica. 

De outro lado, a temática relacionada ao aprendizado da leitura e da escrita e sua relação 

com a educação infantil ganhou importância, sobretudo, após algumas diretrizes políticas, tais 

como o fortalecimento do preceito legal que define creches e pré-escolas como primeira etapa da 

educação básica, a inserção das crianças de seis anos no ensino fundamental, a extensão da 

educação obrigatória para crianças a partir dos quatro anos de idade e a homologação da Revisão 

das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil pelo Conselho Nacional de 

Educação (CNE/CEB 05/2009). 

Diante das demandas dos profissionais que atuam na educação básica e dos sistemas de 

ensino, o Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita – CEALE/FaE/UFMG vem cada vez mais 

promovendo debates, produzindo orientações teóricas e realizando pesquisas para melhor 

compreender as relações entre alfabetização, letramento e aprendizado da língua escrita na 

primeira infância. 

Os projetos realizados na bebeteca da faculdade de educação da UFMG, os participantes 

desenvolvem habilidades e competências para escolher adequadamente os livros e textos a serem 

compartilhados com as crianças, considerando as especificidades de cada faixa etária que constitui 

a primeira infância; para organizar os acervos nos diferentes espaços de leitura (bibliotecas 

escolares, bibliotecas públicas, bibliotecas de sala etc.); para fazer adequadamente a mediação 

promovendo o contato das crianças com os livros; para conhecer e analisar as práticas e políticas 

de fomento à leitura junto à primeira infância. 

Além de cursos e disciplinas, são exemplos de atividades a serem desenvolvidas: 

conferências, colóquios, mesas redondas; exposição de livros; oficinas; visitas de autores e 

ilustradores; encontros de professores. 

Em relação as ações e projetos voltados para o público infantil e para os pais ou 

responsáveis estão a promoção do contato da criança com o livro. Os alunos da graduação e da 

pós-graduação participam da elaboração, promoção e avaliação desses projetos e atividades. Sua 

participação se dá como bolsistas de extensão ou de outra modalidade; como membros de 

atividades integradoras (créditos a serem computados como atividades teórico-práticas) ou como 

voluntários. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mesmo com todos os benefícios das bebetecas para a formação de pequenos leitores, o 

tema carece de aprofundamento teórico e discussão nos cursos de Pedagogia e Biblioteconomia. 

A construção de uma educação infantil de qualidade envolve fatores políticos, administrativos e 

pedagógicos, inserir a literatura no currículo da educação infantil é colaborar para interações de 

qualidade. Bakhtin (2012, p. 127) afirma que “O livro, isto é, o ato de fala impresso, constitui 

igualmente um elemento de comunicação verbal. Ele é objeto de discussões ativas sob a forma de 

diálogo, além disso, é feito para ser apreendido de maneira ativa [...]” 

Entretanto, a maioria dos professores desconhece a importância da literatura na construção 

da subjetividade das crianças. Talvez isso aconteça por eles não reconhecerem a literatura como 

um processo de significação do mundo. Outra hipótese seria a de que os eventos de letramento 

que permeiam o cotidiano dos professores não exijam deles outras competências e habilidades 

leitoras e assim eles não consigam perceber a importância da literatura para a aprendizagem 

daquilo que subjaz às palavras, das palavras de duplo sentido e das metáforas. Podemos pensar 

ainda que, talvez, esses professores não consigam perceber a literatura como um poderoso agente 

formador porque eles próprios não tiveram a oportunidade de ter uma formação leitora que 

contemplasse um comportamento perene de leitura. Assim, é fundamental e urgente que os 

professores da educação infantil aprofundem seus estudos sobre esta temática sob pena de estarem 

assumindo uma postura contrária ao sentido ético e político de seu exercício profissional. 

É importante ressaltar que estes espaços não devem possuir o intuito de alfabetizar ou 

propor práticas didatizante. O objetivo das bebetecas e das bibliotecas infantis é de oferecer 

leituras literárias e/ou informativas, e acima de tudo, de qualidade. Além de estimular o prazer e 

o interesse pela leitura através de uma experiência lúdica, artística e divertida. O contato dos 

pequenos leitores com os livros em ambientes que aconchegue, conforte e a experiência conjunta 

com os pais, mães ou avós possibilitará que quando adultos, mantenham o gosto pela leitura e se 

sintam ambientados em uma biblioteca. 

O projeto bebeteca abre a possibilidade de fazer com que os professores, educadores e 

bibliotecários compreendam o valor da literatura para formação das crianças e também de permitir 

que eles possam adquirir autonomia crítica e intelectual para serem autores de práticas que possam 

ajudar a construir uma educação infantil de qualidade para todos. 
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O ESPAÇO DA LITERATURA INFANTOJUVENIL INDÍGENA NA 

BIBLIOTECA DA ESCOLA PÚBLICA 

 

Maria da Luz Lima Sales (IFPA)  

Myrle do Socorro Monteiro Santa Brígida  

(SEMEC/SEDUC) 

 

Resumo: O artigo é um estudo sobre o espaço da literatura infantojuvenil indígena na 

biblioteca escolar pública do sistema municipal e no currículo educacional brasileiro. Para 

isso, identifica-se o acervo deste gênero citado e analisa-se seu conteúdo em relação à 

circulação destas leituras no ambiente escolar do ensino fundamental. Busca-se divulgar e 

analisar como a temática do índio, através da literatura infantil indígena, se faz circular na 

escola e de que modo ela se apresenta. Enfoca-se como ilustração desta literatura dita 

indígena brasileira, um de seus nomes mais relevantes – Daniel Munduruku –, e como este 

autor conduz suas narrativas, com personagens indígenas marcantes a expressarem sua 

cultura milenar para crianças e jovens. Dessa forma, a literatura indígena colabora, ao 

mostrar o Outro, como ele pensa e sente, para desfazerem-se preconceitos contra povos 

tradicionais que vivem aqui no Brasil, mesmo antes da chegada do português. Também 

aborda-se a importância que a cultura indígena dá ao contador de histórias, o “xeramoi”, 

ancião ou avô/avó, seja com a sabedoria acumulada pelos anos, seja por narrativas sempre 

a contar às crianças e jovens nas aldeias indígenas. Conclui-se que, em que pese ter um 

acervo razoável de literatura infantojuvenil indígena, tal acervo carece de ser divulgado 

melhor entre a comunidade escolar e prescinde de uma orientação especializada através do 

currículo escolar. Observando e identificando uma lacuna desta cultura indígena tão 

expressiva e necessária a fim de enriquecer o conhecimento do estudante brasileiro para que 

sejam implementados os reais valores de uma sociedade menos individualista, 

preconceituosa e, por conseguinte, mais intercultural. 

Palavras-chave: literatura infantojuvenil indígena. escola pública. biblioteca 

 

O Brazil não conhece o Brasil O Brasil nunca foi ao Brasil (Querelas do Brasil, A. Blanc) 

 

INTRODUÇÃO 

 

A epígrafe acima, dois versos de uma canção com letra de Aldir Blanc, Querelas do Brasil, 

faz uma crítica ao brasileiro que desconhece o verdadeiro Brasil e, nós afirmaríamos, desconhece 

a literatura indígena deste país, seus temas, sabedorias e belezas. Em vista disso, indagamos: como 

é a literatura indígena brasileira? Quem a escreve? Trata-se de uma literatura sobretudo 

infantojuvenil escrita por indígenas – de variadas etnias – e não indígenas espalhados por este 

espaço continental que antes era designado por eles próprios de Pindorama. 

Os indígenas somam hoje 896,5 mil indivíduos, em 305 etnias, falando 274 línguas 

diferentes. Um número expressivo demais para ser simplesmente ignorado, bem como sua 

produção cultural, artística e literária. A partir de tal problemática, como conceituar um indígena? 

Tal questão foi, segundo Melatti (2007, p. 37), elaborada no Segundo Congresso Indigenista 

Interamericano, realizado em Cuzco, no Peru, em 1949: 

 

Índio é o descendente dos povos e nações pré-colombianas que têm a mesma consciência social 

de sua condição humana, assim mesmo considerada por eles próprios e por estranhos, em seu 
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sistema de trabalho, em sua língua e em sua tradição, mesmo que estas tenham sofrido 

modificações por contatos estranhos. 

 

O antropólogo brasileiro Darcy Ribeiro, citado por Rolim et al. (2013, p. 3, 4), designou o 

indígena como parte “da população brasileira que apresenta problemas de inadaptação à sociedade 

brasileira, motivados pela conservação de costumes, hábitos ou meras lealdades que vinculam a 

uma tradição pré- colombiana”. Darcy ainda julga ser o indígena “todo o indivíduo reconhecido 

como membro por uma comunidade pré-colombiana que se identifica etnicamente diversa da 

nacional e é considerado indígena pela população brasileira com que está em contato” (Ribeiro, 

1957, p. 35, citado por Melatti, p. 37). 

No Estatuto do Índio (Brasil, 1973), afirma-se que o indígena constitui “todo indivíduo de 

origem e ascendência pré-colombiana que se identifica e é identificado como pertencente a um 

grupo étnico cujas características culturais o distinguem da sociedade nacional”. Esses conceitos 

remetem ao primeiro assinalado acerca desses povos tradicionais no que tange à origem pré- 

colombiana e auto-identificação deles e de outras pessoas os considerarem como tais, ou seja, eles 

mesmos se veem como indígenas bem como também os outros que os cercam. 

Quanto à literatura indígena, pode-se dizer que é aquela escrita pelos próprios indígenas ou 

nativos brasileiros, mas também outros escritores não indígenas podem aventurar-se na escrita 

literária indígena por motivos os mais variados. Um deles é que essa literatura pode oportunizar-

nos o vislumbre de outros universos, proporcionar bons momentos de prazer estético, de 

exercícios de alteridade ou simplesmente por simpatizar com uma cultura rica e tão negligenciada 

por grande parte da população brasileira. 

 

SURGIMENTO DA LITERATURA INDÍGENA NO BRASIL 

 

A inauguração da literatura indígena ocorre com o livro Antes o Mundo não existia: 

mitologia dos antigos Desana-Kenhiriporã, escrito por pai e filho da etnia Desana-Kenhiriporã: 

Umusin Paronkumu e Tõrãmun Kenhiri, em 1980 (Rosa, 2014). Os autores Desana, as “gente 

do universo”, vivem na região do Rio Negro e nos dão a conhecer as narrativas milenares de seu 

povo, como o mito da origem da noite, ensinando-nos que não devemos desobedecer a uma Lei 

maior nem inferiorizar ninguém, uma vez que somos todos iguais. Em tais mitos, vemos 

semelhanças com Como a noite apareceu (coletado por Couto de Magalhães) e As serpentes que 

roubaram a noite (contado por Daniel Munduruku). 

Há um número crescente de escritores de literatura infantojuvenil indígena e seu maior 

representante no Brasil é Daniel Munduruku, que completa em 2016 vinte anos de produção 

literária infantojuvenil indígena, com mais de trinta títulos publicados, com prêmios no Brasil e 

no exterior. Outros nomes como Kaka Jecupé e Olívio Jecupé, Eliane Potiguara, Graça Graúna e 

muitos mais, além de nomes não indígenas já conhecidos, como Luiz Galdino, Antonio Juraci 

Siqueira contam e recontam lendas, fábulas e mitos tão antigos quanto o tempo, a mostrar um 

pouco dessa cultura singular. 

Só para citar dois exemplos de Daniel Munduruku, temos Karaíba: uma história do pré-

Brasil (Munduruku, 2010), romance passado antes da chegada dos portugueses, fazendo com que 

o leitor faça uma viagem no tempo e se coloque no lugar de antigos moradores de um Brasil que 

ainda nem era Brasil. Em As serpentes que roubaram a noite (Munduruku, 2001), entre outros 

histórias, há uma versão indígena de João e Maria (Hansel e Gretel) – A morte da velha bruxa –, 

a famosa narrativa dos Irmãos Grimm, revelando a dura realidade enfrentada tanto na Europa de 

antanho quanto nas aldeias indígenas hoje: a fome. O livro é composto de mitos como o da Origem 
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dos Munduruku, Quando mandam as mulheres (que observamos semelhanças com a lenda de 

Jurupari), Como surgiram os cães, As serpentes que roubaram a noite (já citado), e outros que nos 

permitem descobrir outros mundos além dos nossos. 

Para Rosa, a literatura indígena é aquela escrita apenas pelo nativo, daí por que a autora 

utilize a expressão literatura nativa ao invés de literatura indígena, ao contrário de tantos outros 

autores (Duarte, 2006; Cunha, 2007; Goldemberg, 2009; Bailey, 2010; Gehlen, 2011; Bonin; 

Kirchof, 2012; Fries, 2013; Kristiuk, 2015; Silva, 2016). Trata-se de uma literatura que iniciou 

tímida, mas sua presença é cada vez mais expressiva no cenário nacional. 

Acreditamos que a literatura indígena iniciou-se bem antes, em mais de um século atrás. 

Couto de Magalhães (1940), em 1876, ao escrever O Selvagem, inaugura um estilo novo de 

literatura no Brasil, com lendas, fábulas e mitos indígenas coletados da boca dos próprios 

tupinambás e inspira uma gama de escritores, indígenas e não indígenas no Brasil hodierno. Com 

Magalhães, estreia-se um gênero novo a contar a crianças de todas as idades grande quantidade 

de narrativas que nos ensinam sobre alteridade, mostrando- nos como é o outro, algo essencial 

nos dias de hoje, tão necessitados de tolerância. 

A literatura indígena – infantojuvenil ou adulta – propõe novas perspectivas sobre a 

interpretação do mundo, pois o ato de descrever e interpretar o mundo pode seguir outros 

caminhos, não só aqueles próprios do saber institucionalizado (Costa; Coenga, 2016). Nela, são 

representadas experiências do dia-a-dia nas comunidades a partir da memória ancestral, que vai 

de encontro a categorias vistas sob o pensamento etnocêntrico, pois o que conta é a mundividência 

indígena, em que a natureza é fruída em territórios ocupados há milênios. 

O livro de literatura infantojuvenil indígena é uma obra de arte sob vários aspectos, a 

começar pela ilustração, a qual é tão importante quanto o texto escrito, sento feita pelas próprias 

crianças indígenas. Elas utilizam, assim, traços próprios de sua diversidade cultural, assimilada 

pelos anciãos da aldeia, a partir da oralidade das narrativas que escutaram destes (Costa: Coenga, 

2016). Isso mostra o papel importante que têm as crianças, que não são afastadas do trabalho 

adulto dentro da aldeia. 

Um dos aspectos a considerar na literatura infantojuvenil indígena é que nas sociedades 

indígenas valoriza-se o xeramoi, o ancião ou avô/avó, seja com a sabedoria acumulada pelos anos, 

seja por narrativas a contar (Guesse, 2011), ao acrescentar novidades trazidas de seus contatos 

com demais povos de outras etnias. Há atualmente um movimento em formação acerca da 

literatura indígena, que valoriza uma literatura que antes só existia oralmente. Os mitos indígenas, 

que foram durante séculos transmitidos via oral, são hoje transmitidos através de livros impressos 

e podem ser disponibilizados a todos que desejarem conhecer uma cultura tão rica quando a de 

nossos ancestrais. 

 

O QUE DIZ A LEGISLAÇÃO QUANTO AO 

ENSINO DA LITERATURA INFANTOJUVENIL INDÍGENA 

 

Com o intuito de disciplinar a educação escolar, as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB –, Lei n 9394/96, determinam que a educação no Brasil englobe os processos de 

formação do educando desenvolvidos na vida em família, na escola, no trabalho, na convivência 

em sociedade, bem como “nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais” (Brasil, 1996). Já que todos devem ir à escola, então, que esta não 

colabore para a discriminação de povos que sofrem séculos de desrespeito, o que poderia ser 

combatido através da literatura indígena. 
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No Brasil, há muitos equívocos em relação às sociedades indígenas e à sua cultura 

diferenciada, concebendo-se uma ideia genérica de índio, ignorando-se sua diversidade de nações, 

línguas e culturas tradicionais. Sabe- se muito pouco a respeito da realidade vivida nas aldeias 

indígenas, sobre suas leis e direitos constitucionais adquiridos desde 1988, mas o que é mais 

preocupante é o desconhecimento de sua riqueza cultural, da literatura, enfim, de sua ideologia 

de vida, embora sua história e cultura seja uma obrigatoriedade nas escolas estabelecida desde 

2008. 

A Lei 11.645/2008 (Brasil, 2008), uma alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, do ano de 1996, inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da 

temática História e Cultura afro-Brasileira e Indígena. Ela defende um ensino mais amplo no 

tocante à cultura brasileira, ao determinar que nas escolas de ensino básico – fundamental e médio 

– públicas e privadas o estudo do universo indígena seja uma realidade a fim de que nossos jovens 

possam conhecer a participação e colaboração desses povos na história do Brasil, bem como sua 

cultura e literatura. Em seus dois parágrafos, a Lei determina que nas escolas de nível básico – 

ensino fundamental e médio – públicas e privadas, o estudo da História e da Cultura Afro-

Brasileira e Indígena seja obrigatório: 

 

§ 1º O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da 

cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, 

[...] na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, 

econômica e política, pertinentes à história do Brasil. § 2
o 

Os conteúdos referentes à história e 

cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o 

currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. 

(Brasil, 2008) 

 

Mas para que a Lei seja respeitada e realmente posta em prática nas salas de aula brasileiras 

é necessária a formação de todos os professores. Sem um trabalho sério de preparação dos 

docentes, nada adiantarão leis se ficarem apenas no papel, um trabalho de conscientização e 

sensibilização para o problema do racismo e da discriminação que ainda persistem nas escolas e 

na sociedade em geral contra indígenas que fazem parte da nação e deram grande contributo com 

sua cultura à cultura brasileira. 

 

A BIBLIOTECA “HELIANA BARRIGA” DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA 

ERNESTINA RODRIGUES E O ACERVO DE LITERATURA INFANTOJUVENIL INDÍGENA 

 

A escola Professora Ernestina Rodrigues, a primeira a ser criada no sistema municipal desta 

cidade, funciona em um prédio tombado, há 69 anos de funcionamento, com Ideb – Índice de 

Desenvolvimento da Escola Básica – de 6,5, o qual constitui a melhor avaliação de desempenho 

de aprendizagens de Belém do Pará. 

A biblioteca dessa escola, no início, era apenas o espaço do projeto Sala de Leitura e, a 

partir de 2010, inicia-se o processo de torná-la uma biblioteca. Em 2012 é elaborado o primeiro 

inventário do acervo desta biblioteca e, em 2013, é batizada com o nome de “Heliana Barriga”, 

escritora paraense, viva, com uma obra significativa para crianças e adultos, em processo de 

votação pela comunidade escolar. A biblioteca possui um acervo de mais de 7.000 tombos, 

incluindo periódicos, livros das mais diversas áreas e um expressivo acervo de literatura 

infantojuvenil, inclusive de literatura infantojuvenil indígena. 
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Em que pese esta ter um acervo de 54 volumes por hora identificados e localizados em suas 

estantes como sendo de literatura infantojuvenil indígena, a existência por si só dos livros não foi 

suficiente para que estas leituras acerca da cultura indígena circulassem entre os educadores e os 

alunos. 

Vamos em busca das pistas sobre o silenciamento em torno da circulação de informações, 

histórias, literatura, identidade, cultura dos povos indígenas que sempre habitaram o Brasil e, 

portanto, possuíam o direito de posse da terra e hoje estão relegados em alguns contextos ao 

esquecimento, ao apagamento dos vínculos aos grupos sociais posteriores que surgiram e surgem 

continuamente no Brasil. Essa conjuntura nos remete a refletir sobre as impressões registradas na 

literatura: 

 

Inserções pontuais da figura indígena podem ser encontradas nas narrativas históricas e literárias 

brasileiras sem, contudo, essa figura expressar qualquer protagonismo. Pode-se dizer que nos anos 

finais do século XX ocorre uma virada conceitual – quando surge um arcabouço jurídico 

específico, respaldado na Constituição Federal de 1988, que constitui os índios como sujeitos de 

direito e reconhece “sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos 

originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, 

proteger e fazer respeitar todos os seus bens” (art.231).” (Silveira, 2012, p. 207) 

 

É muito recente, portanto, o caminho de reconhecimento dos “índios” como Seres de 

Direitos, refletindo assim nesta prática de apagamento de identidade, pelo silêncio e 

desconhecimento no interior das escolas. Nos unimos aqui a este esforço de revelar, remexer o 

“desconhecido”. Abaixo segue o levantamento inicial deste acervo específico no interior desta 

escola municipal pública. 

 

Escola Municipal Professora Ernestina Rodrigues Biblioteca Escolar “Heliana Barriga” Acervo de 
Literatura Infantojuvenil Indígena 

 

AUTOR Identidade TÍTULO PROGRAMA ANO EDITORA Nº 

VOLUMES 

MUNDURUKU, 

Daniel 

índio Kabá Darebu PNLD 2010 2011 

2012 

2002 Brinque Book 1 

MUNDURUKU, 

Daniel 

Índio As serpentes que roubaram a 

noite e outros mitos 

Doação e PNBE 2007 Peirópolis 3 

MUNDURUKU, 

Daniel 

índio As peripécias do Jabuti SEMEC/SISMUBE 2007 Mercuryo 3 

MUNDURUKU, 

Daniel 

índio Você lembra pai? SEMEC/SISMUBE 2003 Global 1 

MUNDURUKU, 

Daniel 

índio Parece que foi ontem SEMEC/SISMUBE 2006 Global 1 

MUNDURUKU, 

Daniel 

índio Karu Tam – o pequeno pajé PNBE 2014 2013 Edelbra 1 

MUNDURUKU, 

Daniel 

índio Histórias de índio doação 1996 Companhia das 

letrinhas 

1 

Kaká Werá Jecupé índio As Fabulosas Fábulas de 

Iuauaretê 

PNLD 2010 2011 

2012 

2007 Peirópolis 1 

Kaká Werá Jecupé índio Tupã Tenondé doação 2001 Peirópolis 2 
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Kaká Werá Jecupé índio A terra dos mil povos doação 1998 Peirópolis 1 

Yguarê Yamã índio Puratig o remo sagrado PNBE 2005 2001 Peirópolis 2 

Yguarê Yamã índio Yguarã boia – a mulher onça PNBE 2014 2013 LEYA 1 

GALDINO, Luís índio Um índio chamado Esperança PNBE 2008 1997 Nova Alexandria 1 

KARA Yã, 

Sebatião (org.) 

índio Mitos Arara SEMEC/SISMUBE 2009 Museu Goeldi 1 

Angthichay Pataxó et 

al 

índio O Povo pataxó e suas 

histórias 

Biblioteca da Escola 1999 Global 1 

TAPAJÓS, 

Paulinho 

índio Amor de índio ? 1999 Record 1 

EBOLI, Terezinha Não índio A lenda da Vitória Régia Biblioteca da Escola 1997 Ediouro 1 

EBOLI, Terezinha Não índio A lenda da Paxiúba PNBE 2008 2000 Ediouro 2 

FERREIRA, João 

Geraldo Pinto 

Não índio Pena Quebrada (o indiozinho) PNBE 2005 1999 Formato 1 

TORERO, José 

Roberto 

Não índio Naná descobre o céu PNBE 2005 2005 Objetiva 1 

BOAS, Marion 

Villas 

Não índio Estórias de Jabuti PNBE 2014 2013 Florescer 1 

BAG, Mario Não índio 13 lendas brasileiras PNBE 2005 2005 Paulinas 1 

ARRABAL, José Não índio O livro das origens PNBE 2005 2001 Paulinas 1 

COSTA E SILVA, 

Alberto da 

Não índio Lendas do Indio Brasileiro Doação 2001 Ediouro 1 

LISPECTOR, 

Clarice 

Não índio Como nasceram as estrelas ? 1999 ROCCO 1 

BOFF, Leonardo Não índio O casamento entre o céu e a 

terra: contos dos povos 

indígenas do Brasil 

? 2001 Salamandra 1 

SAUERESSIG, 

Simone 

Não índio A noite da grande magia 

branca 

? 2007 Cortez 1 

AYALA, Walmir ? Histórias dos índios do Brasil ? ? Ediouro 1 

REVISTA 

RECREIO 

Não índio Os índios do Brasil Doação 2000 Abril Cultural 1 

ANDRADE, 

Telma Guimarães 

Castro 

Não índio Uma aldeia perto de casa ? 2000 Atual 1 

SEABRA, Dulce Não índio Curumim Abaré imitando os 

animais 

Semec/sismube 2011 Cortez 1 

CANTON, Katia Não índio Lendas de amor dos índios 

brasileiros 

? 1999 DCL 1 

CORRÊA, Ivania 

(org.) 

Não índio O céu dos índios Tembé Planetário 2000 uepa 2 

ARAUJO, 

Antoracy Tortolero 

Araujo 

Não índio Lendas indígenas Semec/sismube 1999 Editora do Brasil 1 

BRAGA, Rubem Não índio Carta a El Rey Dom Manuel: 

versão moderna 

? 1999 Record 1 

  de Rubem Braga     
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AGUIAR, Luís 

Antonio 

Não índio Meu amigo indiozinho ? 2008 Biruta 1 

RENNÓ, Regina Não índio 500 anos ? 1999 FTD 1 

HAIBARA, 

Mônica 

Não índio Indiozinhos ? ? FTD 1 

ASTURIANO, 

Poliana 

Não índio Três histórias do povo das 

terras do Brasil 

? 1999 FTD 1 

FITTIPALDI, Ciça Não índio A linguagem dos pássaros ? 1986 Melhorament os 1 

KAHN, Marina Não índio ABC dos povos indígenas no 

Brasil 

Semec/sismube 2011 SM 1 

BRITO, Iremar Não índio Aldeia dos pássaros ? 2001 AGIR 1 

BUSATTO, Cléo Não índio Paiquerê – o paraiso 

Kaingang 

Semec/sismube 2009 SM 1 

BASTOS, Ana 

Claudia 

Não índio Um dia na aldeia brilho do 

sol 

? 2005 Peirópolis 1 

BRANDÃO, Toni Não índio Tutu o menino índio ? 1996 Melhorament os 1 

SOUZA, Bela Pinto 

de 

Não índio Uerê o pequeno guerreiro 

pauxis 

Museu Goeldi 2002 Gráfica 1 

TOTAL - - - - - 54 vol 

 

O acervo acima chegava às escolas por programas do governo federal ou municipal, a 

exemplo do Programa Nacional de Biblioteca Escolar (PNBE), Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD), ambos do governo federal, também pelo Sistema Municipal de Biblioteca 

Escolar da rede municipal de Belém (SISMUBE) e por doações individuais – da comunidade – e 

de institucionais como o Museu Paraense Emilio Goeldi. 

Identificar este acervo na escola é uma consequência de ações do governo em reconhecer 

o indígena como um ser de direitos, a partir de legislações sobre esta pauta. No entanto, vale 

acrescentar que o reconhecimento em muito se deve aos movimentos sociais desta categoria 

reivindicando tal reconhecimento em lutas como o direito à posse de terra. Assim é que, o 

governo do Brasil tem corroborado e 

 

assumido, também, um conjunto de normas internacionais, tais como a convenção 169 da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), no ano de 2002, e a Declaração das Nações Unidas 

sobre os Direitos dos Povos Indígenas, em 2007. Mais recentemente, a publicação da Lei nº 

11.645/2008 [...] acentuou a necessidade de abordagem da temática indígena nos livros didáticos, 

nos currículos, na literatura infantil e infanto- juvenil etc. Acompanhando essa tendência, também 

cresceu, na academia, nos últimos quinze anos, o número de estudos (nas áreas da Sociologia, 

Antropologia, História, Educação, Saúde etc.) envolvendo múltiplos aspectos da vida indígena. 

Mas, paradoxalmente, pode-se dizer que houve a manutenção do “apagamento”, do abandono e da 

sensação generalizada de “incômodo” (na mídia, na escola, nas propostas governamentais etc.) 

quando o assunto diz respeito aos povos indígenas brasileiros – suas demandas, suas necessidades, 

suas lutas. (Silveira, 2012, p. 208) 

 

A legislação pode interferir e fazer valer algumas ações importantes como fazer chegar 

acervos de livros às instituições educacionais, os quais retratem as questões indígenas, mas 

existem limitações da própria escola em fazer circular esses conhecimentos no interior da mesma. 
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A CIRCULAÇÃO DO ACERVO DE LITERATURA INFANTOJUVENIL INDÍGENA NA ESCOLA 

 

Concluído o primeiro caminho, que foi Identificar a existência do acervo de literatura 

infantojuvenil indígena nesta escola específica de que aqui tratamos, chega o momento de escutar 

os educadores para, enfim, verificar e analisar a circulação deste acervo, se este circula ou não na 

comunidade escolar, quais são as formações que os professores recebem dos órgãos que regulam 

e executam os serviços de educação, quais os conhecimentos e as experiências dos professores 

com a literatura indígena nesta escola municipal. 

Foram escutados seis educadores desta escola, na condição de se interpretar sobre o silêncio 

sobre os textos literários e, por conseguinte, sobre a cultura indígena. Vale destacar que estamos 

falando do interior de uma escola localizada na região norte do Brasil, no coração da Amazônia, 

onde as características de tal cultura são visíveis nos traços genéticos, em nossa culinária, em 

traços geográficos, entre outros. 

Primeiro identificou-se sobre a formação, instituição e se haviam estudado em seus 

currículos sobre a questão indígena. Dos seis professores, todos formados pelas Universidades 

Federal ou Estadual em Belém do Pará, cinco têm formação em pedagogia ou de profissionais da 

educação infantil ou do ensino fundamental do 1º ao 5º anos e uma professora formada em artes. 

Desses seis professores, quatro afirmam não ter sido abordado no currículo de suas graduações a 

questão indígena, seja sobre legislação, educação, cultura ou literatura infantojuvenil indígena. 

Entre os que fizeram menção, estão a professora de artes, que atende as turmas do 1º ao 5º anos, 

referindo que foi abordado sobre “Arte Rupestre, cultura Marajoara e Tapajônica”. E o professor 

do 5º ano recorda que leram na universidade um artigo sobre “Educação Indígena”. 

Um segundo ponto das entrevistas versava sobre formação pela Secretaria Municipal de 

Educação, em torno da questão indígena. Por unanimidade, revelaram que não há formação 

específica. Esta, quando brevemente trabalhada, aparece no quesito gêneros textuais com foco 

nas lendas. Declararam que, não por acaso, de imediato, é o texto que mais circula na escola 

abordando as questões indígenas, prontamente identificado pela maioria dos professores, com 

destaque às lendas, em contraste com outros textos. Vale ler e refletir sobre esta questão: 

 

Com relação ao conjunto dos livros analisados ao longo dos últimos anos pelos pesquisadores e 

pesquisadoras [...] é possível agrupar as representações mais recorrentes de índio em, pelo menos, 

três tendências principais: a primeira estabelece uma vinculação do índio com o folclore – e aqui 

se destacam as obras que apresentam mitos, lendas e histórias indígenas recontadas de modo a 

integrá-las a uma totalidade que constituiria a tradição popular nacional. Vale destacar que, neste 

tipo de narrativa, certo teor celebratório pode ser sentido, orientado para afirmar a relevância de 

culturas tidas como primitivas e pouco complexas e para conduzir o leitor a um reconhecimento 

do que supostamente teríamos aprendido com os indígenas. 

 

Os professores, reportando-se à sua formação acadêmica e quanto a orientações pela 

SEMEC – Secretaria Municipal de Educação, analisam que: 

a) Compreendem a necessidade de respeitar a cultura indígena. 

b) Não se lembram de referências na sua formação acadêmica para a questão da literatura 

ou cultura indígena. 

c) Quanto às formações para o desenvolvimento do currículo e das aprendizagens dos 

alunos, não se lembram de orientação específica para a questão da literatura ou cultura 

indígena. 

Ao responderem se lembravam-se de atividades que tenham desenvolvido sobre a temática 

“indígena” e em que pese termos identificado que o tema dos povos indígenas estivesse contido 
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enquanto conteúdo da base comum curricular, identificamos mais um destaque de que tal 

conteúdo específico ainda é abordado apenas como contraste com outros conteúdos. Por exemplo: 

na disciplina de língua portuguesa, aparece apenas através do gênero textual de lendas e mitos; 

nos livros da disciplina história, contrastando modos de vidas diferenciados nas questões culturais 

como tipos de moradia, alimentação e vestuário. Identificamos que, no segundo ano, a professora 

cita ter trabalhado o tema no item quanto aos tipos de habitação que conhecemos; e que, no quinto 

ano, é adotado um livro de estudos paraenses em que se aborda, em um dos capítulos, a questão 

indígena. Cabe, assim, observarmos estudos que já identificaram outras duas questões sobre a 

circulação destes conteúdos nos acervos disponíveis sobre a temática abordada: 

 

A segunda tendência representacional produz e enaltece a íntima articulação entre índio e 

natureza. Nesse sentido, a maioria das histórias cujos protagonistas são índios situa-nos como 

habitantes da mata, zelosos e cuidadosos com os animais, capazes de “ler” os sinais da natureza, 

observadores atentos do meio em que vivem, bem como pouco racionais nas formas de explicar 

certos fenômenos. 

Por fim, uma terceira tendência representacional parece ser a apresentação exaustiva de lições 

sobre a vida indígena. Assim, em muitas dessas obras se expressa um acentuado teor pedagógico 

e os ensinamentos visam a informar o leitor sobre certos aspectos do cotidiano, da língua, da etnia, 

da localização geográfica dos povos descritos nas narrativas. Nas produções literárias de autoria 

indígena, observa-se particularmente esta tendência, bem como um esforço em problematizar a 

imagem genérica de índio, de um lado, e em estabelecer outros cenários a partir dos quais as 

crianças poderiam vislumbrar o dinamismo das culturas indígenas, de outro. Ressalta- se que essas 

representações têm sido discutidas em artigos acadêmicos de publicação recente, elaborados por 

pesquisadores que integram os projetos de pesquisa anteriormente mencionados. (Silveira, 2012, 

p. 216) 

 

Mesmo aqueles que possuem uma formação incipiente – sem grande expressão –, abordam 

a cultura indígena em sala de aula e têm desenvolvido algumas atividades que incluam tal cultura, 

são trabalhos sem posterior continuidade. Tais atividades não têm orientações e formações 

específicas das instituições, órgãos reguladores e implementadores do Currículo da Base Comum 

Nacional. 

Um ponto comum na articulação dos discursos entre os depoimentos dos educadores é de 

que a recepção destes conteúdos se dê sem preconceitos. É visível que precisamos continuar 

investindo na publicações de acervos com a temática indígena mas, paralelamente, intensificar e 

realmente implantar um currículo de identidade nacional, regional e local, em que indígenas e 

descendentes destes se reconheçam e não tenham vergonha ou preconceitos. Aí, sim, 

verdadeiramente estaremos tratando os indígenas e seus descendentes como Seres de Direitos. 

 

CONCLUSÕES 

 

O espaço da literatura infantojuvenil nas bibliotecas escolares, é um tema atual, necessário 

e urgente. Faz-se necessário este conteúdo circular no interior das salas de aulas, a gerar debates, 

reflexão e sensibilização com o drama vivido pelos indígenas, que é o nosso drama pessoal, visto 

que aqui na região norte, ao adentrarmos no universo de nossos ancestrais, a sua grande maioria 

tem descendência indígena, que por motivos históricos foi apagada, mas ainda resistem resquícios 

arqueológicos de nossa ancestralidade e vínculo cultural com estes povos. Então, a luta dos povos 

indígenas é uma luta de todo brasileiro, tão importante e alinhavada com as lutas dos que vivem 

a fugir da seca, da guerra e da fome. 
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Precisamos avançar nas políticas de implementação curricular, realmente reconhecendo 

todos os grupos sociais do Brasil e, em particular, o indígena – nossa dívida histórica registrada 

na memória e nos acervos que narram a saga de nossa nação. 
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TEMÁTICA INDÍGENA VISTA SOB A PERSPECTIVA DE CRIANÇAS 

DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Mariana Schnorr Thomas (PPGEDU-ULBRA) 

Gisele da Silva Alves (ULBRA) 

Iara Tatiana Bonin (PPGEDU-ULBRA) 

 

PALAVRAS INICIAIS 

 

Diferente de outros tempos, nos quais havia forte investimento para configurar a cultura 

como unidade – com base em uma epistemologia monocultural – hoje há certo consenso sobre o 

pluralismo, sobre a variação, sobre a necessidade de valorização das diversificadas maneiras de 

pensar, de agir, de construir conhecimentos. Ao invés de considerar uma única forma de viver a 

infância e a juventude, por exemplo, falamos em infâncias e em identidades juvenis. Hoje, estão 

bem mais visíveis as lutas de grupos sociais para ampliar direitos, incluindo o direito de contestar 

representações naturalizadas, e de definir o que, efetivamente, os representa. 

Contudo, ainda que tenham sido questionadas as bases que sustentavam a noção unificada 

de cultura e as pretensões de verdade e de universalidade, nem sempre essa valorização da 

diversidade se reverte em políticas ou ações com impacto sobre as desigualdades sociais e étnico-

raciais. Persiste, na atualidade (e talvez com maior repercussão) certo sentido de exotismo quando 

entra em pauta a temática indígena, e também certa noção de pureza (como se as culturas 

indígenas necessitassem permanecer inalteradas para serem consideradas como tal). Essa 

representação respalda- se no pensamento romântico que, conforme Martin-Barbero (1997, p. 

260), 

 

identificou o índio como o mesmo, e este, por sua vez, com o primitivo. E convertido em pedra de 

toque da identidade, o índio passou a ser o único traço que nos resta de autenticidade: esse lugar 

secreto onde subsiste e se conserva a pureza de nossas raízes culturais. 

 

Em boa medida, a noção de primitivismo é acionada quando se estranha o dinamismo que 

caracteriza as culturas indígenas, como toda e qualquer cultura humana, e também quando se 

afirma seu suposto anacronismo. Os povos indígenas não estão imunes às mudanças que vivemos 

nestes tempos em que se globalizam imagens, mensagens, conhecimentos, tecnologias. E é 

interessante observar como, em especial na escola, os significados sobre eles seguem, em boa 

medida, entrincheirados em concepções folclorizadas. Ignora- se, assim, o fato de que quase 40% 

da população indígena vive nas imediações de centros urbanos, ou em bairros de cidades 

populosas, conforme demostrou o Censo demográfico do IBGE (2010). 

Tais concepções, entretanto, disputam espaço com outras, no conturbado e plural cenário 

midiático contemporâneo. Uma rápida busca em sites da internet mostra como proliferam 

fotografias, textos jornalísticos, obras de literatura, filmes, sites, blogs, materiais didáticos, por 

exemplo, exibindo as mais variadas cenas da vida indígena. Há textos e imagens retratando 

comunidades indígenas que vivem em terras demarcadas, com grandes áreas de florestas e estilos 

de vida que reconhecemos como “próprios” destes povos. Mas há também outros materiais 

mostram os indígenas nos centros urbanos, em precárias condições de vida, ou, ainda, enfrentando 
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situações de violências cotidianas, em função de suas lutas pela demarcação de terras hoje 

ocupadas por loteamentos, áreas de plantio ou onde se realizam atividades pecuárias. 

Para repensar as formas como são descritos os povos indígenas, parece útil considerar a 

proposição de Canclini (2008), para quem as mudanças culturais na vida indígena se dão, de modo 

especial, a partir de três planos: o primeiro diz respeito às pressões que vêm de fora, derivadas do 

empobrecimento progressivo, da perda das terras e de recursos para a sobrevivência; o segundo é 

atinente às mudanças que operam desde dentro, ou seja, que se ligam às transformações nas 

práticas cotidianas, nas formas de viver, de organizar o trabalho e nas relações sociais e, por fim, 

o terceiro plano concerne às políticas de identidade, que se expressam nos movimentos indígenas 

de luta pela terra, pela autoafirmação étnica, pelo direito de representação política, pelo direito 

de narrar suas próprias histórias, de escrever seus livros, de organizar suas escolas etc. 

Um aspecto que merece destaque, para contextualizar a temática central deste texto, é a 

pluralidade de etnias e línguas indígenas existente em nosso país. Vivem no Brasil mais de 345 

povos indígenas diferentes, e pelo menos 274 línguas são faladas na atualidade. Passamos a 

destacar, na sequencia, alguns elementos que nos permitem pensar como a temática indígena vem 

sendo abordada nas escolas. 

Uma provocação conduz nosso olhar, nesta pesquisa: seria possível construir, com crianças 

pequenas, uma abordagem que permitisse a ampliação de repertórios imagéticos sobre povos 

indígenas? Integrado à pesquisa intitulada “Pedagogias e Políticas da Diferença em Contextos 

Interculturais”, este estudo teve como objetivo entender como crianças de quatro e cinco anos 

acolhem e negociam significados sobre os povos indígenas, quando são proporcionadas formas 

de aproximação com certas práticas culturais. Para o desenvolvimento do estudo foram 

organizados cinco conjuntos de atividades a serem realizadas com crianças de quatro anos de duas 

escolas de Educação Infantil da região metropolitana de Porto Alegre/RS. Antes, porém, de 

examinar os resultados deste estudo, pensamos ser relevante indicar algumas formas a partir das 

quais a temática indígena tem integrado o rol de assuntos escolares. 

 

NOTAS SOBRE FORMAS DE ABORDAGEM DA TEMÁTICA INDÍGENA NAS ESCOLAS 

 

Em sua tese de doutorado, Bonin (2007) observa – a partir de narrativas produzidas por 68 

estudantes do ensino superior de duas instituições situadas na região metropolitana de Porto 

Alegre – que a temática indígena é abordada de modo fragmentado e descontextualizado, sendo 

as culturas e práticas indígenas vistas ainda fortemente a partir de um viés eurocêntrico. Na 

educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, prevalece uma abordagem marcada 

pela retórica comemorativa – a discussão é, assim, circunscrita e enquadrada na data 

comemorativa do “Dia do Índio”. 

Conforme a autora, as comemorações oficiais, instituídas na forma de datas nos currículos 

escolares, são formas de fazer circular versões conciliadoras e harmoniosas de fatos quase sempre 

conflitivos. Desse modo, colaboram para conferir legitimidade a certos eventos do passado, 

ordenando- os de modo a confirmar escolhas do presente e a projetá-las para o futuro. Um discurso 

comemorativo implica um trabalho de lembrança e, ao mesmo tempo, um trabalho de 

esquecimento. As datas comemorativas não nos permitem esquecer alguns feitos, considerados 

grandiosos, e algumas utopias nacionais (a ideia de unidade e de igualdade, a visão de culturas 

que se somam na configuração da nação, por exemplo). Mas, elas servem também para evitar que 

ganhem relevo outras histórias – a das culturas silenciadas no discurso oficial – e outras memórias 

inquietantes, tais como as dos massacres indígenas, da escravização e diáspora africana, da 

assimetria nas relações entre homens e mulheres, entre outras. 
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Em pesquisa recente, intitulada “Temática Indígena na Escola: Implicações Pedagógicas 

Frente à Implementação da Lei 11.645/2008”, que contou com financiamento do CNPq, foram 

realizadas de entrevistas com professores que atuam em escolas de Educação Básica da região 

metropolitana de Porto Alegre/RS. No ano de 2015 foram entrevistados 17 professores de escolas 

públicas e privadas123, visando entender como os estes se posicionam frente às alterações 

curriculares propostas pela lei 11.645/2008 e como orientam e reorganizam os currículos e as 

práticas pedagógicas para atender à obrigatoriedade de abordagem da temática indígena. O estudo 

mostrou que ainda prevalece um tipo de abordagem celebrativa, vinculada à data oficial do 

“Dia do Índio”. Contudo, há certo dinamismo na abordagem da temática indígena que se 

manifesta, por exemplo, na articulação com a temática afro-brasileira (que permite pensar nas 

formas como tais culturas são subjugadas e banalizadas), na organização de projetos 

interdisciplinares, na articulação de ações como a visita de integrantes de comunidades indígenas 

à escola e/ou de turmas de alunos às aldeias. Nestes contextos, emergem temas e problemas da 

vida contemporânea dos povos indígenas (bem como de comunidades quilombolas), tais como a 

ausência de políticas adequadas de atenção à saúde e educação, a falta de terras para o 

desenvolvimento de suas atividades rotineiras e vinculadas à tradição, os conflitos e o preconceito 

contra suas formas de pensar e de viver. Nesse sentido, os docentes destacam a produtividade 

deste tipo de atividade escolar para permitir que os alunos tenham experiências de aproximação 

com os povos indígenas, que não sejam apenas mediadas pelos livros didáticos, filmes, programas 

televisivos, etc. 

Alguns docentes entrevistados no âmbito da referida pesquisa realizam uma crítica às 

abordagens aligeiradas da temática indígena, afirmando que esta deveria ser inserida nos 

currículos de modo a constituir um problema – algo que demanda, dos alunos, discussão e 

construção de conhecimento, pesquisa, envolvimento. Apenas para exemplificar tais críticas, são 

apresentados, a seguir, dois excertos. O primeiro é um fragmento da entrevista realizada com uma 

professora da Educação Infantil: 

 

Na educação infantil, tanto a história, quanto a cultura indígena são abordadas, sob o meu ponto 

de vista, de uma forma muito superficial e eu diria até um pouco piegas, são feitos cocares e 

colares no dia do índio. No meu caso abordei o assunto uma vez, no momento da rodinha, usando 

um livro escrito por um indígena e utilizei músicas sobre o assunto, com enfoque voltado para 

crianças pequenas. Não são muitos os materiais disponíveis, e os filmes, por exemplo, não tem 

uma intenção informativa, mas de divertimento. Fico me perguntando como poderia ser diferente 

com essa faixa etária. 

 

O segundo fragmento é extraído da entrevista com uma professora do Ensino Fundamental: 

 

Os livros didáticos ajudaram a formar a visão a partir da Europa, como centro do 

mundo. A escola tem sido responsável pela formação de muitas gerações escolares, com 

um tipo de mentalidade que só enxerga indígena nos tempos da colonização, ou que 

só reconhece os indígenas se estiverem em imagens e pinturas que embelezam em 

demasia a nossa história, ou que apresentam os índios, hoje, em situações que só os 

vitimizam. 

 

                                                 
123 Quanto à área de atuação dos docentes, vale destacar que duas eram professoras da Educação Infantil; 

quatro eram professoras das séries iniciais do ensino fundamental; três eram professores de Artes das séries 

finais do Ensino Fundamental; quatro eram professores de História das séries finais do Ensino Fundamental; 

dois eram professores de Educação Física do Ensino Fundamental e dois eram professores de Sociologia 

do Ensino Médio. 
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Na referida pesquisa, os professores foram convidados a descrever algumas das atividades 

realizadas para inserir a temática indígena em suas disciplinas. Observa-se, nas formas descritas 

pelos docentes, tanto a manutenção de estratégias que reforçam o olhar eurocêntrico, exótico, 

celebrativo, quanto as que deslocam e contestam sentidos naturalizados, oportunizando aos 

estudantes experiências mais abrangentes com o assunto. Para os objetivos deste artigo, destacam-

se algumas atividades indicadas por docentes que atuam na Educação Infantil: produções de 

cartazes, desenhos, pinturas, recorte e colagem com uso de jornais e revistas, contação de 

histórias, exibição de filmes de animação e leitura de obras de literatura com personagens 

indígenas, confecção de cocares e colares, preparação de alimentos e chás supostamente 

aprendidos de tradições indígenas. 

A partir dos resultados obtidos na referida pesquisa, que, no âmbito da Educação Infantil, 

indicam a prevalência de práticas que circunscrevem as culturas indígenas a discursos do 

exotismo, esvaziando o sentido de suas prática culturais, passamos a indagar se seria possível 

desenvolver, com crianças deste nível de ensino, um processo de aproximação com a temática 

indígena que possibilite a construção de outros sentidos. Nosso intuito era escapar ao teor 

comemorativo e, tanto quanto possível, aproximar a temática do cotidiano das crianças e, desse 

modo, pluralizar as formas de apresentação das práticas culturais destes povos. Entendemos que 

ampliar os repertórios de imagens da vida indígena a que as crianças têm acesso é um modo de 

investir em outro tipo de visualidade e de permitir que sejam também contestados alguns 

estereótipos. E, ao ampliar repertórios de imagens da vida indígena a que as crianças têm acesso 

estamos investindo em outro tipo de visualidade. Conforme Gillian Rose (2001), a visualidade é 

o modo como construímos culturalmente nossas maneiras de ver. Ela explica que os diferentes 

tipos de imagens (fotografia, filme, vídeo, pinturas, esculturas, propagandas) produzem pontos de 

vista sobre o mundo, e traduzem o mundo em termos visuais, mas essas formas de exibição 

também interpretam, de certas maneiras, as coisas que nos cercam, oferecendo formas particulares 

de vermos. 

 

NOTAS SOBRE A METODOLOGIA DO PRESENTE ESTUDO 

 

A pesquisa envolveu um total de 30 crianças de duas escolas/uma turma em cada uma delas. 

A primeira turma (que será chamada TURMA A) – Jardim I de uma escola pública do município 

de Canoas/RS – é composta por 20 alunos de quatro anos, sendo 14 meninos e seis meninas. As 

atividades foram desenvolvidas em abril e maio de 2016. A segunda (que aqui será chamada 

TURMA B) – Nível 2 de um colégio da rede privada – é composta por dez alunos, sendo seis 

meninos e quatro meninas. As atividades, com estas crianças, foram realizadas em junho de 2016. 

A metodologia consistiu na organização de cinco conjuntos de atividades cada um 

contemplando recursos variados, tais como objetos da cultura material indígena, coletânea de 

imagens feitas por um fotógrafo Guarani, produções indígenas em vídeo com protagonistas 

crianças, além de dois livros de literatura infantil com protagonistas indígenas124. 

                                                 
124 Com a Turma A utilizamos o livro Menino Poti, de Ana Maria Machado e ilustrações de Claudius, da 

Editora Salamandra, que relata a história do encontro do menino Poti com um bebê-macaco. Escrita a partir 

de períodos curtos, a narrativa descreve onde o personagem vive e por onde circula. Poty encontra um 

pequeno macaco, machucado, e o leva para casa. Já com a Turma B utilizamos a obra As duas pedras, de 

Angela Carneiro, da Editora Nova Fronteira, que narra a história de dois meninos, um indígena e o outro 

não, que se encontram numa praia, nas proximidades da área indígena. Eles decidem brincar juntos e um 

conta ao outro suas brincadeiras preferidas. 
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As estratégias metodológicas utilizadas foram as seguintes: em um primeiro momento, as 

crianças foram reunidas para receber “uma caixa” e uma carta, enviada como presente à turma. O 

presente consistia em um conjunto de objetos fabricados pelos Guarani e Kaingang, do estado do 

Rio Grande do Sul. A carta que acompanhava a caixa continha algumas informações para que as 

crianças adivinhassem quem, hipoteticamente, havia enviado aquele presente. As crianças 

retiraram os objetos indígenas, um a um, e os manusearam, formulando hipóteses sobre seus usos 

e sua procedência. Vale ressaltar que a vinculação desses objetos com o referente “índio” não foi 

dada imediatamente, como presumíamos. Foi somente no momento seguinte, quando se procedeu 

a leitura do livro de literatura que também estava no interior da caixa, que as crianças associaram 

objetos e sujeitos. Aliás, o livro de literatura despertou interesse imediato, e as crianças 

rapidamente o manusearam e solicitaram que a história fosse contada oralmente. O protagonista 

desta narrativa é Poty, e depois que a história foi apresentada, as crianças identificaram-no como 

o remetente da caixa de presentes recebida pela turma. Assim, a contação da história (por uma 

das pesquisadoras) e a leitura das imagens (por parte das crianças) constituiu o segundo momento 

da pesquisa. 

Em um terceiro momento, as crianças foram convidadas a produzir cartas-desenho, 

respondendo ao amigo Poty (protagonista da obra de literatura, indicado pelas crianças como o 

“amigo” que hes enviou a caixa de presente. No quarto momento, uma mensagem virtual, através 

do Wattsapp, supostamente enviada pelo personagem fictício Poty, foi apresentada às crianças. 

Depois de ouvir a mensagem de Poty, as crianças que desejaram gravaram mensagens de voz para 

ele. Por fim, num quinto momento, as crianças foram convidadas a apreciar fotografias feitas pelo 

fotógrafo indígena, Vherá Poty, da etnia Guarani, e por Danilo Christidis – publicadas no livro de 

imagens intitulado “Os Guarani Mbyá” – nas quais se exibem cenas do cotidiano deste povo125. 

As atividades foram registradas em vídeo, com posterior transcrição das falas das crianças. 

Também compõem os dados do presente estudo as produções gráficas das crianças, as gravações 

de voz, via aplicativo de celular whattsapp, assim como as falas produzidas no decorrer das 

atividades. Neste texto, alguns dados desta pesquisa foram considerados, sendo que estes 

permitem destacar três elementos que nos parecem importantes: o primeiro diz respeito às formas 

de falar sobre os indígenas; o segundo refere-se a uma vinculação afetiva e cotidiana estabelecida 

pelas crianças ao longo das atividades, que enreda a temática indígena em uma teia particular de 

relações e, por fim, o terceiro eixo refere-se à intertextualidade, expressa nas falas das crianças, 

que coloca a temática em relação com outros produtos culturais aos quais as crianças têm acesso. 

 

O QUE OS MATERIAIS UTILIZADOS PERMITIRAM DIZER SOBRE OS POVOS INDÍGENAS 

 

Iniciamos as atividades com os alunos posicionados em círculo e apresentando a eles a 

caixa de presente e a carta enviada por um “amigo”. Entusiasmadas com o presente, as crianças 

da Turma B formularam hipóteses: “Será que é uma moeda?” fala acompanhada de risadas, ou 

“É um golfinho?”. Em seguida, ouviram atentamente a leitura da carta enviada junto com o 

presente, e iniciaram a exploração dos objetos constantes na caixa. Alternaram-se na retirada dos 

objetos, tentando adivinhar o que era cada umdeles. Um objeto indígena chamado “filtro dos 

sonhos” foi assim reconhecido e os comentários das crianças foram os seguintes: “É de pendurar 

no carro, eu já vi no carro do meu vó”; “é, eu já vi no carro do meu pai”. Enquanto isso, um 

pequeno remo decorado com grafismos indígenas, é retirado por um menino, e imediatamente um 

                                                 
125 

6
Parte dessas fotografias podem ser visualizadas em http://escolafluxo.com.br/blog/2015/08/12/ 

lancamento-do-livro-os-guarani-mbya-de-vhera-poty- e-danilo-christidis, acesso em 10/09/2016. 
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outro indaga: “Quê isso?”. O primeiro menino responde: “É uma espada”. Uma menina retira, 

então, da caixa um colar indígena e afirma “E eu tenho uma joia”, enquanto a outra escolhe uma 

pequena escultura e explica: “Eu tenho uma onça”. Alguns instantes se passam e outro menino 

retira e sacode animadamente um chocalho, dizendo aos colegas: “Olha isso pessoal!” “O que é? 

– perguntam outras crianças – e ele responde “não sei, mas é legal. Os objetos passam de mão em 

mão. 

Por fim, uma criança retira da caixa o livro de literatura infantil e as demais olham atentas 

e curiosas. A pesquisadora pergunta se eles querem conhecer a história. A turma se anima e ela 

narra oralmente, mostrando as ilustrações. No momento que a história iniciou, as crianças 

identificaram “É um índio”, “o nome dele é índio”, “eu já vi, outro dia”. A pesquisadora 

informou que o nome do personagem da história é Poti. Soou estranho para uma menina, que riu 

e disse “Esse nome parece Pote...”. Ao final da leitura, e depois que as crianças manusearam 

livremente a obra, a pesquisadora indagou: “Quem será que mandou estes presentes pra vocês?” 

Um curto silêncio e uma menina responde: “É, foi esse índio”. “Mas, por que tu achas que foi um 

índio?”, pergunta a pesquisadora. “Por que eles usam essas coisas”... outras confirmaram “É, eles 

usam isso”; 

Na Turma A, o livro de literatura infantil foi o primeiro objeto “encontrado” e as crianças 

identificaram a figura de um índio como sendo o personagem central, exibido na capa da obra 

Menino Poti. A sequência de objetos não foi, contudo, necessariamente vinculada à hipótese de 

ter sido o presente enviado por um índio. 

 

Menino - É um índio pescador!!! Ele gosta de peixe!; Menina- Já sei...é um homem pavão!; 

Menino – Não... ele usa uma coroa de penas!; Menina - Então ele é um príncipe!; 

Menina- Ele é graaaaaannnnde!; 

Menina- Não… Eu acho que ele usa chapéu!; Menino- Então ele mora no barco?; 

Menina- Não...não...ele mora na cabana... 

Menino- Mora na barraca; Menina- Mas barraca é cabana! 

 

Interessante observar que as crianças estabeleceram sentidos para o suposto remetente da 

caixa de presentes a partir dos usos dos objetos – um príncipe, um homem pavão, atributos 

vinculados a um cocar que havia na caixa; índio pescador, que mora num barco, em função do 

remo e do pequeno barco de madeira. As referências à cabana e barraca, contudo, não se vinculam 

a nenhum objeto constante da caixa. Mesmo que os objetos não fizessem parte do seu cotidiano, 

as crianças ficaram bastante interessadas pelo material que foi presenteado a elas, e estabeleceram 

associações interessantes entre os objetos. Sobre o personagem central do livro de literatura 

infantil, Menino Poti, além de uma associação feita entre este e o presente recebido, algumas 

crianças reportaram-se a brincadeiras que ele supostamente faria - brincar com os bichinhos, 

brincar de bola, de arco e flecha, de espada de papel, por exemplo, numa clara associação, por um 

lado, com as representações constantes da obra (Poti aparece junto a um pequeno macaco, ferido, 

já na capa do livro), quanto com brincadeiras que as próprias crianças realizam e apreciam 

(embora essa não fosse a ênfase da obra). 

No segundo momento, as crianças foram convidadas a desenhar cartas para enviar ao 

remetente daquele inusitado presente – identificado como Poty. Nas produções gráficas de 

crianças das duas turmas aparecem alguns dos objetos encontrados na caixa, como se pode ver a 

seguir: 

 

Figuras 1 e 2: Produções feitas por crianças da Turma A. 
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A primeira imagem mostra a figura humana representada com um cocar na cabeça. A 

segunda imagem mostra a figura humana com um cocar, e, ao lado, a escrita feita para Poty, 

agradecendo os presentes. Interessante observar que, nas ilustrações do livro Menino Poti, o 

protagonista não porta um cocar (tem apenas uma pena de tucano presa ao pescoço). 

 

Figura 3: Produção feita por uma criança da Turma B. 

 

 

No desenho destacado, a imagem da figura humana é representada dentro de um barco, 

pescando, e essa associação é feita, provavelmente, porque havia um remo com grafismos 

indígenas (uma miniatura) entre os objetos da caixa de presente. 

Em outra atividade, as crianças foram convidadas a folhear o livro de imagens fotográficas 

de Vhera Poty,da etnia Guarani, e por Danilo Christidis – publicadas no livro de imagens 

intitulado Os Guarani Mbyá, conforme afirmamos anteriormente. Elas olharam as imagens, 

algumas com grande euforia, tocando as fotografias e aproximando o rosto para “ver melhor”, e 

outras sem muita atenção. Na Turma A, as imagens suscitaram comentários sobre a vida de Poty. 

“Olha só, é onde ele mora...”; “Milho, ele come milho...”; “Eu gosto de milho”; “Tem animais 

ali, nunca vi esse animal”; “A casa deles é escura, fica escuro de noite lá”; “Eles gostam de 

brincar de pega-pega”. Os meninos que apareciam na foto eram nomeados, quase 

instantaneamente: “É o Poty”; “É o Poty brincando”; “ É o Poty com o pai dele”; “É o Poty na 

casa dele”. Uma fotografia mostrava a fabricação das pequenas onças de madeira, feita pelos 

guarani, e as crianças da identificaram como sendo aquela que contava na caixa de presente. 

Retomaram o objeto, compararam com a fotografia, e essa informação se tornou “evidência” de 

que o presente havia sido enviado por Poti. 

Na Turma B, os comentários de algumas crianças estabeleciam elos entre o que as 

fotografias exibiam e imagens de seu próprio cotidiano: “é a casa do índio”, “é onde o Poty 

vive”. “É a casa dele na floresta, é feita de madeira... Sabia que a minha casa é de madeira? 

Mas a dele é na floresta”. Todos, então, contaram como eram suas casas, as cores, o tamanho, 

por exemplo. A imagem de um homem guarani, passando para os demais a cuida de chimarrão, 

gerou o seguinte comentário: “Chimarrão”, “Tomam chimarrão, são gaúchos”. A pesquisadora 

pergunta “Gaúchos ou índios?” e um menino responde “Índio gaúcho, profe”. 
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As fotografias de crianças foram, sem dúvida, as que despertaram maior atenção, por parte 

da turma. “São crianças”; “O que elas estão fazendo?”; “Estão brincando”. A pesquisadora 

pergunta: São como vocês?” Alguns ficaram pensativos, e uma menina respondeu: “Não, são 

crianças índias”. A imagem de uma menina guarani, ao lado de um aparelho de som (em uma 

das fotografias), deixou as crianças divididas – eles escutam música naquele aparelho de som? 

“Sim, eles escutam música”; “Não, aquele som é velho”. 

Passando agora para o segundo aspecto que gostaríamos de destacar qual seja, o das 

vinculações da representação indígena com ações cotidianas das crianças –, podemos afirmar que 

a forma como a temática foi inserida nesta pesquisa, parece ter permitido que as crianças 

estabelecessem uma relação de proximidade. Esta relação se manifesta, por exemplo, nas cartas 

desenhadas em que as crianças apresentam-se ao novo amigo, algumas apresentam suas famílias, 

como se pode ver a seguir: 

 

Figuras 4 e 5: Produções feitas por crianças das Turma A/Figuras 6 e 7 feitas pela Turma B. 

  

 

Ao entregar a carta-desenho para a pesquisadora, a autora da primeira produção (primeira 

à esquerda) afirma: “Esta sou eu”. Já o autor da segunda produção (segunda á esquerda) explica: 

“Esta é minha mãe indo pra festa”. Outros desenhos inserem Poty em atividades rotineiras das 

crianças – por exemplo, ele aparece brincando no pátio da escola, visitando a casa de uma criança, 

enfim, como parte de cotidiano. 

O autor da figura 6 (segunda da esquerda para a direita) afirma que desenhou “Os amigos” 

referindo-se aos dois protagonistas do livro de literatura As duas pedras, anteriormente 

apresentado. A criança produziu os dois amigos, a partir da história que foi contada, e os 

diferenciou através das cores bem evidentes. Já a criança autora do segundo desenho (primeira à 

direita), explicou que ali está “Ele com as coisas dele”, referindo-se a Poty. É possível observar 

a figura humana bem disposta no plano espacial, ocupando quase a totalidade da folha, com um 

destaque maior para a cabeça e um detalhe em seu topo, que parece lembrar a presença de um 

cocar. Novamente é importante destacar que, nas ilustrações da obra de literatura com as quais as 

crianças interagiram, a figura indígena não é retratada com um cocar. 

Por fim, um último aspecto chama-nos a atenção neste estudo, e se refere às relações 

intertextuais construídas pelas crianças, nesta breve aproximação com a temática indígena, e às 

negociações com significados que se instituem em outros produtos culturais nos quais há 

personagens indígenas. A respeito da noção de intertextualidade, parece relevante indicar que foi 

Mikhail Bakhtin, na obra Marxismo e Filosofia da Linguagem, quem apresenta algumas das 

primeiras teorizações que serão desdobradas na noção de intertextualidade, quando ele descreve 

e explica o “discurso citado” (a citação de falas de outros em nosso texto, pois, aí se dá a 

permanência de conteúdos semânticos e de estruturas de enunciação que não são nossos, ainda 

que tais palavras se desloquem para um contexto diverso daquele em que foram geradas). Para o 
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referido autor, a língua se estabelece por/em relações sociais. Kristeva (1974), por sua vez, vai 

afirmar que todo texto se constitui como mosaico de citações de outros textos – que são 

absorvidos, incorporados, transformados na medida em que são articulados a um texto (escrito, 

gráfico, oral). Não se trata de fazer de nosso texto uma mera colagem de retalhos, mas de articular 

esses fragmentos de modo coerente, Cada texto trazido para dentro do nosso – por citação ou 

alusão – vincula-se ao “novo” contexto da enunciação e nele produz sentidos. Assim, podemos 

dizer que as referências das crianças a outros produtos culturais aproximam distintos textos, num 

processo de interação daquilo que se tem chamado de texto cultural. 

Em especial na Turma A, quando as crianças gravaram mensagens, via whattsapp, para 

quem presumiam ser o remetente da caixa de presente, estas relações intertextuais se explicitam 

mais claramente. Alguns exemplos: “Índio, índio…. eu vi você atrás do arbusto no 

Peixonauta126”; “Índio, sabia que tu mora na floresta, bem ali no alfabeto?”; Ohh...índio, ohhh 

índio… Eu vi tu atrás do meu carro!”; Índiooooo, sabia que a gente canta sua música!? Tem lá 

da Galinha Pintadinha127, 1, 2, 3 indiozinhos²...” “Ei, eu vou levar ele no show da Fronzen128”. 

Em certo sentido, poderíamos falar de relações intertextuais, na Turma B, a partir de 

associações feitas pelas crianças durante a visualização do livro de fotografias de Vherá Poty e 

Danilo Christidis – a conversa entre as crianças passou por temas como as casas, a comida, 

atividades diurnas e noturnas. Aliás, a turma se mostrou bastante interessada em visualizar as 

fotografias, e as crianças disputavam para quem poderia ver primeiro, e descreviam as imagens, 

falando todas ao mesmo tempo. 

 
FECHANDO O FOCO 

 

Valemo-nos das palavras de Cunha (2009), para quem seria necessário escapar das 

“visualidades dominantes”, que negam outras formas de ser, confinando as crianças a certas 

imagens recorrentes. “Ao narrar o mundo a partir de determinado ponto de vista, presume-se que 

existam outros saberes que estão sendo desconsiderados, diminuídos ou desprezados e isso é 

enfrentamento de forças, implicando disputa de poder em torno do que seja válido para 

determinadas grupos sociais” (Ibid. p. 34). Tais investimentos formam uma realidade homogênea, 

que empobrece contextos interculturais. Além disso, a autora argumenta que “as imagens vão 

validando determinados tipos humanos, enfatizando estereótipos de classe, étnicos e de gênero 

em um processo permanente de produção dos sujeitos infantis” (ibid. p. 40). 

Para finalizar este artigo, podemos afirmar que a presença de objetos variados, assim como 

de fotografias que expõem o cotidiano de um povo indígena contemporâneo, pode ter 

oportunizado às crianças uma aproximação com a temática indígena mais cotidiana e afetiva. 

Assim, exploraram aspectos de seu próprio cotidiano, tais como as formas variadas de suas casas, 

as brincadeiras que gostam de fazer, alimentos que preferem comer, relacionando estes elementos 

                                                 
126 Peixonauta é uma série de animação brasileira criada por Célia Catunda e Kiko Mistrorigo e produzida 

pela TV PinGuim, destinada ao público infantil. A série estreou no canal Discovery Kids, em 20 de abril 

de 2009. 
127 A Galinha Pintadinha é um projeto infantil criado pelos produtores Juliano Prado e Marcos Luporini. O 

DVD Galinha Pintadinha e sua turma, com personagens infantis e músicas de domínio público, teve ampla 

divulgação e foi bem recebida por crianças pequenas. 
128 Frozen - Uma Aventura Congelante (título no Brasil), é um filme de animação musical estadunidense, 

produzido pelos estúdios Disney e foi Inspirado no conto de fadas A Rainha da Neve, de Hans Christian 

Andersen. 
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com as formas de viver dos indígenas. Ao que parece, as crianças consideraram divertido o 

contato com objetos indígenas e, ainda, com fotografias que permitem explorar diferentes 

elementos, variadas situações, pluralizando as formas de ver. Em alguma medida, tais 

experiências prazerosas de “encontro” com a temática indígena podem possibilitar certo 

distanciamento da noção de exotismo que frequentemente marca as representações sobre os povos 

indígenas no espaço escolar, e podem também permitir certo dinamismo nas formas de pensar as 

culturas destas coletividades. 
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O INFANTIL DA LITERATURA 

 

Marina Miranda Fiuza  

(PUC-SP) 

 

A Literatura Infantil, desde o boom de sua produção na década de 1970 no Brasil, vem 

protagonizando em livros de teoria específica, em disciplinas e produções acadêmicas, em eventos 

literários e também na mídia de entretenimento. Embora muitos sejam os caminhos traçados neste 

percurso de olhares e reflexões sobre esse objeto de estudo, podemos observar uma constância. 

Há sempre um momento em que se parece fazer necessário voltar para uma questão elementar: o 

que é, afinal, a literatura infantil? 

Talvez seja o desejo de se estabelecer que gere a necessidade de se definir. O adjetivo 

“infantil” aponta para particularidades, para distinções em relação a uma suposta literatura maior, 

digna de L maiúsculo, como alguns costumam fazer referência à literatura sem adjetivos. 

Há quem encontre a definição da Literatura Infantil na origem do próprio conceito de 

infância, com a ascensão da burguesia europeia no final do século XVII e início do XVIII. O 

reconhecimento da infância como um período biológico que requer cuidados especiais, bem como 

o desejo de incutir nesta recém descoberta criança valores morais e definidores sociais, seriam os 

responsáveis pelo surgimento de uma literatura específica. Literatura essa que viria a se 

desenvolver nos próximos séculos, mas sem perder seu caráter pedagogizante. Essa produção 

comprometida com valores morais seria a literatura infantil. 

Há quem acredite que a literatura infantil se defina por uma temática apropriada, ou por 

uma censura constante. “As boas maneiras”, “a chegada do irmãozinho”, “o bichinho de 

estimação”, “quando papai foi morar em outra casa”, “quando vovô virou estrelinha”. Livros com 

temáticas apropriadas como essas configurariam a literatura infantil. 

Há quem defina a literatura infantil pela presença de elementos fantásticos, algo herdado 

dos contos de fadas que comunicam tão maravilhosamente com o imaginário infantil. Essa 

literatura de seres alados e dragões seria a literatura infantil. 

Existem também aqueles mais práticos, que definem o que é e o que deixa de ser literatura 

infantil pela extensão do texto verbal. Quanto menor o número de palavras, mais jovens são seus 

leitores. Esse texto econômico seria o texto da literatura infantil. 

Há, ainda, quem dê os créditos da literatura infantil à presença de ilustrações cuja função 

primordial seria a de facilitar a compreensão do leitor iniciante, antecipando ou confirmando 

elementos do texto verbal. A literatura ilustrada, então, seria a literatura infantil. 

Para citar mais um tipo de abordagem, há aqueles que acreditam que a literatura infantil é 

aquela cuja produção tem em vista um público alvo, ou seja, a criança. Essa literatura pré-

destinada à criança seria a literatura infantil. 

Perguntemo-nos: será mesmo que toda a literatura infantil compreende um conceito 

ocidental e histórico de infância, portanto mutável ao passar do tempo e ao cruzar das fronteiras? 

Estaria toda essa produção – poética e potente 

em função estritamente utilitário-pedagógica? Será mesmo a temática algo que segregue em 

fatias etárias nossa experiência que é, antes de qualquer coisa, a experiência humana? Custa-nos 

crer que o imaginário infantil só seja acessado pela presença pontual de elementos fantásticos. E 

se a extensão do texto definisse a literatura em questão, como narrativas de fôlego como Mary 
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Poppins ou Alice no País das Maravilhas poderiam ser classificadas como literatura infantil, 

sequer juvenil? Quanto as ilustrações, basta folhear meia dúzia de livros ilustrados para perceber 

que a função facilitadora da imagem não se aplica ao coletivo das produções. A ilustração mais 

provoca desvios do que aponta caminhos, exigindo do leitor uma fruição de leitura apurada e 

complexa. Quanto ao destinatário mirim, não é raro ouvir consagrados escritores de literatura 

infantil afirmando que jamais escreveram para crianças. 

Bartolomeu Campos de Queirós afirma que a literatura infantil se dá por identificação. 

Segundo o autor, quando estamos diante de algo que nos toca profundamente, precisamos 

compartilha-lo porque, em bom mineirês, não damos conta da coisa sozinhos. Muito 

frequentemente, ao lerem seus livros, as pessoas decidem compartilhá-los com suas crianças, 

sejam elas alunos, filhos, sobrinhos ou netos. Acreditam nesta identificação e, assim, levam os 

livros até esses espaços infantis. 

Parece-nos razoável pensar na literatura infantil como sendo uma experiência da qual não 

se dá conta sozinho e que, portanto, é compartilhada frequentemente com a criança. E não é por 

acaso que isso acontece. 

Esta identificação do literário com a infância se dá com naturalidade porque a potência da 

linguagem literária está exatamente naquilo que a aproxima da infância como período de vida onde 

prevalecem as experiências perceptuais. Vejamos: a infância compreende o momento de vida em 

que o ser humano está experimentando o mundo pela primeira vez. A vida se inicia e o mundo lá 

está para ser provado. A criança não conta com um repertório de vivências para compreender o 

que lhe rodeia. As estruturas cognitivas ainda estão em processo de desenvolvimento, não sendo 

suficientemente elaboradas. Também a linguagem formal não é presente neste momento da vida 

e de nada valem os nomes que os mais velhos atribuem aos objetos. 

À criança resta experimentar o mundo por meio dos seus sentidos. Tudo o que ela vê é 

sensação. Guiada pela novidade do mundo, a criança não cessa de experimentar todas as coisas. 

 

Como criança, é possível exercitar o amor pelas coisas insignificantes, ter deslumbramentos com os 

mistérios do mundo, brincar livremente com o inominado, compor-se com o princípio da vida, com tudo 

que inaugura o mundo. Por isso, a criança empresta sua voz ao poeta no exercício de “fazer 

nascimentos”. Interessa-lhe a linguagem da infância, sua afetividade, sua espontaneidade, suas 

figurações, suas metáforas e analogias, a gramática surreal com a qual cria casamentos inesperados 

entre imagens e sons – o que o poeta chama “delírio do verbo” e que os críticos denominam 

literariedade. (BASEIO, 2008, p. 84-85). 

 

Em discurso público129, o escritor Bartolomeu Campos de Queirós reconhece que “tudo na 

percepção infantil possui uma linguagem: plantas, água, vento, flor, pedra, tudo podia ser 

escutado”. Permitamo-nos fazer uma única correção: tudo na experiência infantil é capaz de 

comunicar algo. O que a criança percebe já passa a fazer parte de uma vivência simbólica e de 

segunda ordem. A linguagem de que fala o autor não é a língua formal e institucionalizada, mas 

a linguagem que comunica pelos sentidos. 

 
“Se lhe falta a completa capacidade abstrativa que a capacite para as complexas redes analítico-

conceituais, sobra-lhe espaço para a vasta mente instintiva, pré-lógica, inclusiva, integral e instantânea, 

que só opera por semelhanças, correspondências entre formas, descobrindo vínculos de similitude entre 

elementos que a lógica racional condicionou a separar e a excluir. Correspondências, sinestesias. Todos 

os sentidos incluídos”. (PALO, 1992, p. 7) 

                                                 
129 Discurso proferido na cerimônia de posse na Academia Mineira de Letras e publicado em forma de 

livreto pelo Clube de Editoras Mineiras, em 2010. 
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Neste mesmo discurso, Queirós faz referência ao conceito junguiano de que “nascemos 

originais e morremos cópias”. A originalidade da infância está no encontro bruto e autêntico que 

a criança estabelece com o mundo a sua volta. Se morremos cópias, é porque nos afastamos do 

mundo como experiência perceptual direta para podermos reconhecê-lo como símbolos mentais 

elaborados, na inércia de uma vida acelerada e prática. 

Pensemos agora na operacionalidade da literatura. A Literatura trabalha com a palavra da 

mesma forma que a criança se relaciona com o mundo a sua volta. Prossigamos com este 

raciocínio. 

O artista literário tem como matéria prima a palavra: seu labor é transformá-la. Se um 

locutor cita determinado objeto, uma mesa, por exemplo, seu interlocutor facilmente 

compreenderá sua mensagem visto que ambos conhecem este signo, símbolo que preenche com 

seu significado a ausência da mesa como objeto factual. Segundo Peirce, um signo é aquilo que 

representa algo para alguém, criando em sua mente, um signo equivalente. (2003, p. 46). Desta 

forma, diante de um texto, o leitor busca em seus arquivos mentais os signos correspondentes às 

palavras utilizadas nas orações. Em meio a este jogo sígnico, locutor e interlocutor, ou, no caso, 

escritor e leitor, obedecem fielmente à poderosa legislação da linguagem, cujo código – a língua – 

inscreve seu poder desde toda a humanidade. (BARTHES, 2007, p.12) 

Nesta convenção lingüística da qual participam, palavra e objeto se enfraquecem, reduzem-

se a conceitos que, de tão cotidianos, perdem seu potencial informativo. “A automatização engole 

os objetos, os hábitos, os móveis...” e também a palavra que passa a ser percebida apenas como 

reconhecimento. (CHKLOVSKI, 1976, p. 45). Isso se deve ao fato de que a atividade do homem 

tende naturalmente à rotina, como observa Aguiar e Silva (1969). A mesma tendência se reflete 

na atividade linguística, o que resulta em uma “acentuada estereotipação” da linguagem coloquial. 

Segundo o autor, quanto mais previsível for a palavra, menos informação ela transmitirá uma vez 

que a familiaridade dispensa a reflexão. (AGUIAR E SILVA, 1969, p.36) 

A palavra que busca o artista, porém, não é a palavra-símbolo que preenche a ausência 

daquilo que codifica, mas a palavra emissora de si mesma. A almejada palavra-poética se realiza, 

portanto, não como signo, mas como experiência estética. Ela deixa de exercer sua função 

convencional de transmissora de conceitos para se tornar imagem e sensação. Para tanto, o artista 

se utiliza da linguagem, desfigurando suas formalidades, contrariando a expectativa natural do 

discurso hierárquico convencional que carregamos conosco. 

 

A linguagem literária [...] define-se pela rejeição intencional dos hábitos lingüísticos e pela exploração 

inabitual das virtualidades significativas de uma língua. (AGUIAR E SILVA, 1969, p. 36) 

 

Entre plurissignificações, o texto obrigatoriamente causará estranhamento no leitor, 

fazendo com que ele desperte seu “olhar de espanto”. O que pretende o escritor não é causar o 

puro desentendimento do leitor frente ao texto, mas, sim, sugerir novas imagens, provocar novos 

sentidos pelo estranhamento da palavra-símbolo, tal e qual a conhecemos. “O ofício do poeta é 

tirar a língua de seu lugar comum e transportá-la para um lugar festivo de nascedouro, de onde 

possa brotar novos sentidos e diferentes arranjos” (BASEIO, 2008, p.85). É no momento em que 

a palavra estranha seu próprio conceito que o objeto vem à luz como experiência. 

Chklovski, no artigo “A arte como procedimento”, ressalta a ideia da palavra como 

experiência. Ao discorrer sobre a arte em geral, este teórico afirma que, ao jogar com as formas e 

dificultar a compreensão imediata do receptor, este é levado a prolongar o processo de percepção. 

O literário, neste sentido, estaria no espaço que o texto é capaz de criar entre a palavra imediata 
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e seus possíveis significantes. Ao retardar a percepção da palavra como símbolo, consegue-se 

estabelecer com o texto uma experiência perceptual, sensorial, pré-significativa e, portanto, 

fenomenológica. 

Bartolomeu Campos de Queirós, ao discorrer sobre o processo de criação literária, diz que a 

palavra “clareia os escuros do mundo sem lhe roubar as sombras”. (2007, p. 29). Segundo o autor, 

o texto é, ao mesmo tempo, revelação e re-velação das fantasias – ou das verdades – do autor. A 

palavra de que se vale o texto literário é composta deste misto entre uma verdade revelada e outra 

velada, entre luz e sombra, entre visível e invisível. 

É certo que, em grande parte, o homem lida apenas com o visível da palavra. Chklovski 

(1976) afirma que a palavra prosaica aparece diante de nós como se estivesse revestida, 

empacotada. Reconhecemos tal palavra a partir do lugar que ela ocupa, mas vemos apenas sua 

superfície. (CHKLOVSKI, 1976, p. 44). Trata-se de um processo de reconhecimento, no qual a 

palavra se enfraquece como experiência. 

O artista, na intenção de libertar a palavra do automatismo da linguagem, no esforço de 

“desempacotá-la”, tira a palavra de seu lugar comum a partir do qual o leitor facilmente a 

reconheceria. Ao promover o estranhamento da palavra, sua potencialidade plurissignificativa é 

revelada. Dentro do texto literário, a palavra se torna um campo de presença onde visível e 

invisível se movem como dois extremos de diferentes polaridades. O visível da palavra se abre 

para seus invisíveis. Os invisíveis da palavra retornam ao seu visível devolvendo-lhe sua força 

icônica. Este movimento de reversibilidade faz da palavra Ser vivo, cuja latência provoca 

sentimento, antes de dizer. É a palavra como experiência apoderando-se da palavra que conceitua. 

Trata-se da palavra poética. 

Em um texto literário, ao dizer que “queria crescer para passarinho” (BARROS, 2010, p.7), 

por exemplo, o poeta destrói o valor referencial da palavra “passarinho”. Não há pertinência 

semântica na frase. É no momento em que a palavra estranha seu referencial que leitores podem 

reagir diferentemente à provocação do texto. Alguns julgariam estar diante de um nonsense sobre 

o qual é inútil procurar sentido. Para esses leitores, a impertinência do texto causa apatia ou até 

mesmo repulsa. Para outros, porém, o choque causado pela incompatibilidade da palavra no 

contexto sintático da frase os levaria ao urgente sentimento de salvar sua pertinência semântica. 

Uma vez descartada a função referencial da palavra “passarinho”, no exemplo já apresentado, e 

da sintaxe na qual se insere, este leitor passa a operar num campo de renovação semântica a qual 

chamamos metáfora. 

A metáfora atua não como simples processo de substituição analógica, no qual a palavra 

“passarinho” poderia ser compreendida, por analogia, ao verbo “voar”, por exemplo. Mais que 

isso, a metáfora escolhida pelo poeta privilegia a imagem do passarinho como coisa, como 

imagem, como objeto estético. É a leveza, a liberdade do pássaro que são iluminadas pela 

metáfora. 

 

A metáfora pode, portanto, ao ser vista de fora, apontar para um processo de substituição por analogia, 

enquanto que, ao ser vista de dentro, pode apontar para si mesma, ou para a coisa em si mesma que 

exibe como produto dessa articulação analógica. (BRANCO, 1998, p. 119) 

 

A dinâmica que envolve o jogo metafórico se aplica àquela da arte literária. Isso se deve ao 

fato de que, em termos gerais, a literatura brinca com a linguagem, desconstruindo-a como 

símbolo e, simultaneamente, reforçando-a como imagem. “Cada metáfora é um poema em 

miniatura”, afirma Ricoeur (1986, p. 32); e é na poesia que a literatura encontra sua máxima 

expressão. 
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O já citado poeta Manoel de Barros definiu a poesia como “a infância da língua”. Ao fazê-

lo, voltamos à questão da palavra referencial e da palavra- imagem. A criança vê na linguagem 

um “efeito mágico” de a-presentação ou presentificação da coisa mesma, ou seja, de tornar a 

coisa presente, ao passo que, após alfabetizada, à palavra é atribuída definitivamente o papel de 

re- presentação da coisa. Assim, o “momento da alfabetização, da aquisição ‘formal’ do simbólico 

coincide, na criança, com o desaparecimento de sua produção icônica. “ (BRANCO, 1998, p. 

161). 

Assim, o infantil de toda a literatura, seja ela destinada a crianças ou não, evidencia-se na 

medida em que a arte literária busca, pela manipulação da linguagem, atingir a palavra-ícone. Tal 

palavra icônica e imagética, por sua vez, se constitui não a partir do texto apenas, mas da interação 

entre texto e leitor. Daí dizer que a imagem poética é viva e latente, pois só se realiza no presente 

da leitura. 

A magia da infância consiste em sua sábia ignorância, habilitando-a a experimentar um 

mundo mais verdadeiro do que aquele que os adultos julgam conhecer. Ao aproximar o olhar da 

criança àquele que propõe o texto literário, poderíamos dizer que a Literatura de forma geral 

assume caráter infantil. Não estamos aqui tratando de público alvo, de conteúdos pedagógicos ou 

de classificações editoriais. Também não se trata da infância como um lugar cronológico ou um 

estado psicossomático, mas como uma atitude diante do mundo e da maneira de se relacionar com 

ele e consigo próprio. Desta forma, a experiência diante de um texto literário propõe uma 

reconciliação com o primitivo do ser humano, com sua linguagem ainda muda, mas já potente. A 

experiência diante de um texto literário propõe uma reconciliação com a infância. 

Todo texto literário é infantil na medida em que requer uma leitura experimentativa da 

palavra, e não apenas decodificadora. A criança que ainda não domina um idioma, não é – em via 

oposta – dominado por ele. Diante do texto literário o ser infantil se permite deixar levar pelas 

sonoridades, pela comicidade de rimas e associações metafóricas inusitadas. As imagens que os 

textos literários despertam na mente infantil são livres da semântica convencional. À criança não 

interessa apenas o valor referencial da palavra. Ela brinca é com a palavra em si, sua forma, seu 

som e – por que não? - seu cheiro, seu tato. 

 

O que é insubstituível na obra de arte – o que faz dela não apenas uma ocasião de prazer, mas um órgão 

de espírito que encontra sua analogia em todo pensamento filosófico ou político se for produtivo – é que 

ela contém, melhor do que ideias, “matrizes de ideias”; ela nos fornece emblemas cujo sentido jamais 

acabaremos de desenvolver, e, justamente porque se instala e nos instala num mundo do qual não temos 

a chave, ela nos ensina a ver e nos faz pensar como nenhuma obra analítica pode fazê-lo, porque 

nenhuma análise pode descobrir em um objeto outra coisa senão o que nele pusemos. O que há de 

arriscado na comunicação literária, o que há de ambíguo e de irredutível à tese em todas as grandes 

obras de arte, não é um defeito provisório da literatura do qual se pudesse esperar livrá-la, é o preço 

que se deve pagar para ter uma linguagem conquistadora, que não se limite a enunciar o que já sabíamos, 

mas nos introduza a experiências estranhas, a perspectivas que nunca serão as nossas, e nos desfaça 

enfim de nossos preconceitos. (MERLEAU-PONTY, 2002) 

 

E se a literatura nos propõe o rompimento de preconceitos em favor de uma experiência 

libertadora, porque é que ainda hoje buscamos definir a literatura que carrega o adjetivo infantil 

quando o que podemos observar é justamente o oposto: a infância que carrega em seus ombros 

alados toda a Literatura? 

 

REFERÊNCIAS 

 

AGUIAR E SILVA, Vitor Manuel. Teoria da Literatura. Coimbra: Livraria Almedina, 1969. 



 

 

P
ág

in
a6

8
9

 

BARROS, Manoel de. Poesia Completa. São Paulo: Leya, 2010. 

BARTHES, Roland. A aula. São Paulo: Cultrix, 2007. 

BASEIO, Maria Auxiliadora Fontada. Por uma estética em língua de brincar: breves reflexões acerca da 

literatura de Manoel de Barros e de Mia Couto. Viatlântica, no. 14, 2008. 

BRANCO, Lúcia Castello (Org.). Coisa de Louco. Belo Horizonte: Mazza Edições, 1998. 

CHKLOVSKI, V. A Arte como Procedimento. In: Teoria da Literatura: formalistas russos. 2ª. ed. Porto 

Alegre: Editora Globo, 1976. 

MERLEAU-PONTY, Maurice. A prosa do mundo. São Paulo: Cosac & Naify, 2002. 

. Fenomenologia da Percepção. São Paulo: Martins Fontes, 1994. 

. The World of Perception. New York: Routledge, 2004b. 

PALO, Maria José. OLIVEIRA, Maria Rosa D. Literatura Infantil – Voz de criança. São Paulo: Editora 

Ática, 1992. 

PEIRCE, Charles S. Semiótica. São Paulo: Editora Perspectiva, 2003. 

QUEIRÓS, Bartolomeu Campos de. “O Texto Literário nos fala e nos escuta”. In: QUEIRÓS, Bartolomeu 

Campos de; SOUZA, Patrus Ananias de. Emoções em desalinho. Belo Horizonte: Clube de Editoras 

Mineiras, 2010. 

. Para ler em silêncio. São Paulo: Moderna, 2007. 

RICOEUR, Paul. Do texto à acção. Porto: Rés, 1986. 

  



 

 

P
ág

in
a6

9
0

 

 

JORGE AMADO NO CADERNO DE LEITURAS: UMA ANÁLISE DA 

ANÁLISE 

 

Marina Siqueira Drey
 
marinasikeira@hotmail.com 

 

Resumo:Desde 1999 a editora Companhia das Letras disponibiliza para download gratuito 

no site da marca os seus Cadernos de Leituras. Destinados aos professores do ensino 

fundamental e do ensino médio, são reuniões de textos, em diversos volumes temáticos, que 

intencionam a problematização de questões concernentes à literatura e à leitura de 

determinados temas e/ou autores. Assim, o Caderno de Leituras procura figurar como um 

compêndio pedagógico para o trabalho com a literatura e com a leitura em sala de aula. 

Curiosamente, a obra de Jorge Amado foi tema de dois volumes distintos dessa coleção: i) 

Caderno de Leituras: a literatura de Jorge Amado; e ii) Caderno de Leituras: o universo de 

Jorge Amado. Segundo os editores, o primeiro “é dedicado à obra de Jorge Amado”, 

enquanto o segundo se ocupa em discutir a “feição social deste autor”. “Curiosamente” 

porque, em um primeiro momento, considerando-se o que se menciona como justificativa 

para a existência de dois volumes destinados ao autor, a “obra” e a “feição social” da 

literatura amadiana podem ser dissociadas, o que, de partida, coloca em questão o 

recorrente predicado de “o romancista do povo” comumente atribuído ao autor. Além disso, 

tal divisão pauta-se em uma perspectiva asséptica, para não dizer inocente ou até mal 

intencionada, de que a mediação pedagógica não é, por si só, um ato político. Isto é, como 

se ao não trabalhar “a feição social” do autor, o professor não estivesse, também, 

assumindo uma postura política. Nesse contexto, este trabalho intenciona a análise dos 

materiais supracitados a fim de identificar e de discutir as motivações que levaram os 

editores a essa divisão, de forma a compreender o que foi selecionado como “social” e em 

que medida esse caráter implica, se é que implica, nas formas de mediação de leitura 

sugeridas por cada volume. 

Palavras-chave: Jorge Amado. Caderno de Leituras. Mediação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O primeiro Caderno de Leituras, intitulado “A literatura de Jorge Amado”, é uma 

publicação de 2008 organizada por Norma Seltzer Goldstein; professora e pesquisadora na 

Universidade de São Paulo (USP) com atuação na área de filologia e língua portuguesa, tendo 

anos de experiência em “[...] projetos de ensino de língua portuguesa” (GOLDSTEIN, 2008, p. 

89). Segundo os autores, este compêndio procura estabelecer-se como um “[...] apoio didático aos 

professores do ensino fundamental e médio que queiram utilizar a obra do romancista baiano nas 

escolas.” (GOLDSTEIN, 2008, p. 05). 

Para isso, este Cadernos é organizado da seguinte forma: são 89 páginas nas quais estão 

divididos, por temas, quatro ensaios de orientação teórico- metodológicas para o trabalho em sala 

de aula. O primeiro, Diálogos, de Norma Seltzer Goldstein procura abordar possíveis relações 

estabelecidas pela obra de Jorge Amado em diversos segmentos. O segundo, Representações do 

feminino, de Ana Helena Cizotto Belline, trabalha com alguns perfis de personagens do sexo 

feminino tecidos pelo autor e indica algumas dessas personagens como representações genuínas 

de quebra de estereótipos. Sociedade em formação: Terras do sem-fim e Tenda dos Milagres é o 

terceiro ensaio proposto. Nele, Arnaldo Franco Júnior ocupa-se em apresentar o que se 

convencionou identificar como “as duas fases” da obra de Jorge Amado. Por fim, o quarto ensaio, 

A prosa de Jorge Amado: expressão de linguagem e de costumes, de Ana Elvira Luciano Gebara, 

fala à linguagem e ao estilo da produção amadiana. 
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Além dos ensaios há, ainda, uma seção intitulada Depoimentos na qual Antonio Candido, 

Claude Guméry-Emery e Myriam Fraga dão suas impressões acerca da obra de Jorge Amado. 

Também, com fins de contextualização, há uma parte denominada Trajetória de Jorge Amado em 

que se faz um apanhado geral da vida e da obra do autor ao longo do tempo. Ao final, encerra-se 

o livro com uma breve biografia profissional dos autores que colaboraram para o número. 

Assim, com a estrutura recém descrita, o grupo responsável por esta produção espera que 

o compêndio seja de grande valia para os professores orientarem seus alunos no estudo analítico 

e interpretativo da obra de Jorge Amado. Autor relevante, segundo apontam, por três motivos, a 

saber: “[...] por sua escrita ser capaz de despertar o gosto pelo gênero narrativo, por ser ele um 

autor significativo na história da nossa literatura e pelo fato de sua obra apresentar uma concepção 

da identidade nacional.” (GOLDSTEIN, 2008, p. 09). O segundo Cadernos, “O universo Jorge 

Amado”, por seu turno, é uma publicação de 2009 organizada por Lilia Moritz Schwarcz, 

professora titular da USP no Departamento de Antropologia, e Ilana Seltzer Goldstein, professora 

da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) no Departamento de História da Arte. Ambas 

são doutoras em Antropologia Social. 

Dessa forma, a partir do olhar de duas estudiosas da espécie humana em seu contexto social, 

estrutura-se este compêndio constituído por 94 páginas assim distribuídas: após a apresentação, 

há cinco ensaios que tocam à obra o escritor baiano. O primeiro, Jorge Amado e o Brasil, de José 

Castello, fala do Brasil representado na obra do autor comumente identificado como “o criador da 

identidade brasileira”. Castello aborda pontos relevantes para analisar a representação do Brasil 

de dentro e de fora dos livros de Jorge Amado, de forma que identifica um Brasil “[...] oficial, 

letrado, racional, capitalista, e outro popular, analfabeto, ‘malandro’.” (SCHWARCZ; 

GOLDSTEIN, 2009, p. 09). O segundo texto, A militância política na obra de Jorge Amado, de 

Luiz Gustavo Freitas Rossi, aborda a literatura amadiana a partir de um viés político-partidário, 

uma vez que relaciona a militância política na obra do autor à sua associação ao Partido Comunista 

Brasileiro (PCB), que, segundo ele, “[...] entre 1933 e 1954, resultou em páginas da mais alta 

voltagem ideológica e cujo vigor pode ser atestado pela ampla e volumosa produção no período, 

distribuída entre biografias, teatro, escritos políticos e, sobretudo, romances [...]” (ROSSI, 2009, 

p. 23). Seguindo, há O artista da mestiçagem, ensaio de Lilia Moritz Schwarcz, no qual se coloca 

uma discussão acerca da mestiçagem no discurso do escritor baiano. No quarto, Religião e 

sincretismo em Jorge Amado, de Reginaldo Prandi, lemos uma reflexão acerca do sincretismo 

religioso, destacando-se a presença do Candomblé. Já em A construção da identidade nacional 

nos romances de Jorge Amado, Ilana Goldstein, no quinto e último ensaio do compêndio, fala às 

temáticas populares nas publicações do autor, explorando a construção do que chamou de 

“brasilidade”. 

Após os ensaios mencionados, há outras quatro partes que tocam à obra de Jorge Amado: 

Depoimentos, na qual se reuniram excertos do livro Carta a uma jovem leitora sobre romance e 

personagens (2003), do próprio autor, além de um texto que Mia Couto apresentou na Noite de 

Leituras de Jorge Amado, em 2008. Em seguida, tem-se Cronologia, parte em que se faz um 

pequeno apanhado de sua vida e obra. Por fim, após a apresentação da bibliografia consultada, 

organiza-se uma relação das adaptações da obra amadiana para o cinema e para a televisão. Nas 

últimas páginas, a exemplo do primeiro Cadernos aqui apresentado, há uma breve biografia dos 

autores do compêndio. 

Para fins de análise, levando-se em conta o espaço restrito desta comunicação, e após o 

panorama destas publicações, ocupo-me em discorrer acerca de dois ensaios, especificamente: i) 

Diálogos e ii) A militância política na obra de Jorge Amado. Este partícipe Caderno de Leituras: 

o universo de Jorge Amado e aquele inserido no Caderno de Leituras: a literatura de Jorge 

Amado. 
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ENTRE DIÁLOGOS E A MILITÂNCIA: REFLEXÕES POSSÍVEIS 

 

Com intuito de discorrer acerca da identificação das motivações que poderiam ter levado à 

cabo a separação desses dois Cadernos entre o trabalho com “obra” em um e o estudo da “feição 

social” em outro e, ainda, para compreender o que se considerou como “social” e em que medida 

esse caráter implicou nas formas de mediação de leitura sugeridas por cada volume, faz-se 

necessárias algumas breves considerações. 

A começar pela afirmação de que os estudos contemporâneos, grosso modo, a exemplo de 

Kleiman (1995), Signorini (2006) e Geraldi (2010), têm a língua como um objeto social, a escrita 

como um instrumento psicológico de mediação simbólica e o uso da leitura tanto como forma de 

consolidação das relações intersubjetivas quanto como ressignificação das representações 

intrassubjetivas ao que é extramental a nós mesmos. 

Nessa dimensão, nos constituímos como sujeitos na alteridade, nas experiências sócio 

históricas que nos compõem; experiências essas que, por sua vez, relacionam-se diretamente às 

nossas representações de mundo, o que implica dizer que as relações que se tem com os usos da 

língua estão diretamente relacionadas à valoração para com as práticas que a envolvem. 

Nesse contexto, pergunto: quais práticas de envolvimento com a língua tais compêndios 

visualizam? Quais sujeitos e quais experiências sócio históricas são depreendidas para sua 

elaboração? Se levarmos em conta que a proposta para o professor de Língua Portuguesa 

corresponde à de horizontalização das representações dos sujeitos por meio do contato de macro 

representações que constituem a historicidade humana, isto é, os letramentos dominantes e os 

gêneros secundários, torna-se imperativo conhecer os alunos: sujeitos reais, situados em um 

tempo histórico, constituído nas relações intersubjetivas que vivenciou e vivencia. Geraldi 

observa que tal constitutividade “[...] supõe uma teoria do sujeito e esta, por seu turno, implica a 

definição de um lugar nem sempre rígido a inspirar práticas pedagógicas e por isso mesmo 

políticas” (GERALDI, 2010a, p.30). 

Dessa forma, de saída, Cadernos marca uma falta desde sua composição, porque visualiza 

um aluno universal no trabalho pedagógico, uma vez que o livro é destinado ao trabalho em sala 

de aula com alunos do ensino fundamental e médio. Mas quais alunos, afinal? Todos e nenhum, 

a considerar o distinto leque de idades, experiências, contextos sociais, culturais e históricos que 

abarca alunos do ensino fundamental e médio. 

Nesta realização, o texto de Norma Seltzer Goldstein inicia apresentando Jorge Amado 

como um sujeito atento a seu entorno, “[...] um escritor capaz de tecer elos entre sua época e a 

tradição, assim como entre diferentes linguagens artísticas e formas de comunicação.” 

(GOLDSTEIN, 2008, p. 11), escreve a autora; que introduz e destaca a intertextualidade na 

produção amadiana. 

Assim, a partir dos exemplos desta característica na obra do autor, a intertextualidade, o 

ensaio é construído de modo que as pequenas seções do seu interior conversam entre si, fazendo 

jus ao “Diálogos” que intitula o texto. Dessa forma, tematiza-se “Ficção e vida real”, “Injustiça 

social”, “Linguagem e estilo”, “Valorização da cultura popular”, dentre outros. 

Já Luiz Gustavo Freitas Rossi, por sua vez, indica o tom de seu texto antes mesmo de começar 

a redação. Isso porque além da dica explícita do título, Militância política na obra de Jorge 

Amado, de imediato, há uma reprodução do santinho de Jorge Amado quando na sua candidatura 

a Deputado Federal, em 1945, pelo PCB em São Paulo. Na imagem, além do símbolo do partido ao 

fundo, a foice e o martelo, há uma foto do escritor diante de uma máquina de escrever com um 

cigarro na boca. Abaixo, o slogan: “Para Deputado Federal Jorge Amado, romancista do povo”. 
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Instantaneamente, mais do que compreender que Rossi abordará as implicações políticas 

na obra do escritor em questão, percebe-se facilmente que tal análise estará imbricada com a 

relação de Amado com o PCB, especificamente. Produção literária esta largamente identificada 

pela crítica como a “[...] primeira fase da carreira de Jorge Amado [...]” (ROSSI, 2009, p. 23). 

Rótulo negado e, diga-se, execrado pelo autor a que este Cadernos se propõe a analisar. 

A partir das primeiras movimentações de cada ensaio, é possível identificar determinadas 

diferenças quanto a sua estruturação, enquanto Norma Goldstein propõe-se a construir seu texto 

por meio da combinação de eixos- temáticos, Luiz Gustavo Rossi elabora seu argumento de 

trabalho com o recorte da obra escolhido por meio de uma temática central, a militância política, 

enfatizando a influência do PCB nesta criação literária. 

O texto de Norma segue trazendo à tona marcos da carreira de Jorge Amado como, por 

exemplo, Capitães da Areia e Gabriela, Cravo e Canela, abordando recursos do universo da 

linguagem em cada um dos romances. Do primeiro, destaca usos da verossimilhança na obra, a 

exemplo das reportagens e cartas enviadas ao Jornal da Tarde – uma alusão ao A Tarde, sugere a 

autora, periódico tradicional da Bahia. 

Já do famigerado Gabriela, Goldstein fala dos registro dos impactos sensoriais na obra, 

como a descrição dos “[...] bosques úmidos do Unhão e da Conquista” (AMADO, 1958 apud 

GOLDSTEIN, 2008, p. 16) que “[...] explodiam fantásticas orquídeas” (AMADO, 1958 apud 

GOLDSTEIN, 2008, p. 16). Além disso, a autora do ensaio não deixa de lembrar da presença do 

cordel na narrativa amadiana e ilustra esta realização com pequenos trechos do livro. 

Uma vez que a leitura os compêndios em questão objetivam a ação pedagógica, parece-me, 

no mínimo, perigoso orientar o trabalho com os gêneros do discurso sem, antes disso, propor uma 

reflexão para o professor que registre a importância destes serem tomados como práticas de usos 

da língua e não como objetos, pois são adquiridos através das relações intersubjetivas e, 

consequentemente, moventes, devido a sua constituição como um “acordo” sócio- histórico de 

interação. Nesse caso, como proposto por Norma, há o risco de que exista uma objetificação dos 

gêneros, tal qual aquela apontada por Geraldi (2010a) quando discorre acerca da tentativa de 

estabilização desta prática, no sentido de que as instituições escolares, pautadas em uma 

perspectiva de modelo autônomo de letramento, “estabilizam-no” a fim de categorizá-lo para 

transformá-lo em um “produto da aplicação de regras” (GERALDI, 2010a, p.74). 

No que diz respeito ao texto de Rossi, o autor organiza sua fala a partir de duas seções 

temáticas, a saber: “Romance, ideologia e luta de classes nos anos 1930” e “O romancista do povo 

e a literatura de partido: as décadas de 1940 e 1950”. À primeira subdivisão coube uma possível 

justificativa para a sensibilidade social da produção criativa de Jorge Amado, que estaria, portanto, 

contextualizada a partir da denominada “Geração de 30”, que, segundo Rossi (2009, p. 24) “[...] 

se mostrou sensivelmente mobilizada em torno do desafio de compreender o que eram a sociedade 

e a cultura brasileiras”. Já na segunda divisão do texto, Rossi rememora momentos históricos para 

explicar determinadas realizações literárias em Jorge Amado, como a implantação do Estado 

Novo getulista com sua ferrenha perseguição aos comunistas e a consequente escritura de Vida 

de Luís Carlos Prestes, biografia que Jorge Amado produziu com a intenção de fortalecer uma 

campanha pela anistia do líder do PCB. 

Tal elaboração, ao contrário da descrição do outro ensaio, ocupa-se em organizar uma 

interpretação acerca das imbricações sociais, políticas, pessoais e circunstanciais da produção de 

Jorge Amado, de forma a orientar uma reflexão por parte do docente diante das questões 

colocadas, em vez de organizar possíveis eixos-temáticos a fim encaixá-los em determinadas 

materializações dos gêneros do discurso. Mas, no entanto, ignora a construção linguística deste 

momento, detendo-se somente no plano social da produção, como se as materializações e recursos 

de registro não estivessem relacionadas à discussão política que pretende abordar. Por exemplo, 



 

 

P
ág

in
a6

9
4

 

Jorge Amado é, por muitos, considerado um escritor de segunda categoria no universo acadêmico 

a partir de argumentações que sustentam a existência de uma linguagem “fácil”, sintaticamente 

pobre, ancorada em motivos que seguem a lógica folhetinesca do consumo. Não seria pertinente 

Rossi problematizar essas questões dentro deste universo político que aborda? 

Acerca dos recortes temáticos propostos, ainda, observa-se que em ambos os ensaios há a 

materialização de pequenos verbetes separados do texto principal, que intencionam a elucidação 

de conceitos tomados na análise. De Diálogos destaco: “intertextualidade”, “verossimilhança”, 

“variação linguística”, “identidade baiana” e “paralelismo”. Em A militância política na obra de 

Jorge Amado há somente quatro dessas caixas de diálogos, que são “Revolução de 30”, “Romance 

proletário”, “Obreirismo” e “Plano Cohen”. 

Não é difícil perceber que as orientações que regem essas produções procuram se fidelizar 

às apresentações dos compêndios, de modo que o primeiro, dedicado à “obra de Jorge Amado”, dá 

destaque para questões textuais dos livros, enquanto o segundo, procura contextualizar 

politicamente a obra do escritor a fim de localizar sua “feição social”, como se um movimento 

não estivesse imbricado no outro. Isto é, como se a materialização linguística não estivesse 

orientada por uma reflexão social, e digo não só em relação a Jorge Amado, mas no que se refere 

à criação da literatura em si. Ainda mais que não é função do professor do ensino fundamental 

e/ou médio formar um crítico literário ou um linguista, tampouco diplomar um antropólogo. O 

que acaba por tornar ambos os números, julgo, insuficientes para entrar em sala de aula. 

Ora, que obrigação temos senão a de horizontalizar as experiências dos alunos a partir do 

encontro do vernacular com o dominante? Em outras palavras, dos conhecimentos trazidos por 

eles com o conhecimento histórico cultural da humanidade? E, finalmente, como poderíamos 

chegar a esse resultado senão facultando um encontro com diferentes campos de estudo para além 

de disciplinas estáticas haja vista que se faz necessário uma abordagem que assuma a 

“heterogeneidade das condições reais de uso da língua” (SIGNORINI, 2006, p. 95)? 

Não vejo caminho mais efetivo além do da união dos dois “polos” acima descritos. Isso 

significa, por exemplo, que ao trabalhar a variação linguística como feito em Diálogos, isto é, 

sem se problematizar a estigmatização por meio dos usos da língua, muito antes de se deixar de 

abordar a “feição social” que se quer trabalhar somente no outro livro, se está cumprindo uma 

ação de descontextualizarão e assepsia com o trabalho em sala de aula. Do mesmo modo ocorre 

em A militância política na obra de Jorge Amado quando, ao se abordar a contextualização da 

parte de uma obra, não se dá a devida importância ao trabalho empírico com a linguagem. No caso, 

refiro-me ao estudo cumprido nas condições aqui propostas, isto é, uma sala de aula de jovens em 

idade de escolarização que precisam apreender da melhor forma possível as diferentes realizações 

da língua(gem) para melhor se moverem socialmente, haja vista a qualidade grafocêntrica da 

sociedade em que estamos inseridos. 

Isto posto, fica evidente que a divisão colocada pelos compêndios não é suficiente para o 

trabalho com a literatura/leitura em sala de aula, em razão de que escolhendo um, em detrimento 

de outro, o professor estaria verticalizando os conhecimentos dos alunos, barateando, portanto, 

suas capacidades analíticas e críticas. Além disso, observa-se que essa divisão, ainda, é 

insuficiente para o trato com a literatura/leitura em uma perspectiva teórico- metodológica, por 

desconsiderar as implicações sociais e políticas em assuntos oficialmente do campo da 

“língua(gem)”, como no caso da variação linguística, da mesma forma que desconsidera a 

importância da realização linguística em desdobramentos com motivações de ordem sócio 

histórica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluo afirmando que advogo em favor da supressão das dicotomizações no ensino e na 

prática de literatura e de leitura e, por conseguinte, nos dois Cadernos de Leituras aqui 

apresentados. De forma que o que deve prevalecer é a realização do sujeito-aluno relacionando-se 

com o outro mais experiente a fim de ampliar seus esquemas cognitivos, provocando e sofrendo 

deslocamentos. Esse outro, no caso, o professor, um sujeito com olhares saturados de experiências 

acerca do objeto e que, dessa forma, não deveria escolher entre o trabalho com a linguagem ou o 

trabalho com a feição social de um texto literário. Tal percepção implica, no mínimo, um amplo 

aporte teórico para que seja possível a construção de vivências em campo que respeitem as 

especificidades de cada realidade e não reduzam as práticas de ensino. 
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O ENTRELAÇAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS NA LITERATURA 

PARA CRIANÇAS E JOVENS. 

 

Marlene Nunes Ferreira  

(ProPEd – UER/UFF – Escola SESI/Jacarepaguá) 

mnferreira@firjan.org.br 

 

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo refletir a importância da literatura para 

crianças na educação infantil, com ênfase na relação entre o texto como um código 

articulado (escrita) e outro polissêmico e aberto (imagem) e o papel do professor como um 

mediador de leituras relacionando as potencialidades do texto e da imagem presentes no 

mesmo suporte bem como a importância do projeto gráfico para a materialidade do artefato. 

Vivemos em uma sociedade onde a multiplicidade de linguagens se faz presente no cotidiano 

dos estudantes, seja por meio do suporte impresso ou das mídias digitais que permeiam seu 

cotidiano. Acostumar o olhar quanto às formas, às linhas, ao brilho, às nuanças, às texturas, 

às cores e aos movimentos de imagens presentes em uma narrativa garante espaço para a 

diversidade de textos e de leituras que esta mesma narrativa possa evocar no sujeito. Na 

literatura infantil, comumente, encontramos a narrativa escrita e imagética presente num 

mesmo artefato, onde cada uma na sua especificidade tem como pressuposto o ato de narrar 

algo para o leitor, não se podendo dissociar uma da outra, já que estas linguagens dialogam 

entre si. A imagem não se sobrepõe à palavra ou vice-versa. São maneiras distintas dos 

processos de significação e produção de sentidos num mesmo objeto. Saber ler é bem mais 

do que decifrar o que está escrito. Deve ser reflexão, que resulta do ato de pensar, levando 

o indivíduo a expressar suas próprias ideias acerca do conteúdo do livro, promovendo a 

apreciação e o interesse por meio da mediação do professor, na desenvoltura do futuro 

leitor. 

Palavras-chave: Educação. Ilustração. literatura para crianças e jovens e mediação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente texto pretende contribuir com a discussão acerca da importância do contato da 

criança com o objeto livro garantindo, desta forma, o contato deste sujeito com a obra nos seus 

diferentes gêneros textuais, desenvolvendo, entre outras, a competência leitora. 

A escola tem a tarefa institucional de garantir que os alunos se tornem usuários efetivos do 

sistema de representação da escrita, pois saber ler e escrever é condição indispensável ao exercício 

pleno da cidadania. E, juntamente com o ensinar a ler para aprender, é preciso também promover 

o ler por ler. Ou seja, o contato sistemático com a literatura desde os primeiros anos de 

escolaridade e o acesso à multiplicidade de textos são condições necessárias para a formação do 

leitor. É por meio dessas leituras que as crianças começam a reconhecer suas próprias emoções, 

cabendo ao professor inseri-las nesse universo mágico, para que elas possam, desde cedo, 

participar da cultura letrada também como uma forma de lidar com a realidade. Ter a leitura como 

instrumento de prazer, como ferramenta lúdica que nos permite explorar outros mundos reais ou 

imaginários. Portanto, é indispensável que as crianças percebam a leitura como um ato contínuo, 

que faz parte do universo ao qual elas pertençam, ou seja, o livro precisa ser incluído entre os 

objetos diários com os quais elas interagem em seu cotidiano, para que a aproximação ocorra com 

a mesma naturalidade com que acontece com outros instrumentos escolares. 
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Entendendo que a escola enquanto instituição social, voltada para a produção do 

conhecimento, não é a única via de acesso aos diferentes saberes, mas, um espaço plural que 

oportuniza as vivências das aprendizagens significativas necessárias ao desenvolvimento pleno 

do sujeito. 

 

ERA UMA VEZ, A IMAGEM.... 

 

O ato de leitura não corresponde unicamente ao entendimento do mundo do texto, seja ele escrito 

ou não. A leitura carece da mobilização do universo de conhecimento do outro – do leitor – para 

atualizar o universo do texto e fazer sentido na vida, que é o lugar onde o texto realmente está.  

Aprender a ler é familiarizar-se com diferentes textos produzidos em diferentes esferas sociais 

(jornalística, artística, judiciária, científica, didático-pedagógica, cotidiana, midiática, literária, 

publicitária, entre outras) para desenvolver uma atitude crítica, quer dizer, de discernimento, que 

leve a pessoa a perceber as vozes presentes nos textos e perceber-se capaz de tomar a palavra 

diante deles. (YUNES, 2009, p.9) 

 

O ato de ler é uma capacidade cognitiva que envolve a percepção dos sinais, decodificação 

das palavras e a interpretação do sentido de um texto que exige habilidades complexas que 

abrangem: atenção, organizar ideias, estabelecer semelhanças e diferenças (discriminar), 

raciocínio lógico e abstrato. 

A leitura deve ser um aprendizado e não uma técnica resultante do soletrar, do enunciado 

correto de sílabas, palavras, frases, parágrafos e páginas. Saber ler é bem mais do que decifrar o 

que está escrito. Deve ser reflexão, que resulta do ato de pensar, levando o indivíduo a expressar 

suas próprias ideias acerca do conteúdo do livro, seja em relação ao texto, seja em relação às 

imagens que porventura nele existam ou que na mente do leitor sejam criadas. 

As leituras devem acontecer na multiplicidade e diversidade dos conceitos expressos em 

um livro. Não há nunca uma única leitura em um texto, mas sim, uma infinidade de leituras que 

vão acontecendo à medida que diferentes leitores, em diferentes tempos, vão entrando em contato 

com determinado texto. 

Elementos da escrita podem ser explorados na leitura literária, sem que se vise à 

alfabetização que acontecerá, de forma natural. Antes de serem alfabetizadas, as crianças podem 

e devem ter contato com os livros de literatura ainda que neste primeiro momento, as ilustrações 

assumam o caráter narrativo da história tendo em vista que nesta fase as crianças ainda estão no 

processo de letramento. 

A leitura, enquanto uma ação que cruza os diferentes discursos de um texto, ainda encontra, 

na escola, uma posição de hegemonia em relação à ilustração dos livros para crianças e jovens. 

Como nos diz Pais (2003), a imagem é vista como menor em comparação com o texto, embora 

apresente certo otimismo em relação à mudança de paradigmas da sociedade com relação à 

aceitação da imagem e suas potencialidades. 

É comum a ideia de que a ilustração limita-se ao ornamento ou a descrição de um trecho 

do texto. No entanto, não se espera que o ilustrador traduza a linguagem escrita para a visual. Ela 

é, antes, uma forma de expressão artística que ganha vida, movimento, personagens e cor. 

Na literatura infantil, comumente encontramos as narrativas escrita e imagética presentes 

em uma mesma obra, na qual cada uma, com sua especificidade, tem como pressuposto a função 

de narrar algo para o leitor e não podem se dissociar uma da outra, já que estas linguagens 

dialogam entre si. A imagem não se sobrepõe à palavra ou vice-versa. São maneiras distintas dos 

processos de significação e produção de sentidos num mesmo objeto. 
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Conforme nos aponta Oliveira (2012), “embora a ilustração estabeleça uma inter- relação 

com o texto, possuem qualidades configuracionais e estruturantes” o que faz desta linguagem 

outra forma de narrar a literatura, sem colocar a narrativa imagética em posição superior à 

narrativa textual. 

 

MAS AFINAL DE CONTAS, O QUE É ILUSTRAÇÃO? 
 

Quem de nós nunca se emocionou ou, até mesmo, interrompeu a leitura por conta de uma 

imagem estampada no livro, imagem esta, que teimava em saltar aos nossos olhos? 

Neste sentido, o texto sugere imagens, assim como, uma imagem pode sugerir um texto e, 

nesta relação dialógica entre a palavra e a imagem, surge uma profusão de sentimentos que 

desperta este leitor/receptor/observador por meio das histórias contadas ou narradas. Sobre isto, 

nos relata Manguel (2001), acerca da sua experiência estética e de como foi impactado pelas 

ilustrações dos livros na sua infância: 

 

A maioria dos meus livros tinha ilustrações que repetiam ou explicavam a história. Algumas, eu 

sentia, eram melhores do que outras: preferia as reproduções das aquarelas, da minha edição alemã 

dos Contos de fada de Grimm, às ilustrações a nanquim da minha edição inglesa. Creio que, a meu 

juízo, aquelas ilustrações condiziam melhor com a forma como eu imaginava um personagem ou 

um lugar, ou forneciam mais detalhes para completar minha visão daquilo que a página me dizia 

estar acontecendo, realçando ou corrigindo as palavras. (MANGUEL, 2001, p. 19-20) 

 

Para compreendermos o conceito de ilustração, se faz necessário entender a etimologia 

deste termo e de como ela se apresenta no texto imagético. A palavra “ilustração” deriva do 

termo “ilustrar”, do latim ilustro: lançar luz, tornar claro, dar brilho, enfeitar, ver. Segundo o 

Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, ilustração é a “imagem que acompanha o texto”.  

Desta forma, Ilustração é a arte de narrar, por meio de imagens, as emoções e as percepções 

do mundo a sua volta. Segundo Oliveira (2008), “ilustrar é a arte de sugerir narrativas”. 

O movimento provocado pelo virar de uma página, bem como o acabamento de guarda, o 

frontispício, as capitulares e a diagramação dentro desta estrutura sequencial são alguns dos 

elementos constituintes da ilustração que, comparada com a pintura, se distinguem. 

A ilustração, embora se assemelhe a uma pintura pela proximidade com a qual o ilustrador 

se apropria da técnica e dos instrumentos para realizar sua produção artística, difere da pintura no 

que concerne à proposta estética; onde as imagens são distribuídas sequencialmente e atrelada a 

uma temporalidade. Conforme nos aponta Oliveira (2008, p.46). Uma diferença básica entre 

ilustração e pintura é que a ilustração está associada ao texto dentro de uma estrutura narrativa – 

com exceção do livro de imagem (aquele em que a narrativa é composta exclusivamente por 

imagens), que não está vinculada ao texto escrito. Desta forma, a ilustração tem como função 

predominante narrar e descrever uma história ao leitor/receptor/observador, ao passo que a pintura 

pode ou não narrar uma história literária. 

A ilustração, enquanto narrativa, constitui uma experiência estética para o seu 

receptor/observador, [...] “nenhuma narrativa suscitada por uma imagem é definitiva ou 

exclusiva” (MANGUEL, 2001, p. 28). Uma narrativa, seja ela escrita ou imagética, possibilita ao 

seu leitor/receptor/observador muitas outras possibilidades de leituras/visturas em diferentes 

momentos em que este mesmo leitor/receptor/observador tome contato com estas narrativas, de 

modo que, mediado por artefatos de apresentação (livro ou filme, por exemplo), uma determinada 

narrativa pode evocar as experiências de quem lê/vê. 
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É tomar emprestado as palavras e as imagens do autor (como autor estou considerando 

também o ilustrador) como anteparo para adentrar as estantes interiores que cada 

leitor/receptor/observador traz consigo. De acordo com Benjamin (1996, p. 198), “a experiência 

que passa de pessoa para pessoa é a fonte a que recorreram todos os narradores”. 

O que torna alguém “um narrador” não é apenas uma boa entoação, mas também a 

importância da experiência vivenciada daquela narrativa, que poderá ressurgir produzindo 

sentidos e sendo reapropriada quando tocada no imaginário do ouvinte ou, como afirma Benjamin 

(id. ib.), “é a faculdade de intercambiar experiências”. 

Em livros de literatura para crianças e jovens, é possível encontrar tanto a narrativa textual 

quanto a narrativa imagética, onde o leitor/receptor/observador dispõe destas duas linguagens de 

modo que, como nos aponta Benjamin, a experiência, favorecida por estas duas formas de 

linguagem poderá ser ressignificada pelo leitor/ouvinte e, passada adiante ou na sua essência ou 

adaptada a uma situação singular. “As imagens, assim como as histórias, nos informam” 

(MANGUEL, 2011, p. 21) 

 

LIVRO-IMAGEM 

 

E de que serve um livro sem figuras nem diálogos?130 

(CARROL, 1998, p. 35) 

 

Antes de dar uma noção acerca do que seja “livro-imagem”, é preciso compreender que 

esta discussão- sobre ilustração- e as variadas categorias da ilustração no objeto livro, teve sua 

origem nos cursos de belas artes e de desenho industrial. Grande parte da produção de que 

dispomos hoje, surgiu das inquietações de alguns ilustradores e estudiosos no assunto. Muito 

antes desta discussão acerca ilustração chegar ao Brasil, alguns países foram pioneiros na incursão 

de cunhar uma nomenclatura ao livro ilustrado, como no caso da França, onde este tipo de 

narrativa só por imagens é conhecida como “album” ou “livre d`images”. Na Espanha “álbum”, 

em Portugal “álbum ilustrado” e em língua inglesa “picturebook, “Picture book” ou “picture-

book” Linden, (2011, p. 23). Já no Brasil, hoje, é mais conhecido como “livro de imagem” ou 

“livro-imagem”, onde a narrativa é contada por meio de imagens, ou seja, a ilustração ocupa 

espacialmente toda a página do livro sem a presença do texto. 

Conforme percebemos no exposto acima, cada país se refere ao livro-imagem com uma 

nomenclatura diferente, mas, para esta pesquisa, vou trabalhar com a noção de livro-imagem. 

Acostumar o olhar quanto às formas, às linhas, ao brilho, às nuanças, às texturas, cores e 

movimentos da imagem presentes na narrativa garante espaço para a diversidade de leituras que 

esta narrativa possa evocar no sujeito. 

Cada ilustrador tem estilo próprio. Uns carregam muito no colorido, outros menos. Há os 

que trabalham com preto e branco, conseguindo um excelente resultado, contrariando as teorias 

que defendem que livros para crianças têm de ser muito colorido para “chamar a atenção”. A nova 

geração de ilustradores brasileiros, a cada livro publicado, apresenta uma nova concepção de 

ilustração onde mistura técnicas como colagens com tecidos, pedaços de jornal, fotografia, além 

de contar com o recurso digital. De acordo com Walter Benjamin, 

 

                                                 
130 Fala da personagem Alice, do autor Lewis Carrol, do conto Alice no país das maravilhas. 
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E se, imersa na gravura em cobre colorida, a fantasia da criança aprofunda-se sonhadora em si 

mesma, a xilogravura em branco e preto, a reprodução sóbria e prosaica a tira de si. Através da 

ostensiva exortação à descrição de seu conteúdo, essas ilustrações despertam na criança a palavra. 

Mas descrevendo as imagens com palavras, a criança “descreve-as” de fato, com rabiscos. Ao 

contrário de toda superfície colorida, a dessas ilustrações é apenas sugerida e, por isso, dá asas à 

imaginação da criança. Esta projeta então sua fantasia no jogo. Aprende com as ilustrações ao 

mesmo tempo a língua e a escrita: hieróglifos. Com esses signos ainda hoje se dá às primeiras 

palavras da cartilha o contorno das coisas que representam, por exemplo, ovo, chapéu etc. 

(BENJAMIN, 1984, p. 56). 

 

Para Benjamin (1984), a criança, em contato com a ilustração, desenvolve a sensibilidade, 

a imaginação e a criatividade, colaborando, ainda, para a aquisição da linguagem e do código da 

escrita por meio da fantasia e do lúdico presente na narrativa, uma vez que a linguagem visual do 

objeto serve como mediadora da linguagem oral, o que só reforça a importância de explorar todas 

as possibilidades e recursos visuais das ilustrações. 

De acordo com os estudos de Coelho (2000), a ilustração assume um valor 

psicológico/pedagógico/estético/emocional da linguagem imagem/texto no livro infantil, a saber: 

a) Estimula o olhar como agente principal na estruturação do mundo interior da criança, 

em relação ao mundo exterior que ela está descobrindo. 

b) Estimula a atenção visual e o desenvolvimento da capacidade de percepção. 

c) Facilita a comunicação entre a criança e a situação proposta pela narrativa, pois lhe 

permite a percepção imediata e global do que vê. 

d) Concretiza relações abstratas que, só através da palavra, a mente infantil teria 

dificuldade em perceber; e contribui para o desenvolvimento da capacidade da criança 

para a seleção, organização, abstração e síntese dos elementos que compõem o todo. 

As ilustrações cumprem o papel de mediar o sujeito para a compreensão do texto, e nesta 

condição, se bem exploradas, podem encorajar o pequeno leitor a decifrar os jogos linguísticos 

propostos na narrativa. Considerando que a imagem é uma linguagem e a palavra é outra 

linguagem com aspectos estruturantes diferentes, minha pesquisa tem como foco de investigação 

compreender o entrelaçamento entre a palavra e a ilustração na literatura para crianças e jovens 

e, se estas duas linguagens, coexistindo em um mesmo suporte, contribui – e se contribui – para 

a produção do conhecimento e no aprendizado destes alunos. 

Para Tanto, realizei juntamente com a turma, uma atividade literária onde propus que eles 

analisassem em que medida as ilustrações dava conta de narrar o conto e que eles, a partir desta 

observação, registrassem por meio de desenhos suas percepções das ilustrações do conto “A 

Branca de Neve e os sete anões” de modo que produzimos um álbum visual conforme as imagens 

abaixo. 
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No primeiro momento, o livro foi apresentado na roda de conversa onde iniciamos a 

exploração do livro e seus elementos estruturantes, como por exemplo, capa, projeto gráfico, 

ilustrações, autor e ilustrador. Já no segundo momento, os estudantes iniciaram os registros das 

narrativas imagéticas com muita propriedade uma vez que o desenho, para a criança na educação 

infantil é uma forma de escrita em dado momento deste processo de letramento. 

Como pode constatar nas imagens produzidas pelos estudantes, a marca do traço dos 

desenhos animados da Disney, se faz muito presente. Por esta razão, fiz várias provocações cujo 

objetivo era desconstruir este modelo já cristalizado dos estúdios Disney, propondo outras formas 

de representar a personagem da Branca de Neve, mas, sem muito sucesso. 

A proposta desta vez foi produzir a imagem a partir de um fragmento do texto do conto em 

questão. Cada estudante sentava a mesa onde eu lia o texto e, em seguida davam início a sua 

produção, desta vez, orientada pelo texto totalmente inversa a atividade anterior onde às imagens 

produzidas eram 

livres, ou seja, eles tinham como proposta narrar a parte que mais gostou do livro. 

Quando lancei a proposta de ilustrar um fragmento do texto, imaginei que os estudantes, 

por não dominarem o código da escrita aliada a condição da imagem está submetida ao texto 

tornasse este processo de criação complexo, mas, o resultado foi surpreendente. Com esta 

experiência pude verificar o modo como eles se relacionam com a produção do conhecimento de 

modo que eles necessitam deste desafio de vivenciar novas experiências do fazer artístico pelo 

prazer da descoberta do novo. De acordo com o ilustrador Roger Mello, “Desenhar é projetar, é 

pensar com o traço é a escrita do pensamento” Mello (2016). 
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CONCLUSÃO 

 

Nunca sei quando sou professora ou pesquisadora, porque no meu entendimento, o 

professor é por essência um pesquisador. Está sempre na busca de caminhos possíveis para um 

aprendizado efetivo, lançando mão de recursos tecnológicos para que suas aulas sejam mais 

dinâmicas tendo um alcance maior com a turma. A pesquisa vai se modificando a medida que 

diferentes sujeitos em diferentes contextos atravessam nossos cotidianos. Com esta turma, pude 

constatar o quanto a leitura literária de diferentes gêneros textuais bem como a ilustração 

presentes no artefato livro colabora para o desenvolvimento pleno dos estudantes da educação 

infantil. 

Por meio das atividades acima descritas e das provocações nas rodas de conversa percebi 

que necessitava me aprofundar mais sobre as diferentes técnicas de ilustração para ampliar a 

pesquisa e, desta forma, dar conta responder as perguntas que iam surgindo ao anualizarmos às 

ilustrações. 

Com eles aprendi que devemos ter um olhar de quem busca para perceber no entredito das 

ilustrações em toda sequência narrativa. E, criança sabe fazer isto como ninguém, porque passeia 

pelas imagens de forma livre e atenta. 
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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo apresentar o projeto de pesquisa “A 

Recepção da Literatura Infantil e Juvenil de Assis Brasil”, vinculado ao Programa do 

Mestrado Acadêmico em Letras, da Universidade Estadual do Piauí, que investigará sobre 

a recepção aos textos literários infantis e juvenis de Assis Brasil, os horizontes de 

expectativas presentes na obra assisiana e o cruzamento de horizontes de expectativas entre 

a obra e o leitor, a partir da experiência vivenciada nos últimos oito anos nas escolas do 

Ensino Fundamental do município de Vila Nova do Piauí. Na realidade piauiense, 

historicamente tivemos poucos e descontínuos registros consistentes de difusão da leitura 

segundo Magalhães (1998) e na atualidade muitos desafios ainda se impõem ao trabalho 

com o texto literário – sobretudo de autores piauienses – nas nossas escolas. Partindo da 

concepção de sistema literário de Candido (2014), podemos afirmar que temos uma 

produção de literatura piauiense profícua e um exemplo dessa produção de elevado nível 

estético é a extensa obra do escritor Assis Brasil sobre várias temáticas e para diversos 

públicos, inclusive o infantil e juvenil. Percebemos, no entanto, uma série de problemas que 

emperram o aumento da difusão da produção literária local, sobretudo na educação básica 

do nosso estado: a falta de levantamento bibliográfico de escritores piauienses que 

produziram/produzem literatura infantil e juvenil; excessivo distanciamento entre esses 

produtores de literatura e os potenciais leitores; a falta de políticas educacionais de 

incentivo à leitura; poucos estudos sobre a recepção do texto literário infantil e juvenil pela 

criança e/ou pelo jovem. A pesquisa bibliográfica que dá suporte ao presente estudo 

fundamenta-se no escopo teórico de autores como Jauss (1994), Aguiar (1996), Candido 

(2014), Bamberger (1995), Carvalho (2011), Magalhães (1998), Cademartori (1994), 

Zilberman (1989), dentre outros. 

Palavras-chave: Literatura infantil e juvenil. Assis Brasil. Formação de leitores. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nesta comunicação será apresentado o projeto “A recepção da literatura infantil e juvenil 

de Assis Brasil”, assim delimitado “A recepção da obra de Assis Brasil, nas escolas do Ensino 

Fundamental do município de Vila Nova do Piauí.” Propusemo-nos a analisar a contribuição da 

estética da recepção com o objetivo de focalizar o leitor de textos literários como produtor do 

texto que dialoga com a obra; ao mesmo tempo, a literatura piauiense – mais estritamente a 

literatura infantil e juvenil do escritor Assis Brasil – apresenta-se como recorte de fundamental 

importância para o desenvolvimento da nossa pesquisa, pois, à luz do que nos ensina Antonio 

Candido: 

 

Comparada às grandes, a nossa literatura é pobre e fraca. Mas é ela, não outra, que nos exprime. 

Se não for amada, não revelará a sua mensagem; e se não a amarmos ninguém o fará por nós. Se 

não lermos as obras que a compõem, ninguém as tomará do esquecimento, descaso ou 

incompreensão. (ANTONIO CANDIDO, 2014) 

 

mailto:lilasveloso@yahoo.com.br
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Norteiam nossa investigação as seguintes questões: 

a) Como se configura a recepção da obra infantil e juvenil de Assis Brasil por alunos do 

Ensino Fundamental? 

b) Quais os horizontes de expectativas presentes na obra assisiana? 

c) Como ocorre o cruzamento de horizontes de expectativas entre a obra infantil e juvenil 

de Assis Brasil e o leitor? 

Partindo dos questionamentos elencados, nosso objetivo é analisar a recepção da obra 

infantil e juvenil de Assis Brasil com o intuito de conhecer os efeitos que a mesma produz na 

formação do leitor infantil e juvenil no município de Vila Nova do Piauí; conhecer como a escola 

e a biblioteca municipal concebem a leitura e o leitor; observar como escola e biblioteca 

vilanovenses compreendem as dimensões que constituem o texto literário voltado para crianças e 

adolescentes; compreender como as crianças e os adolescentes, estudantes do Ensino 

Fundamental, receberam/recebem a obra infantil e juvenil de Assis Brasil; conhecer os hábitos e 

interesses de leitura de docentes, auxiliares de biblioteca, crianças e adolescentes com base nas 

experiências vivenciadas a partir de 2007. 

Com o intuito de atender aos objetivos propostos neste projeto, optamos pela realização de 

uma Pesquisa de Campo, nas escolas de ensino fundamental e na biblioteca do município de Vila 

Nova do Piauí, visando avaliar a recepção das crianças e adolescentes aos textos literários infantis 

e juvenis de Assis Brasil e o desdobramento dessas leituras no processo de formação desses 

leitores. 

Para subsidiar a nossa pesquisa realizaremos, também, entrevistas com docentes, discentes 

e auxiliares da referida biblioteca; analisaremos o Projeto Político Pedagógico das escolas 

pesquisadas, os roteiros das análises literárias propostas pelos professores que 

conduziram/conduzem a iniciativa, e os documentos da biblioteca que registram o fluxo de visitas 

e empréstimos. O recorte temporal da nossa investigação é a experiência vivenciada nos últimos 

oito anos, ou seja, de 2007 – quando teve início o trabalho de incentivo à leitura da obra de Assis 

Brasil – a 2015. 

 

A ESTÉTICA DA RECEPÇÃO E A OBRA DE ASSIS BRASIL 

 

Por compreendermos que a leitura deve ser concebida como ação dinâmica, criativa, 

significativa e como processo de interação entre autor e leitor mediados pelo texto, o 

embasamento teórico para a pesquisa sobre a recepção dos textos infantis e juvenis de Assis Brasil 

dar-se-á sob os paradigmas da estética da recepção. Utilizamos, entre outros títulos, obras de Hans 

Robert Jauss, como A História da Literatura como Provocação à Teoria Literária (1994), que 

discorre sobre aspectos importantes da literatura e concebe o leitor como parte de um sistema que 

deve levar em conta tanto o autor quanto a sua obra e a sua recepção. A partir dessa perspectiva, 

a literatura atinge sua função quando consegue promover rupturas e realocar o posicionamento 

do leitor frente à sociedade. Outro aspecto importante é que a estética da recepção provoca uma 

reflexão sobre o papel do professor enquanto mediador da recepção de textos literários e das 

atividades que contribuem para a formação do aluno leitor. 

No contexto no qual foram lançados os questionamentos que se configurariam como o 

manifesto da estética da recepção o ensino da história da literatura estava reduzido às perspectivas 

das teorias marxista e formalista em voga e, as formulações de Jauss asseguram que a qualidade 

e a categoria de uma obra literária não resultam nem das condições históricas ou biográficas de 

seu nascimento, nem tão-somente de seu posicionamento no contexto sucessório do 
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desenvolvimento de um gênero, mas sim dos critérios da recepção, do efeito produzido pela obra 

e de sua fama junto à posteridade, critérios estes de mais difícil apreensão. 

Jauss propõe a integração entre teoria da literatura e história da literatura e uma mudança 

de paradigmas no foco dos estudos literários a partir do qual o leitor é concebido como parte de 

um sistema que deve levar em conta tanto o autor quanto a obra e a sua recepção. Segundo o 

autor, a literatura atinge sua função quando consegue promover rupturas e realocar o 

posicionamento do leitor frente à sociedade. 

Segundo Zilberman, 

 

Jauss propõe uma inversão metodológica na abordagem dos fatos artísticos: sugere que o foco 

deve recair sobre o leitor ou a recepção, e não exclusivamente sobre o autor e a produção. Seu 

conceito de leitor baseia-se em duas categorias: a de horizonte de expectativa, misto dos códigos 

vigentes e da soma de experiências sociais acumuladas; e a de emancipação, entendida como a 

finalidade e efeito alcançado pela arte, que libera seu destinatário das percepções usuais e confere-

lhe nova visão da realidade. (Zilberman,1989, p.49) 

 

Os princípios da estética da recepção compõem um escopo teórico e metodológico que 

Jauss nos apresenta a partir de sete teses. Na primeira tese encontramos a premissa de que os 

preconceitos concernentes ao objetivismo histórico precisam ser descartados, pois a historicidade 

da literatura reside no experienciar da obra literária por parte dos leitores. 

A segunda tese descreve a recepção e o efeito de uma obra a partir de expectativas que 

dizem respeito ao conhecimento prévio do gênero, da forma e da temática de obras que 

componham o repertório do leitor. 

Ao formular a terceira tese Jauss nos remete à reflexão sobre o momento histórico no qual 

a obra surge e em que medida atende, supera, ignora ou contraria as expectativas do público. 

Destaca também a importância da contemplação literária acontecer numa perspectiva dialética 

para que os horizontes de expectativas propiciem que a análise do efeito literário adentre a 

dimensão de uma história da literatura na perspectiva do leitor. 

Na quarta tese há o destaque para a diferença hermenêutica entre a compreensão passada e 

a presente de uma obra evidenciando que a reconstrução do horizonte de expectativa propicia o 

conhecimento de sua recepção. O projeto estético-recepcional de uma história da literatura 

proposto por Jauss considera três aspectos: o diacrônico, o sincrônico e o do desenvolvimento 

literário imanente com o processo histórico mais amplo. 

Na quinta tese Jauss destaca que para apreender sentido e forma da obra literária é preciso 

considerar o desdobramento histórico de sua compreensão aliado à inserção da obra isolada no 

contexto da experiência literária para que sua posição e significado possam ser conhecidos. 

Na sexta tese Jauss justifica a necessidade de se observar a história da literatura a partir dos 

pontos de intersecção entre diacronia e sincronia, numa articulação que historicamente considere 

o caráter processual do que o autor chama de “evolução literária”. 

Na sétima tese encontramos a função social da literatura, que fora perdida, e que segundo 

o autor somente se manifesta na plenitude se suas possibilidades quando a experiência literária 

do leitor adentra o horizonte de expectativas de sua vida prática, pré-formando seu entendimento 

do mundo e, assim, retroagindo sobre seu comportamento social. O projeto de Jauss, de acordo 

com Zilberman (1989, p. 111), “pode obter resultados para além das fronteiras da literatura, 

indicando em que medida tem cunho social e está comprometido com o presente.” Nesta tese 

encontramos o diálogo que se estabelece entre a estética da recepção e a produção literária de 

Assis Brasil que, em entrevista concedida a Carlos Menezes, no Jornal O Globo, de 6 de abril de 

1979, afirma não separar a significação social da significação estética da literatura. 
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Concernente à estética da recepção, podemos constatar que a mesma redimensionou 

conceitos, ampliou perspectivas e consolidou-se como base de sustentação da teoria que deslocou 

o foco do texto enquanto estrutura e deu visibilidade à importância da história literária levar em 

consideração a recepção, privilegiando, deste modo, a posição que o leitor assume dentro dos 

estudos literários a partir de uma relação dialógica com o texto, para que a experiência estética 

seja prazerosa e proporcione conhecimento e ampliação dos horizontes de leitura que 

contribuem para um maior conhecimento do mundo e de si mesmo, como reitera Zilberman 

 

Uma conquista da estética da recepção foi a noção de que os sistemas não explicam tudo, portanto, 

de que o novo pode emergir de lugares inesperados, exigindo que se esteja não só atento para a 

novidade, mas que se mantenham os sentidos em forma para perceber, compreender, e interpretar 

da melhor maneira possível sua ocorrência. Talvez o mérito principal da estética da recepção resida 

em que traz embutida essa concepção, procurando extrair dela uma metodologia para conhecer a 

literatura. Nessa medida, parece ter muito para ensinar ao leitor, encarado como principal elo do 

processo literário. (Zilberman, 1989, p. 12) 

 

De acordo com Aguiar (1996, p.29), nessa relação o leitor deve perceber que “seu horizonte 

individual, moldado à luz da sociedade de seu tempo, mede-se com o horizonte da obra e que, 

desse encontro, lhe advém maior conhecimento do mundo e de si próprio”. 

 

A LITERATURA INFANTIL E JUVENIL E A FORMAÇÃO DE LEITORES 

 

Durante muito tempo considerada como subgênero, vale frisar que nos últimos tempos a 

literatura infantil ganhou destaque. Conforme Lígia Cademartori: 

 

A questão da literatura infantil tornou-se inseparável da questão da educação. Consequentemente, 

veicula-se com a questão escolar, embora o livro infantil seja literário na medida que supere todo 

o interesse dessa e de outras instituições. (CADEMARTORI, 1994, p. 66) 

 

A autora reitera ainda que: 

 

A literatura infantil se configura não só como instrumento de formação conceitual, mas também 

de emancipação da manipulação da sociedade, se a dependência infantil e a ausência de um padrão 

inato de comportamento são questões que se interpenetram, configurando a posição da criança na 

relação com o adulto, a literatura surge como um meio de superação da dependência e da carência 

por possibilitar a reformulação de conceitos. (CADEMARTORI, 1994, p.23) 

 

Vale salientar que os Parâmetros Curriculares Nacionais da área de Língua Portuguesa 

enfatizam que as pessoas aprendem a gostar de ler quando, de alguma forma, a qualidade de suas 

vidas melhora com leitura (PCN´s, vol. 2, p.24.). Corroborando com o que preconiza os PCN´s e 

acrescentando o papel fundamental do professor no processo de formação de leitores – enquanto 

participante ativo na tomada de gosto pela leitura e no desenvolvimento do aluno – encontramos 

em Richard Bamberger: 

 

O que leva o jovem leitor a ler não é o reconhecimento da importância da leitura e sim várias 

motivações e interesses que correspondem a sua personalidade e ao seu desenvolvimento 

intelectual. A percepção dessas motivações e interesses esclarece qual é a tarefa do professor: 

treinar jovens leitores bem-sucedidos apresentando-lhes o material de leitura apropriado, de modo 

que o êxito não somente inclua boas habilidades de leitura mas também o desenvolvimento de 

interesses de leitura capazes de durar a vida inteira. (BAMBERGER, 1995, p. 31) 



 

 

P
ág

in
a7

0
7

 

 

Concernente à importância do livro, pode-se afirmar que este contribui de forma 

extraordinária para o desenvolvimento pessoal e social, através da construção identitária e do 

sentimento de pertencimento que provoca nos membros das comunidades que a ele têm acesso. 

Comungando com este pensamento, o escritor argentino Jorge Luís Borges argumenta 

enfaticamente: 

 

Dos instrumentos utilizados pelo homem, o mais espetacular, é sem dúvida, o livro. Os demais são 

extensão de seu corpo. O livro não. O livro é uma extensão da memória e da imaginação...o livro 

é lido para eternizar a memória. (BORGES, 1985, p.05) 

 

É nessa perspectiva que o livro infantil e juvenil apresenta-se como de vital importância 

para o desenvolvimento integral da criança, que precisa aprender o prazer da leitura antes de 

aprender a ler. No que diz respeito ao papel da leitura, mais especificamente com a função de 

desenvolver o gosto pelo universo das letras, Bordini (1994) assegura que a literatura infantil deve 

estar no dia a dia com o objetivo profícuo de abrir horizontes que possibilitarão liberdade e 

autonomia de pensamento. Sem esse processo de abertura de novos espaços através da viagem 

pela imaginação, de construção da independência intelectual, de formação de autonomia e, 

sobretudo, de educação libertária que a leitura proporciona os horizontes permanecem limitados, 

finitos. 

É importante ressaltar que, conforme afirma Carvalho (2011, p.38-39), “escrever para a 

infância não é escrever de modo simplório, mas escrever com fluência e versatilidade a fim de 

ampliar seu repertório linguístico e instrumentalizá-la para perceber o jogo de linguagem 

característico da literatura”. 

Outro aspecto relevante e assinalado por Zilberman (1982), enfatiza que a literatura infantil 

e juvenil se constrói enquanto gênero por meio do destinatário especial que possui, assumindo um 

papel de ampliar o horizonte do leitor e suscitar sentimentos críticos por meio de personagens 

com os quais o leitor se identifique. 

Essa identificação de que nos fala Zilberman abre espaço para uma nova e importante 

função da literatura, que Candido (2014) chama de função humanizadora. De acordo com o 

crítico, essa função permite ao homem encontrar na literatura aspectos de sua própria humanidade, 

devolvendo-lhe uma consciência humana modificada pela leitura da obra literária. Por outro lado, 

aponta a função alienadora, que alimenta no leitor preconceitos que o impedem de ver valores e 

conceitos no que ele leu. 

O nosso acreditar na importância da relação dialética a ser estabelecida entre autor, texto e 

leitor – mediada pela leitura e os seus desdobramentos – parte do pressuposto defendido por Silva 

(1992), segundo o qual a educação brasileira precisa de uma injeção de filosofia e de política para 

rompermos com a alienação, com a passividade e com a massificação a partir da ampliação dos 

horizontes de leitura, garantindo que cada criança e cada jovem possam desenvolver-se de forma 

holística com “criatividade, consciência da linguagem e consciência crítica” (COELHO, 2000, p. 

130). 

 

A LITERATURA INFANTIL E JUVENIL NO PIAUÍ 

 

Na realidade piauiense, historicamente tivemos poucos e descontínuos registros 

consistentes de difusão da leitura segundo Magalhães (1998). Na atualidade muitos desafios se 

impõem ao trabalho com o texto literário – sobretudo de autores piauienses que escrevem para 
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crianças e adolescentes – nas nossas escolas. Partindo da concepção de sistema literário de 

Candido (2014), podemos afirmar que temos uma produção de literatura piauiense profícua. 

Percebemos, no entanto, uma série de problemas que emperram o aumento da difusão da produção 

literária local, sobretudo na educação básica do nosso estado: a falta de levantamento 

bibliográfico de escritores piauienses que produziram/produzem literatura infantil e juvenil; 

excessivo distanciamento entre esses produtores de literatura e os potenciais leitores; a falta de 

políticas educacionais de incentivo à leitura; poucos estudos sobre a recepção do texto literário 

infantil e juvenil pela criança e/ou pelo jovem. 

Apesar das adversidades temos uma produção de elevado nível estético. Um exemplo é a 

extensa obra do escritor Assis Brasil sobre várias temáticas e para diversos públicos, inclusive o 

infantil e juvenil. Francisco de Assis Almeida Brasil nasceu a 18 de fevereiro de 1932, na cidade 

de Parnaíba(PI), publicou seu primeiro livro “Verdes Mares Bravios”, em 1953, e, em 1955, aos 

vinte e três anos, ganhou o Prêmio Nacional do Jornal de Letras do Rio de Janeiro dando ao Piauí 

seu primeiro prêmio literário. A obra assisiana foi condecorada com o prêmio Walmap – o maior 

prêmio literário do país à época – em 1965 com “Beira rio beira vida” e, em 1975 com “Os que 

bebem como os cães”. 

O Estado do Piauí já lhe prestou algumas homenagens: em Parnaíba há uma Fundação 

Cultural e uma escola com seu nome; em Alegrete do Piauí, há a Biblioteca Municipal Assis 

Brasil; o Salão do Livro do Piauí – SALIPI – em 2006 e o Salão do Livro de Parnaíba – SALIPA 

– em 2014 o escolheram como escritor homenageado; em Vila Nova do Piauí, no ano de 2007, 

realizou-se o II Congresso Regional de Cultura em sua homenagem; em Teresina, o SESC Ilhotas, 

denominou sua biblioteca com o nome de Assis Brasil; no SALIPI há a praça Assis Brasil; a 

Universidade Federal do Piauí concedeu-lhe o título de Doutor Honoris Causa, em 2012; a 

Universidade Estadual do Piauí realizou em 2016 dois eventos em homenagem ao escritor: no 

Campus Clóvis Moura o 1º SALICEU – Salão do Livro do Dirceu – em parceria com a Fundação 

Quixote; e, o Campus Torquato Neto, através do Mestrado Acadêmico em Letras, a I Jornada de 

Leitura e Literatura Infantil e Juvenil. 

A produção literária assisiana é propulsora de diversas pesquisas no meio acadêmico 

piauiense. As obras que integram a “Tetralogia Piauiense”, o “ Ciclo do Terror” e a Crítica 

Literária são objeto de estudo de diversas dissertações de mestrado e teses de doutorado. Assis 

Brasil numa longa caminhada literária entre novelas, romances, ensaios, contos e crítica literária 

já publicou também 56 obras infantis/juvenis, por 24 editoras e continua em plena atividade. 

No entanto, apesar da relevância de sua obra destinada às crianças e adolescentes, a mesma 

não tem ocupado lugar de destaque no espaço acadêmico e no cenário educacional piauiense. O 

que existem são iniciativas pontuais que visam a difusão da literatura piauiense no âmbito escolar, 

como a que vem ocorrendo em Vila Nova do Piauí na qual a obra infantil e juvenil de Assis Brasil 

passou a fazer parte da vida das escolas municipais desde 2007. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nossa pesquisa se propõe a investigar o impacto provocado pela iniciativa da rede 

municipal de ensino na vida dos leitores vilanovenses a partir da recepção aos textos literários de 

Assis Brasil destinados à criança e ao adolescente, no recorte temporal especificado. 

Embora a abordagem seja incipiente, pois como afirma Carvalho (2011, p.18) “a recepção 

do texto literário infantil pela criança ou jovem, no entanto, é pouco explorada pelos estudiosos 

da literatura infantil e juvenil”, nos propusemos a analisar a contribuição da estética da recepção 
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com o objetivo de focalizar o leitor de textos literários como produtor do texto que dialoga com 

a obra; ao mesmo tempo, a literatura piauiense – mais estritamente a literatura infantil e juvenil 

do escritor Assis Brasil – apresenta-se como recorte de fundamental importância para o 

desenvolvimento da nossa pesquisa. 

Após a nossa trajetória no universo da pesquisa esperamos pode compreender: 

a) Qual a contribuição da literatura infantil/juvenil de Assis Brasil para formação de 

leitores? 

b) Que vínculos identitários e de sentimento de pertencimento ela desperta nos leitores? 

c) Como foi/está sendo recebida a obra de Assis Brasil pelo leitor infantil em formação? 

E pelo juvenil? 

d) A obra infantil e juvenil de Assis Brasil propicia ao leitor retroagir sobre seu 

comportamento social? 

e) Que caminhos a escola e a biblioteca vilanovenses percorreram/percorrem para 

reconhecer a importância do leitor – que dialoga com a obra – e para resgatar a relação 

entre literatura e história? 

f) Vale ressaltar que as reflexões aqui esboçadas são preliminares em função da fase 

inicial em que a pesquisa se encontra. 
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O PAPEL DO PROJETO GRÁFICO NA CONSTRUÇÃO TEXTUAL DE 

LIVROS DE LITERATURA INFANTIL CONTEMPORÂNEOS 

PREMIADOS 

 

Marta Passos Pinheiro (CEFET-MG) 

 

Os autores certamente não escrevem livros. Como destaca Chartier: “eles escrevem textos 

que se tornam objetos escritos, manuscritos, gravados, impressos e, hoje, informatizados.” (1999, 

p. 17). Stoddard ainda destaca que os livros “são fabricados por copistas e outros artífices, por 

operários e outros técnicos, por prensas e outras máquinas.” (apud CHARTIER. 1999, p. 17). 

Essas observações nos chamam a atenção para a materialidade dos textos, para as formas 

que estes assumem ao se concretizarem fisicamente. Eles não podem ser concebidos de forma 

isolada, uma vez que “não há texto fora do suporte que o dá a ler (ou a ouvir).” (CHARTIER, 

1999, p. 17). 

É famosa a distinção feita por Chartier (1996) entre dois conjuntos de dispositivos que 

tendem a impor um protocolo de leitura (uma maneira de ler) ao texto escrito: os procedimentos 

de produção de textos e os de produção de livros. O segundo conjunto “é composto pelas próprias 

formas tipográficas: a disposição e a divisão do texto (diagramação), sua tipografia, sua 

ilustração.” (1996, p. 95). Como destaca Chartier, “esses procedimentos de produção de livros 

não pertencem à escrita, mas à impressão, não são decididos pelo autor, mas pelo editor-livreiro 

e podem sugerir leituras diferentes de um mesmo texto.” (1996, p. 96). 

O segundo conjunto de dispositivos pertence ao campo do design gráfico. Nesse campo, 

são estudados os elementos que fazem parte da composição de uma publicação impressa, como: 

o tipo de papel, o tipo de letra, o tamanho e as relações de proporção e posicionamento dos textos 

e imagens na página. (NASCIMENTO, 2015, p. 24). Para Hendel (2003, p. 11), as escolhas desses 

elementos, realizadas por um designer, contribuem para a definição do “assunto do livro”. 

Em se tratando do livro de literatura infantil contemporâneo, podemos partir da observação 

inicial de Chartier para afirmar algo semelhante sobre um importante “autor” desse tipo de 

produção, o ilustrador, que certamente não ilustra livros. Ele compõe, com sua arte, textos visuais 

que, em diálogo com o texto escrito, vêm construindo narrativas e poemas da produção literária 

para crianças. Contudo, essas produções só se realizam, antes mesmo de se tornarem livros, com 

o trabalho de um profissional que “costura” as duas linguagens, a escrita e a visual, sendo que sua 

“linha”, seus “pontos”, seu “traçado” também constroem significação para as obras. Esse 

profissional é o designer, que, em muitas obras contemporâneas, é o próprio ilustrador e escritor. 

Esse “acúmulo de funções” vem de certa forma contribuindo para o êxito das produções literárias, 

já que o diálogo entre as três artes citadas é fundamental para seu sucesso. 

Sendo assim, podemos considerar o trabalho do designer como uma terceira linguagem que 

integra muitos livros infantis contemporâneos, o que os torna caracterizados por um tripé formado 

por: texto escrito, texto visual e projeto gráfico. Como defende Odilon Moraes, “o projeto gráfico, 

sinônimo de design gráfico de um livro, é a proposta particular de uma intenção de leitura a partir 

de uma junção de textos e imagens em um único objeto.” (MORAES, 2008, p. 54). 

Partindo da importância do projeto gráfico nos livros de literatura infantil contemporâneos 

premiados, iniciamos uma investigação sobre seu papel para a construção de significação desse 

tipo de produção. Selecionamos para a análise, em um primeiro momento, os livros premiados 

pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) na categoria Criança, devido à 
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importância dessa instituição como instância legitimadora da produção para crianças e jovens. 

Ela foi criada em 1968 e, em 1975, iniciou sua premiação131 
anual dos livros infantis e juvenis 

publicados no Brasil, com o Prêmio FNLIJ - O Melhor para Criança. A renovação dessa produção 

literária, nas décadas de 1970 e 1980, só foi possível devido à criação, nos anos 1960, de 

“instituições e programas voltados para o fomento da leitura e a discussão da literatura infantil.” 

(LAJOLO e ZILBERMAN, 1999, p. 123). Dentre essas instituições, destacamos a FNLIJ. 

Para este artigo, selecionamos como recorte de nossa investigação o livro premiado na 

categoria Criança deste ano (2016- produção 2015): a obra Lá e aqui, de Carolina Moreyra (texto 

escrito) e Odilon Moraes (ilustração). Alguns elementos do projeto gráfico do livro e da relação 

entre texto escrito, ilustração e design foram analisados, seguindo a seguinte ordem: 1- Capa e 

quarta capa; 2- Formato do livro e tipo de papel; 3- Layout, a forma como o texto escrito e o visual 

são apresentados na página, o que inclui uma série de elementos e de relações entre eles, como: 

tipo e tamanho de letra, espaço entre linhas e mancha gráfica (a área do impresso: texto escrito e 

ilustração). Destaca-se que a definição deste último elemento envolve a relação entre texto escrito 

e texto visual. Para a análise dessa relação, várias categorias vêm sendo construídas. Nikolajeva 

e Scott (2011) discutem a produção teórica sobre o livro ilustrado, citando diversos tipos de 

categorias para a análise da interação entre palavras e imagens e defendem a necessidade de 

criação de categorias novas e de sistematização e divulgação internacional dessas categorias. 

Como referencial teórico, para este trabalho, priorizamos os estudos sobre ilustração e 

projeto gráfico de livros infantis - Nikolajeva e Scott (2011), Moraes (2008), Linden (2011) e 

Ramos (2013). Antes da análise proposta, apresentamos uma breve reflexão sobre a importância 

do projeto gráfico para a literatura infantil contemporânea. 

 

O PROJETO GRÁFICO DA LITERATURA INFANTIL CONTEMPORÂNEA 

 

No Brasil, depois do boom da literatura infantil nas décadas de 1970 e 1980 e do 

aperfeiçoamento da indústria gráfica nesse período, nota-se um aumento da qualidade visual dos 

livros. A literatura infantil contemporânea vem se destacando pelo forte diálogo entre texto escrito 

e ilustração e pelos criativos projetos gráficos. O projeto gráfico de um livro envolve (ADG, 2012, 

p. 162) desde “o planejamento das características gráficas e visuais de uma publicação”, até “o 

detalhamento de especificações para a produção gráfica, como formato, papel, processos de 

composição, impressão e acabamento.” Portanto, trata-se de um elemento que define a 

materialidade do impresso. Um livro pode não possuir texto escrito ou ilustrações, mas jamais 

deixará de apresentar um projeto gráfico. 

Esse elemento é definido de forma poética por Odilon Moraes, que o entende como “uma 

série de escolhas e partidos que definirão um corpo (matéria) e uma alma (jeito de ser) para esse 

objeto.” (2008, p. 49). Seu corpo é definido pela forma como ele se apresenta para nós e envolve 

“forma, tamanho, cor, tato, cheiro (por que não?) etc.” (MORAES, 2008, p. 49). Já seu conteúdo, 

sua alma segundo o autor, 

 

                                                 
131 

1
Atualmente, os prêmios contemplam as seguintes categorias: Criança, Jovem, Imagem, Poesia, 

Informativo, Tradução Criança, Tradução Jovem, Tradução Informativo, Tradução Reconto, Projeto 

Editorial, Revelação Escritor, Revelação Ilustrador, Melhor Ilustração, Teatro, Livro Brinquedo, Teórico, 

Reconto e Literatura de Língua Portuguesa. 
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vai ser revelado à medida que percorremos seu texto, vemos suas imagens, passamos suas páginas, 

adentramos seu interior, sua atmosfera, os caminhos que ele nos propõe imaginar (MORAES, 

2008, p. 49). 

 

Como podemos observar, o conteúdo está diretamente relacionado à leitura, dependendo 

da construção do sujeito que lê. Caminhos de leitura são propostos, cabendo ao leitor “imaginá-

los”, percorrer o texto, construir significados. A partir do momento em que o sujeito leitor assume 

essa posição ativa, de construção de significados, de coautor do texto, o corpo do livro, sua parte 

material, assim denominada por Moraes, ganha vida, tornando-se mais um elemento a ser lido. O 

projeto gráfico, no passar das páginas, 

 

nos indica uma ideia de ler, isto é, uma ideia de um tempo para se olhar cada página, de um ritmo 

de leitura por meio do conjunto de páginas, de um balanço entre o texto escrito e a imagem, para 

que, juntos, componham e conduzam a narrativa (MORAES, 2008, 49- 50). 

 

O livro, como proposta de leitura, apresenta, assim, protocolos que podem ou não serem 

seguidos. Graça Ramos ressalta que 

 

As diferentes formas com que as palavras, as imagens e o design interagem para dar sentido ao 

narrado no livro infantil contemporâneo levaram teóricos a afirmar que essa dinâmica 

“multimodal” é peculiar, exclusiva da literatura infantil, não tendo equivalente na literatura adulta 

(ARIZPE; STYLES, 2003, p. 21, apud RAMOS, 2013, p. 83). 

 

Sendo assim, observa-se que, para caracterizar a literatura infantil contemporânea, 

devemos acrescentar mais um elemento à antiga dupla “texto escrito e ilustração”: o projeto 

gráfico, o design da obra. 

 

A CONSTRUÇÃO NARRATIVA DE LÁ E AQUI: 

TEXTO ESCRITO, TEXTO VISUAL E DESIGN 

 

A obra, um pequeno conto, tematiza a separação dos pais contada por uma criança, o filho, 

o narrador-personagem. Sem deixar de mostrar a grande tristeza provocada por esse 

acontecimento, a narrativa apresenta, de forma não pedagógica, a superação da dor. 

O livro não contém número de páginas (fólios) e pode ser caracterizado como ilustrado, 

pelo importante papel da ilustração para a construção da narrativa. Ramos (2013, p. 84) destaca 

nesse tipo de produção a interdependência entre palavra e imagem. Segundo ela, o termo livro 

ilustrado, nesse sentido, corresponde ao termo inglês picturebook e ao hispânico livro- álbum. 

Essa produção é caracterizada por ser feita “com uma sequência de imagens de caráter 

‘essencial’.” (RAMOS, 2013, p. 85). 

Como já foi informado, a obra recebeu o prêmio da FNLIJ “O Melhor para Criança” em 

2016 (produção 2015) e apresenta texto escrito de Carolina Moreyra e ilustrações de Odilon 

Moraes. Apesar de não haver créditos no livro sobre o responsável pelo projeto gráfico, 

conseguimos, a partir de um telefonema para a editora, a informação de que ele foi feito pela 

autora e pelo ilustrador. Esse tipo de produção, em que o designer não é uma “terceira pessoa”, 

vem sendo muito comum e pode contribuir para o bom êxito de livros infantis ilustrados. Para 

Odilon Moraes, hoje 
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é muito comum, e cada vez mais importante, que o ilustrador faça ou participe da elaboração do 

projeto gráfico do próprio livro. Feito por diferentes mãos ou por um mesmo profissional, a 

qualidade de um livro e a condução de sua leitura dependerão sempre da integração entre a 

palavra e a ilustração dada pelo design (MORAES, 2008, p. 54). 

 

Alguns pesquisadores, como Nikolajeva e Scott (2011), têm apontado a complexa relação 

de autoria dos livros infantis, considerando o escritor e o ilustrador. Quando essa autoria não é 

bem resolvida, ela afeta a “relação entre a comunicação verbal e a icônica sedimentada pelos 

livros ilustrados.” (NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011, p. 49). Acreditamos que o mesmo ocorre em 

relação à parceria com o designer gráfico. 

O livro selecionado para análise apresenta capa dura e formato quadrado diferenciado132: 

16,5cm X 16,5cm, o que, além de o distinguir dos demais, faz com ele seja fácil de manusear por 

uma criança, como defendem alguns teóricos, apesar de não haver consenso sobre essa questão 

(NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011, p. 308). 

O papel pólen utilizado, por ser amarelado, oferece maior conforto visual. A espessura mais 

grossa do papel, assim como a capa dura do livro, tornam este resistente ao manuseio e lhe 

conferem valor simbólico. 

O título da obra, na capa do livro, cria expectativas nos leitores, por apresentar dois 

advérbios de lugar unidos pela conjunção “e”: “Lá” e “Aqui”. Trata-se dos dois lugares, as duas 

casas, que o narrador personagem passa a ocupar, após a separação de seus pais: lá (a casa do pai) 

e aqui (a casa da mãe). 

 

 

Observa-se, junto às palavras do título, a imagem de duas casas diferentes, retomadas de 

duas cenas da narrativa: uma branca, com duas janelas e uma porta azuis, uma árvore com frutas 

e um gato ao lado, e a outra laranja, de janela e porta verdes, com um cachorro ao lado. Sendo 

assim, os lugares são revelados como sendo duas casas. Podemos considerar que o título da obra 

é contado de duas formas: pelo texto escrito e pelas ilustrações. A disposição desses elementos 

na capa, que faz parte das decisões referentes ao projeto gráfico, oferece uma proposta de leitura 

a ser seguida e investigada. Se os advérbios de lugar se referem a duas casas, a qual delas cada 

um está relacionado? 

                                                 
132 

 
Os formatos mais comuns, os econômicos (14cm X 21cm ou 16cm X 23cm), são retangulares. 
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O nome dos autores (escritora e ilustrador) encontra-se abaixo da casa branca, centralizado 

à direita, integrando-se de forma harmônica ao projeto gráfico da capa. Observa-se que não existe 

identificação, nesse espaço, da autoria do texto escrito e da ilustração, o que demonstra um 

trabalho integrado dos autores. O leitor adulto pode supor, a partir de seu conhecimento sobre o 

que costuma aparecer primeiro nas capas, que o primeiro nome refere-se à escritora e o segundo, 

ao ilustrador. Contudo, podemos também observar que eles estão em ordem alfabética. Os dois 

nomes parecem fazer parte do jogo enunciativo entre dois elementos prenunciado na capa: “Lá” 

e “Aqui”, duas casas, um gato e um cachorro, Carolina Moreyra e Odilon Moraes. 

A quarta capa apresenta fundo azul-claro, como as folhas de guarda, e uma parte da 

narrativa um pouco modificada, com o objetivo de despertar o interesse do leitor pela história. 

Observa-se no trecho escolhido a presença de um narrador-personagem que faz referência à sua 

casa, a “um pai e uma mãe” e cria expectativas nos leitores sobre um acontecimento, 

provavelmente infeliz, que pode ter afetado os elementos por ele enunciados. Essa expectativa é 

criada com a introdução de uma conjunção adversativa: “Mas, um dia...” O fundo branco da capa 

e o azul claro da quarta capa e folhas de guarda dão leveza à obra, demonstrando que, apesar do 

texto da quarta capa prenunciar uma temática pesada, ela será abordada com delicadeza. 

A tipografia utilizada parece ter sido produzida para o livro. Observa-se que existe uma 

leve variação do tamanho das letras nas palavras, fazendo com que o leitor se depare com mais 

de um tamanho de a, b, etc. Essa característica da tipografia, com o passar das páginas, pode 

adquirir sentido, por se tratar de uma narrativa que aborda a dor e a instabilidade provocadas no 

filho pela separação dos pais. 

Chama a atenção o fato de o corpo reduzido da letra, nesta obra, não comprometer a 

legibilidade do texto, muito pelo contrário. Acreditamos que a letra escolhida, associada ao visual 

clean das páginas, contribui para que o leitor preste atenção no texto escrito. Também se deve 

levar em conta o tamanho do livro, menor que o convencional, e a presença de frases curtas, em 

geral de uma linha apenas (sem espaçamento entrelinhas), o que faz com que o tamanho da letra 

não prejudique a leitura. 

As ilustrações em aquarela destacam-se na obra e o fato de o livro apresentar páginas duplas 

as valoriza. Na maioria das páginas, o texto escrito e o visual são apresentados de forma alternada: 

um do lado direito, outro no esquerdo e vice-versa, estabelecendo um interessante jogo entre as 

duas linguagens, no qual não é possível definir a preponderância de uma sobre a outra. A maior 

parte das cenas é apresentada em um mesmo plano, o horizontal, vista de frente pelo leitor. 

A primeira página dupla apresenta no lado direito a imagem de uma casa, um sobrado 

branco com janelas e portas azuis. Esse lado é considerado, no mundo ocidental, como “lado 

nobre”, pelo fato de ser o primeiro, teoricamente, a que o leitor dirige o olhar. Do lado esquerdo 

encontra-se o texto escrito: “Era uma vez uma casa.” A expressão “era uma vez” nos remete à 

narrativa dos contos de fadas e apresenta a casa como um importante elemento da narrativa, o que 

vai se confirmar no decorrer da leitura. 
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Esta primeira página dupla nos leva a um questionamento, considerando a relação entre 

texto escrito e texto visual: qual é a informação redundante, a imagem da casa ou o texto escrito? 

Nossa tendência como leitores adultos de livros “sem figuras” é apostar na preponderância do 

texto escrito. Contudo, essa leitura não se sustenta. A redundância configura-se apenas como 

aparente, uma vez que, em algumas passagens, a ilustração prescinde do texto escrito, chegando 

a reinar absoluta no pré-clímax da narrativa, apresentado mais adiante. 

Tanto a linguagem escrita quanto a visual são concisas, condensadas, aproximando-se da 

linguagem da poesia. Dessa forma, cada página dupla apresenta uma frase ou uma linha de texto 

escrito. A ilustração apresenta poucos elementos, que vão sendo construídos, acrescentados à 

narrativa, destruídos e reconstruídos, em um processo de gradação, que também ocorre no texto 

escrito. Observa-se que boa parte da narrativa é construída por dois elementos, unidos pela 

conjunção “e”: “Ela tinha sapos no jardim e uma árvore com passarinhos.” “Um pai e uma mãe.” 

“Um cachorro grandão e um pequenininho.” “Um lago cheio de peixes e muitas flores coloridas.” 

O pronome “Ela” refere-se à casa, que aparece personificada, possuidora de todos os elementos 

que fazem parte do ambiente em que se encontra, inclusive de “um pai e uma mãe.” Observa-se 

que a forma como o texto escrito e o visual, ambos enxutos, são dispostos nas páginas confere 

um ritmo mais lento para a leitura, que exige uma participação ativa do leitor. 

A construção enunciativa com dois elementos só é quebrada quando a narrativa chega ao 

pré-clímax que, como já destacado, não apresenta texto escrito. Esse momento é marcado pela 

chuva, que cai sobre o cenário construído até então. A imagem aparece sangrada, avançando além 

das bordas da página, assim como as demais que narram os difíceis momentos da separação, o 

que contribui para a representação da forte carga emotiva da cena narrada. 

Depois da chuva veio a enchente, o clímax da narrativa: “Um dia, a casa se afogou.” A 

cena composta pela casa e pelos elementos que foram acrescentados a seu jardim é inundada pela 

água. A casa, personificada, podendo representar a família, “se afogou.” Sendo assim, enquanto 

espaço simbólico, ela pode ser considerada uma protagonista da história e não apenas um espaço 

onde esta se passa. 
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Destaca-se a importância das ilustrações para a representação dos sentimentos dos 

personagens. Em nenhum momento o menino, narrador da história, diz estar triste. A tristeza 

ganha visibilidade com as ilustrações que se seguem ao afogamento da casa. Na imagem a seguir, 

do lado esquerdo da página, encontra-se o texto “… e a casa ficou vazia.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O vazio da casa “afogada”, invadida pelas águas contrasta-se com a ilustração acima, em 

que as cores ocupam toda a página dupla. O menino, como narrador-personagem, comporta-se, 

na maior parte da história, como um observador. É a ilustração que o inclui na narrativa em alguns 

momentos, seja o representando fisicamente ou representando seus sentimentos. 

O uso de construções enunciativas com dois elementos é retomado após o restabelecimento 

de uma certa harmonia, após a superação do conflito. Na página dupla encontramos: do lado 

esquerdo, o texto escrito - “Nossa casa virou duas:” - e, do “lado nobre”, o vazio, apenas o leve 

amarelado do papel pólen. Essa forma de disposição do texto escrito e a presença de uma página 

em branco foi uma decisão do responsável pelo projeto gráfico, o designer, no caso a autora e o 

ilustrador, e contribui para a significação da obra. O sentimento do narrador-personagem em 

relação à separação dos pais, representada pela separação das casas, é explicitado nesta página 

“vazia”. A casa, enquanto família, não existe mais. 

As páginas duplas que se seguem apresentam a divisão estabelecida, retomando as imagens 

das casas apresentadas na capa: “uma da mamãe,” (branca, com janelas e porta azuis, do lado 

esquerdo da página dupla) e “uma do papai.” (laranja-escuro, com janela e portas verde-escuros, 

do lado direito da página). 

Observa-se que as cores da casa da mãe, mais delicadas, são as mesmas da antiga casa da 

família. A semelhança também está nos elementos que compõem o cenário: uma flor amarela e 

uma árvore, sendo que esta está carregada de frutas vermelhas. 

As cores da casa do pai são mais pesadas e totalmente diferentes da primeira casa da família 

e o cenário apresenta elementos também diferentes e, talvez, mais frios: um portão e um caminho 

de pedra até ele e algumas plantas que lembram mato. A obra se mostra, assim, aberta a algumas 

interpretações possíveis: a semelhança entre a casa da família e a casa da mãe evidencia o 

importante papel da mulher, da mãe em uma “casa”, entendida também em sua representação 
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simbólica? O fato da casa do pai ser diferente sugere que ele era o elemento dissonante, 

desarmônico na primeira casa? Teria sido o pai o responsável pela separação? 

A narrativa é finalizada com a apresentação na página dupla de duas cenas: o menino 

aparece sentado no colo da mãe, em um sofá em frente a uma televisão, e na cama com o pai, que 

parece lhe contar história ou acompanhar a leitura que o menino faz de um livro. 

 

 

Nota-se nas imagens uma mudança de ponto de vista narrativo: é a segunda cena que 

apresenta o interior das casas. Na obra, o ponto de vista narrativo mostrado pelas ilustrações é 

predominantemente externo, apesar de o narrador estar em primeira pessoa. Os ambientes da 

imagem acima, representados pelos objetos: sofá, almofada e televisão (sala da casa da mãe) e 

cama, violão e bola (quarto da casa do pai) já foram apresentados em um momento anterior, sem 

os personagens, acompanhados, nas páginas duplas em que se encontram, dos respectivos textos: 

“Na casa da mamãe tem cosquinha e televisão.” “Na casa do papai tem história e violão.” 

Observa-se, assim, que a cena final do livro retoma essa ambientação já retratada e a complementa 

com os personagens. Cabe ao leitor fazer as associações: o sofá representa a cosquinha, feita pela 

mãe no menino, e a cama, a história contada pelo pai. 
Destaca-se que o texto escrito que aparece nessa última cena, abaixo da primeira imagem, 

não reproduz o que mostra as ilustrações: “Mas estou sempre em casa.” Dessa forma, a narrativa 

é iniciada e finalizada com a palavra “casa”, simbolizando o lugar do carinho, do afeto, da 

segurança. Segundo nossa leitura, ela é a protagonista da narrativa, representando a família, cuja 

história de construção, destruição e reconstrução, de uma outra maneira, foi contada aos leitores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho apresentado certamente não esgotou todos os aspectos relacionados à 

investigação proposta. Contudo, acreditamos que os elementos analisados no livro premiado pela 

FNLIJ na categoria Criança confirmou nossa hipótese de que o projeto gráfico apresenta um 

importante papel na construção da narrativa da literatura infantil contemporânea, principalmente 

por ser o responsável pela “costura” de duas linguagens: escrita e ilustração. Como pudemos 

observar no livro analisado, a forma como o texto escrito e o visual foram compostos nas páginas 
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foi a grande responsável pela criação de expectativas nos leitores e pelo ritmo de leitura mais 

lento proposto pela obra, que exige uma participação ativa do leitor. 

Em relação à leitura que apresentamos, é importante destacar que, certamente, não é a única 

possível, uma vez que a narrativa analisada, como obra literária, está aberta a várias 

interpretações. A criança, suposto destinatário da literatura infantil, pode seguir outros caminhos 

de leitura, e o adulto, se achar que literatura infantil é “coisa de criança”, vai rever os seus 

conceitos. 
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Resumo: Este trabalho discute os processos de mediação de leitura desenvolvidos pelo Cria 

– Coletivo de Arte, Educação e Gênero no projeto Pontes de papel. O projeto, direcionado 

para crianças da Educação Infantil de instituições públicas da cidade de Florianópolis, tem 

o intuito de incentivar o interesse pelos livros por meio da linguagem teatral. A proposta 

busca oferecer às crianças uma vivência baseada na imersão em contextos ficcionais 

inspirados em livros infantis que abordam questões de gênero. Através da mediação dos 

artistas, as crianças são estimuladas a assumir papéis, a interagir nas cenas, a investigar 

temas e a tomar decisões dentro do universo ficcional das histórias. Pontes de Papel busca 

propor reflexões sobre questionamentos como: Que práticas pedagógicas e artísticas podem 

ser desenvolvidas juntos as crianças no âmbito da Educação Infantil em relação a leitura? 

Considerando o desenvolvimento motor, intelectual, psíquico e emocional das crianças nesta 

faixa etária, como proporcionar contextos de aprendizagem e interação com a literatura e 

as questões de gênero? Como propor atividades que levem em consideração a visão de que 

as crianças são sujeitos ativos na construção do conhecimento e de sua própria identidade? 

De que forma abordar de forma crítica padrões que regem as relações de gênero entre as 

crianças e delas com o mundo? O projeto propõe o teatro como uma forma cativante de 

abordar a literatura na Educação Infantil devido a predisposição natural dos pequenos aos 

jogos de faz de conta. As dramatizações, as contações de histórias e a criação de 

personagens criam um contexto lúdico para que as crianças entrem em contato e aprendam 

sobre a linguagem literária. 

Palavras-chave: Mediação de leitura. Teatro. Igualdade de gênero. Drama. 

 

A ação artística Pontes de Papel133, que aqui neste artigo nos serve como estímulo para 

refletir sobre as possibilidades do teatro em propostas de mediação de leitura e na abordagem das 

questões de gênero na Educação Infantil, vem sendo desenvolvido em instituições públicas da 

cidade de Florianópolis134,
 pelo Cria – Coletivo de Arte, Educação e Gênero135. A ação nas creches 

propôs a imersão em contextos ficcionais e, portanto, solicitou a participação direta das crianças. 

Através da mediação dos artistas, as crianças tiveram a oportunidade de vivenciar as histórias e, 

ao mesmo tempo entrar em contato e aprender sobre as linguagens literária e teatral. 

Pontes de Papel surgiu da percepção dos integrantes do coletivo136 de que as questões de 

gênero são temas recorrentes em suas práticas pedagógicas com crianças, mas que, por diversos 

                                                 
133 A proposta foi contemplada no Edital de Incentivo à Cultura Elisabete Anderle/2014, na categoria 

Literatura com o projeto Formação de Pequenos Leitores. 
134 Em 2016, o projeto foi realizado no Núcleo de Desenvolvimento Infantil (NDI) da Universidade do 

Estado de Santa Catarina, na Creche Municipal Waldemar da Silva Filho e na Creche Municipal Joaquina 

Maria Peres. 
135 O Cria é um coletivo, criado em 2014, que desenvolve ações teatrais e performáticas em ambientes 

artísticos e educacionais com o intuito de provocar reflexões e discussões sobre as relações e as 

representações de gênero 
136 Luana Leite, Melissa Ferreira, Marco Antônio Oliveira, Tuany Fagundes. 
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motivos como a falta de tempo e conhecimento, acabam não sendo aprofundadas nas aulas. Outro 

ponto importante é a constatação de que a maioria dos livros infantis das bibliotecas de creches e 

escolas da cidade de Florianópolis ainda apresentam representações de gênero sexistas que 

reforçam desigualdades. 

O projeto, portanto, partiu da necessidade de propor processos de mediação entre as crianças 

de instituições da Educação Infantil de Florianópolis e livros infantis que tratem de questões de 

gênero e questionem as formas como as meninas e os meninos são representados na literatura 

infantil e os modelos de comportamento culturalmente atribuídos à elas e à eles, mas dados como 

naturais: O cor-de-rosa é para as meninas e o azul para os meninos? Apenas as meninas devem 

ser estimuladas a brincar de boneca? As meninas que brincam de princesas e os meninos de super-

heróis podem ser incentivados a brincar de outros papeis? 

Existem cores de meninas e cores de meninas? Existem brinquedos de menina e brinquedos 

de menino? Existem brincadeiras de menina e brincadeiras de menino? 

 

NINGUÉM NASCE LEITOR, TORNA-SE LEITOR 

 

A leitura não é apenas a decodificação de palavras, pois envolve também a interação com 

o que é lido e a produção de sentidos. Dominar a leitura proporciona recursos ao leitor para 

simbolizar o mundo e para se expressar. Mesmo antes da alfabetização, a criança pode estabelecer 

relações com as narrativas e com os textos, assim como com as ilustrações e com as imagens 

presentes nos livros, e atribuir significados e sentidos a eles. 

A formação de leitores ativos deve, em primeiro lugar, despertar o interesse pelos livros e 

o gosto pela leitura, já que não é uma habilidade que se desenvolve por uma determinação ou 

ordem, mas envolve a decisão do leitor. Tendo isso em conta, as ações artísticas desenvolvidas 

no projeto Pontes de Papel buscam proporcionar o contato das crianças com o universo literário 

através de atividades lúdicas que deem visibilidade para esta linguagem e estimulem o desejo pela 

leitura nos primeiros anos de vida. 

A mediação de leitura no contexto da Educação Infantil, além de envolver o acesso aos 

livros, as leituras para as crianças e a discussão de conteúdos, consiste em oferecer oportunidades 

de conhecer, vivenciar, discutir e recriar histórias. Nesse sentido, o teatro, e mais especificamente 

o drama, poder ser um dispositivo potente para impulsionar a autonomia, a imaginação e o desejo 

das crianças pelas histórias e pela leitura. 

 

DRAMA E MEDIAÇÃO DE LEITURA 

 

Drama é a denominação predominante na área da pedagogia do teatro para a atividade 

historicamente reconhecida como drama in education, drama and education ou process drama, 

proveniente dos países anglo-saxônicos137. O drama consiste num método dinâmico de ensino de 

teatro em que professores e alunos trabalham em parceria na construção de uma narrativa teatral. 

No desenvolvimento do processo de drama, segundo Heloíse Baurich Vidor, “a criança 

busca, no seu conhecimento e na sua experiência de mundo real subsídios para criar o mundo 

imaginário/ficcional. Criando e refletindo sobre o mundo ficcional, ela pode vir a compreender a 

si própria e ao mundo real no qual vive” (Vidor, 2010, p. 11). 

                                                 
137 O drama foi introduzido no Brasil nos anos noventa pela pesquisadora Beatriz Ângela Cabral Vieira  
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Os processos de drama potencializam o que a ensaísta, pesquisadora e teórica da literatura 

Lígia Cademartori reconhece como o potencial das narrativas escritas e orais: 

 

As situações ficcionais que as narrativas criam são simulações que permitem à criança libertar-se das 

imposições do meio. As narrativas, além de divertir, facultam, de modo sintético e essencial, uma 

reordenação das vivências infantis. Ao ouvir ou ler a história, algo que existia apenas interiormente 

pode transpor essa interioridade e tornar-se uma situação simbolizada, partilhada. (Cademartori, 2014, 

p. 37). 

 

No drama, através da experiência de interagir com situações e lugares ficcionais e colocar-

se no papel de outras pessoas, as crianças têm a possibilidade de ampliar sua visão de mundo e 

questionar comportamentos e ideias. 

 

A possibilidade de experimentar dramaticamente determinado tema ou conteúdo permite a criança 

o desenvolvimento de uma aprendizagem mais sensível uma vez que é necessário um engajamento 

não somente intelectual mas também físico e emocional para que o processo dramático e de 

aprendizagem aconteça. Ao experimentarem dramaticamente determinadas situações, emergem 

desejos e curiosidades que se relacionam com seu contexto – social, cultural, familiar ou mesmo 

do conteúdo curricular. (Medeiros, 2014, p. 92). 

 

Na Educação Infantil, o drama vem sendo experimentado como método de ensino do teatro 

por professores e estagiários devido a predisposição natural da criança pequena aos jogos de faz 

de conta. Através do processo de drama a criança, com a mediação do professor, aprende sobre 

as convenções do teatro e sobre as questões que serão investigadas no processo. 

O drama é uma alternativa metodológica e artística interessante para a abordagem das 

questões de gênero na Educação Infantil na medida em que dá às crianças a possibilidade de gerar 

questionamentos e dar respostas aos próprios questionamentos no âmbito “protegido” do contexto 

da ficcional. A vivência de papéis e as tomadas de decisões dentro do faz-de-conta contribuem 

para a ampliação de suas perspectivas sobre os temas e situações abordadas. 

 

GÊNERO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Na Educação Infantil são apresentadas às crianças regras fundamentais de convivência 

social, bem como, valores culturais e papéis que serão representados socialmente durante toda a 

vida. Uma grande parte destas regras e valores estão relacionadas ao gênero. As representações de 

gênero marcam os diversos âmbitos, as situações e os objetos que cercam a vida das crianças. Por 

meio delas são definidos os brinquedos, as brincadeiras, os gestos, as roupas e as cores 

consideradas apropriadas para meninas e meninos. 

As questões de gênero e sexualidade, porém, ainda são tratadas como assuntos delicados 

pelos educadores e coordenadores pedagógicos, como apontam Dayana Brunetto Carlin dos 

Santos e Débora Cristina de Araújo, “é comum entre as/os profissionais da educação um 

posicionamento, se não oposto, pelo menos neutro a respeito da abordagem de tais assuntos. E 

isso se justifica pela falta de conhecimento, pelos valores arraigados e/ou pelo receio de que o 

resultado do trabalho seja interpretado negativamente.” (Araújo e Santos, 2009, p. 15). 

Por outro lado, como afirma a pesquisadora Jimena Furlani, o papel da escola é 

importantíssimo, e também estratégico, tendo em vista que se coloca como local onde se torna 

possível a explicitação e problematização “das complexas formas pelas quais as identidades 
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culturais são construídas, articuladas, experienciadas, transgredidas e re-articuladas no âmbito do 

social” (Furlani, 2007). 

No âmbito da Educação Infantil o receio de tratar sobre questões de gênero parece ser ainda 

maior do que no âmbito escolar do Ensino Fundamental. Porém, conforme Furlani, 

 

No campo da Educação é inquestionável a importância de ampliar as possibilidades das crianças 

no que se refere às muitas formas de “ser menino” e de “ser menina”. Por exemplo, possibilitar 

uma educação infantil onde as meninas possam desenvolver outras atividades além daquelas do 

espaço doméstico é fundamental para que elas percebam que são capazes do exercício adulto de 

diferentes profissões. As meninas podem ser incentivadas a desenvolver uma autoestima onde se 

sintam capazes em superar dificuldades como o enfrentamento das muitas formas de violência, 

ainda existentes na sociedade contemporânea, como o machismo, a violência sexual, o sexismo. 

Em relação aos meninos, a educação deve contribuir para que diminuam os índices de violência os 

quais, comumente, se envolvem quando estão na fase adolescente e adulta. Por exemplo, a violência 

no trânsito, a violência nos esportes e a violência contra a mulher podem ser minimizadas com 

aspectos afetivos e cognitivos inseridos no seu processo de crescimento e aprendizagem. Para isso, 

além das brincadeiras convencionais esperadas para os meninos, ampliar suas possibilidades, por 

exemplo, na sua inserção no espaço do lar e dos afazeres domésticos é contribuir para um exercício 

futuro da paternidade com mais responsabilidade e solidariedade. (Furlani, 2016). 

 

A literatura e o teatro são campos férteis para abordar as questões sugeridas pela autora. 

Porém, tanto na literatura quanto no teatro infantil, a maioria dos livros e espetáculos aos quais 

as crianças têm acesso ainda reforçam preconceitos e estereótipos de gênero, ao colocarem as 

personagens femininas e masculinas com características estereotipadas. 

 

A oposição binária feminino/masculino revela também uma distribuição de poder desigual e, 

consequentemente, de prestígio entre os gêneros, cabendo ao masculino uma posição mais elevada 

na esfera social, tanto pelas funções desempenhadas quanto pelas características a ele atribuídas. 

Embora a literatura infantil manifeste certa ruptura em relação aos padres tradicionais associados 

aos dois gêneros, está longe de apontar uma proporção de equivalência entre ambos, contribuindo, 

distância que os separa. (Amaro, 2004, p. 9). 

 

A CRIAÇÃO DO PRÉ-TEXTO: O “LIVRO DAS REGRAS” 

 

Escolher os livros que são abordados no projeto Pontes de Papel, que no início parecia uma 

tarefa fácil na medida em que é possível encontrar na internet diversas listas de obras que 

trabalham com esta temática, tornou-se complicado ao longo do processo de criação. Da grande 

lista de possibilidades, nem todos foram encontrados já que muitos deles estavam com as edições 

esgotadas. Dentre os que estavam disponíveis, os integrantes do Cria constataram que alguns não 

eram apropriados para a faixa etária e outros, apesar de abordar a igualdade de gênero, traziam 

pontos de vista preconceituosos sobre questões sociais e raciais. 

O pré-texto de Pontes de Papel, portanto, acabou não vindo de um única referência textual, 

mas foi criado pelos integrantes do Cria, inspirado em diversos contos e livros infantis. O pré-

texto, uma das convenções do drama, “trata-se de uma referência (textual, histórica, visual, 

musical, entre outros) que serve de apoio para o desenvolvimento do processo [...]” (Medeiros, 

2014, p.102). O pré-texto fornece os elementos que servirão como alimento da criação da 

narrativa, do contexto ficcional, dos papéis e personagens e dos temas que serão investigados no 

processo, além de servir de parâmetro para a manutenção da coerência dramática. 

A história criada pelo Cria como pré-texto para o processo dramático fala sobre um reino 

chamado Normatívia: O Livro das Regras era o único livro permitido no Reino de Normatívia e 

seus habitantes estavam autorizados a aprender sobre as coisas do mundo somente por meio dele. 
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No livro, que existia há milênios e era passado de geração em geração, estavam escritas todas 

as regras de conduta do reino. As pessoas que viviam lá tinham que se vestir da forma que o livro 

mandava, tinham que brincar somente com as coisas e com as brincadeiras que as regras 

permitiam. O livro dizia que as meninas só podiam vestir amarelo e os meninos apenas roxo e 

que meninas deveriam brincar apenas de pega-pega e os meninos apenas de pular corda. Se 

alguma criança ou adulto quisesse fazer diferente, era severamente punido. O velho rei de 

Normatívia havia morrido e deixado órfãos seus três filhos: Valentina, Augustus e um pequeno 

bebê. Valentina tinha doze anos, Augustus dez e o bebê tinha apenas quatro meses de vida. 

Valentina era uma menina forte e decidida. Ela adorava andar a cavalo, mas esta era uma 

atividade permitida somente para os homens em Normatívia. Augustus era um menino adorável. 

Porém, ele tinha perda de memória recente e por isso vivia esquecendo as regras e era 

constantemente punido por isso. Augustus adorava andar de chapéu pelos corredores do castelo, 

mas isso era proibido. Só as mulheres podiam andar de chapéu em público. Ele também gostava 

de plantar flores no jardim. Por sinal, Augustus adorava flores de todas as cores, mas 

principalmente as amarelas. Uma pena, pois amarelo, no reino da Normatívia era uma cor que 

apenas as meninas podiam gostar. E as flores, Augustus não podia nem encostar nelas, pois as 

mulheres eram as únicas que podiam tocá-las. Ele não achava isso justo, porque não podia tocar 

nas flores? Que mal ele estaria fazendo se as tocasse? Porque Valentina não podia andar a 

cavalo? Eram tantas as perguntas.... Quando o rei morreu, a contragosto Augustus foi obrigada 

a assumir o reino, pois, apesar de mais velha, Valentina não podia ser a rainha porque as regras 

não permitiam meninas no comando do reino. A rainha, que sempre resistiu as regras, havia 

morrido alguns meses antes, logo após dar a luz ao bebê. Os irmãos sentiam muita falta da mãe 

que era uma mulher forte e decidida como a filha. O rei era um homem severo que sempre seguia 

as leis que estavam no Livro das Regras. Valentina e Augustus não concordavam com as regras 

que eram impostas pelo livro. E, para surpresa deles, antes de morrer de uma doença repentina, 

o rei revelou numa carta que também não estava satisfeito com tantas regras. Na carta o rei lhes 

contou que sempre quis mudar as coisas, mas se sentia muito pressionado por seus parentes para 

que mantivesse a tradição. Todos lhe falavam que as coisas sempre haviam sido assim e que assim 

deveria permanecer. Ele se sentia sem forças para mudar algo que achava que existia desde 

sempre. Porém, há pouco tempo, ele havia descoberto que o reino já havia sido muito diferente. 

Houve uma época em que todos os livros do mundo eram permitidos no reino e cada um podia 

ser e se comportar como queria, desde que não fizesse mal aos outros. O rei então pediu aos 

filhos que eles fizessem de tudo para tornar o reino um lugar com mais liberdade. Augustus e 

Valentina, que adoravam todas as cores e queriam experimentar novas brincadeiras e ler outros 

livros, pensaram que teriam a chance de mudar as regras. Porém, seu tio Normandus havia 

ficado com a missão de manter tudo como estava e, garantir que as regras do livro fossem 

cumpridas. Um dia, porém, as crianças ouviram falar que havia chegado na cidade uma pessoa 

muito diferente. Ela vestia roupas coloridas e dentro da sua mochila carregava muitos livros 

sobre os lugares e as coisas que havia conhecido pelo mundo afora. Seu nome era Roma 

Manuche. Valentina e Augustus decidiram ir atrás dela para saber de que reino ela vinha. Tiveram 

que sair escondidos do castelo e quando a encontraram descobriram que ela não pertencia a reino 

nenhum e que viajava de um lugar a outro somente com os pertences de sua mochila. Eles então 

pediram que ela os ajudasse a encontrar pessoas que vivem de maneiras diferentes daquelas do 

reino de Normatívia, para que pudessem convencer o seu tio de que era possível viver de outras 

formas. Roma Manuche, que adora conhecer lugares novos e fazer amigos, aceitou o desafio. 

A história inventada pelo coletivo serviu de pré-texto para a construção da estrutura 

dramática, para a composição das personagens e para a criação do contexto ficcional no qual as 

crianças interagem ativamente, mas ele não é lido e nem narrado em forma de texto e, sim, 

apresentado em forma de ação dramática e teatral ao longo do processo de drama. 

Roma Manuche, personagem de Princesas esquecidas ou desconhecidas de Philippe 

Lechermeier e Rébecca Dautrem, livro que serviu de inspiração para a criação do pré-texto, foi 
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escolhida como a figura que faria a condução da história. No livro, Roma Manuche é uma princesa 

mambembe que não possui reino, nem coroa, e vive viajando pelo mundo no seu monociclo que 

de desloca nos fios de energia elétrica. O livro conta histórias de princesas que não se encaixam 

no modelo de menina frágil à espera do príncipe encantado que encontramos usualmente em 

diversos produtos culturais e comerciais voltados para as crianças, como livros, campanhas 

publicitárias, filmes, brinquedos etc. A princesa mambembe, a princesa amazona e o menino 

princesa, entre outras, trazem qualidades, como a liberdade, a coragem e a força, que são 

culturalmente atribuídas aos homens em nossa sociedade. As histórias das princesas esquecidas e 

desconhecidas questionam modelos de comportamento culturalmente atribuídos aos meninos e às 

meninas. 

No contexto ficcional do projeto é Roma Manuche a personagem que, a pedido de 

Valentina e Augustus, procura as crianças da creche para que elas ajudem a convencer o tio 

Normandus de que há formas de existir diferentes daquelas impostas pelo Livro das Regras e de 

permitir outros livros no reino de Normatívia para que, por meio deles, os habitantes possam 

conhecer outros mundos. 

 

BREVE RELATO DOS QUATRO EPISÓDIOS DE PONTES DE PAPEL 

 

Em cada creche são realizados quatro episódios que ocorrem em dias diferentes. Cada 

encontro tem uma hora e trinta minutos de duração, no qual as crianças vivenciam a história 

por meio de ações dramáticas propostas pelos atores. A primeira ação de mediação entre as 

crianças e o contexto ficcional é um pacote com diversos estímulos que é entregue na creche na 

semana anterior ao início do processo de drama. O pacote, um saco colorido feito de tecido, 

contém uma carta de Valentina e Augustus para as crianças, desenhos dos dois personagens, 

diversos pedaços de anis-estrelado (que aromatiza o pacote), um pote de tinta que, conforme 

as instruções da carta deve ser usado para que as crianças coloquem suas digitais no papel no 

caso de aceitarem corresponder ao pedido de ajuda dos personagens e um objeto misterioso (que 

nas três creches foi identificado pelas crianças como um dente de dragão ou dinossauro). O 

pacote, que chega “pelo correio”, é aberto pelas crianças junto com a professora da turma 

e analisado minuciosamente. 

Na carta, Valentina e Augustus contam sobre o Livro das Regras e as restrições impostas 

por ele em seu reino. Os personagens dizem que sua amiga Roma Manuche irá até a creche na 

semana seguinte para encontrar com as crianças e pedem que cada uma leve seu livro preferido 

para este encontro. 

No primeiro episódio, antes de entrar no contexto da ficção, os atores se apresentam e 

conversam com as crianças para convidá-las a participar da história. Nas conversas é possível 

constatar o pouco contato delas com a linguagem teatral. Depois disso, os atores distribuem colares 

coloridos que representam a entrada no contexto da ficção. Nesse momento, os colares, portanto, 

passam a ser a convenção estabelecida entre os atores e as crianças para marcar as entradas e 

saídas do contexto ficcional. Após todas colocarem os colares, é introduzida a história. 

 

Vocês receberam um carta? 

Sim, da Valentina e do Augustus! 

O que a carta diz? 

Que no reino deles só tem um livro! 
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Logo após esse diálogo que busca relembrar o conteúdo da carta, chega a personagem 

Roma Manuche com a mochila nas costas, cantando e tocando seu ukelele. Roma conta para as 

crianças sobre sua amizade com Valentina e Augustus e como eles precisam de ajuda para tentar 

mudar as coisas em seu reino. Ela conta também a sua própria história: cresceu no circo e viaja 

pelo mundo com a sua mochila cheia de livros. Roma mostra para as crianças seus livros 

preferidos e as crianças mostram os delas. 

Ainda neste episódio, começam a acontecer as primeiras discussões sobre as questões de 

gênero quando Roma conta o porque de ela ter dito para a Valentina e o Augustus que elas eram as 

crianças certas para os ajudarem. A personagem mostra para as crianças diversas fotos que, 

segundo ela, comprovam a sua teoria de que o nosso mundo é ideal para repensar as regras de 

Normatívia. As fotos mostram meninos e meninas de diferentes partes do planeta brincando juntos 

de diversos tipos de brincadeiras e vestindo roupas coloridas. A medida que ela vai falando o 

nome dos seus amigos e amigas que aparecem nas fotos, porém, gera estranhamento em algumas 

crianças o fato de ter meninos de vestido e saias e brincando com brinquedos “de menina”, como 

bonecas e panelinhas. Diante da reação das crianças, Roma se mostra confusa. 

 

Me expliquem melhor... então aqui também existem coisas só de menina e só de menino? 

Onde estas regras estão escritas? Vocês também tem um livro das regras? 

Não, não temos um livro. Mas está tudo aqui dentro da nossa cabeça e a gente sabe que tem 

que obedecer.138 

 

A personagem, então, com a justificativa de que precisa entender melhor este mundo, 

propõe um jogo: ela vai tirar objetos de sua mochila e as crianças devem dizer se o objeto é 

considerado de menino ou de menina e o porquê. Este jogo gera diversas discussões e debates 

entre as próprias crianças, que nem sempre concordam com as respostas dadas pelos colegas. 

Após tirar diversos objetos da mochila, Roma diz que ainda precisa entender melhor o nosso 

mundo e, com a ajuda das crianças, pretende investigar nossas “regras” nos próximos dias para 

poder ajudar Valentina e Augustus. 

No segundo episódio, as crianças são levadas por Roma até o quarto de uma personagem 

chamada Olívia139. Olívia é uma porquinha adolescente que em sua infância, diferente de todos em 

seu mundo, não queria ser princesa. No “quarto” da personagem estão os acessórios e roupas que 

ela usava quando criança para viver papéis e personagens diferentes. As crianças, então, são 

convidadas a experimentar papéis diferentes daqueles que costumam brincar no seus cotidianos. 

O terceiro episódio busca trazer a questão do afeto e do cuidado nas relações das mães e 

dos pais com os filhos e filhas como uma responsabilidade dos dois gêneros. No contexto 

ficcional, a personagem Valentina chega ofegante na sala de aula e conta para as crianças que o 

tio Normandus descobriu sobre o plano e que, irado, estava indo de casa em casa para conferir se 

os habitantes estavam seguindo as regras do reino. 

Mas acontece que, sem ele saber, está havendo uma revolução no reino e as famílias 

começaram a vestir seus filhos com roupas de todas as cores. Com medo da reação de 

Normandus, as famílias pediram que eu e Augustus tomássemos conta de seus bebês até as coisas 

se acalmarem. 

A personagem conta que os dois trouxeram os bebês para a creche e pede a ajuda das 

crianças para tomar conta deles. Valentina leva as crianças para outra sala onde Augustus cuida 

                                                 
138 Fala de uma das crianças da Creche Maria Joaquina Peres 
139 A personagem Olívia foi trazida do livro Olívia não quer ser princesa de Ian Falconer. 
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dos bebês e de sua irmãzinha. O personagem, que leva a irmã no sling, conta que apreendeu a 

cuidar de bebês com seu pai. As crianças são convidadas por Augustus a ajudar a tomar conta dos 

bebês do reino e, assim, cada uma recebe um bebê e um sling 

Os “bebês do reino” foram feitos de pano por uma artesã especialmente para o projeto em 

três cores de pele diferentes. Uma das crianças manifestou explicitamente a importância da 

representatividade no momento da escolha: “Eu vou escolher este bebê porque ele é negro como 

eu.”140
 

Ao final deste episódio as crianças levam os “bebês” para casa para cuidar deles por dois 

dias. As questões relativas aos cuidados e afetos são discutidas com elas. Tem sido interessante 

constatar que, nesta faixa etária, meninos e meninas se mostram igualmente engajados, dispostos 

e também conscientes do que é necessário para cuidar de um bebê. 

Antes de ir embora, ainda neste episódio, Augustus sugere que as crianças mandem uma 

carta para as pessoas que cuidam delas, pois é assim que o menino se comunica com as pessoas 

que ele gosta para falar de seus sentimentos, principalmente com seu pai141. Devido a sua perda 

de memória recente, para ele escrever é uma forma de lembrar das coisas que importam. 

No quarto episódio, a questão da importância da leitura como forma de conhecer o mundo 

é retomada. Os personagens Valentina e Roma chegam preocupadas com o fato de o tio 

Normandus estar vindo até a creche atrás dos bebês. Algumas crianças demonstram medo e outras 

raiva do tio. Valentina propõe que ela se esconda junto com os bebês e que as crianças digam ao 

tio que ela não está lá. Normandus chega, pergunta sobre a Valentina e as crianças, conforme o 

combinado, respondem que não conhecem ninguém com esse nome. 

 

Valentinaaa!! Onde está a Valentina? 

Que Valentina? Não conhecemos ninguém com esse nome. 

Ah, é? Então quem são essas crianças na foto com a Valentina. 

Hum, são bem parecidos com a gente, mas não somos nós. Devem ser nossos clones.. 
142 

 

Valentina então aparece e diz que todos no reino querem mudar as regras e gostariam que 

pudessem ter muitos livros em Normatívia. O personagem Normandus, muito nervoso, diz que 

tudo precisa ficar como está e que as regras não podem ser mudadas. Com a insistência de 

Valentina, o personagem revela chorando que tem medo que outros livros entrem no reino porque 

ele na verdade não sabe ler. Ele conta que passou muito trabalho para decorar cada palavra do 

Livro das Regras. Neste momento, é visível a mudança dos sentimentos das crianças em relação 

ao personagem. Elas o consolam, o abraçam e oferecem ajuda. Incentivada pelas crianças, 

Valentina se oferece para ensinar o tio a ler. Ele se encanta com os livros que as crianças trazem 

para ele.143
 

Antes de o tio sair pela porta, Valentina faz uma última pergunta. Ela quer saber o nome 

de sua irmãzinha. Sua mãe havia revelado o nome dela apenas para Normandus em seu leito de 

morte e ele se recusava a contar para os irmãos. 

Tio, só mais uma coisa, como é o nome da nossa irmã? 

                                                 
140 Fala de uma das crianças do NDI. 
141 Esta atividade foi inspirada no livro infantil Palavra de filho de Jonas Ribeiro. 
142 Fala de uma das crianças do NDI 
143 Essa sequência de acontecimentos, que incluem os abraços no personagem Normandus e a iniciativa das 

crianças em buscar livros para mostrar para ele, aconteceram espontaneamente em todas as três creches  
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O nome é Esperanca, Valentina. É Esperança! 

 

CONCLUSÃO 

 

O projeto Pontes de Papel, ainda em andamento, busca propor reflexões sobre 

questionamentos que o coletivo considera pertinentes e importantes como: Que práticas 

pedagógicas e artísticas podem ser desenvolvidas juntos as crianças no âmbito da Educação 

Infantil em relação a leitura? Considerando o desenvolvimento motor, intelectual, psíquico e 

emocional das crianças nesta faixa etária, como proporcionar contextos de aprendizagem e 

interação com a literatura e as questões de gênero? Como propor atividades que levem em 

consideração a visão de que as crianças são sujeitos ativos na construção do conhecimento e de 

sua própria identidade? De que forma abordar de forma crítica padrões que regem as relações de 

gênero entre as crianças e delas com o mundo? 

O projeto propõe o teatro como uma forma potente de abordar a literatura e as questões de 

gênero na Educação Infantil devido a predisposição natural dos pequenos aos jogos de faz de 

conta. As dramatizações, as contações de histórias e a criação de personagens criam um contexto 

lúdico propício para que as crianças entrem em contato e aprendam sobre a linguagem literária. A 

experiência no teatro de colocar-se no lugar do outro dá a oportunidade às crianças, assim como 

na leitura, de expandir suas perspectivas sobre os temas abordados e ampliar sua visão de mundo. 

Por meio das situações propostas no contexto ficcional as crianças podem não só conhecer 

outros pontos de vista, como também olhar de forma crítica para seu próprio cotidiano. Por meio 

do processo de mediação, os atores buscam criar pontes entre as crianças e o mundo dos livros. 

Um mundo onde se é livre para criar, inventar e imaginar. 
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Resumo: A literatura infantil (LI) pode ser usada de forma lúdica para transmitir cultura, 

conhecimento e visão de mundo, possibilitando ainda o desenvolvimento da memória, da 

concentração e da criatividade, num processo interdependente onde também é promovida a 

ampliação vocabular/sinalar das crianças. No entanto, a maioria das crianças surdas não 

tem tido acesso a LI em uma língua que lhes seja acessível. As traduções de literatura para 

Libras ainda são poucas, assim como é quase ínfima a quantidade de LI traduzida e 

disponibilizada às crianças surdas tanto em casa quanto no ambiente escolar. O uso 

pedagógico das traduções em Libras de contos infantis, nas classes inclusivas, além de 

possibilitar a estas o acesso à LI em uma língua viável, pode possibilitar às crianças surdas 

e ouvintes o desenvolvimento sinalar em Libras. Assim, a partir de duas versões de traduções 

de LI para Libras dos contos Peter Pan e Gato de Botas, procuramos analisar a quantidade 

de inputs sinalares que estas promovem em crianças surdas e ouvintes, de classes inclusivas 

da primeira fase do ensino fundamental. Tal análise nos trouxe informações de há à 

necessidade de buscar mais elementos intersemióticos nas traduções literárias infantis em 

Libras, sendo que estas devem estar de acordo com a fase de desenvolvimento cognitivo e 

linguístico do púbico alvo das mesmas. A fim de que possam cumprir também seu papel 

pedagógico, ao possibilitar que os infantes tenham acesso a literatura, cultura e 

desenvolvimento sinalar de forma lúdica e prazerosa. 

Palavras-chave: Tradução. Libras. Histórias Infantis. Literatura. Surdez 

 

INTRODUÇÃO 

 

Por atuar com contação de histórias infantis, percebíamos, assim como Coelho (2000), a 

influência do conto de histórias na aquisição de novos saberes e desenvolvimento da linguagem 

infantil. A linguagem como formadora do pensamento, abrange tudo aquilo que tem significação, 

que tem valor semiótico, ou seja, é fator essencial ao desenvolvimento cognitivo da criança 

(Goldfeld, 1997). Segundo Luria e Yudovich (1987) por abranger a experiência de gerações, a 

linguagem influi no desenvolvimento infantil desde os primeiros meses de vida. 

O conto de histórias vem de uma tradição milenar, por meio da qual são passados de 

geração em geração os saberes e a cultura dos povos. Para todas as idades e níveis de linguagem, 

o conto de histórias prazerosamente pode ser usado de forma interdisciplinar ao abordar de forma 

lúdica os temas transversais
1
. 

Não obstante, com relação às crianças surdas, a “história” é diferente. Cerca de 95% destas, 

são provenientes de lares ouvintes, que não usam a Libras em seu cotidiano (NOVOGRODSKY, 

2014: MACHADO, 2008), e grande parte não tem contato com a comunidade e cultura surda. 

Para Abramovich (1997, p.16) “O primeiro contato da criança com um texto é feito 

oralmente, através da voz da mãe, do pai ou dos avós, contando contos de fada, trechos da Bíblia, 

histórias inventadas (tendo a criança ou os pais como personagens)”. Contudo, por não 

mailto:michelle.schlemper@ufsc.br
mailto:rodrigo.rosso@ufsc.br


 

 

P
ág

in
a7

2
9

 

partilharem a mesma língua de suas famílias e da sociedade em geral, a maioria das crianças 

surdas têm sido privadas do acesso ao conto dentro e fora de suas casas. Esta restrição faz com 

que sejam desprovidas da aquisição de novos saberes e do desenvolvimento da linguagem de 

forma natural como as demais crianças. Castro (2012) acredita que as: 

 

Traduções de fábulas do português para a língua de sinais possibilitará a formação de significados 

na narrativa pelos surdos, cumprindo então o objetivo das fábulas na formação do conjunto de 

valores que vão constituir os indivíduos como sujeitos inseridos em uma cultura. (CASTRO, 2012, 

p. 60). 

 

O problema que procuramos responder a partir desta pesquisa é: O acesso a literatura 

traduzida em Libras oportuniza a ampliação sinalar em crianças surdas e ouvintes em fase de 

escolarização entre 6 e 9 anos? A fim de procurar responder a esta pergunta, propomos uma 

análise comparativa entre o acesso à tradução de contos infantis em Libras já disponíveis no 

mercado e a tradução dosmesmos contos em uma linguagem que consideramos mais acessível a 

crianças em processo de alfabetização sinalar144, a fim de verificar quais traduções ao serem 

disponibilizadas no ambiente escolar, promovem mais inputs sinalares145 
às crianças. Partimos da 

hipótese que o acesso às traduções de LI em Libras, nas classes inclusivas da rede regular de 

ensino, auxilia no desenvolvimento sinalar dos alunos inseridos nestas. 

 

A INFLUÊNCIA DA TRADIÇÃO DO CONTO DE HISTÓRIAS 

 

Através dos tempos, as histórias tiveram suas versões escritas e traduzidas. Sendo 

amplamente divulgadas a partir do século XV, com a invenção da imprensa. Por sua vez, as 

traduções infantis, passaram a surgir somente no século XVII com Charles Perrault (LEITÃO, 

2011), até então, o acesso que as crianças tinham à literatura, era o mesmo dos adultos. Após 

Perrault, outros escritores como os Irmãos Grimm, Hans C. Handersan, Joseph Jacobs e Jeanne- 

Marie L., (MACHADO, 2010) voltaram sua atenção especial às crianças, iniciando o processo de 

popularização da LI. 

Abramovich (1997) e Coelho (2000) destacam que o acesso à LI atua no desenvolvimento 

da criança no tocante à compreensão de mundo, reflexão de problemas, transmissão de cultura, 

desenvolvimento cognitivo, treino da memória, desenvolvimento da criatividade e imaginação e 

desenvolvimento vocabular. De acordo com Coelho (2000) ao selecionar as histórias é necessário 

levar em conta o interesse dos alunos, faixa etária, nível linguístico, estágio psicológico, estilo do 

narrador e o objetivo deste em relação à história. Possibilitando assim que de forma natural e 

espontânea, a cada história narrada, novos conceitos possam surgir, fazendo com que o processo 

de ensino aprendizagem ocorra de forma lúdica e prazerosa para a criança. 

 

  

                                                 
144 Optamos pelo termo alfabetização sinalar, por nos referirmos à alfabetização em língua de sinais, neste caso, 

na aquisição de novos sinais em Libras. Pois tanto as crianças surdas, quanto as ouvintes das classes inclusivas 

da primeira fase no ensino fundamental, se encontram em fase de alfabetização sinalar, mesmo que muitas das 

ouvintes nas turmas pesquisadas já sejam consideradas alfabetizadas em LP. 
145 Sendo input, aquilo que entra, que é absorvido. Nesta investigação, input sinalar são os sinais que são 

abstraídos pelas crianças à medida que estas têm acesso a língua de sinais por meio das traduções de literatura 

infantil em Libras. 
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A LITERATURA EM LIBRAS NA CONTEMPORANEIDADE: O QUE EXISTE HOJE 

 

Assim como as histórias são criadas e recriadas através dos tempos e adaptadas às culturas 

as quais são inseridas, também a comunidade surda usa deste recurso para expressar sua cultura, 

transmitir seus valores, registrar suas lutas e apreciar um bom momento de prosa. Tanto as 

histórias criadas por sujeitos surdos (Tibi e Joca146, O Feijãozinho Surdo147, Casal Feliz148 
e As 

estrelas de Nata149) como as adaptadas dos contos já conhecidos mundialmente (Cinderela 

Surda150, Rapunzel Surda151, A cigarra surda e as formigas152 
e O Patinho Surdo153) entre outros, 

são exemplos de histórias que procuram registrar e retratar as dificuldades encontradas pelo 

sujeito surdo num mundo de ouvintes, e também mostrar a importância de encontrar semelhantes 

que ouvem pelos olhos e falam pelas mãos. 

De acordo com Strobel (2008, p. 56). “A literatura surda traduz a memória das vivências 

surdas através das várias gerações dos povos surdos”. Ao abordar o tema, a autora expõe que as 

produções surdas relatam histórias de vida, no enfrentamento de lutas e barreiras cotidianas, sendo 

o tema mais recorrente a dificuldade de comunicação entre surdos e ouvintes. 

A literatura surda tem sido disseminada com o auxílio de novas tecnologias que 

possibilitam o registro de vídeos em Libras. Algumas editoras como Arara Azul, LSB Video e 

SBB, têm investido na produção e tradução de literatura em Libras. Clássicos infantis como João 

e Maria154, Peter Pan155, Alice para Crianças156, Aventuras da Bíblia157, O Soldadinho de 

Chumbo158, O Gato de Botas159, e UmaAventura do Saci Pererê160, estão entre os materiais 

literários já traduzidos para Libras. 

 

A TRADUÇÃO DO CONTO DE HISTÓRIAS EM LIBRAS 

 

Podemos entender a tradução como o ato de traduzir, transformar, um texto escrito ou 

falado de uma língua fonte161 
para uma língua alvo162. Jakobson (2007, p. 67) distinguiu três 

                                                 
146 Bisol, 2001. 
147 Kuchenbecker, 2009. 
148 Couto, 2010. 
149 Klein E Strobel, 2015. 
150 Hessel, 2003. 
151 Silveira, 2005. 
152 Oliveira; Boldo, 200? 
153 Rosa, 2005. 
154 Grimm, 2011. 
155 Berrie, 2009. 
156 Carrol, 2007. 
157 SBB, 2008. 
158 Andersen, 2011. 
159 Perrault, 2011. 
160 Ramos, 2011. 
161 Língua Fonte – É a língua da qual estamos traduzindo o texto. A partir da qual será feita a tradução. Se o texto 

estiver escrito em Português, está será a língua fonte. (QUADROS, 2007, p. 9). 
162 Língua alvo – é a língua para a qual estamos traduzindo o texto. Se estivermos traduzindo um texto para a 

Língua de Sinais, está será a língua alvo. (QUADROS, 2007). 
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diferentes tipos de tradução, a saber, tradução intralingual, interlingual e intersemiótica. Para o 

autor, a tradução intralingual 

ocorre dentro da mesma língua, quando usamos como estratégia outro termo para esclarecer 

o significado de um termo desconhecido ou não compreendido por alguém, falante da mesma 

língua. A tradução interlingual, mais reconhecida e difundida com status de tradução, acontece 

entre línguas diferentes dentro do mesmo código semiótico. Como exemplo a tradução da palavra 

sol (português) para sun (inglês). Já a tradução intersemiótica segundo Jakobson (2007, p. 72), 

seria a “transposição inter-semiótica — de um sistema de signos para outro, por exemplo, da arte 

verbal para a música, a dança, o cinema ou a pintura”. 

Para Quadros (2007) a tradução sempre envolve uma língua escrita, enquanto a 

interpretação envolve apenas línguas faladas. Na tradução, o tradutor tem acesso ao texto escrito 

com antecedência, tendo tempo de perceber quais problemas linguísticos e culturais ele pode 

encontrar durante o processo tradutório, podendo escolher os melhores vocábulos/sinais para a 

tradução. 

Assim, a fim de possibilitar que o público surdo infantil compreenda o texto traduzido, 

entendemos ser interessante à utilização dos recursos de tradução intersemiótica almejados por 

Plaza (2003), na tradução dos contos de histórias em Libras. Uma vez que o visual é de suma 

importância para o indivíduo surdo, e que o é captado pelo olhar estimula ou não, a atenção da 

mente, entendemos que deveriam figurar aspectos visuais do texto como imagens, pinturas, teatro, 

entre outros recursos, nas traduções infantis em Libras. 

De acordo com Strobel (2008), uma vez que as crianças surdas tenham contato com a Libras 

desde cedo, como as demais crianças, elas teriam a possibilidade de ter suas dúvidas e 

curiosidades satisfeitas ao ter maior acesso às informações. Para Ramirez (2009): 

 

O diferencial no ensino de surdos pode residir principalmente nas formas de mediação com 

análises meticulosas da forma de estruturação e processamento do conhecimento que se dá por 

meio de uma língua viso- cinésico-gestual e uma cultura organizada visualmente (RAMIREZ, 

2009, p. 12-13). 

 

Segundo Mourão (p.16) se nas escolas onde há alunos surdos inseridos, forem 

disponibilizados materiais e LI em Libras, as crianças surdas hão de aumentar seu vocabulário 

sinalar, desenvolver a imaginação e compreensão de narrativas, construir significados, 

possibilitando que sejam desenvolvidas por fim práticas de leitura. 

Quando o educador usa como objeto pedagógico a tradução de histórias em Libras no 

ambiente escolar e promove momentos de reconto de histórias para proporcionar um feedback, 

ele possibilita aos “espectadores” além da compreensão da história, possam compartilhar novos 

“sinais”, treinem a memória e experimentem o uso da “língua” em toda a sua estrutura, pois os 

signos em si, pouco transmitem, mas dentro de um contexto, infinitas possibilidades aparecem. 

Para recontar, perguntar, responder, a criança necessita ativar a fala interna, os processos mentais 

complexos, a linguagem. 

 

COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

Nossa proposição de pesquisa pretendeu analisar a relação entre o acesso à tradução de 

histórias infantis em Libras e o desenvolvimento sinalar das crianças inseridas em classes 

inclusivas na primeira fase do ensino fundamental. 
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Assim procedeu-se a categorização dos dados coletados e a quantificação dos feedbacks 

sinalares163 
dos alunos durante o momento de acesso às traduções de contos infantis em Libras e 

da produção sinalar dos alunos surdos nos momentos de entrevista dialogada. A amostra deu-se 

a partir da coleta de atividades realizadas pelos alunos, do feedback sinalar dos alunos durante os 

momentos de acesso a tradução das diferentes versões dos contos traduzidos, a saber Peter Pan e 

Gato de Botas e da produção sinalar dos alunos surdos durante os momentos de entrevista 

dialogada. 

Observação e anotação: Num primeiro contato com as turmas, foram observados e 

registrados o comportamento e interação dos alunos surdos com os ouvintes em classe a fim de 

verificar o nível de comunicação e desenvolvimento sinalar dos sujeitos da pesquisa. Também 

foram observadas, a partir das filmagens realizadas, a atenção, interesse e interação dos alunos 

surdos durante os momentos de acesso as diferentes traduções. Pudemos perceber que tínhamos 

o desafio de analisar 3 crianças surdas, inseridas em classes ouvintes, provenientes de realidades 

sociais e familiares parecidas. V, J e K estavam em processo de aquisição sinalar164, e 

comunicavam-se com os colegas principalmente por meio da apontação. Nascimento esclarece 

que a criança surda, “que não tem nem a língua oral e nem a língua de sinais, faz uso do gesto 

de apontar por um 

tempo mais prolongado para comunicar seus desejos e necessidades, por falta de um sinal 

ou palavra que os substitua” (2010, p. 69). 

No entanto J faltou a um dos momentos de acesso a tradução e não quis participar das 

entrevistas dialogadas, impossibilitando que ele fosse incluso na amostragem relativa aos alunos 

surdos. 

Os vídeos das traduções em Libras: Primeiramente foram então apresentadas as 

traduções dos contos Peter Pan e O Gato de Botas traduzidos para Libras pela Editora Arara 

Azul. A turma A teve acesso a tradução de Peter Pan e a turma B a tradução dO Gato de Botas. 

Todavia, como ainda não há diversas versões de tradução infantil em Libras dos contos clássicos 

para podermos analisar quais tipos de traduções promovem mais inputs sinalares em crianças em 

fase de escolarização, propomos a edição de uma tradução em linguagem infantil em Libras, de 

cada um dos contos selecionados, para podermos fazer tal analise. Desta forma, foram produzidas 

e editadas duas novas traduções em Libras dos contos Peter Pan e O Gato de Botas a partir dos 

contos em Língua Portuguesa (LP) do Livro “Grandes Clássicos” da editora Libris. 

Com relação às traduções da Arara Azul, pudemos perceber com base no tipo de leitura 

interativa das traduções que apresentavam textos extensos, mistura de textos LP e Libras na 

mesma tela, necessidade motricidade virtual, o tempo das traduções, o tamanho da tela do 

tradutor, e os recursos visuais utilizados que tais traduções não foram criadas para crianças surdas 

em fase de escolarização e aquisição sinalar. Lembramos que segundo Novogrodsky (2014) a 

grande maioria das crianças surdas, por serem provenientes de lares ouvintes passam a ser 

expostas à Língua de sinais somente quando iniciam o processo de escolarização. Portanto para a 

edição das traduções infantis foram retirados os textos em LP da história, deixando apenas as 

imagens que compartilhavam o espaço com o tradutor à medida que o texto era traduzido. Com 

tal característica, o tradutor divide o espaço da tela com a imagem e o texto em Libras corre, à 

medida que a história é traduzida. 

                                                 
163 Feedback: tratasse de comentários, experiências, parecer. É a reação a um estímulo. Da mesma forma, o 

feedback sinalar é a reação em sinais a partir de um estimulo linguístico, também em Língua de Sinais  
164 Aquisição de sinais, ou seja, da Língua de Sinais/Libras. Os três alunos surdos eram provenientes de lares 

ouvintes que não utilizavam a Libras em casa. Todos tiveram acesso a Libras a partir do ambiente escolar . 
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Por meio da análise das filmagens realizadas nos momentos de acesso as traduções, 

podemos fazer a comparação do feedback sinalar das crianças surdas e ouvintes, a partir de cada 

tipo de tradução, com a finalidade de perceber qual promoveu mais inputs sinalares nas crianças. 

O Feedback sinalar a partir das diferentes traduções: Por meio do acesso a tradução 

infanto-juvenil em libras do conto Peter Pan, pudemos perceber os seguintes comportamentos 

nas crianças da turma A. K, logo de início demostrou seu desinteresse pelo conto e durante toda 

a história, mostrou-se inquieto, descontente, procurando a atenção dos colegas por meio de suas 

atitudes. Quanto aos demais alunos, percebemos de início um certo interesse e curiosidade com 

relação a como seria a tradução de um conto em Libras. A medida que a tradução transcorria, 

algumas crianças instintivamente faziam feedback sinalar do que estavam assistindo. Não 

percebemos em K, nenhum input sinalar. No entanto, a partir de 4 minutos de tradução alguns 

começaram a demostrar inquietação, o que foi aumentando à medida que o tempo passava. 

Diversas vezes as crianças liam o texto em LP, deixando de prestar atenção a sinalização do texto. 

Na análise dos vídeos percebemos que oito (8) dos alunos realizaram feedback sinalar em 

diferentes momentos. Os quais às vezes se referia a um sinal, outra vezes, se referia a sequência 

de sinalização do tradutor. Lembramos que durante o acesso a esta tradução K não produziu 

nenhum feedback sinalar. 

No segundo encontro com a turma A; esta teve acesso a tradução infantil do conto O Gato 

de Botas. Podemos perceber que K ficou sentado em seu lugar durante toda a tradução, 

acompanhando a mesma com atenção, mesmo em momentos que os colegas estavam distraídos. 

K demonstrou “cansaço” apenas no fim do conto. Pode-se perceber por meio das filmagens 4 

momentos em que K realiza feedback sinalar, o que não ocorreu durante o acesso a primeira 

tradução. Também durante o acesso a esta tradução, alguns alunos produziram feedback sinalar. 

Percebemos uma maior atenção por parte dos mesmos durante todo o tempo de tradução, sendo 

poucos os alunos e apenas em alguns momentos que se distraiam. 

Com relação a turma B, a primeira tradução a que a turma teve acesso foi do conto O gato 

de Botas da Editora Arara Azul. Podemos perceber que durante a tradução do conto, os alunos 

não ficaram quietos, saindo do lugar, brincando de jogar o “penal” para cima, colocando a mão 

na frente do retroprojetor, etc.... As crianças ouvintes logo no início solicitaram para colocar o 

som, “para ficar mais fácil de entender”, e diversas vezes procuram acompanhar o texto em LP, 

o que fez com que não acompanhem a sinalização do tradutor. V e J, saíram do lugar e sentaram-

se ao lado da pesquisadora. No entanto, pouco olharam ou prestaram atenção a tradução. Foram 

percebidos pouquisimos feedbacks da turma para esta tradução. Não conseguimos observar 

nenhum feedback sinalar em J, enquanto em V conseguimos perceber dois momentos, um em que 

sinaliza menino e outro que sinaliza rei. 

No segundo encontro onde foi apresentada a tradução infantil de Peter Pan, para a turma 

B. V, diferente de outros momentos da pesquisa, ficou atento durante toda a tradução. Interagindo, 

apontando, comentando o que lhe chamava a atenção, produzindo feedbacks sinalares. A postura 

corporal, a apontação e o feedback sinalar captados demostram que V, gostou e participou deste 

momento de acesso a literatura mais que seus colegas ouvintes. Com relação a turma de V, foram 

percebidos poucos Feedbacks sinalares, que ocorreram mais no inicio da tradução. Mesmo assim, 

diferente da primeira tradução, nesta não houve troca de lugares, penais voando, ou crianças 

brincando. A maior parte do tempo todos acompanhavam a tradução e quando esta acabou, uma 

criança falou: Já acabou? J faltou a aula neste dia. 

Com base na análise das filmagens realizadas durante o acesso as traduções, pudemos 

perceber que a versão infantil produziu mais inputs sinalares nos alunos, tanto surdos quanto 

ouvintes. As professoras de V e K, também realizaram feedback sinalar em diversos momentos 

em ambas as traduções. Percebemos também que as crianças que mais produziam feedback sinalar 
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foram os amigos mais próximos dos alunos surdos. Tais atitudes apontam que o contato com a LI 

traduzida para Libras promovem feedbacks sinalares em surdos e ouvintes, sejam estes crianças 

ou adultos. 

Atividades: A fim de verificar o vocabulário sinalar das crianças alcançadas pela 

investigação, foi realizada antes e após cada tradução uma atividade, onde a procuramos verificar 

os sinais que as crianças não conheciam antes e que passaram a conhecer a partir do acesso as 

traduções. 

Por meio da analise das atividades pudemos verificar que as crianças tiveram ganho sinalar 

após ao acesso de ambas as traduções, sendo que um maior ganho por meio das propostas de 

tradução infantil. K, após a tradução do Gato de Botas acertou todos os sinais apresentados, 

enquanto após o acesso a primeira tradução ele acertou 33% dos sinais. V por sua vez, após a 

tradução de Peter Pan, acertou 50%, dos sinais, sendo que na tradução do Gato de Botas ele se 

negou a fazer as atividades. 

Entrevista dialogada: A partir das entrevistas dialogadas com os alunos surdos - que 

ocorriam individualmente - após o acesso a cada tipo de tradução pode-se observar a produção 

sinalar dos mesmos em relação a cada tradução assistida. Por meio das respostas e produção 

sinalar dos mesmos, procuramos verificar se o vocabulário utilizado na tradução oportunizou 

ampliação sinalar das crianças evidenciando a compreensão dos acontecimentos na história. 

Como dito anteriormente, J não quis participar das entrevistas dialogadas. Assim analisamos as 

entrevistas com K e V. 

K não demostrou grande interesse pelos livros ou literatura disponibilizados, pegando 

apenas o que era instigado por nós. Nos informou que não gostava muito de livros, que tinha 

pouco em casa “por que não tinham dinheiro para comprar” (sinalização do aluno). Após a 

tradução de Peter Pan, na entrevista dialogada podemos tecer as seguintes considerações a 

respeito de K. Ao apresentarmos uma a uma as imagens dos personagens e questionamos se K 

lembrava da história que havia assistido, percebemos que ele não sabia os sinais dos personagens, 

procurando descreve-los ou escolhendo um sinal que pudesse ter relação com a imagem. Como 

exemplo sinalizando “PEIXE” para “SEREIA”, sendo que para duas das imagens ele optou por 

não sinalizar nada. Já após a tradução dO Gato de Botas – linguagem infantil, percebemos que K 

reconheceu os sinais de todos os personagens apresentados. Com relação às cenas apresentadas 

K também apresentou melhor produção sinalar, mesmo não tendo aceitado falar de todas as cenas. 

Por sua vez V, logo no primeiro encontro pegou livros e folheou-os, quando encontrava 

alguma cena que lhe chamava a atenção ele nos mostrava, descrevia ou sinalizava. V, quase não 

tinha libras, usava poucos sinais soltos, muita apontação e descrição. Após a tradução dO Gato 

de Botas, V não sabia os sinais dos personagens do conto, fazendo a descrição dos mesmos ou 

usando da apontação para mostrar que sabia do que a imagem se tratava. Como exemplo, ao 

mostrarmos a imagem da bota, V apontou para seu sapato, andou e pulou, enfatizando o calçado. 

Já na entrevista dialogada que ocorreu após a tradução em infantil de Peter Pan percebemos que 

V havia “gravado” os sinais dos personagens que mais lhe chamaram a atenção, acertando 50% 

dos sinais. 

A análise das entrevistas dialogadas nos permitem observar que K e V, tiveram maior 

reconhecimento e produção sinalar a partir do acesso as traduções em infantis dos contos Peter 

Pan e Gato de botas. 

Os dados coletados e obtidos através do feedback sinalar durante o acesso aos diferentes 

tipos de tradução, a realização das atividades antes e após cada tradução e as entrevistas 

dialogadas, entendemos sim, que há a necessidade de se criarem traduções em linguagem infantil, 

propicia às crianças em fase de escolarização, a fim de possibilitar a estas o desenvolvimento 

sinalar de forma lúdica enquanto lhes possibilita o acesso ao maravilhoso mundo literário. 

CONCLUSÃO 



 

 

P
ág

in
a7

3
5

 

 

Ao final desta pesquisa percebemos que ainda há muito caminho a ser percorrido na busca 

por estratégias de tradução de Literatura infantil em Libras, que possam promover às crianças 

surdas desde a mais tenra idade o acesso ao mundo literário em sua língua natural. Traduções que 

possam aceder ao desenvolvimento sinalar, cultural e cognitivo enquanto proporcionam 

momentos de lazer e refúgio. 

Entendemos que alcançamos por meio desta investigação nossos objetivos de proporcionar 

o acesso as traduções em Libras dos contos O Gato de Botas e Peter Pan aos envolvidos na mesma, 

e a partir deste acesso analisar quais tipos de tradução infantil promoveram mais inputs sinalares. 

Ademais, esta, nos possibilitou testar a hipótese previamente levantada de que: sim, as traduções 

de LI em Libras podem ser utilizadas nas classes inclusivas da rede regular de ensino a fim de 

possibilitar o desenvolvimento sinalar dos alunos envolvidos, enquanto promove aos alunos 

surdos o ingresso no mundo literário. No entanto como as traduções de LI em Libras atualmente 

disponíveis no mercado editorial não são apropriadas a crianças em fase de desenvolvimento 

sinalar, existe a necessidade latente de se traduzir para uma linguagem mais acessível a estas 

crianças os clássicos da LI. 

Deixamos em aberto muitas questões, como por exemplo, quais seriam as estratégias de 

edição e tradução mais relevantes no processo das traduções de LI em Libras. Que outras 

estratégias de tradução poderiam ser utilizadas a fim de promover inputs sinalares e leitura visual 

pelos alunos surdos em fase de escolarização? 

Esperamos que resultados desta pesquisa, possa oportunizar a melhoria de qualidade de 

vida literária das crianças surdas, estejam elas inseridas ou não na rede regular de ensino. E aos 

educadores, envolvidos em seu processo de ensino/aprendizagem, novas estratégias que 

possibilitem o desenvolvimento sinalar destas crianças, enquanto se respeita sua diferença 

linguística e cultural. 
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Resumo: Os percursos da Educação Infantil como direito social das crianças de 0 a 5 anos 

foram delineados em um contexto complexo, contraditório, carregado de interpretações 

preconceituosas. Contudo, nas últimas décadas, o atendimento na Educação Infantil vem se 

redesenhando, resultado do seu reconhecimento nas políticas públicas brasileiras. Em 

virtude disso, as escolas que atendem a primeira fase da Educação Básica têm 

experimentado um intenso processo de resignificação das práticas e das teorias a respeito 

da formação de leitores. Nesse contexto, temos o seguinte questionamento: É da natureza da 

atividade docente recorrer ao conjunto de práticas que buscam articular a leitura e a 

literatura infantil no desenvolvimento de crianças de 3 a 5 anos? Cremos que o uso da 

literatura no cotidiano escolar fortalece a mediação da prática pedagógica como prática 

social concreta. Assim, nosso objetivo é descrever as práticas pedagógicas voltadas para o 

ensino da leitura por meio da literatura infantil em salas de aula que atendem crianças de 3 

a 5 anos de idade. Queremos discutir a leitura como um instrumento simbólico que contribui 

para a transformação da sociedade via desenvolvimento do pensamento crítico. A 

metodologia é qualitativa, descritiva de estudo de campo. Nas considerações finais 

observamos que o conjunto de práticas exercidas pelos professores pesquisados recorre ao 

uso da literatura infantil, promovendo diversas e oportunas possibilidades de formação de 

leitores no âmbito escolar, contribuindo como um ato político. É da própria natureza da 

atividade docente considerar que o desenvolvimento das crianças de 3 a 5 anos está 

vinculado às práticas que buscam articular a leitura e a literatura infantil na Educação 

Infantil, tendo as práticas de mediação fomentadas pelas perspectivas teóricas e 

metodológicas. 

Palavras-chave: Educação Infantil. Leitura Literária. Práticas Pedagógicas.Introdução 

 

O interesse em abordar, neste trabalho, o conjunto de práticas no contexto da Educação 

Infantil, decorrente da articulação entre leitura e literatura infantil, partiu do seguinte 

questionamento: É da natureza da atividade docente recorrer ao conjunto de práticas que buscam 

articular a leitura e a literatura infantil no desenvolvimento de crianças de 3 a 5 anos? Sabemos 

que os percursos da Educação Infantil como direito social das crianças de 0 a 5 anos foram 

delineados em um contexto complexo, contraditório, carregado de interpretações preconceituosas. 

Contudo, nas últimas décadas, o atendimento na Educação Infantil vem se redesenhando e com 

isso se redesenha, também, o perfil do professor que atua na Educação Infantil, podendo ser 

resultado do reconhecimento das políticas públicas brasileiras. 

Em virtude disso, as escolas que atendem a primeira fase da Educação Básica têm 

experimentado um intenso processo de resignificação das práticas e das teorias a respeito da 

formação de leitores. Nesse contexto, temos o seguinte objetivo: descrever as práticas 

pedagógicas voltadas para o ensino da leitura por meio da literatura infantil em salas de aula que 

mailto:elizane.nunes@unir.br
mailto:nairgurgel@uol.com.br
mailto:josuecarvalho.filho@gmail.com
mailto:grace_souza@uol.com.br
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atendem crianças de 3 a 5 anos de idade. Cremos que o uso da literatura no cotidiano escolar 

fortalece a mediação da prática pedagógica como prática social concreta. 

Iniciamos este trabalho com uma breve contextualização da construção das práticas da 

Educação Infantil, seguimos realizando uma aproximação do perfil profissional com o 

desenvolvimento dos professores da educação infantil e finalizamos com uma abordagem das 

práticas com a literatura infantil na educação de crianças de 3 a 5 anos de idade. A metodologia 

é qualitativa, descritiva de estudo de campo. O instrumento de coleta de dados foi um questionário 

com 5 perguntas objetivas sendo complementadas por justificativas, o que oportuniza ouvir as 

vozes dos 11 professores envolvidos nessa pesquisa. A pesquisa de campo foi realizada em 3 

escolas públicas que atendem a Educação Infantil no município de Porto Velho- RO, localizado 

na Região Norte do Brasil. As categorias de análise foram escolhidas a priori, ou seja a) Perfil 

Profissional, b) Desenvolvimento Profissional, c) Práticas Pedagógicas. 

Nas considerações finais, observamos que o conjunto de práticas exercidas pelos 

professores pesquisados recorre ao uso da literatura infantil, promovendo diversas e oportunas 

possibilidades de formação de leitores no âmbito escolar, contribuindo como um ato político. É 

da própria natureza da atividade docente considerar que o desenvolvimento das crianças de 3 a 5 

anos está vinculado às práticas que buscam articular a leitura e a literatura infantil na Educação 

Infantil, tendo as práticas de mediação fomentadas pelas perspectivas teóricas e metodológicas, 

ou seja, o desenvolvimento pessoal, profissional e institucional dos professores permeados pela 

práxis pedagógica do cotidiano da Educação Infantil. 

 

BREVE CONTEXTO DA CONSTRUÇÃO DAS PRÁTICAS 

NA EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL 

 

A construção das práticas na educação infantil foi fortemente marcada pela inserção da 

mulher no mercado de trabalho. Oliveira (2011), ao abordar a intensificação da urbanização e 

industrialização no início do século XX e a aceleração da mudança da estrutura econômica agrária 

pela estrutura produtiva, relata que “como a maioria da mão de obra masculina estava na lavoura, 

as fábricas criadas na época tiveram que admitir grande número de mulheres no trabalho.” 

(OLIVEIRA, 2011, p. 95). 

Desde então houve muitas lutas e reivindicações. Até que em “1923, a primeira 

regulamentação sobre o trabalho da mulher previa a instalação de creches e salas de amamentação 

próximas do ambiente de trabalho.” (OLIVEIRA, 2011, p. 97). No entanto, o que inicialmente 

parece ser um ganho, logo mostrou a sua realidade: 

 

O trabalho com as crianças nas creches tinha assim um caráter assistencial – protetoral. A 

preocupação era alimentar, cuidar da higiene e da segurança física, sendo pouco valorizado um 

trabalho orientado à educação e ao desenvolvimento intelectual e afetivo das crianças. 

(OLIVEIRA, 2011, p. 101) 

 

Importante destacar que esse tipo de educação assistencialista – protetoral, desvinculado 

da questão pedagógica, social e afetiva que permeou a construção das práticas na creche e a 

contextualização histórica da pré- escola como estratégia na prevenção do fracasso escolar no 

ensino fundamental, causou dois graves problemas que tem perdurado na educação da criança 

pequena. 
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A educação da criança pequena envolve simultaneamente dois processos complementares e 

indissociáveis: educar e cuidar. [...] O que se tem verificado, na prática, é que tanto os cuidados 

como a educação têm sido entendidos de forma muito estreita. [...] Quando se trata de crianças 

das classes populares, muitas vezes a prática tem se voltado para as atividades que têm por 

objetivo educar para a submissão, o disciplinamento, o silêncio, a obediência. De outro lado, mas 

de forma igualmente perversa, também ocorrem experiências voltadas para o que chamo de 

“escolarização precoce”, igualmente disciplinadoras, no seu pior sentido. (BUJES, 2001, p. 16). 

 

Nesse contexto, a falta de compreensão do professor entre o cuidar e educar na Educação 

Infantil e suas duas modalidades de atendimento como elementos indissociáveis tem contribuído 

para práticas dicotômicas e descontextualizadas. 

 

Historicamente a creche se vincula à história da mulher trabalhadora, ao mundo do trabalho. A pré 

- escola, por sua vez, apresenta-se, na História da Educação, como um atendimento público 

sistematizado, e no caso brasileiro, de maneira geral, como estratégia na prevenção do fracasso 

escolar, sendo um período de preparação à escola formal obrigatória. (GOMES, 2013, p. 23) 

 

No esforço de salientar esses dois atendimentos históricos–sociais que constituem a 

Educação Infantil de forma interdependentes, defendemos que já é o momento de 

compreendermos a importância da Educação Infantil na vida das crianças na contemporaneidade. 

Ou seja, embora esse primeiro nível da educação básica tenha se desenhado por uma educação 

assistencialista, hoje vivemos outros momentos e, na atualidade, a Educação Infantil já conquistou 

o seu espaço e sua legislação. 

 

O atendimento em creches e pré-escolas como um direito social das crianças se concretiza na 

Constituição de 1988, com o reconhecimento da Educação Infantil como dever do Estado com a 

Educação [...]. A partir desse novo ordenamento legal, creches e pré- escolas passaram a construir 

nova identidade na busca de superação de posições antagônicas e fragmentadas, sejam elas 

assistencialistas ou pautadas em perspectiva preparatória a etapas posteriores de escolarização. [...] 

A Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) regulamentado esse 

ordenamento, introduziu uma série de inovações em relação à Educação Básica, dentre as quais a 

integração de creches nos sistemas de ensino compondo, junto com as pré- escolas, a primeira 

etapa da Educação Básica. [...]. PNE, Lei nº 10.172/2001, que estabeleceu metas decenais paa que 

no final do período de sua vigência, 2011, a oferta da Educação Infantil alcance 50% das crianças 

de 0 a 3 anos e 80% das de 4 e 5 anos, metas que ainda persistem como um grande desafio a ser 

enfrentado pelo país. [...] As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(Resolução CNE/CEB nº 1/99 e Parecer CNE/CEB nº22/98) foram fundamentais para explicitar 

princípios e orientações para os sistemas de ensino na organização, articulação, desenvolvimento 

e avaliação de propostas pedagógicas. [...] Novos desafios foram colocados para a Educação 

Infantil, exigindo a reformulação e atualização dessas Diretrizes. [...] A Resolução nº 5, de 17 de 

Dezembro de 2009 fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. (BRASIL, 

2013, p. 81, 82, 97) 

 

Nesse quadro e, principalmente, nessa ocasião, buscamos no professor o sujeito 

transformador da realidade e das práticas antes excludentes, autoritárias, arcaicas e 

desumanizadoras para uma prática que valoriza, interage, encoraja, fantasia, compartilha, inclui 

e humaniza. 

 

UMA APROXIMAÇÃO DO PERFIL COM O 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

É possível perceber algumas razões que justificam, de antemão, a abordagem sobre a 

aproximação do perfil com o desenvolvimento do professor da Educação Infantil. 
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O professor como o profissional responsável pela educação-cuidado de crianças pequenas em 

creches e pré – escolas, temos o desafio de qualificar o perfil desse profissional na área da 

Educação e no âmbito da educação básica, reconhecendo a complexidade da formação de crianças 

pequenas em ambientes coletivos. (GOMES, 2013, p. 25) 

 

Diante dessa reflexão, podemos dizer que o grande desafio que se apresenta é a qualificação 

do professor da educação infantil. Nesse sentido, fomos a campo pesquisar a formação dos 

professores de Educação Infantil no município de Porto Velho/RO. Notamos que, assim como 

Gomes (2013), o resultado foi a totalidade dos sujeitos pesquisados ser do gênero feminino e 

graduadas em Pedagogia. Nesse sentido, trazemos a referida autora para corroborar conosco na 

justificativa desse resultado. 

 

Para as educadoras de creche, a dimensão de gênero também se apresenta em decorrência- entre 

outros fatores por elas manifestados da origem da instituição. As creches surgiram como uma 

necessidade imposta pelas transformações do mundo do trabalho, pelo aumento da capacidade de 

emprego das mulheres e pela necessidade de local seguro para a guarda e proteção das crianças na 

ausência dos pais. Além desses, outros fatores, como a grande vulnerabilidade das crianças muito 

pequenas e a proximidade com a família, concorrem para a dimensão de gênero, para o fato de a 

maioria das educadoras ser do sexo feminino. (GOMES, 2013, p. 116) 

 

Ao que parece, esse campo profissional está de certa forma, inerente ao gênero feminino. 

Assim, o resultado de todas serem formadas em Pedagogia também não é por acaso. A opção pelo 

curso de Pedagogia “[...] apresenta-se como uma possibilidade de inserção profissional no 

trabalho docente com crianças pequenas”. (GOMES, 2013, p. 128). A existência dessa afinidade 

tridimensional entre pedagogia, mulher e a educação de crianças, ao nosso ver, além de ser o tripé 

para a formação da identidade docente, soma-se ao comum acordo do desenvolvimento pessoal, 

profissional e institucional das professoras da Educação Infantil. 

 

Os processos de desenvolvimento do professor devem ser considerados com interligados: o 

desenvolvimento pessoal (produzir a vida do professor), o desenvolvimento profissional (produzir a 

profissão docente) e o desenvolvimento organizacional/institucional (produzir a escola). (NÓVOA, 

1992, p.80) 

Nesse caso, se tais desenvolvimentos são conectados, como o autor acima confirmou, um 

dado preocupante é o fato de mais de 90% das professoras pesquisadas não possuírem 

especialização lato sensu na área da Educação Infantil, conforme ilustrado no quadro a seguir: 

Insurge desses dados a preocupação por possuírem, as participantes do estudo, apenas a 

formação específica para aturarem na educação básica. Porém, segundo o desenvolvimento 

profissional para ser professor da Educação Infantil, não parece ser o suficiente, visto que o Brasil 

herdou/adotou o modelo de formação dos países do sul. “A Espanha apresenta-se como o país 

que dedica menor tempo à formação prática, sendo o Brasil herdeiro dessa tradição” (GOMES, 

2013, p. 51). 

No que diz respeito à formação continuada, Kramer (2005) constatou em uma pesquisa no 

Rio de Janeiro professores em condições de tutela por programas de formação descontínuos, 

esporádicos com característica de gestão fragmentada e centralizadora, o que não contribui para 

uma formação crítica. A mesma autora ainda conclui que “a formação dos profissionais de 

educação infantil é condição para a democratização da educação infantil no Brasil”. (KRAMER, 

2005, p. 52). 
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Figura 1 - Quadro referente à atuação na Educação Infantil e formação profissional 

Fonte: Questionário de pesquisa de Campo (2016) 

 

Portanto, para que possamos atingir o nível desejado para os professores que exercem suas 

práticas no âmbito da Educação Infantil, faz-se necessário um investimento no perfil profissional 

desses docentes. Nesse cenário, enfatizamos uma “articulação entre o trabalho docente, o 

conhecimento e o desenvolvimento profissional do professor, como possibilidade de postura 

reflexiva e dinamizada pela práxis”. (LIMA, 2001, p. 30). Parece ficar manifesto nesse caso 

 
[...] acreditar que professores (as) de educação infantil sejam capazes de exercer a autonomia de 

seu processo formativo pressupõe mudanças conceituais e de condições objetivas de trabalho 

com todas as instituições e segmentos diretamente envolvidos; com a universidade, trazendo e 

levando questões práticas para a investigação teórica e as teorias, por sua vez, encontrando suas 

raízes nas práticas, e com as políticas governamentais, no reconhecimento do papel social dos 

profissionais da educação, especialmente de professores que atuam em creches e pré-escolas. 

(GOMES, 2013, p. 53) 

 

Cabe ainda ressaltar que as professoras participantes, na maioria, já atuam há um bom 

tempo na Educação Infantil (Quadro 1), o que indica que buscar a autonomia no seu próprio 

processo formativo é uma tarefa possível, da natureza da sua própria prática, pois a experiência 

da práxis docente torna- se um contributo para que aconteça as mudanças conceituais e objetivas 

de trabalho. Nesse contexto, faremos um recorte específico nos trabalhos pedagógicos sustentados 

na literatura infantil, problematizando essa prática, baseados na advertência: 

 
A realidade escolar tem revelado que o contato da criança com a obra literária é questionável em 

diversos aspectos. Com hora marcada (quase sempre quando as crianças voltam do recreio e estão 

“agitadas”), esse contato costuma ser feito sob uma série de recomendações como “cuidado para 

não rasgar”, “não pode colocar no chão”, “não pode sujar”. Desse modo, ao invés de intermediar 

uma relação de prazer entre a criança e o livro, a escola patrocina momentos de tensão em que o 

aluno sente-se intimado diante do material de leitura. (MAIA, 2007, p. 87) 

Prof ATUA NA ED. 

INF. 

ATUA NA ESC. MAGIST. GRAD. ESPEC. Mestrado 

P-1 2 meses 2 meses ----- PED ------ ---------- 

P-2 1 ano 2 meses ---- PED ------ --------- 

P-3 1 Ano 1 Ano ---- PED ------ -------- 

P-4 4 Anos 4 Anos ---- PED Orient. e Sup. --------- 

P-5 4 Anos 4 Anos MAG PED Psicopedagogia --------- 

P-6 5 anos 3 anos ---- PED Gest Educ. 

Metod. do Ens. Sup. 

 

-------- 

P-7 5 anos 5 anos ---- PED ------- -------- 

P-8 6 anos 6 anos ---- PED Supervisão e 

Orientação 

Ciência da 

Educação 

P-9 6 anos 3 anos ----- PED Ed. Infantil ------- 

P-10 17 anos 17 anos MAG PED Sup. e Insp. Escolar ------ 

P-11 20 anos 14 anos MAG PED --------- -------- 
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Diante dessa realidade medíocre de leitura na escola, sugerimos, a título de mudanças 

conceituais e objetivas de trabalho, um processo de ensino e aprendizagem que busca a mediação, 

a troca, o compartilhamento e a concepção sociointeracionista. 

 
Antes de mais nada, gostaria de dizer que trabalho com a concepção sociointeracionista sobre 

como a criança aprende, ou seja, acredito que este processo se dá através da interação com o meio: em 

se tratando de literatura e leitura isso acontece por meio das interações que ocorrem entre as crianças, 

entre elas e os adultos, entre os adultos. (CRAIDY e KEARCHER, 2001, p. 82) 

 

Nesse sentido, o ponto crucial para a mudança no processo formativo da Educação Infantil 

com a literatura infantil é proporcionar um contexto harmonioso entre literatura e leitura de 

mundo, baseado na integração dos saberes como uma ação recíproca entre as capacidades e as 

habilidades intelectuais, emocionais, corporais e sócios culturais das crianças e dos professores. 

Para uma melhor compreensão dessas ideias na prática, no chão da escola, fomos a campo 

conhecer a concepção de professores da Educação Infantil. Inicialmente, realizamos a seguinte 

pergunta: Você acredita que é possível formar leitores desde a educação infantil? Em suas 

respostas, 100% das pesquisadas responderam SIM, é possível formar leitores desde a educação 

infantil e deve ser incentivado pelo professor muito cedo, o que pode ser aferido por algumas 

justificativas das docentes pesquisadas. 

 
(P-1) O incentivo desde cedo com a leitura é de grande importância para que essa criança se torne 

leitor assíduo futuramente. 

 (P-2) É possível com incentivo na sala de aula e dando continuidade em casa. 

 (P-4) É um momento de formação de bons hábitos, de descobertas, com exercício diário a prática 

vai ser prazerosa. Se tiver um significado para a criança ela vai lembrar e levar para vida toda. 

 (P-6) Quando a criança ouve, aprende a gostar e desenvolve interesse pela leitura. A criança deve 

entender que a leitura é algo prazeroso. Quanto mais cedo se começa a ler maiores são as chances 

de se tornar um leitor assíduo. 

 (P-7) Porque ler é um hábito que se adquire desde cedo e principalmente pela imitação. Somente 

um leitor pode estimular crianças a serem leitoras. 

 (P-11) Incentivando a criança através da contação de histórias, atividades lúdicas que desperta a 

curiosidade e o interesse pelos livros, pelo manuseio de livros ilustrados, onde as mesmas possam 

explorar as imagens e usar sua imaginação, mesmo sem saber ler convencionalmente. 

(QUESTIONÁRIO, 2016) 

 

Decorre dessas justificativas que as docentes pesquisadas acreditam que é na primeira 

infância que a criança deve ser incentivada à leitura e as atividades lúdicas despertam a 

curiosidade e o interesse pelo hábito de ler. Um dado interessante extraído dessa pesquisa está na 

afirmação da docente (p. 7): “Somente um leitor pode estimular crianças a serem leitoras” 

(QUESTIONÁRIO, 2016). 

Essa afirmação sugere que professores leitores tem a função de estimular as crianças da 

educação infantil ao hábito à leitura. A partir dessa afirmativa, indagamos às pesquisadas: Você 

gosta de fazer leituras? As respostas demonstraram que 100% das docentes estudadas 

responderam que SIM, gostam de fazer leituras em sala de aula. Em suas justificativas 

destacamos: 

 
(P-1): Pois somos beneficiados por este recurso que favorece o desenvolvimento e o conhecimento 

do indivíduo. 

(P-2): Faz parte da rotina. 
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(P-8): Quando você ler você fica informada e por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo, 

e quando isso não é feito você tem que acreditar em tudo o que falam pra você. 

(P-10): Se queremos que o nosso aluno conquiste a independência no ato de ler, precisamos 

orientar sua leitura na fase inicial para que ele entenda como proceder nas tarefas de construção 

de sentidos nos textos que forem aparecendo em seu percurso escolar e de vida. Adoro ler para 

aprofundar meus conhecimentos e para me divertir. (QUESTINONÁRIO, 2016) 

 

Extraímos das justificativas das pesquisadas que a leitura é parte do trabalho do docente de 

educação infantil, ou seja, está na rotina diária e tem favorecido o desenvolvimento das crianças, 

conforme fala da professora (P- 10), “precisamos orientar sua leitura na fase inicial para que ele 

entenda como proceder nas tarefas de construção de sentidos nos textos que forem aparecendo 

em seu percurso escolar e de vida”. (QUESTIONÁRIO, 2016). 

 
[...] isso deve ser feito na vivencia cotidiana com parceiros significativos, quando modos de 

expressar sentimentos em situações particulares, de recordar de interpretar a história, de 

compreender um fenômeno da natureza transmitem à criança novas maneira de “ler” o mundo e a 

si mesma. Por exemplo, ela aprende a diferenciar um avião de um helicóptero, a ligar e a desligar 

o rádio e a televisão, a interessar-se por músicas, livros de história [...] porque esses elementos 

fazem sentido para aqueles que com elas convivem e que, pelo que fazem desses objetos culturais, 

lhe apontam sentidos, em uma relação chamada de ensino, ou seja apontar signos. 

 

Os signos que a autora mencionou fazem referência aos valores trabalhados na educação 

infantil a partir da leitura. Nessa fase, diz respeito à realidade em que esse aluno vive e contrasta 

o real e o imaginário. Diante disso, a abstração dos conhecimentos por parte dos alunos pode e 

deve decorrer de um trabalho pedagógico do professor mediado pela leitura dentro da sala de aula. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse trabalho buscou responder ao seguinte questionamento: É da natureza da atividade 

docente recorrer ao conjunto de práticas que buscam articular a leitura e a literatura infantil no 

desenvolvimento de crianças de 3 a 5 anos? Notamos que é da própria natureza da atividade 

docente considerar que o desenvolvimento das crianças de 3 a 5 anos está vinculado às práticas 

que buscam articular a leitura e a literatura infantil na Educação Infantil. 

Dizemos isso, pautados no resultado de apenas 9% das professoras serem especialista em 

Educação Infantil, ou seja, apenas uma delas, ainda assim, as práticas reveladas na pesquisa 

recorrem ao uso da literatura infantil, promovendo diversas e oportunas possibilidades de 

formação de leitores no âmbito escolar. Ficou da mesma forma enfatizado que esse resultado pode 

ter sido causado pela junção do desenvolvimento pessoal, profissional e institucional desses 

professores participantes. 

Embora tenhamos percebido que a especialização da maioria das colaboradoras da pesquisa 

não seja a ideal para trabalhar na Educação Infantil, o desenvolvimento pessoal (garantir o 

atendimento às crianças) e o desenvolvimento institucional (garantir a educação de qualidade na 

escola) foram suficientes para o alcance do desenvolvimento institucional (produção de práticas 

inovadoras advindas da práxis docente). Portanto, sugiro que novas pesquisas sejam realizadas na 

Educação Infantil, em/com novos contextos. 

Para a continuidade de nossos questionamentos, que inclusive surgiram nesse trabalho, 

temos como proposta investigar: Como ocorre o desenvolvimento pessoal, profissional e 

institucional dos professores da Educação Infantil em uma área de fronteira na Amazônia? Quais 
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são as atividades que devem ser realizadas para que possamos unificar a creche e a pré-escola? 

Como a universidade deve apresentar as metodologias da Educação Infantil, visto que a creche 

não é um espaço apenas de cuidado e a pré-escola não pode ser vista como uma fase anterior ao 

ensino fundamental? 

São aspectos que podem e precisam ser tratados nos cursos de formação inicial e 

continuada, especialmente na graduação em Pedagogia, visto que seu objetivo é formar 

professores para as séries iniciais do Ensino Fundamental. Tal preocupação, se colocada em 

prática, fortaleceria a formação do professor-leitor, elemento fundamental para o crescimento de 

leitores em uma sociedade conhecida nas pesquisas sobre leitura como deficitária. 

Construir uma sociedade justa, onde todos tenham as mesmas oportunidades, requer que 

não se negue a ninguém, mesmo que por omissão, o direto ao livro e, consequentemente, ao 

processo de letramento. 
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Resumo: O homem acumula conhecimentos, experiências e hábitos que são passados de 

geração em geração, mantendo na memória as culturas plurais. As diferenças culturais são 

consequências dos sistemas diversos e o respeito a essas diferenças é imprescindível. Evitar 

atitudes monoculturalistas é ampliar o horizonte de informações, pois o conhecimento das 

culturas permite a consciência da discriminação e a capacidade de interagir com a 

diferença. Este trabalho coloca em questão discursos eurocêntricos, coloniais e 

etnocêntricos, propondo analisar o espaço na produção literária infantil dos contra 

discursos pós-coloniais que apontem para as questões identitárias, étnicas e de gênero. 

Pretendemos realizar uma análise discursiva sobre os estereótipos criados a respeito das 

questões indígenas e a colonização da mulher, com uma possível saída para o 

“empoderamento”. Para tanto, formulamos as questões norteadoras: Quais aspectos da 

identidade étnica e de gênero são explorados em obras de literatura Infantil e juvenil? 

Podemos identificar contra discursos pós-coloniais em obras de literatura Infantil e juvenil? 

Pretende-se compreender a importância da Literatura Infantojuvenil na construção das 

identidades femininas e indígenas. Com as narrativas indígenas buscamos compreender os 

costumes, relatos de memória, vida e cultura, recontos de mitos e lendas desse povo. A 

respeito da estereotipação da mulher, apresentaremos histórias da resistência feminina. A 

metodologia dessa pesquisa caracteriza-se por uma abordagem qualitativa de cunho 

bibliográfico. Os estudiosos que deram suporte teórico a esta pesquisa estão ligados às 

reflexões a respeito da literatura infanto-juvenil, do pós-colonialismo, da pluralidade 

cultural e das marcas identitárias expostas em livros de literatura infantojuvenil. 

Concluímos que as identidades locais têm ganhado mais importância e que, na pós-

modernidade, o sujeito não é percebido mais com uma única identidade, imutável e 

integrada, agora são várias identidades, o que nos faz seres híbridos, inseridos em uma 

sociedade multicultural. 

Palavras-chave: Literatura Infantil e Juvenil. Etnia e Gênero. Pós- Colonialismo. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Evidenciaros discursos eurocêntricos, coloniaise etnocêntricos parece-nos ser uma forma 

razoável de empoderamento das minorias. Por isso é que pretendemos analisar o espaço na 

produção literária infantil e juvenil que apontem para os contra-discursos pós-coloniais e para as 

questões identitárias, étnicas e de gênero. Analisaremos duas obras de literatura infanto-juvenil 

que evidenciam as questões étnicas e de gênero: “Pirão de Rã”, de Simone de Souza Lima e 

“Malala a menina que queria ir para escola,” da jornalista e escritora brasileira Adriana Carranca, 

publicado em 2015. 

Na primeira obra analisada temos uma jovem índia oprimida, vivendo, desde o início de 

sua captura pelos cairus, uma inquietação pela mudança dentro de si, resistindo à entrada na casa 

grande, cantando seus cânticos, buscando ajuda em Jarina, em que ela se identifica através do 
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sofrimento e da opressão compartilhada por ser mulher, negra e escrava. Ou ainda nos seres da 

floresta, entidades da floresta, os encantados, que configuram a religiosidade dos indígenas, na 

obra representada pelo exército de formigas saca-saia, como a obra mesmo cita “formigas 

correição”, ou seja que realizam o papel de corrigir, de vingar o sofrimento da menina. 

O outro livro mostra a representação feminina no espaço sócio geográfico do Paquistão, 

mais precisamente na cidade Mingora, no Vale do Swat. Para tal, selecionamos um livro-

reportagem, de literatura infantil e juvenil: “Malala a menina que queria ir para escola” que nasceu 

a partir de uma investigação jornalística e conta a história real de Malala Yousafzai, representando 

o sonho de todas as meninas paquistanesas em frequentarem a escola. A jornalista Adriana 

Carranca se propôs investigar e contar a história de luta da menina paquistanesa que arriscou a 

vida em torno de um ideal e que quase, foi interrompido pelo grupo extremista talibã ao impor 

seu domínio na cidade. Segundo dados da Organização das Nações Unidas para Educação, a 

Ciência e a Cultura (Unesco), o Paquistão é o segundo país com o maior numero de meninas fora 

da escola, são três milhões, perde apenas para a Nigéria com cinco milhões e meio. 

O nosso objetivo aqui não é, de forma alguma falar pelo outro, mas falar do outro como 

uma forma de “descolonizar o conhecimento” e entender como ocorre a “dupla colonização da 

mulher” paquistanesa, como a oralidade é usada, como se dá o processo da resistência feminina 

no país de tradição patriarcal e que é submetida ao domínio talibã, o que acaba provocando uma 

insuficiência representacional, pois à medida que o grupo talibã domina, parece haver uma 

incapacidade de o sujeito subalterno expor sua própria história. 

A nossa análise foi pautada nas ideias de Jesualdo, sobre a literatura infantil e juvenil e suas 

principais funções; Eward Said, Homi Bhabha Franz Fanon, entre outros, sobre as questões 

voltadas para as discussões sobre o pós-colonialismo. 

Esperamos, assim, contribuir com a luta das minorias em prol de um empoderamento que 

já se torna tardio, frente à necessidade de evidenciar a resistência desses povos que sempre foram 

relegados ao segundo plano. Nada mais justo do que apresentar essas reflexões aos pequenos e 

jovens leitores para que formem uma consciência crítica a respeito das diferenças e sua necessária 

inclusão social. 

  

LITERATURA INFANTIL E JUVENIL: CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES. 

 

A literatura infantil é antes de tudo uma arte, uma forma de expressar a criatividade, por 

isso, possui singularidades em seu processo de criação, expressando os limites entre o real e o 

imaginário. 

Jesualdo (1993), afirma que nós adultos oferecemos a literatura infantil para às crianças 

com três finalidades: instruir, educar e divertir. Contudo, as leituras realmente proveitosas para 

os infantes são aquelas que distraem e proporcionam prazer. O autor deixa claro que as obras que 

instruem e educam são também importantes para a preparação das crianças. Mas, as que focam 

no prazer “são as que respondem verdadeiramente às necessidades infantis e exercem, ou podem 

exercer uma influência muito saudável no desenvolvimento da psique infantil.” (p. 29) 

Em relação às características que distinguem uma literatura infantil, Jesualdo (1993) 

destaca o caráter imaginoso, o dramatismo, a técnica do desenvolvimento e a linguagem, 

explicando que 

 
O caráter imaginoso que possuam, em maior ou menor grau, traduzido em mitos, ou aparições da 

Antiguidade, ou nos monstros, ou realidades dos tempos modernos; exposto numa forma 
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expressiva qualquer: lenda, conto, fábula, quadrinhos, etc.; descrito com beleza poética, ou em 

forma mais ou menos realista e livre de toda lisonja idiomática; dito em largas tiradas subjetivas, 

ou em poucas e simples expressões que completam sua expressividade com desenhos e ilustrações 

que mais sugerem do que dizem. (1993, p. 37) 

 

Sendo esta a principal característica que marca o interesse da criança pelo livro, o autor 

completa, enfatizando a importância do dramatismo, pois é “importante para centralizar toda a 

atenção da criança e forçar uma globalização de todas as suas imagens interiores” (JESUALDO, 

1993, p. 38). Percebemos que esse dramatismo é uma conexão entre o que é apresentado na 

narrativa e as sensações que ele provoca no leitor, conduzindo-o para dentro da história, 

envolvendo-o, de acordo com seus sentimentos mais íntimos a criança se sente parte da história. 

O autor afirma que a invenção e o drama são os dois pilares de qualquer literatura feita para os 

interesses da criança. 

Sobre a técnica do desenvolvimento, uma forma como a invenção é apresentada, Jesualdo 

(1993) informa que “Na técnica, apreciamos a sobriedade com que o autor distribui os pormenores 

imprescindíveis, reais ou ilusórios, mas que não deixam dúvida, nem criam confusões no que toca 

ao desenvolvimento do assunto”. Em relação à linguagem, diz que ela “é de importância vital 

para a degustação da obra e que resume, de certo modo, a habilidade do criador” (p.39). 

Nessa linha de pensamento Cademartori (2010), afirma “A literatura infantil digna do nome 

estimula a criança a viver uma aventura com a linguagem e seus efeitos [...] – no espaço de 

liberdade que só a leitura possibilita [...]” (p.17). Sendo assim, a literatura infantil estimula a 

imaginação, ao mesmo tempo em que a criança inicia no conhecimento da realidade. 

 

DISCURSOS EUROCÊNTRICOS, COLONIAIS E ETNOCÊNTRICOS 

 

A literatura pós-colonial denomina as produções literárias dos povos colonizados, pelas 

colônias europeias, englobando todas as culturas afetadas pelo processo imperial desde o 

momento da colonização até os dias atuais. Esse conjunto de contribuições teóricas teve seu início 

por volta de 1970, essa literatura surge em resposta e resistência ao colonialismo instituído pelas 

relações imperiais que de acordo com Said (2007, p. 39): “Num nível muito básico, o 

imperialismo significa pensar, colonizar, controlar terras que não são nossas, que estão distantes, 

que são possuídas e habitadas por outros. Por inúmeras razões, elas atraem algumas pessoas e 

muitas vezes trazem uma miséria indescritível para outras”. 

É sabido que a colonização, a partir do século XVI, a exemplo da América do Sul, foi 

realizada com muita violência física, psicológica e simbólica. Durante o período de dominação, 

quando mais da metade dos territórios mundiais estavam sob o domínio das nações europeias, 

elas impunham sua língua, sua política e seu poder sobre os povos, minando a cultura local, 

agredindo a identidade dos nativos, num jogo de inferioridade que dizimava grandes populações, 

principalmente as que ofereciam resistência. Para tanto, Césaire, conceitua a colonização de forma 

precisa: 

 

O que é em princípio a colonização? Reconhecer que ela não é evangelização, nem empreitada 

filantrópica, nem vontade de fazer retroceder as fronteiras da ignorância, da enfermidade, da 

tirania, nem a expansão de Deus, nem a extensão do direito; admitir de uma vez por todas, sem 

titubear, por receio das consequências, que na colonização o gesto decisivo é o do aventureiro e o 

do pirata, o do mercador e do armador, do caçador de ouro e do comerciante, o do apetite e da 

força, com a maléfica sombra projetada por trás por uma forma de civilização que em um momento 

de sua história se sente obrigada, endogenamente, a estender a concorrência de suas economias 

antagônicas à escala mundial (2010, p.17). 
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A crítica pós-colonial enfrenta muitos desafios, apesar de já ter alcançado alguns objetivos, 

ela ainda busca a ruptura com a história única, que tem como cânones a literatura europeia, 

privilegiando a língua inglesa. A literatura pós-colonial ganha lugar nas academias, atraindo 

olhares para teóricos africanos, asiáticos e sul-americanos, com suas produções que buscam 

desmascarar as ideologias do processo de colonização e trazendo sua produção científica como 

um contra-discurso, que ecoa diante do discurso do colonizador. 

O autor Homi Bhabha, assegura que a crítica pós-colonial funciona como uma testemunha 

das forças díspares nessa competição pelas autoridades na modernidade. Representando as 

minorias, os discursos dos povos do Terceiro Mundo. 

 

A crítica pós-colonial é testemunha das forças desiguais e irregulares de representação cultural 

envolvidas na competição pela autoridade política e social dentro da ordem do mundo moderno. 

As perspectivas pós-coloniais emergem do testemunho colonial dos países do Terceiro mundo e 

dos discursos das ‘minorias’ dentro das divisões geopolíticas de Leste e Oeste, Norte e Sul. Elas 

intervêm naqueles discursos ideológicos da modernidade que tentam dar uma ‘normalidade’ 

hegemônica ao desenvolvimento irregular e às histórias diferenciadas de nações, raças, 

comunidade, povos. (BHABHA, 2013, p.239). 

 

Se por um lado as perspectivas pós-coloniais formulam suas revisões críticas em torno de 

questões de diferença cultural, autoridade social e discriminação política, revelam, também, os 

momentos antagônicos no interior das ‘racionalizações’ da modernidade. 

 

A ESTEREOTIPAÇÃO DA MULHER E AS HISTÓRIAS DA RESISTÊNCIA FEMININA. 

A COLONIZAÇÃO DA MULHER INDÍGENA 

 

A representação do papel do indígena na literatura infantil brasileira nunca foi uniforme. 

Na maioria dos momentos ele tinha papel secundário, em que ajudava o herói a alcançar o sucesso 

na trama, em outros o nativo encarnava o antagonista, ou ainda não era nem um, nem outro, era 

apenas indesejável. 

 

Em geral, desempenha a função de antagonista, encarnando alguns dos perigos com que se depara 

o herói. Trata-se do obstáculo a ser removido, junto com a floresta e os animais selvagens; faz 

parte da paisagem a ser submetida, o que não o torna bom, nem mau, apenas indesejável. Em 

outros casos, ele é efetivamente mau, não por aderir ao colonizador branco e por patrocinar rituais 

bárbaros, como a antropofagia. Mais comum é a representação dos brancos como vítimas de um 

conflito entre tribos inimigas, o que inverte os papéis, convertendo a invasão dos colonizadores ao 

território indígena numa tarefa saneadora, que soluciona antigas rivalidades (LAJOLO & 

ZILBERMAN, 1991, p. 106-107). 

 

Analisaremos o livro Pirão de Rã, de Simone de Souza Lima, lançado em 2014 pela editora 

Letra Capital. É uma obra para o público infantojuvenil e traz a história de Ma-Abi, uma 

jovenzinha indígena que mora na aldeia com sua tribo até que é capturada pelos cairús (homens 

brancos) e levada para a Casa Grande, casa típica dos antigos seringais. Ao chegar ao local 

estranho para a menina, ela imergiu em imensa tristeza, longe de seu povo e de sua cultura. Foi 

cuidada por uma negra por nome Jarina, que tratou de proteger e alimentá- la. Porém, o patrão em 

pouco tempo conseguiu o que ele desejava desde quando Ma-Abi chegara: violentar a pequena 

indígena. Em pouco tempo, ela engravidara do patrão e novamente a tristeza tomou conta de seu 

ser, sem se alimentar, cantando cânticos fúnebres, passou a ficar habitada pelos espíritos da 
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floresta. Como único refúgio, Ma-Abi é ajudada por um exército de formigas saca-sai, que 

devoram o patrão, libertando enfim a jovem. 

O momento histórico em que se passa o enredo da obra analisada é o período da exploração 

da borracha, conhecido como ciclo da borracha. 

Os povos indígenas da Amazônia têm como característica o nomadismo circular, eles 

mudam de direção à medida que partes do território ficam esgotadas, garantindo assim, com essa 

circularidade dentro da floresta, a sobrevivência de um grupo. 

 

Embora acostumada a longas caminhadas no meio da mata, atravessando rios e igarapés, junto 

com seus parentes, nas mudanças que faziam pras terras novas, Ma- Abi desesperava-se. (p. 9) 

 

Na obra estudada, a personagem indígena é a protagonista da trama, representando na obra 

o papel da mulher indígena, marginalizada, violentada, não apenas sexualmente, mas também 

socialmente, visto que quando é retirada de seu povo, a vemos ser forçada a adentrar em uma 

cultura diferente da sua, que menospreza seu povo, seus costumes. Testemunhamos o uso da 

violência física e psicológica no trecho: 

 
Foi levada amarrada em cordas de nylon pelas mãos. Em sua boca, colocaram um pedaço de pau 

atravessado, a fim de que não mordesse. (p.14). 

 
Ou ainda no trecho em mostra a violência sexual contra a nativa: 

 

[...] no meio da noite o patrão meteu-se debaixo da casa onde a índia passava as noites. Ousada e 

violentamente, foi enfiando suas mãos ásperas por entre as pernas de Ma-Abi, que reagiu 

mordendo-o quanto podia e gritando, desesperada. Jarina acudiu rápido, imaginando tratar-se de 

algum animal selvagem que a atacava. Foi enxotada pelo patrão que, atarantado, disse que 

apenas amansava e menina índia (p. 19). 

 

A mulher sempre foi vista como ser menor, diminuída por uma sociedade machista e 

patriarcal. Evidenciando esse papel no colonialismo ela sofre duplamente: por ser colonizada e 

por ser mulher. “[...] se o homem foi colonizado, a mulher, nas sociedades pós-coloniais, foi 

duplamente colonizada. [...] o objetivo dos discursos pós-coloniais e do feminismo é a integração 

da mulher marginalizada à sociedade” (BONNICI, 1998, p.13). Vemos que de muitas formas as 

mulheres foram agredidas, insultadas, violentadas, seja como negra e escrava, seja como indígena. 

 

Nessa mesma noite o patrão possuiu Ma-Abi, em meio a gritos apavorantes que horrorizaram 

Jarina. Mesmo acostumada aos estertores e às dores dos corpos mutilados, a negra não deixou de 

chorar a miséria das mulheres naquela noite triste (p. 22). 

 

Uma situação ainda mais periférica, pois se o sujeito subalterno não tem história e não pode 

falar, a mulher como subalterna não pode se fazer ouvir, está em uma maior obscuridade. O 

homem, ser de poder, colonizador em um ambiente senhoril, representado na obra pelo patrão, 

enxerga a mulher como um objeto, que deve ser domesticado, amansado, como vimos no trecho 

acima, passível de comemoração após a dominação, como confirmamos em: 

 

... num gesto comemorativo, [...] batizou Ma-Abi – doando-lhe o nome cristão de Maria da 

Conceição. (p. 17). 
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Notamos a presença da religião na vida dos povos na amazônica dessa época, também no 

trecho em que alguns moradores presenciam o corpo do patrão devorado pelas formigas: 

 

Todos, à exceção de Jarina, haviam feito o sinal da cruz em seus corpos mais de uma vez (p 8). A 

entrada do cristianismo naquelas terras transformaria para sempre as sociedades tradicionais da 

região [...] (p. 35). 

Ma-Abi estranhava tudo. Espantava-se. Passara a habitat um lugar diferente do seu. Escutava uma 

língua diferente da sua, na qual ela não conseguia expressar a imensa tristeza que invadia seu ser. 

Suas mucosas internas se debatiam com gostos de alimentos estranhos ao seu paladar (p.17). 

 

Vemos nesse trecho o choque cultural, que foi uma realidade desde o início da colonização 

da nossa região, uma subjugação cometida pelos brancos sobre os nativos. 

A renomeação da personagem representa a típica invasão do dominador, seguida da 

desvalorização da cultura do dominado, retirar o nome da personagem é como subtrair também 

sua identidade, costumes, crenças e sua personalidade, com o objetivo de silenciar, emudecer o 

sujeito. Sendo seu novo nome, a personificação da sua nova cultura, dos costumes que a 

subalterna terá de conviver, lidar e vivenciar a partir daquele momento. 

O sagrado faz parte do cotidiano dos indígenas, assim como suas festas, como vemos em: 

 

Aproveitaram o final da noite da festa do mariri, e, que os homens bebiam e as mulheres cantavam, 

alegres, comemorando a chegada da lua e a farta colheita do milho (p. 10). 

 

Essa é a realidade dos indígenas que trazem em sua identidade seus diversos deuses, 

respeito e confiança plena nos seus encantados, que podem ser entendidos como entidades do 

mundo sobrenatural que habitam a floresta e o fundo dos rios. 

O alimento que dá nome à obra estudada, Pirão de Rã, mostra a diversidade da culinária 

dos povos da Amazônia, os animais eram muito comuns na mesa dos indígenas e a farinha de 

mandioca, base do pirão, foi e continua sendo um ingrediente chave na alimentação dos 

moradores dessa região. 

 

A DUPLA COLONIZAÇÃO DA MULHER PAQUISTANESA 

 

Analisaremos a representação da mulher no espaço geográfico e social do vale do Swat, no 

Paquistão. Pretendemos lançar um olhar reflexivo sobre a “dupla colonização da mulher”, 

“subalternidade”, “resistência”, estereótipos criados com a mulher paquistanesa e verificar como 

a incorporação da oralidade nas experiências culturais representa o desejo dos escritores pós- 

colonialista de libertação do colonialismo. Para verificar esses mecanismos de colonização, 

analisamos o livro “Malala a menina que queria ir para escola,” da jornalista e escritora brasileira 

Adriana Carranca, publicado em 2015. A narrativa contribui para reconstruir a identidade da 

mulher paquistanesa pós- colonial após ser silenciada historicamente, denuncia a inferioridade 

feminina pela questão do gênero imposta pelo colonialismo e por uma sociedade patriarcal, além 

de mostrar como o grupo extremista Talibã pode ser tão colonizador, quanto os países 

eurocentristas. A luta se dá como um mecanismo de resistência a fim de que as meninas consigam 

o direito de ir para a escola. 
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Dentro da literatura infanto-juvenil é gênero textual recente que narra histórias reais 

localizadas no tempo e no espaço determinado. Reportagem, extensão da notícia em forma-

narrativa. 

A autora do livro descreve que Malala é descendente dos pashtuns, povos guerreiros, cuja 

origem é desconhecida. A representação da subalternidade feminina é percebida durante toda a 

narrativa desde a análise de fotos antigas até questões mais atuais. Porém, ao lado dessa 

subalternidade, percebemos movimentos de resistência. A luta faz parte da história das mulheres 

paquistanesas. Fanon (1997, p.53) salienta que “... a história da resistência nacional à conquista. 

As grandes figuras do povo colonizado são sempre as que dirigiram a resistência nacional à 

invasão”. 

A mulher, dentro desse cenário, é duplamente colonizada. Nas sociedades patriarcais, como 

é o caso do Paquistão, o nascimento de um filho é aguardada com festa, já a de uma menina não 

é nem anunciada, conforme o trecho da obra de Carranca (2015): 

 
Aos nossos olhos, parece um gesto comum, nas sociedades patriarcais do sul da Ásia, como o 

Paquistão, filhos homens têm predileção. A chegada de um menino é motivo de festa, celebrada 

com música, dança e, comidas típicas, q enquanto a de uma menina não é sequer anunciada. 

Criadas para se casar cedo, quando adotarão o nome da tribo do marido, elas raramente são 

registradas no nascimento. Oficialmente não existem. (p. 29): 

 

 

Esse comportamento é legitimado pelo pastutunwali que é o código de conduta que rege as 

sociedades, transmitido pela tradição oral, recurso importante para que a subalterno possa falar 

em sociedades em que boa parte das meninas não é alfabetizada pelo fato de sofrerem as 

interdições. Todos esses fenômenos culturais provocam uma crise na identidade da mulher. 

 

Não eram só bonitos e coloridos os véus da Malala. Serviam também para esconder os livros! 

Assim, ninguém percebia que ia para a escola. Todos os dias ela fazia um caminho diferente: às 

vezes seguia pelo rio; noutras seguia pelo mercado. Tudo para despistar os olhares. (p.34), 

 

Paquistanesa, apesar de viver em um ambiente de passividade e submissão espaço do qual 

elas possam ser ouvidas, Malala Yousafzai nasceu engajada na busca da paz na região. Dessa 

forma, é importante o acesso á educação para fugir da alienação cultural e Malala possui plena 

consciência disso. 

 

Malala tinha opinião sobre tudo. O próprio nome de Malala remete a uma heroína, uma 

poetisa guerreira que liderou muitas batalha. Malala de maiwand. Malala, não gostava 

muito de usar a burca, mas afirma achar o véu das mulçumanas bonito conforme pode 

ser visto no seguinte trecho (p.35) 

Curioso é que “talibã”, na terra de Malala, quer dizer “estudante”. Então, e como podem 

não gostar de quem estuda? Acontece que, quando esses talibãs eram meninos, eles 

também não puderem estudar e não sabem o valor que isso tem. 

Muitos foram tirados de suas famílias quando ainda eram crianças. Era o Natal de 1978 

e soldados soviéticos invadiram o Afeganistão. O conflito se tornou parte da Guerra Fria. 

(p. 37) 

 
Nesse contexto, Fanon (1997, p. 30) ressalta que: 
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A violência que presidiu ao arranjo do mundo colonial, que ritmou incansavelmente a destruição 

das formas sociais indígenas, que arrasou completamente os sistemas de referencias da economia, 

os modos da aparência e do momento em que, decidindo ser a história em atos, a massa colonizada 

se engolfar nas cidades interditadas. 

 

Ao tratar da representação, Said (2007) tenta dar conta de como o oriente é visto pelo 

ocidental, ou seja, ele afirma que oriente é uma invenção do Ocidente, nesse sentido o oriental 

não tem condições de se auto - representar e para o grupo talibã as mulheres não têm nenhuma 

representatividade, conforme podemos ver na trajetória de Malala. 

 

Quando ela fez dez anos de idade, os homens que integram o talibã desceram das montanhas e 

transformaram a vida das pessoas e principalmente, das mulheres num terror, justificavam esse 

comportamento de superioridade e hostilidade afirmando de que tudo ali era pecado. Tudo na 

cabeça deles era haram. (p.41) 

Os homens destruíram computadores, câmeras fotográficas e aparelhos de tv, vídeo, DVD e som. 

Tomavam-nos das casas e com eles faziam enormes fogueiras. 

A partir desse momento o vale começa a viver momentos de terror, muitas mortes provocadas pelo 

talibã e deixadas na praça que ficava próxima da escola Khushal. (p. 42) 

Malala entendeu o recado. A partir daquele dia, as cantoras já não podiam cantar, as dançarinas já 

não podiam dançar. O vale emudeceu e ficou triste. As mulheres do vale do Swat perdem mais 

uma vez o espaço de voz, em seu próprio espaço geográfico. (p. 42) 

 

As investidas do grupo talibã no vale deixa a mulher em uma situação ainda mais marginal, 

todavia Malala apoiada pelo pai questiona a atitude do grupo talibã de tirar o seu direito de estudo, 

pois ela tinha plena consciência que no livro sagrado dos mulçumanos está registrado que todos 

devem buscar o conhecimento. Em várias passagens da narrativa, fica evidente que Malala 

acredita que o conhecimento é a sua arma de resistência. 

 

Minha força não está na espada. Está na caneta – Ela disse um dia. (p. 45): 

Malala não se deixou subjugar, criou um blog escolheu um pseudônimo, Gul Makai, nome de uma 

heroína pashtun, que quer dizer linda flor azul de acordo com o texto. Na primeira postagem, 

Malala escreve: (p. 47): Estou com medo. 

 

O governo do Paquistão enviou soldados ao vale e garantiu que iria proteger as escolas, 

todos passaram acreditar que haveria paz no vale o clima de paz rapidamente, se tornou em tensão. 

 

As meninas não usavam mais uniforme assim ninguém saberia para onde elas iriam, em outro 

momento, elas já não podiam sair e, além disso, o prazo dado pelos talibãs para que a escola 

Khushal estava acabando, findo o prazo a escola fechou as porta, pois tantas outras escolas já 

haviam sido destruídas. (p. 49) 

 

O blog de Malala era naquele momento, a única arma de combate contra a opressão do 

talibã, mas a narrativa informa que Malala permanecia no anonimato, a fim de garantir a sua 

segurança. De acordo com a narrativa, Malala escreve em seu blog: 

 

Nossas esperanças de paz foram esmagadas. (p. 51) 

 

Porém, Swat virou um lugar de fantasmas e a família de Malala teve que ir embora, passou 

por quatro cidades em três meses e por isso, a menina já não conseguia escrever em seu blog, 
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mais uma vez a liberdade, o direito a voz de Malala e de todas as mulheres do Swat foi reprimida 

pela voz do opressor. 

O exército paquistanês conseguiu expulsar o grupo talibã e a família de Malala pôde voltar 

ao vale, porém a cidade estava devastada e a escola havia servido de quartel para os soldados, 

estava destruída. Tudo foi se organizando e com os talibãs longe, o pai de Malala revelou que ela 

era a blogueira e os mesmos ficaram conhecidos por jornalistas do mundo inteiro e a menina 

marginalizada pode ser ouvida. Em todas elas, defendiam o direito das meninas à educação. 

 

Eu tenho direito de cantar. Eu tenho o direito de falar – Disse Malala a uma rede tv internacional. 

Suas palavras foram ouvidas em todas as partes do mundo. (p. 55). 

 
Ao descobrirem que Malala era blogueira, ela passou a sofrer várias ameaças dos talibãs 

em mais uma tentativa de silenciá-la. 

 

Vamos matá-la se não se calar – prometeram eles, de seus esconderijos no vale da morte. Um dia 

ao voltar da escola dois homens em uma motocicleta interceptaram o ônibus que trazia as alunas 

e perguntou: Qual de vocês é Malala?... Era a única entre as meninas, que não tinha o rosto coberto 

pelo shaw. Então ele atirou. Três vezes! (p. 56) 

 
Malala foi levada ao hospital estado grave os tiros atingiram o seu rosto. Mesmo após 

muitas ameaças e conflitos no vale do Swat, Malala continuou lutando pela educação e ela sonhou 

em assim como as outras colegas em ser médica, talvez pelo fato de ser uma das poucas profissões 

que podem ser exercidas por mulheres no Swat. A dupla colonização da mulher está marcada 

pelos traços de uma cultura ainda patriarcal e pela tentativa de silenciamento das mulheres pelo 

talibã. 

 
Medicina é uma das poucas profissões que as mulheres podem exercer no Swat, as outras 

oportunidades ainda são dadas somente aos homens. É por isso que quase todas as meninas do vale 

sonham em ser médicas. (p. 76) 

 

Malala representa a voz periférica da resistência contra uma cultura opressora, não mais do 

colonizador, mas de grupo extremista vitima de uma sociedade colonizada. Bhabha (2013) 

salienta que o colonizado pode recuperar seu espaço de fala criando formas de expressão tais com 

mimicas, paródias e entre outras. 

Os terroristas talibãs ao criar mecanismos de dominação para silenciar as mulheres 

paquistanesas do vale do Swat, não conseguem silenciar Malala, mesmo diante do uso da 

violência. Por outro lado, ela representa todas as condições culturais para ser silenciada. Contudo, 

ela sendo mulher, conquista um espaço de enunciação e garante um lugar de discurso por meio 

de estratégias de resistência que a menina vai criando, conforme pode ser visto no decorrer da 

narrativa. 

Malala pode ser ouvida no mundo inteiro em discurso proferido na Organização das Nações 

Unidas (ONU), tornou-se a pessoa mais influente e a mais jovem ganhadora do Nobel da paz. 

 

CONCLUSÃO 
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O presente artigo refletiu como se dá a representação da identidade étnica e de gênero em 

obras de literatura Infantil e juvenil, Além de identificar os contra discursos pós-coloniais em 

obras de literatura Infantil e juvenil. Verificamos que a importância da Literatura Infantojuvenil 

na construção das identidades femininas e indígenas é fundamental, uma vez que coloca as 

crianças e jovens em contato com comunidades minoritárias que sofrem rejeição social. 

Com as narrativas indígenas compreendemos os costumes, os relatos de memória, a vida 

e a cultura desse povo. A respeito da estereotipação da mulher, conhecemos histórias da 

resistência feminina, tanto na Amazônia, quanto no Paquistão. Evidenciamos a condição de 

inferioridade feminina em uma sociedade ainda patriarcal que subjuga a mulher pela diferença de 

gênero. Percebemos durante as narrativas que, mesmo correndo risco de vida, as mulheres 

arriscam a própria pele e contam a sua história como uma estratégia de resistência e de construção 

da identidade cultural. As minorias, nesse caso as mulheres, buscam meios de auto-representação, 

um espaço de voz. 

Diante da discussão levantada, ficou evidente que, apesar de a mulher sofrer um processo 

de dupla colonização, é possível que ela, através de estratégias de resistência, atinja o espaço 

discursivo no qual possa ser ouvida. 

Resta-nos continuar lutando pela extinção do mundo colonial, uma ação bastante 

compreensível e que pode ser retomada por todos, especialmente por aqueles que constituem o 

povo colonizado. 
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Resumo: Este trabalho tem por objetivo socializar o estudo e a discussão fomentada acerca 

da articulação interdisciplinar e possível entre a Literatura Infantil via o texto literário e o 

Ensino de Ciência com abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). Enquanto 

dimensionamento metodológico do estudo, temos uma abordagem qualitativa e uma 

discussão teórico-bibliográfica de cunho analítico, pautada na ação docente, reflexiva e 

experiencial de formação de educandos e educadores. Buscamos nesta pesquisa realizar 

uma aproximação entre as duas esferas do conhecimento a Literatura Infantil e o Ensino de 

Ciências, de modo conceituar e alinhar as esferas, explicitando possibilidades e delineando 

meandros da ação pedagógica interdisciplinar. O letramento literário na formação da 

criança é capaz de ampliar seus horizontes a compreensão da palavra e do mundo. O ensino 

de ciências com enfoque CTS, por sua vez tem por função compreender os fenômenos da 

natureza em plenitude (ciência), colaborar para a compreensão do mundo e suas 

transformações (tecnologia), bem como situar o homem como indivíduo participativo e parte 

integrante do meio (sociedade). Linsingen (2008) corrobora a discussão ao pontuar que a 

Literatura Infantil alinhada ao Ensino de Ciências é portadora de um conteúdo específico, 

que influencia positivamente as crianças a compreensão sobre os fenômenos da natureza, 

pois o texto literário aborda conteúdos científicos de forma direta ou na maioria das vezes 

indireta, sendo agente auxiliar para alfabetização em múltipla escala, interpretações 

plurissignificante, debate, pensamento divergente e construção de posição acerca da 

temática. Assim, concluímos que o estudo é dialógico e propositivo a ação educacional, a 

ser efetivada na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, ao passo que 

aponta caminhos a prática pedagógica interdisciplinar e contextualizada, mediante 

letramento literário, bem como desafia o ensino de ciências a aplicabilidade do enfoque 

CTS, a inovação e a transformação pedagógica. 

Palavras-chave: Ensino de Ciências. Literatura Infantil. Enfoque CTS. Prática Pedagógica. 

Interdisciplinaridade. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A formação inicial independente da área de concentração abrange diversos saberes, assim 

a maior preocupação das instituições superiores e de seus articulistas atualmente é se os 

acadêmicos estão realmente estabelecendo uma relação significativa com os saberes e os 

conhecimentos necessários a profissionalidade em construção. Assim, a formação inicial que 

traremos para pauta de discussão é a que se desenvolve no curso de Pedagogia, a partir da qual 

discutiremos as formas de ação pedagógica, tendo em vista o estabelecimento de relações 

implicadas de uma abordagem interdisciplinar. 

A formação proposta pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação 

em Pedagogia Licenciatura Plena (BRASIL, 2006), fundamenta-se principalmente na 

flexibilidade curricular e na interdisciplinaridade, reafirmando a ênfase na formação para a 

docência na Educação Infantil, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, no Ensino Médio na 

mailto:najelaujiie@yahoo.com.br
mailto:nilceia@utfpr.edu.br
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modalidade Normal e nos cursos Profissionalizantes relacionados à área da Educação, na Gestão 

Educacional e ação educativa em espaços extraescolares. Neste contexto, prevê-se um novo perfil 

docente e profissional, onde o domínio do conteúdo não é suficiente para o exercício competente 

da docência ou da gestão, buscando, portanto, capacitar o pedagogo/professor para a compreensão 

crítica da educação, do ensino e de seu contexto sócio- histórico. Trata-se de oferecer elementos 

para uma atuação consciente em tal âmbito no sentido de sua transformação, da superação das 

dificuldades e problemáticas da contemporaneidade, contribuindo para a construção de uma 

sociedade mais justa e democrática. 

Por essa via o estudo apresentado tem por foco socializar a discussão fomentada acerca da 

articulação interdisciplinar e possível entre a Literatura Infantil e o Ensino de Ciência numa 

abordagem CTS. É válido ressaltar que os apontamentos, os conceitos e as análises apresentadas 

são fruto da ação docente e reflexiva, junto ao curso de Pedagogia e aos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

No que tange os aspectos metodológicos do trabalho temos uma discussão teórico-

bibliográfica de cunho qualitativo e analítico, mediante a qual buscamos realizar uma 

aproximação entre duas esferas do conhecimento a Literatura Infantil e o Ensino de Ciências, de 

modo conceituar e alinhar as esferas, explicitando possibilidades e delineando meandros da ação 

pedagógica interdisciplinar, pontuando articulações aos saberes da docência. 

Com efeito, na sequência explicitaremos os achados da pesquisa organizados em três 

momentos, um primeiro dedicado à conceituação e definição de literatura infantil, ensino de 

ciências e abordagem CTS, um segundo voltado a articulações das esferas com a prática e ação 

pedagógica interdisciplinar e um terceiro focado as ponderações finais. 

 

LITERATURA INFANTIL, ENSINO DE CIÊNCIAS E ABORDAGEM CTS 

 

Para Coelho (2000, p. 27): “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”. A 

autora complementa afirmando que tanto a literatura infantil quanto a literatura destinada ao 

público adulto tem a mesma essência, apenas as diferenças estão na natureza do leitor. 

 

É a literatura porta de um mundo autônomo que nascendo com ela, não se desfaz na última página 

do livro, no último verso do poema, na última fala da representação. Permanece ricocheteando no 

leitor, incorporando como vivência, erigindo-se em marco de leitura de cada um (LAJOLO, 1995, 

p.43). 

 

A Literatura infantil tem dupla função artística e pedagógica, ensina mesmo que não tenha 

intencionalidade direta e entretém pela mística lúdica que dela emana e encanta. A literatura tem 

por característica a recriação do real, o que não significa imitação, mas sim uma transposição que 

apresenta elos, remetendo a uma determinada realidade, proporcionando ao leitor novos sentidos 

na sua percepção de mundo. 

Frantz (2001) afirma que uma das características da obra literária é a linguagem 

plurissignificante e que, além disso, as interpretações que o leitor faz dos textos literários, 

dependendo de sua cultura, tempo e lugar. 

Sabemos que é por meio da fantasia, da imaginação, da emoção e do lúdico que a criança 

aprende e, como podemos perceber, a literatura é rodeada por essas qualidades. Assim, tanto nas 

páginas de um livro de literatura, quanto na cabeça de uma criança, a imaginação não tem limites, 

vai até onde se pode alcançar. “A literatura amplia e enriquece a informação, facilita a exploração 
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e a interiorização de mundos que não se revelariam por meio de textos expositivos, sem 

participação da emoção”. (ALLIENDE e CONDEMARÍN 2005, p.181). 

Azevedo (2001) é contundente ao tecer ponderações acerca do papel da literatura infantil 

no âmbito escolar e evidência: 

 
Entre todos os livros oferecidos ao leitor somente na literatura ele vai encontrar, por exemplo, uma 

personagem paradoxal, Raquel, que numa bolsa amarela guarda sua vontade de crescer, sua 

vontade de ser menino e sua vontade de tornar-se escritora; ou uma menina, Alice, que viajando 

por um país imaginário localizado no fundo da terra, tem oportunidade de meditar sobre o que é 

ser adulto e ser criança, de discutir a lógica das coisas e das palavras, de constatar a dificuldade de 

se discernir o que é e o que não é a realidade; ou vai entrar em contato com a ambiguidade e riqueza 

de “uma casa muito engraçada que não tinha teto nem tinha nada”; ou os “issos ou aquilos” da 

qual a vida é recheada; ou ainda os tantos e tantos heróis que, ignorando lições e informações 

datadas e oficiais (portanto, note-se, atualizáveis periodicamente) decidem partir para conhecer o 

mundo; enfrentam gigantes, dragões e forças desconhecidas; recebem ajudas inesperadas; contam 

com a sorte e o acaso; por vezes passam períodos sob o domínio de algum encanto e, no fim, 

acabam casando com a princesa e até virando reis, ou seja, realizam os sonhos de muitos e muitos 

de nós: viajar, conhecer a vida e o mundo, enfrentar desafios, encontrar o parceiro amoroso e 

conseguir uma certa estabilidade econômica (AZEVEDO, 2001, p.5-6). 

 

Observamos que a literatura infantil amplia o universo e o horizonte do leitor, bem como 

amplia a nossa visão e experiência nas relações com a palavra e com o mundo. 

Neste sentido, Geraldi (1997) argumenta que, no espaço escolar, as obras de literatura não 

podem ser encaradas como apoio exclusivo da Língua Portuguesa, com o que coadunamos, mas, 

ser levadas como ponto de partida e chegada para as diversas disciplinas, áreas do conhecimento 

e linguagens enquanto forma de expressão abrangente, científica, literária, letrada, emocional, 

oral, escrita, matemática, artística, naturalística, corporal, musical, temporal, espacial, 

tecnológica, dentre outras cem linguagens. 

O contato e a apreciação de textos literários na época da infância são considerados 

essenciais para a formação de leitores. Sendo assim, torna-se indiscutível o papel humanizador da 

literatura na vida do educando e a prática da leitura literária na escola. Bamberger (1987, p. 11) 

reforça a ideia do aprimoramento da pessoa humana a partir da leitura ponderando que: “Se 

conseguirmos fazer com que a criança tenha sistematicamente uma experiência positiva com a 

linguagem, estaremos promovendo o seu desenvolvimento como ser humano”. 

 

Hoje se percebe também que quando bem utilizado no ambiente escolar o livro de literatura pode 

contribuir ainda para o desenvolvimento pessoal, intelectual, conduzindo a criança ao mundo da 

escrita. Dessa forma, a literatura infantil tem sua importância na escola e torna-se indispensável 

por conter os aspectos aqui levantados, sendo de grande valor por proporcionar o desenvolvimento 

e a aprendizagem da criança em sua amplitude (ZILBERMAN, 2003, p.16). 

 

Os textos literários devem ser aproveitados em sala de aula em sua natureza ficcional e não 

abordados de forma pedagogizante, como transmissão de valores ou pretexto para o ensino de 

gramática, que em nada contribuem para a formação de leitores capazes de reconhecer a beleza e 

a profundidade dos textos literários. Nesse sentido, Souza (2004, p. 64) afirma que: “O caráter 

formador da literatura difere de certa função pedagógica: enquanto o “pedagogismo” se empenha 

em ensinar transmitindo conceitos definidos, a ficção estimula o desenvolvimento da 

individualidade”. 

Conforme Souza (2004) é na escola que a maioria das crianças vai aprender a ler, dessa 

forma, a escola deve constituir-se num local que privilegie a formação do pequeno leitor através 

de um trabalho voltado para o livro estético, literário, de prosa ou poesia. Segundo a autora, para 
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se formar leitores críticos e autônomos, é fundamental que a criança conheça livros de caráter 

estético e não apenas de caráter pedagógico e utilitarista, como os livros didáticos muito usados 

na maioria das escolas. 

O letramento literário abre a criança a um universo de possibilidades. Nessa dimensão, 

Santos e Moraes (2013) destacam a importância da literatura infantil na reinvenção do mundo, 

tradução de saberes em conhecimento apoderado e o fazem tecendo proposituras de atividades 

práticas, algo que sustenta também a nossa ideia de aproximação do ensino de ciências com 

enfoque CTS articulado a literatura infantil, na construção de uma aprendizagem significativa e 

de natureza interdisciplinar. 

O ensino de ciências, por sua vez tem por função colaborar para a compreensão do mundo 

e suas transformações, situando o homem como indivíduo participativo e parte integrante do 

universo, compreendendo os fenômenos da natureza, bem como as mais variadas formas de 

utilização de recursos naturais e interferências no meio. Tendo assim, como objeto de estudo o 

ambiente enquanto tema gerador e unificador. Desta forma, o ensino de ciências se dá pela 

curiosidade sistêmica e pela busca de informações em fontes variadas (BLASZKO, UJIIE e 

CARLETTO, 2014). 

A alfabetização científica é “[...] o processo pelo qual a linguagem das Ciências Naturais 

adquire significados, constituindo-se um meio para o indivíduo ampliar o seu universo de 

conhecimento, a sua cultura, como cidadão inserido na sociedade” (LORENZETTI; 

DELIZOICOV, 2001, p. 8-9), pode e deve ser iniciada desde a entrada da criança no espaço 

escolar, garantindo assim a sua inserção na cultura científica. 

 

Ao ensinar ciências às crianças, não devemos nos preocupar com a precisão e a sistematização do 

conhecimento em níveis da rigorosidade do mundo científico, já que essas crianças evoluirão de 

modo a reconstruir seus conceitos e significados sobre os fenômenos estudados. O fundamental no 

processo é a criança estar em contato com a ciência, não remetendo essa tarefa a níveis escolares 

mais adiantados (ROSA, PEREZ e DRUM, 2007, p. 362). 

 

Por essa via de acordo com os autores supracitados, o importante é que a criança tenha 

oportunidades de estabelecer contato com as manifestações dos fenômenos naturais, de 

experimentar, testar hipóteses, questionar, expor suas ideias e confrontá-las com as de outros, 

enfim, de vivenciar experiências novas e estar em contato com o mundo científico. 

Nesse sentido o ensino CTS ou enfoque CTS ou ainda abordagem CTS, de acordo com 

Mendes e Santos (2015, p. 177) “[...] se assenta em uma visão construtivista de natureza social 

cuja proposta é preparar os alunos para assumirem um papel mais dinâmico e ativo na sociedade”. 

Abrindo a educação científica a um campo capaz de agir na formação interdisciplinar de sujeitos, 

para o exercício da cidadania, possibilitando tomadas de decisões concretas relacionadas a 

assuntos técnico-científicos, numa relação integrativa entre ciência, tecnologia e sociedade. 

Porto e Porto (2012, p. 6) corroboram com o exposto ao registrarem que: 

 

A Ciência é um modo de pensar o mundo e a relação que estabelecemos com ele. [...] Vivemos 

um momento histórico em que ciências e tecnologia se tornaram essenciais à formação da 

cidadania. [...] A educação científica deve possibilitar aos cidadãos desenvolver atitudes de 

investigação, de raciocínio lógico, de tomada de decisões, de argumentação, de análise de dados, 

de compreensão de situações-problema e apresentação de soluções adequadas para ela. [...] A 

escola tem sido chamada a pensar, repensar e ressignificar seus conteúdos, objetivos e 

metodologias de ensino com a finalidade de promover a socialização dos estudantes no contexto 

cultural de que fazem parte. 
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Cabe ressaltar que a alfabetização ou educação científica tem uma natureza interdisciplinar 

assim como a literatura infantil, pois corresponde a um processo de descoberta e encantamento a 

ser desenvolvido ao longo de toda a vida, por meio de sujeitos e contextos diversos. 

A literatura infantil alinhada ao ensino de ciências, de acordo com Linsingen (2008), é 

portadora de um conteúdo específico, que influencia a compreensão das crianças sobre os 

fenômenos da natureza, abordando-o de forma direta ou indireta é agente auxiliar para 

alfabetização em múltipla escala. A atuação docente precisa, então, levar os alunos desde cedo a 

compreenderem a ciência e a tecnologia como um empreendimento humano e social, como parte 

integrante da cultura, assim como é a música, o teatro, a literatura, e que, portanto, todos devem 

ter o direito de conhecer. 

 

O papel que a professora exerce no desenvolvimento da criança é justamente o de forçar a 

ascendência dos conceitos cotidianos, de mediar o processo que vai abrindo caminho para a posse 

dos conceitos científicos. [...] Fazer isso demanda das professoras saberes ou vivências que não 

são necessariamente da ordem de conceitos específicos, mas sobre o mundo da criança e de seus 

modos de pensar, dizer e aprender. Trata-se de um domínio mais da ordem dos conteúdos 

procedimentais e atitudinais do que conceituais propriamente dito. [...] o papel dos professores dos 

anos iniciais está em promover atividades investigativas que suscitem o interesse dos alunos, que 

estimulem sua criatividade, sua capacidade de observar, testar, comparar, questionar, que favoreça 

a ampliação de seus conhecimentos prévios, preparando as crianças para níveis posteriores da 

aprendizagem conceitual (VIECHENESKI; CARLETTO, 2013, p. 217). 

 

De acordo com Carvalho et al. (1998, p. 6), se a primeira vivência dos alunos com os 

conhecimentos de ciências for agradável, 

 
[...] se fizer sentido para as crianças, elas gostarão de Ciências e a probabilidade de serem bons 

alunos nos anos posteriores será maior. Do contrário, se esse ensino exigir memorização de 

conceitos além da adequada a essa faixa etária e for descompromissado com a realidade do aluno, 

será muito difícil eliminar a aversão que eles terão pelas Ciências. 

 

Tendo em vista as nuances evidenciada pelos teóricos com os quais dialogamos, em 

coaduno, Porto e Porto (2012), são contundentes ao pontuarem a relação de interdependência e 

indissociabilidade entre ciência e tecnologia. O que referenda o ensino de ciências com enfoque 

CTS, o qual tem por função compreender os fenômenos da natureza em plenitude (ciência), 

colaborar para a compreensão do mundo e suas transformações (tecnologia), bem como situar o 

homem como indivíduo participativo, cidadão e parte integrante do meio (sociedade). 

Frente ao exposto tomamos por desafio alinhar de forma teórico-prática a ação pedagógica 

contextualizada de abordagem interdisciplinar, no tópico a seguir, em congruência com o 

letramento literário e o ensino de ciências de enfoque CTS. 

 

AÇÃO PEDAGÓGICA INTERDISCIPLINAR: CONGRUÊNCIA ENTRE 

LETRAMENTO LITERÁRIO E ENSINO DE CIÊNCIAS COM ENFOQUE CTS 

 

Na dimensão da prática os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s - BRASIL, 1997) 

enfatizam que o ensino de ciências tem dimensionamento interdisciplinar e contribui para a 

compreensão do mundo e de suas respectivas transformações, situando o ser humano como 

indivíduo participativo e parte integrante do universo. 
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No que diz respeito aos conteúdos estruturantes e/ou saberes fundamentais ao ensino de 

ciências os PCN’s de Ciências Naturais pontuam: ambiente, recursos tecnológicos, ser humano e 

saúde, as Diretrizes Curriculares Estaduais de Ciências (PARANÁ, 2006) em paralelo evidenciam 

serem estes: corpo humano e saúde, ambiente, tecnologia, matéria e energia. Não obstante 

demarca-se um modelo de ensino de enfoque construtivista e abordagem investigativa, a nosso 

ver um enfoque CTS. Assim, 

 

[...] o currículo de Ciências deve proporcionar aos alunos: 

que estabeleçam as relações entre o mundo natural (conteúdos da ciência), o mundo construído 

pelo homem (tecnologia) e seu cotidiano (sociedade); e 

que tenham potencializada a função social da disciplina para se orientarem e, consequentemente, 

tomarem decisões como sujeitos transformadores (DCE - PARANÁ, 2006, p. 27). 

 

Trilhando por este caminho via parceria Ensino Superior e Educação Básica, formação 

inicial e continuada de professores, buscamos a dialogicidade e a interdisciplinaridade entre obras 

literárias e o ensino de ciências, mediante a imersão no acervo de bibliotecas escolares dos anos 

iniciais, primando por conhecer, elencar e relacionar livros de literatura infantil que tivessem 

pertinência e ligação aos blocos temáticos e/ou conteúdos fundamentais ao ensino de ciências, o 

que foi uma experiência significativa e embrião da discussão apresentada. 

A partir desta busca e pesquisa coletiva elaboramos uma compilação de referências 

bibliográficas de obras literárias focadas ao ensino de ciência por bloco de conteúdos. A exemplo 

citamos algumas, devido a impossibilidade de anexarmos tudo no corpo textual deste trabalho: 

a) tecnologia - Lolo Barnabé/Eva Furnari; 

b) corpo humano (sexualidade) - Ceci tem pipi?/Thierry Lenain e O bebê vem com a 

cegonha?/Patrícia Engel Secco; 

c) saúde (alimentação) – O nabo gigante/Aleksei Tolstói e Niamh Sharkei e O sanduiche 

da Maricota/Avelino Guedes; 

d) ambiente (preservação) – Ecologia em Quadrinho/Luca Novelli. 

Para algumas obras literárias, no entanto articulamos ação pedagógica interdisciplinar 

realizando desdobramentos do conteúdo, numa perspectiva de ensino de ciência numa abordagem 

CTS, com afinco de exemplificar de forma mais pertinente à ação educacional traremos para o 

foco da discussão a temática ambiente pautada no livro de literatura infantil O mundinho azul, 

de Ingrid Biesemeyer Bellinghausen, obra que foi debatida e ordenada numa sequência didática 

no espaço universitário e utilizada numa aplicação em sala de aula da educação básica. 

O livro de literatura infantil em questão tem como temática geral o meio ambiente e discute 

de modo específico a questão da água no ecossistema. O mundinho azul é uma obra literária que 

tem uma apresentação da proporcionalidade de água doce e salgada no mundo, observações em 

relação ao uso da água consciente, explanação acerca de estação de tratamento da água, 

orientações acerca da poluição da água e extinção de animais aquáticos, a água enquanto fonte de 

vida para os seres humanos, a água enquanto fonte de energia elétrica, funcionamento de uma 

usina hidroelétrica, implicações da energia na vida humana e no uso de tecnologias. 

Tendo por foco a obra acima mencionada e descrita o professor tem condições de trabalhar 

interdisciplinarmente à matemática ao atentarmos a proporcionalidade da água doce e salgada na 

Terra e na composição do corpo humano e dos animais; a geografia pela influência do homem no 

espaço e na natureza, com as inovações tecnológicas, a estação de tratamento de água, a 

hidroelétrica; a arte ao tentar transpor da obra literária para uma maquete o ciclo da água; a 

educação física ao explorar o caminho das águas através da dança ou frente a um teatro de 

preservação da água no meio ambiente; a língua portuguesa pela leitura interpretativa do texto 
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literário e pela produção de um registro do conhecimento, enfim o ensino de ciência, a 

experimentação e suas articulações em conformidade com as DCE paranaenses: 

 

sociais: influência do ciclo da água sobre as pessoas, os animais e a agricultura; 

políticas: quem explora o fornecimento de água em sua cidade; 

econômicas: como se dá o desperdício de água e energia no mundo atual; 

éticas: quais políticas públicas favorecem o descaso com o meio ambiente e os seres vivos; 

- históricas: desde quando existe água encanada na cidade (PARANÁ, 2006, p. 37). 

 

Evidenciamos que a base legal e orientadora do ensino tanto na esfera nacional quanto 

estadual paranaense acena para a construção do saber e do conhecimento de natureza 

interdisciplinar e com proximidade eminente ao enfoque CTS, o qual segundo Mendes e Santos 

(2015, p. 178) “[...] permite articular conhecimentos de diversas naturezas e campos na construção 

do discurso argumentativo”, do saber e do conhecimento em si. Ação pedagógica que buscamos 

consolidar via as sequências interdisciplinares planejadas e evidenciamos pela apresentação de 

uma delas no quadro que segue. 

 

SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES SIGNIFICATIVAS E INTERDISCIPLINARES 

1 Contação de História: “O mundinho azul” Ingrid Bellinghausen 

Discussão coletiva e interpretação oral 

Temática: A água, ciclo, localização, tratamento, usos e aproveitamentos. 

Objetivo: Valorização e compreensão da escrita como fonte de informação e conhecimento, bem como desenvolvimento da 

oralidade pela exposição individualizada de opiniões. 

2 Apresentação e Manipulação: Globo Terrestre 

Leiturização, proporcionalidade de água no planeta terra. 

Objetivo: Compreensão leiturizada do globo, como escala de representação do planeta Terra, onde habitamos. 

3 Ilustração “O mundinho” 

-Distribuição de círculos em papel sulfite, lápis de cor e giz de cera. 

- Objetivo: Deixar fluir a o fazer artístico e expressivo visual das crianças. 

4 Produção de texto coletiva: “Como cuidar do mundinho?” 

- Objetivo: Desenvolvimento da linguagem escrita, valorização das ideias individuais na composição de textualidade coletiva. 

5 Experiência – Decantação 

Material: Garrafa pet, água e terra 

Procedimento: Colocar água na garrafa e um pouco de terra. Balançar e depois colocar sobre a mesa deixando em repouso 

para observação e relato do que acontece oral e posteriormente escrito e ilustrado. 

Objetivo: Compreensão do processo de tratamento da água. Experienciação e produção de escrita significativa. 

6 Experiência – Filtro Natural 

Material: Garrafa pet, algodão, areia, pedra brita pequena e grande, água decantada (experiência anterior), estilete. 

Procedimento: Corte a garrafa com o estilete, separando-a em duas partes. A parte do gargalo servirá para montagem do filtro 

e o fundo comporá o reservatório de água filtrada. Inicie a montagem do filtro por camadas sendo a seqüência algodão, areia, 

brita pequena, brita grande. Após a montagem, retire a tampa da garrafa, encaixe sobre o reservatório. A seguir despeje a água 

decantada e observe. 

Objetivo: Compreensão do processo de tratamento da água a filtragem. 

7 Produção Coletiva e Ilustração dos processos de experimentação 

Relato analítico do processo de experimentação = Texto Coletivo. 

Registro pictórico via desenho dos experimentos = Desenho individual. 

Objetivo: Registrar a compreensão do procedimento de decantação e filtragem, bem como valorizar a linguagem artística e 

escrita como fonte de informação e apreensão de conhecimento. 



 

 

P
ág

in
a7

6
2

 

8 Estudo do Meio – Visitação a SANEPAR 

Roda de Conversa e preparo do olhar para observação acurada da estação de tratamento de água. 

Objetivo: Consolidar uma experiência real relacionado ao processo de tratamento da água, realizando paralelo entre a obra “O 

mundinho azul” e a realidade de seu município. 

9 Ciclo da Água = Objeto Educacional 

Laboratório de informática experienciação via Objeto Educacional de Aprendizagem “Ciclo da água”. Disponível em: 

http://www.rived.mec.gov.br/. 

Objetivo: Apresentar o Ciclo da Água de forma lúdica, dinâmica, criativa e interativa, promovendo a compreensão do fluxo 

da água no planeta, auxiliando na compreensão das etapas do processo e relacionado aos estados da água na natureza. 

10 Leitura 

Leitura do talão de água e análise interpretativa 

Objetivo: Perceber o valor da água em nossa sociedade, realizar uma leitura analítica do talão de água registrar no caderno, 

valor da conta de água, metros cúbicos utilizados e compreender a proporcionalidade e relação existente. 

11 Contação de História: “Vamos abraçar o mundinho” Ingrid Bellinghausen 

Temática: Preservação ambiental e reciclagem. 

Discussão coletiva e interpretação oral. 

Recorte e colagem, corrente de preservação, bonecos de papel de mãos dadas 

Objetivo: Valorização e compreensão da escrita como fonte de informação e conhecimento, bem como desenvolvimento da 

oralidade pela exposição individualizada de opiniões. Criatividade e recorte como desenvolvimento da psicomotricidade e 

coordenação motora. 

12 Confecção de cartazes em grupo 

Ação grupal: confecção de cartazes de conscientização ambiental via recorte e colagem. 

Exposição mural do pátio 

Objetivo: Valorização da criação via recorte e colagem como fonte de informação e socialização do conhecimento. 

13 Palestra Conscientização Ambiental as Famílias 

Convite a um palestrante do ensino superior para fazer uma explanação de conscientização ambiental direcionada as famílias. 

Preparação do ambiente com as crianças e apresentação dramatização o ciclo da água preparado pelas crianças. 

Objetivo: Socializar e disseminar conhecimentos e aprendizagens construídas, numa relação CTS. 

14 Apreciação do filme: WALL.E/direção de Andrew Stanton, 2008. 

Temática: Meio ambiente, poluição, reciclagem, sobrevivência. 

Discussão coletiva e interpretação oral. 

Pintura de ilustração do filme impressa da internet ou construção desenho coletivo acerca do filme 

Objetivo: Leiturização da imagem fílmica, compreensão e produção de significados. Pintura e desenvolvimento psicomotor. 

15 Jogo: “TRILHA ECOLÓGICA” 

Material: Papel cartão, tesoura, canetão preto, cola, régua, revistas para recorte, retalhos de eva colorido, dado. 

Procedimento: Construção da trilha sobre o papel cartão. Procura de imagens ecológicas nas revistas e recorte. Colagem ao 

lado da trilha. Elaboração de fichas produtora de avanço para boas ações em relação à natureza e retrocesso para ações 

maléficas. Seleção de algumas casas da trilha para realização de marcação. 

Dicas para jogar: Cada participante terá sua vez, inicia a trilha quem tirar primeiro o número um no dado. Posteriormente, 

anda pela trilha conforme o número tirado no dado, quem cair em uma casa com marcação deverá retirar uma carta do monte 

e seguir a instrução escrita. Ganha o jogo quem completar primeiro o percurso da trilha. 

Objetivo: Utilização lúdica da ação leitora, como contribuição formativa e prazerosa e avaliação dos conhecimentos 

consolidados ao longo do desenvolvimento da sequência didática. 

Fonte: Organização das autoras, a partir do projeto “Meio Ambiente e a Criança: Interações Possíveis”, consolidado numa 

turma do primeiro ano do Ensino Fundamental e planejado no âmbito do curso de Pedagogia. 

 

Frente ao exposto a educação científica e tecnológica é um direito de todos e a literatura 

infantil articulada ao ensino ciências com enfoque CTS como evidenciamos pode contribuir para 

o desenvolvimento intelectual das crianças, auxiliando a aprendizagem de outras áreas do 

http://www.rived.mec.gov.br/
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conhecimento, sendo, portanto sua utilização indicada junto à ação educativa efetivada da 

Educação Infantil aos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A literatura infantil e o ensino de ciências tem em sua dinamicidade e essência constitutiva 

um dimensionamento relacional e interdisciplinar que vale a pena ser explorado na formação 

inicial do curso de Pedagogia, para que as futuras profissionais captem o cerne da ação pedagógica 

de cunho construtivista e investigativo a ser desenvolvido em sua futura ação profissional. 

É oportuno evidenciar ainda que a literatura infantil e o ensino de ciências com seu 

potencial de descoberta e viés aberto a experimentação, a criação e ângulos diversos para o olhar, 

seduz a criança que é curiosa e ávida pelo novo. Assim, compreendemos que investir na leitura 

literária e em educação científica desde a Educação Infantil é a peça chave para a construção de 

uma sociedade democrática, economicamente produtiva, mais humana, crítica e sustentável. 

Enfim, concluímos que o estudo apresentado é dialógico e propositivo, a ação educacional 

a ser efetivada na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, ao passo que 

aponta caminhos a prática pedagógica interdisciplinar e contextualizada, mediante letramento 

literário, bem como desafia o ensino de ciências a inovação e a transformação pedagógica, via a 

implementação do enfoque CTS no processo de ensino e aprendizagem da educação básica. 
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A CRUZADA DAS CRIANÇAS: UMA LEITURA 

 

Nazareth Salutto  (Puc-Rio) 
 

 

PREÂMBULO 

 

O presente artigo tem como objetivo fazer uma leitura do poema A cruzada das crianças, 

escrito por Bertolt Brecht. Publicado originalmente em Histórias de Almanaque, em 1948, 

ilustrado por Carme Solé Vendrell, em 2014 foi incluído no catálogo de literatura infantil da 

editora Pulo do Gato. O artigo busca tecer o olhar sobre o poema com os estudos de Walter 

Benjamin (1994) – leitor, crítico e amigo de Bertolt Brecht – realizado ao longo da disciplina. A 

escrita tentou se aproximar do ensaio literário, de modo a articular-se com o poema e com a 

perspectiva benjaminiana: Pretendo mostrar-vos que a tendência de uma obra literária só pode ser 

correta do ponto de vista político quando for também correta do ponto de vista literário. Isso 

significa que a tendência politicamente correta inclui uma tendência literária (BENJAMIN, 

1994:121). Tal iniciativa também dialoga com a assumida por Konder (1996) no seu estudo sobre 

a poesia de Brecht: a linguagem da poesia, por sua própria natureza, também exige uma “leitura” 

especial: pede um leitor disposto a respeitar e apreciar a força de suas imagens, dos seus recursos 

rítmicos, da sua sonoridade, das suas metáforas. Os caminhos da sensibilidade não são refratários 

à abordagem científica e aos critérios da razão, mas também não se deixam “reduzir” a 

interpretações “racionais” (e jamais se deixam “enquadrar” em parâmetros fixados pela ciência) 

(p.13. Grifos do autor).  

O artigo foi construído perseguindo essa intenção. Mais do que analisar ou, de modo algum, 

explicar, o intuito é conversar com o poema e sua ilustração de traços também poéticos; mergulhar 

nas palavras e nas imagens. Para tanto, em sua arquitetura, convidam para a cena trechos do 

poema e da ilustração. Ao deslocar trechos do conjunto da obra para o interior de um artigo, corre-

se o risco do recorte descontextualizar sua natureza artística e poética. Assumindo esse risco, o 

deslocamento convida a conhecer a obra A Cruzada das Crianças na companhia de outros olhos. 

Empresta-me os teus olhos, leitor?! 

 

Palavras-chave: infância e crianças. literatura infantil. Bertolt Brecht. poema. 

 

A IDADE DA GUERRA 

 

No ano de trinta e nove a Polônia 

verteu sangue; suas vilas pereceram 

sob o fogo de falanges (p.9). 

História e poema ou a história do 

poema? Temas como os da guerra, da fome, 

dos menos favorecidos, dos de baixo, 

fomentou boa parte da obra do poeta e 

dramaturgo Bertolt Brecht. Nascido na 

Alemanha, no ano de 1898. Crítico das 

condições de vida a que estavam expostos em 

especial os trabalhadores, no interior das 

cidades, Brecht fez da poesia sua arma de luta 
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e crítica contra a barbárie, contra uma história 

feita por outros (Konder, 1996). 

 

p.6/7 

Ao iniciar o poema, a idade da guerra e 

seu lócus é a primeira informação que o poeta 

Brecht revela para o leitor - 1939. Com as 

vilas atacadas, não há lugar para se continuar 

a viver. Ir embora, deixar sua terra e sua casa 

para trás, é diferente de seguir por vontade 

própria. 

História e poema ou a história do 

poema? Temas como os da guerra, da fome, 

dos menos favorecidos, dos de baixo, 

fomentou boa parte da obra do poeta e 

dramaturgo Bertolt Brecht. Nascido na 

Alemanha, no ano de 1898. Crítico das 

condições de vida a que estavam expostos em 

especial os trabalhadores, no interior das 

cidades, Brecht fez da poesia sua arma de luta 

e crítica contra a barbárie, contra uma história 

feita por outros (Konder, 1996). 

Ao iniciar o poema, a idade da guerra e 

seu lócus é a primeira informação que o poeta 

Brecht revela para o leitor - 1939. Com as 

vilas atacadas, não há lugar para se continuar 

a viver. Ir embora, deixar sua terra e sua casa 

para trás, é diferente de seguir por vontade 

própria. 

A guerra, desse modo, impõe uma 

escolha que não é pessoal. É arbitrária, é 

desumana porque tira do homem sua voz, seu 

chão. 

A primeira ilustração, que antecede a 

primeira estrofe do poema, coloca no centro 

da cena uma criança – seguirá ela na Cruzada, 

junto com as outras? – no cenário exposto nas 

palavras de Brecht. Seu gesto – tema caro ao 

nosso autor – de levar as mãos ao rosto 

evidencia o susto, o choque. Os traços rápidos 

e marcados parecem pôr a criança em 

movimento. A guerra espanta e paralisa, mas 

também provoca a marcha. É preciso seguir... 

Diferente do seu teatro épico, no qual os 

personagens interrompem, onde os gestos se 

transmutam em ação política, o poema 

ilustrado não deixa chances para a 

interrupção. A Cruzada está sendo germinada 

no cenário destruído das vilas, onde a solidão 
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da criança se expressa nos seus olhos e gesto 

de levar as mãos ao rosto: estaria ela gritando 

ou chamando alguém? 

Ou, caro leitor, pode-se considerar o 

virar das páginas como a interrupção 

brechtiana, já que o teatro épico não reproduz 

condições, mas as descobre. A descoberta das 

situações se processa pela interrupção dos 

acontecimentos (Benjamin, 1994: 81).  

mas em terras lá no leste estranha 

história se ouvia... (p.9) 

 

Assim como a marcha é germinada na 

destruição das vilas, o poema segue seu fluxo 

e as estrofes guiam-nos para a saga das 

crianças... 

 

DOR, SOLIDARIEDADE, MEDO, FOME, FRIO, AMIZADE: 

SER CRIANÇA, NA VIDA E NA GUERRA 

 

O movimento dos seres humanos, ao 

fazerem sua história, só 

engendra realidades provisórias, 

efêmeras, momentâneas? [...] Somos 

indivíduos mortais, criaturas finitas, 

realidades singularmente fugazes. 

Será que, no entanto, algo de nós (algo 

do que nós fazemos) pode se incorporar a um 

movimento coletivo e ter assim, uma 

continuação, um prosseguimento na história? 

As estrofes parecem reforçar as 

indagações de Konder (1996:31). 

Quem dera a realidade da guerra fosse 

provisória ou nunca existisse. Quisera não 

termos nunca notícias de que um horror como 

o imposto pela guerra causasse fome e 

destruição a crianças, jovens e adultos. Uma 

vez que tal realidade se faz presente – e 

persiste – na história do homem, o que ela 

ensina sobre a marcha humana? O que se 

aprende/aprendeu com uma guerra? 

Pequenos mui famintos Em 

tropinhas se juntavam Atraindo 

mais crianças 

Das ruínas que os cercavam. 

 

[...] 

 

Havia um pequeno chefe Que 

animá-los bem queria, Porém algo o 

preocupava: o caminho não sabia 

(p.9). 

 



 

 

P
ág

in
a7

6
8

 

No poema, a força do teatro brechtiano 

se faz presente nos papéis que os personagens 

assumem no seu interior: havia um pequeno 

chefe que o caminho, também ele não 

conhecia. 

 

 
- p. 11/12 

A saga, a cruzada, a travessia, o horror 

por que passaram as crianças é anunciada. 

Mas, também a amizade, a solidariedade. À 

semelhança dos que vivem em seus contextos 

sociais, diante de situações de crise, as 

crianças recorrem ao que constroem como 

experiência de vida na relação com os outros. 

História – individual e coletiva – e 

humanização se entrelaçam nas palavras do 

poeta que, se de um lado anunciam o horror, 

também reforçam a esperança. Não seria essa 

a intenção de Brecht ao construir sua obra? A 

crítica ácida comporta a ambivalência dos 

gestos e atos humanos. Imersos no mundo do 

horror, da exploração, da manipulação, o que 

os homens dão de si para si próprios e para os 

outros? 

[...] 

E surgiram dois irmãos, 

estrategos de talento; 

arrombaram um casebre, 

protegendo-os do vento. 

Nessa cruzada, as crianças redefinem 

seus papéis diante do mundo e de si mesmas. 

A guerra impõe a ação: perpetuar a barbárie 

ou seguir por novos caminhos? A ação das 

crianças é seguir em marcha, agregando a 

cada paragem, outras crianças perdidas no 

desolador cenário. 

Ninguém ficou de fora – ainda que o 

peso da consciência pusesse uma ou outra a 

andar à margem - Na marcha, reúnem-se 

classes e condições distintas, seres e coisas 

que, num cenário de “estabilidade” poderiam 

ser excluídos, o horror faz proteger e agregar... 

O que se aprende com o horror é o 

assombro. Brecht criticou o horror ao 

denunciá-lo com sua poesia e o seu teatro. 

Situação sustentada por Benjamin quando 

afirma que o assombro é o rochedo do qual 

contemplamos a torrente das coisas [...] 

(1994:90). 

Um magrinho de uniforme andava à 

margem da pista; tinha a 

consciência pesada, seu passado 

era nazista. 

 

E seguia junto um músico que um 

tamborzinho encontrara, 

mas tocar-lhe foi proibido, pois o 

som os denunciava. 

 

Traziam também um cão para ser 

sacrificado; Viu uma boca a mais, 

pois, por dó, era poupado (p. 13) 
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Folhear e ler o livro A Cruzada das 

Crianças, é contemplar a barbárie e a tentativa 

humana de sobreviver e resistir. Mas também 

é assalto e susto por jogar no colo do leitor a 

contemporaneidade de certas situações. 

A linguagem e a narrativa constituem 

os elos coletivos que não nos deixam esquecer 

o que foi, o que poderia ter sido feito no 

mundo... 

 
- p.14 

Vai-se chegando ao fim da Cruzada... 

As palavras do poeta anunciam a 

esperança? 

Foram todos para o sul. 

O sul é esse lugar Onde o sol, ao 

meio dia, Lá no alto vai ficar (p.21). 

 

NÃO CHEGAR... 

 

 
- p.26/27- 

Chegar ao sul, onde faz sol ao meio 

dia, um lugar para se estar... Na Polônia em 

guerra o frio era condição do clima e da 

situação em que viveram as crianças da 

Cruzada. 

Nos livros de história aprende-se um 

determinado ponto de vista sobre a trajetória 

humana na qual a perspectiva, muitas vezes, 

insiste em ser a do vencedor (Benjamin, 

1994). 

Não chegar não significa não ter 

vivido, não ter uma narrativa a ser contada. 

Ao escrever A Cruzada das Crianças, Brecht 

não só denuncia o horror da guerra, como 

imortaliza as possíveis trajetórias: denuncia e 

faz com que jamais se esqueça. O que lhes 

aconteceu? Estiveram juntas até o fim? 

 
- p.30/31 

A ilustração é um susto, um soco, um 

grito. Não há consenso se as crianças estão 

emaranhadas, embaralhadas umas nas outras, 

dormindo ou mortas... 

No sudeste da Polônia avistou-se o 

triste grupo, que então sumiu de vez, 

sob a neve, em grande apuro (p.25). 

Chegara ao fim a Cruzada, o horror, a 

barbárie, a dor, o medo, o frio 

O CÃO 
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Personagem de destaque na obra Brecht 

– o cão ordinário, o vira latas, aquele que fica 

ao lado do homem e que lambe suas feridas –

, também está presente na Cruzada das 

Crianças. Resgatado, poupado e protegido 

pelo grupo, a ele cabe o papel de anunciar a 

saga e o destino do pequeno grupo, por meio 

da mensagem gravada e presa em seu pescoço: 

 

“Socorro, perdemos a direção, nós 

somos cinqüenta e cinco, busquem-

nos seguindo o cão” Não podendo 

vir salvar-nos, façam o cão 

retornar, não o matem, por favor, 

Ele, só sabe o lugar (p.29)”. 

 
O destino do cão, o poema também 

anuncia. Mas, caro leitor, fica o convite para 

que vá ao livro... 

 
- p.28 

 

EPÍLOGO... 

Konder afirmou que somos realidades 

provisórias. O que fazemos das histórias que 

nos deixam? O que farão com as histórias que 

deixamos? 

Bertolt Brecht fez um poema. Carme S. 

Vendrell o ilustrou. 

Fazer uma leitura dessa obra é insistir 

para que dialoguemos com ela, com seu tema, 

com a história contida nesse texto, de outros 

tempos que, pela sua atualidade, também é e 

fala do nosso tempo. 
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A PERSONAGEM DONA BENTA COMO MEDIADORA DE LEITURA 

EM FÁBULAS, DE MONTEIRO LOBATO 

 

Patrícia A. Beraldo Romano (UNIFESSPA/MACKENZIE) 

paberaldo@yahoo.com 

 

Resumo: Este texto pretende apresentar, à luz das discussões atuais sobre mediação de 

leitura, como a personagem Dona Benta, das obras infantis de Monteiro Lobato, representa 

uma tipologia de mediação que poderia auxiliar os professores- mediadores atuais. Para 

isso, utilizamos como referencial teórico Cerrillo, Larrañaga, Yubero (2002) e Souza (2008) 

dentre outros estudiosos. Nossos objetivos são os de apresentar Dona Benta como contadora-

mediadora de leitura na obra infantil Fábulas e, a partir de diversos exemplos desse texto, 

verificar como ela desenvolve competências mediadoras que se revelam eficazes durante o 

processo de narração da história e poderiam servir de orientação para professores-

mediadores de leitura na escola. 

Palavras-chave: Dona Benta. Mediadora de leitura. Competência leitora. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As fábulas são textos que, mesmo com o passar dos tempos, continuam presentes na vida 

dos alunos, em especial, por serem de curta extensão e trazerem em sua constituição uma moral, 

muitas vezes, explícita, que retoma os ensinamentos passados pelas diferentes gerações. Por isso, 

os livros didáticos sempre trazem esse gênero literário em algum momento na iniciação literária 

escolar dos alunos. Para melhor exemplificar, recorremos a uma definição do gênero presente em 

um “Livro do Aluno” produzido pelo Ministério da Educação intitulado: Contos Tradicionais, 

fábulas, lendas e mitos (Livro de Domínio Público): 

 

As fábulas são pequenas histórias escritas com a intenção de transmitir algum ensinamento sobre a 

vida, ou que se chama “lição de moral”. No final de muitas delas o autor coloca uma frase que resume 

a lição. Você pode ter ouvido algumas dessas frases, que são bem conhecidas, como por exemplo: 

“Quem com ferro fere, com ferro será ferido”. A maior parte das fábulas mostra situações típicas 

do dia-a-dia dos seres humanos, mas vividas por animais. Os mais famosos fabulistas (autores de 

fábulas) foram: Esopo (Grécia, 600 a.C) e La Fontaine (França, século 18) [sic]. No Brasil, 

Monteiro Lobato (século 20) [sic] reescreveu muitas delas; nos dias de hoje, o mesmo foi feito por 

Millôr Fernandes (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2010, p. 33 de 1404). 

 

Nessa definição, lembramos que essas situações corriqueiras e moralizantes, vividas no dia 

a dia são, quase sempre, representadas por animais em vez de pessoas, o que parece ajudar a 

aproximar mais ainda o gênero dos leitores mais jovens que, com maior facilidade, se identificam 

com animais. A definição também lembra os alunos de que há muitos fabulistas famosos, como 

Esopo e La Fontaine. O último teria reescrito muitas fábulas do primeiro. Finalmente, surge o 

nome de Monteiro Lobato, que também teria reescrito algumas fábulas de Esopo e muitas de La 

Fontaine, seu fabulista predileto165, em sua obra Fábulas. São geralmente de Lobato que os livros 

didáticos, atualmente, recolhem exemplos desse gênero para apresentar aos pequenos leitores. 

                                                 
165 Segundo Grasielly Lopes, em sua dissertação de mestrado intitulada: Fábulas (1921), de Monteiro 

Lobato, um percurso fabuloso (2006), Lobato teria escolhido muito mais fábulas de La Fontaine em virtude 

mailto:paberaldo@yahoo.com
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Fábulas nasce em 1921, mesmo ano de A menina do narizinho arrebitado, com o título de 

Fábulas de Narizinho. Posteriormente, em 1922, Lobato reedita o livro, mas agora apenas com o 

título Fábulas, inclusive com um número maior de textos do que o publicado em Fábulas de 

Narizinho. A associação primeira das fábulas à personagem Narizinho poderia se explicar pelo 

sucesso de vendas de títulos como A menina do narizinho arrebitado ou mesmo Narizinho 

arrebitado, de 1921, entretanto, como nenhuma fábula é contada pela menina e como os livros 

passaram a ganhar o mercado com grandes tiragens, possivelmente Lobato percebeu que não 

havia a necessidade de manter tal título, conforme nos lembra Loide Nascimento de Souza em seu 

texto: “Monteiro Lobato e o processo de reescritura das fábulas” (2008). 

A partir da edição de Fábulas de 1922 háverá a 2ª edição em 1925, a terceira, em 1926, 

com a ressalva de Souza (2008, p. 108) de que essas datas não “correspondem às que aparecem 

nas páginas de rosto dessas edições”, 4ª edição, em 1929, 5ª edição em 1934, 6ª edição em 1937, 

7ª edição em 1939 (SOUZA, 2008, p. 108). Todas essas edições sempre apresentaram variações 

no número de fábulas: “o mínimo é de 29 e o máximo é de 77 fábulas” (SOUZA, 2008, p. 109). 

A partir da 8ª edição, em 1943, Lobato insere os comentários das 

 

2 
Segundo Grasielly Lopes, em sua dissertação de mestrado intitulada: Fábulas (1921), de Monteiro 

Lobato, um percurso fabuloso (2006), Lobato teria escolhido muito mais fábulas de La Fontaine em virtude 

da maior liberdade de criação desse fabulista, e também por conta do estilo linguístico de La Fontaine, 

característica essa bastante parecida com o pensamento de Lobato quanto ao uso da  linguagem. 

 

crianças e de Dona Benta ao texto. É essa edição que nos interessa, já que o objetivo desse 

nosso trabalho é o de apresentar Dona Benta como mediadora de leitura das fábulas para seus 

ouvintes, as crianças e os bonecos do Sítio. 

Para isso, nosso texto fará uso de uma edição de Fábulas de 1958, com ilustrações de André 

Le Blanc e publicação da Editora Brasiliense. Nessa edição, pertencente às obras completas do 

autor, não mais encontramos a nota introdutória que Lobato agregara às edições anteriores e que 

apresentaremos à frente. Nossa hipótese é a de que, a partir de algumas das onze competências de 

mediação de leitura de Dona Benta, que levantamos ao longo de toda obra infantil lobatiana, ela 

pode ser considerada, em Fábulas, uma competente mediadora, mesmo nos dias atuais. Nossa 

investigação foi realizada a partir da leitura de toda obra infantil para o levantamento de 

características de competência mediadora da personagem-avó Dona Benta. A partir desse trabalho 

bibliográfico, elencamos onze competências e escolhemos algumas delas para apresentar a avó-

mediadora em Fábulas. A seguir, discutiremos algumas considerações sobre a figura do mediador 

de leitura. 

 

MEDIADORES DE LEITURA: ALGUMAS CONCEPÇÕES 

 

Existem vários sites disponíveis na internet, muitos elaborados em parceria com o MEC, 

sobre formação de mediadores de leitura. O problema que nos parece mais afligir nessas 

formações é que elas, embora lembrem a necessidade de se ler muito para ser mediador, não 

conseguem comprovar que isso ocorra na prática e muitos professores-mediadores não são, na 

verdade, leitores em potencial. Para isso, também contribui a falta de comprometimento dos 

próprios professores que, muitas vezes, não gostam de ler e são forçados a participar dessas 

formações e a levá-las para a sala de aula. 

                                                 
da maior liberdade de criação desse fabulista, e também por conta do estilo linguístico de La Fontaine, 

característica essa bastante parecida com o pensamento de Lobato quanto ao uso da linguagem. 
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Parece-nos impossível um professor ser mediador se não tiver um contato direto, constante 

e prazeroso com o mundo dos livros e da leitura, mesmo que seja, hoje, um contato mais virtual, 

em virtude de tantas ofertas que a rede web nos oferece de leitura de literatura através de 

plataformas virtuais. 

Além disso, hoje se faz necessário que, além de leitor, o mediador também conheça um 

pouco do mundo das novas mídias, já que os alunos com os quais trabalha nasceram já 

pertencendo a essa nova forma de organização do pensamento, voltado para a rapidez da 

informação advinda da internet. As trocas de informação são muito rápidas e os professores-

mediadores precisam encontrar alternativas de inserir, nesse mundo, a leitura da literatura. Tarefa 

árdua, difícil e complexa: 

 

Essa “Sociedade da Informação” impulsiona o repensar do saber, o que, por conseguinte, impacta, 

consideravelmente, a educação. Vivemos a “metamorfose do aprender”, isto é, reconfigurações do 

conhecimento provocadas pela função mediadora, quase onipresente, das novas tecnologias, que 

facilitam experiências de aprendizagem complexas (ASSMAN, 2000 apud ANDERSEN, 2015, p. 

1 de 51).166 

 

Escolhemos falar de Dona Benta porque, em virtude da última adaptação do Sítio do 

Picapau Amarelo para a televisão, no início dos anos 2000, vimos a avó adaptada ao uso de um 

computador e familiarizada, inclusive, com troca de emails com seu neto Pedrinho. 

Lobato era um visionário e gostava de tudo que envolvesse a ideia do progresso, muito 

possivelmente ele aprovaria uma Dona Benta “antenada” com a informática e a internet. Por isso, 

acreditamos que ela possa ser considerada um exemplo de mediadora competente de leitura, 

primeiro por causa de sua exemplar formação leitora, segundo porque ela, provavelmente, se 

adaptaria às atuais necessidades de mediação de leitura, em especial, porque sempre esteve aberta 

a mudanças e a vivenciar aventuras junto com seus netos. 

Antes de falarmos dela em Fábulas, vamos tecer algumas considerações sobre o que se tem 

falado, nos últimos anos, a respeito de mediação de leitura, sob o viés da formação leitora. Assim, 

como Cerrillo, Larrañaga e Yubero (2002, 

29), acreditamos que “El mediador es el puente o enlace entre los libros y esos primeiros 

lectores que propicia y facilita el dialogo entre ambos”. Para esses estudiosos espanhóis, as 

principais funções do mediador seriam: 

 

Crear y fomentar hábitos lectores estables; 

Ayudar a ler por ler; 

Orientar la lectura extraescolar; 

Coordinar y facilitar la selección de lecturas por edades; 

Preparar, desarrolhar y avaluar animaciones a la lectura (CERRILLO, LARRAÑAGA, YUBERO, 

2002, p. 30). 

 

O mediador de leitura que é capaz de fazer, de forma adequada, a ponte entre o leitor e o 

texto literário deve ser capaz de executar essas funções a fim de levar os ouvintes a se aproximar 

do objeto livro. Essa aproximação deve ser pontuada por aprendizagens prazerosas que, com o 

tempo, contribuam para que as crianças e os jovens se tornem leitores autônomos a fim de que 

procurem, sozinhos e por prazer próprio, livros para ler. 

                                                 
166 Texto extraído de e-book: ANDERSEN, Elenice (org.). Linguagens, leituras, mídias e ensino. São Paulo: 

Cia do EBook, 2015, p. 1 de 51 
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Dona Benta, na saga infantil lobatiana, procura fazer isso. Ela aparece em quase todas as 

obras, nas que não aparece é lembrada pelas crianças por seus ensinamentos. Em Fábulas, temos 

dois momentos em que isso ocorre quando as crianças estão refletindo sobre o que ouviram, 

vejamos: 

 

-A senhora já nos contou aquele caso lá da Grécia- lembra-se? 

-Sim, o caso do orador que estava fazendo um discurso para o povo. De repente rebentaram 

tremendos aplausos. O orador voltou-se para um amigo ao lado: “Será que eu disse alguma 

asneira?” (LOBATO, 1958, p. 82). 

[...] 

-A senhora arranjou uma moralidade ao contrário da sabedoria popular que diz: “Fazei o bem e não 

olhais a quem.” 

-Sim, minha filha. Esse fazer o bem sem olhar a quem é lindo –mas nunca dá muito certo. Aquele 

grande filósofo-educador da China... 

-Confúcio, já sei!...gritou Pedrinho. (LOBATO, 1958, p. 144). 

 

Lobato, depois de descobrir que a literatura infantil era um caminho ainda por ser 

descoberto no Brasil, investiu na sua verve de editor e no seu desejo por fazer livros que 

agradassem às crianças, que fizessem com que elas buscassem mais leituras. Desse modo, cria 

praticamente uma saga infantil com as histórias da turma do sítio. 

Em várias dessas histórias, temos Dona Benta como narradora- mediadora. Podemos citar 

Aventuras de Hans Staden (1927), Peter Pan (1930), Dom Quixote das Crianças (1936), Histórias 

de Tia Nastácia (1937), Fábulas (1943, com comentários de Dona Benta e das crianças), todas 

essas recontadas pela avó e também História do Mundo para as crianças (1933), História das 

Invenções (1935), Geografia de Dona Benta (1935) e Serões de Dona Benta (1937), essas últimas 

consideradas “didáticas” por alguns estudiosos como Whitaker Penteado em O Filhos de Lobato 

e, nelas, a avó aparece como a mediadora dos conhecimentos a serem transmitidos aos netos. 

O sucesso é imediato, Lobato vende altas tiragens de seus livros e as crianças lhe retribuem 

a alegria pelo mundo da fantasia por ele criado enviando- lhe cartinhas nas quais discutem as 

obras, sugerem assuntos, pedem para participar de alguma aventura ou simplesmente se dirigem 

diretamente às personagens, como é o caso de várias cartas destinadas à Dona Benta. Nelas, as 

crianças quase tomam a avó como pessoa de carne e osso, em vez de personagem. Citamos 

abaixo, um excerto da carta de Modesto Marques, de Tatuí (SP): 

 

Dona Benta: 

[...] Sabe uma conclusão que eu tirei? Que a senhora é uma “pedagoga revolucionária utópica 

possível”. 

Um momento, já explico. Pedagoga a senhora sabe o que é, por que, se não me engano, foi a 

senhora mesmo que me ensinou esse termo. Revolucionária, por que o seu “método de 

camaradagem” não existe ainda no Brasil (talvez mesmo, no mundo). Utópica, por que com a 

mentalidade dos tais “adultos”, o ensino é uma coisa tão sisuda, tão vital, tão obrigatório, que nos 

aborrece. O homem só executa bem aquilo que parte de si próprio. Toda coação é 

contraproducente. O homem é a “Independência ou Morte!” –mas ainda não descobriu disso. 

(Modesto Marques, Tatuí, 10 de dez. 1945, apud PÁTTARO, 2012, p. 169). 

 

O jovem leitor demonstra em seu texto uma grande admiração pela avó Benta como aquela 

que ensina a partir do prazer. Ele também percebe como essa maneira de ensinar estava distante 

da realidade do ensino no Brasil e ainda arrisca, no mundo. Somente Dona Benta sabia cativar com 

seu modo de ser “pedagoga”. Sua metodologia de ensino agradava muito e não aborrecia, ao 

contrário do que ocorria/ocorre nos bancos escolares. 

Achamos conveniente lembrar aqui de outra cartinha. Essa, porém, não é endereçada a 

Dona Benta, mas sim ao próprio Lobato e trata do assunto da inserção dos comentários que o 
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escritor introduzira na obra Fábulas. A jovem leitora, provavelmente, já conhecia o texto de 

Fábulas em uma edição anterior, e fica encantada com os comentários que Lobato insere ao livro, 

o que, para ela, muito agrada, já que, como diriam as crianças, eram “batatais”, tornando a 

discussão mais apreciada pelo viés infantil. Vejamos: 

 

São Paulo, 12 de Janeiro de 1944 Meu caro Sr. Lobato 

... 

O que muito me agradou na nova edição de “Fábulas” foi o comentário do pessoal do sítio. 

Comentário “batatal” que dá margem a outros comentários... 

[...] 

Edith Canto (apud SOUZA, 2008, p. 110)167
 

 

A partir da leitura de toda a obra infantil de Lobato, elencamos abaixo algumas 

competências mais significativas de Dona Benta como mediadora, seja de recontos de textos 

literários, seja de textos de teor mais didático. Dona Benta: 

a) Tem noção se o que ela conta ou medeia atinge seu público ouvinte; 

b) Não lê somente para si, mas para compartilhar com o outro; 

c) Busca a melhor entonação de voz para dar vida ao que conta/reconta; 

d) Adapta o vocabulário para atingir seus ouvintes; 

e) Apresenta um vasto repertório de leitura o que lhe dá enorme facilidade de lidar com as 

dúvidas de seus ouvintes; 

f) É sensível quanto a seus objetivos: está sendo ouvida? Compreendida? Há gosto por 

parte dos ouvintes em relação ao que ela reconta, lê, medeia ou discute?; 

g) Está sempre atualizada e “antenada” com as novidades de seu tempo; 

h) Se, por acaso, desconhecer algo, tem humildade de reconhecer tal situação e procura, 

rapidamente, resolvê-la indo em busca do conhecimento; 

i) É sensível à dificuldade, muitas vezes, do assunto tratado, ou ao volume de informações 

apresentadas e, por isso, divide seus serões em vário(a)s dias/noites, para não cansar 

seus ouvintes; 

j) Aceita a opinião do outro, mostrando que mesmo crianças podem contribuir com visão 

crítica de mundo a partir de seus conhecimentos ou as corrige, quando necessário; 

k) Valoriza a liberdade e a liberdade de expressão acima de tudo. 

A seguir, vamos verificar como algumas dessas competências se realizam na obra Fábulas. 

 

DONA BENTA COMO MEDIADORA DE LEITURA, EM FÁBULAS, DE MONTEIRO LOBATO 

 

Nas edições anteriores à de 1943 havia uma nota introdutória feita por Lobato que 

reproduzimos abaixo: 

 

As fábulas constituem um alimento espiritual correspondente ao leite na primeira infância. Por 

intermédio dellas a moral, que não é outra coisa mais que a própria sabedoria da vida acumulada 

na consciência da humanidade, penetra na alma infante, conduzida pela loquacidade inventiva da 

imaginação. 

                                                 
167 Carta disponível no IEB/USP, Fundo Raul de Andrada e Silva, Dossiê Monteiro Lobato,  série 

Correspondência Passiva, Cartas Infantis, CX 1, P2, 19 
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Esta boa fada mobiliza a natureza, dá fala aos animaes, ás árvores, ás águas e tece com esses 

elementos pequeninas tragédias donde resurte a “moralidade”, isto é, a lição da vida. 

O maravilhoso é o assucar que disfarça o medicamento amargo e torna agradável a sua ingestão. 

O autor nada mais fez senão dar forma sua ás velhas fábulas que Esopo, Lafontaine e outros 

crearam. Algumas são tomadas do nosso “folk-lore” e todas trazem em mira contribuir para a 

creação da fábula brasileira, pondo nelas a nossa natureza e os nossos animaes, sempre que é isso 

possível (LOBATO, 1921, apud SOUZA, 2008, p. 106, ortografia original). 

 

A observação de Lobato quanto à presença da moralidade das fábulas nessa nota nos 

sugere a importância que tem Dona Benta no processo de mediação dela para as crianças, 

pois é ela a responsável por contribuir para que a moralidade “penetre na alma infante”, conduzida 

pela imaginação. É ela quem conversa com as crianças sobre as diferentes moralidades e que 

medeia a compreensão que elas têm ou não delas ao pensar no dia a dia. Além disso, é ela ainda 

quem contribui para “adoçar” o texto fabular a fim de que ele possa ser compreendido de acordo 

com a realidade à qual as crianças estão inseridas, tendo em vista que as moralidades das 

fábulas são seculares e precisam ser pensadas a partir do contexto ao qual os ouvintes pertencem. 

Finalmente, Lobato adapta a linguagem das fábulas a partir da sua concepção de modernidade 

e insere “toques”, detalhes brasileiros, aos textos a fim de agradar ao gosto infantil. A inserção dos 

comentários, a partir da 8ª edição, parece deixar essa nota introdutória, infelizmente retirada, mais 

eficiente, já que eles contribuem para que as crianças compreendam de forma mais crítica os textos 

fabulares e não aceitem qualquer verdade como inquestionável. 

Fábulas, de 1943, se inicia sem qualquer aviso aos leitores sobre quem conta os textos. 

Somente depois da leitura da primeira fábula é que o leitor, nos comentários, percebe que parece 

ser a avó a narradora das histórias e a mediadora dos comentários. Não há introdução alguma 

explicando o papel que Dona Benta executa no texto. O que percebemos é que ela é a responsável 

por se preocupar com o receptor da moralidade das fábulas. Ela é, possivelmente, quem narra, 

mas cabe a ela, com certeza, o papel da mediação crítica. Com isso, ao ser reservado por Dona 

Benta/Lobato um lugar, um espaço para o leitor/ouvinte pensar com liberdade, “simula 

ficcionalmente o ato da recepção e convoca os leitores para questionarem a moral estabelecida” 

(SOUZA, 2004, p.160) pelos textos fabulares. Dessa forma, tanto ela, avó, quanto as 

crianças/ouvintes/leitores têm a chance de exercer a criticidade. 

Escolhemos, dentre as onze competências mediadoras de Dona Benta acima apresentadas, 

quatro para serem exploradas em Fábulas. A primeira de que vamos falar faz referência ao item 

“e”. Como a avó Benta apresenta um vasto repertório de leitura, ela tem facilidade em responder 

as dúvidas das crianças, sejam elas de qualquer natureza. Encontramos essa marca da avó nos 

comentários de “A cigarra e as formigas”, “A gralha enfeitada com penas de pavão” e “Os dois 

pombinhos”, que seriam bons exemplos. Vamos ver aqui o texto da segunda: 

 

-Esta fábula é bem boazinha –disse Dona Benta. Quem pretende se o que não é, acaba mal. O 

Coronel Teodorico vendeu a fazenda, ficou milionário e pensou que era um homem da alta 

sociedade, dos finos, dos bem educados. E agora? Anda de novo por aqui, sem vintém, mais 

depenado que a tal gralha. Por quê? Porque quis ser o que não era. 

-Isso não, vovó! - objetou Pedrinho. Ele ficou rico e quis levar a vida de rico. Só que não teve sorte. 

-Não, meu filho. O meu compadre apenas se encheu de dinheiro – não ficou rico. Só enriquece 

quem adquire conhecimentos. A verdadeira riqueza não está no acúmulo de moedas –está no 

aperfeiçoamento do espírito e da alma. Qual o mais rico –aquele Sócrates que encontramos na casa 

de Péricles ou um milionário comum? 

-Ah, Sócrates, vovó! Perto dele o milionário comum não passa de um mendigo. 

-Isso mesmo. A verdadeira riqueza não é a do bolso, é a da cabeça. E só quem é rico de cabeça (ou 

de coração) sabe usar a riqueza material formada por bens ou dinheiro. O compadre pretendeu ser 

rico. Enfeitou-se com as penas de pavão do dinheiro e acabou mais depenado que a gralha. Aprenda 

isso...(LOBATO, 1958, pp. 22-23). 
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Temos nesse comentário referência a outros momentos em que as crianças tiveram algum 

tipo de mediação por parte de Dona Benta, como é o caso da viagem que fizeram à Grécia, 

apresentada em O Minotauro (1939). Dona Benta teve longas conversas com Sócrates e as crianças 

trouxeram aprendizagens delas. Mostram que aprenderam algo ao responderem ao 

questionamento da avó sobre a verdadeira riqueza. Salientamos também aqui como Dona Benta 

conduz as crianças a refletirem sobre o ensinamento mais adequado. Pedrinho não havia percebido 

a diferença entre ter dinheiro e ser rico e a avó lhe explica isso usando o exemplo do filósofo 

Sócrates e arrematando com a moralidade da fábula aplicada ao dia a dia das crianças no Sítio. 

A segunda competência escolhida é a “d”. Segundo ela, acreditamos que Dona Benta, 

sempre que possível, adapta o vocabulário do texto que ela lê ao público ouvinte, ou se dedica a 

explicar palavras ou expressões incompreendidas. Encontramos isso nas fábulas “A coruja e a 

águia”, “Burrice”, “A assembleia dos ratos”, “O galo que logrou a raposa”, “Os dois burrinhos” 

e “A fome não tem ouvidos”. Dentre elas, optamos por “Burrice”. Vamos a ela: 

 

-Que é passar a vau? –perguntou Pedrinho. 

-É uma expressão antiga e muito boa. Quer dizer “vadear um rio”, passar por dentro da água no 

lugar mais raso. 

-E por que a senhora disse “redarguiu”? Não é pedantismo? – quis saber a menina. 

-É e não é- respondeu Dona Benta. Redarguir é dar uma resposta que é também pergunta. Bonito, 

não? 

-Por que é e não é? Como uma coisa pode ao mesmo tempo ser e não ser? 

-É pedantismo para os que gostam da linguagem mais simplificada possível. E não é pedantismo 

para os que gostam de falar com grande propriedade de expressão. 

-E que é propriedade de expressão? – quis saber Narizinho. 

-Propriedade de expressão –explicou Dona Benta –é a mais bela qualidade de um estilo. É dizer 

as coisas com a maior exatidão. Ainda há pouco Emília falou no “ferrinho do trinco da porta”. 

Temos aqui uma “impropriedade de expressão”. Se ela dissesse “lingueta do trinco” estaria falando 

com mais propriedade. 

-Mas é ou não é ferrinho? –redarguiu Emília. 

-A lingueta do trinco é um ferrinho, mas um ferrinho não é lingueta – pode ser mil coisas 

(LOBATO, 1958, p. 35). 

 

Os comentários não discutem a moral fabular propriamente dita, mas se detêm sobre a 

linguagem usada por Dona Benta que suscita muitas dúvidas nos ouvintes. Sempre disposta a 

encontrar a melhor explicação para a dúvida lexical das crianças, ela explica uma expressão 

fazendo uso de outra, também desconhecida e, por isso, aumentando o conhecimento vocabular 

dos netos. 

Escolhemos como terceira competência a “j”, a avó aceita a opinião dos outros, mostrando 

que nem sempre ela é quem sabe a verdade embora, quando necessário, faça alguma correção. 

Temos como exemplos as fábulas “A gralha enfeitada com penas de pavão”, “O burro juiz”, “A 

garça velha” e “O orgulhoso”. Apresentamos aqui os pensamentos de Dona Benta sobre o que ela 

ouviu de comentários das crianças e bonecos nas três últimas fábulas: “Dona Benta riu- se e 

deixou passar a fábula sem nenhum comentário” (LOBATO, 1958, p. 29); “Dona Benta arregalou 

os olhos. Como estava ficando sabida aquela diabinha!” [Emília] (LOBATO, 1958, p. 170); 

“Dona Benta não teve o que dizer” (LOBATO, 1958, p. 177). 

Esses pensamentos da avó revelam como ela é capaz de escutar o que pensam seus ouvintes 

sobre a fábula e sua moral, como a entenderam e se ela concorda ou não com o que ouviu. 

Percebemos que ela também reconhece como é possível que as crianças desenvolvam uma linha 

de raciocínio coerente e eficaz a partir dos conhecimentos adquiridos. 

Enfim, a quarta e última competência que escolhemos é a “K”. Nela, temos a avó valorizando 

a liberdade e a liberdade de expressão como um dos maiores valores a serem preservados. 

Encontramos essa discussão na fábula “O cão e o lobo”: 
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-Fez muito bem! – berrou Emília. Isso de coleira, o diabo queira... Narizinho bateu palmas. 

-E não é que ela fez um versinho, vovó? “Isso de coleira o diabo queira...” Bonito, hein?... 

-Bonito e certo –continuou Emília. Eu sou como esse lobo. Ninguém me segura. Ninguém me bota 

coleira. Ninguém me governa. Ninguém me... 

-Chega de “mês”, Emília. Vovó está com cara de querer falar sobre a liberdade. 

-Talvez não seja preciso, minha filha. Vocês sabem tão bem o que é a liberdade que nunca me 

lembro de falar nisso. 

-Nada mais certo, vovó! –gritou Pedrinho. Este seu sítio é o suco da liberdade; e se eu fosse refazer 

a natureza, igualava o mundo a isto aqui. Vida boa, vida certa, só no Picapau Amarelo. 

-Pois o segredo, meu filho, é um só: liberdade. Aqui não há coleiras. A grande desgraça do mundo 

é a coleira. E como há coleiras espalhadas pelo mundo! (LOBATO, 1958, pp. 86, 87). 

 

Esse comentário talvez seja um dos mais emblemáticos da obra Fábulas, talvez por conter 

um dos mais representativos valores preservados por Lobato: a liberdade. As crianças praticam a 

liberdade nos próprios comentários que fazem das fábulas, concordando com as moralidades ou 

discordando delas. Esse valor é tão prezado por Dona Benta e tão respeitado no Sítio que a avó 

praticamente não sente necessidade de discuti-lo, pois acredita que as crianças vivam a liberdade 

lá, aprendendo, assim, a praticar o livre-arbítrio. 

Enfim, essa é a Dona Benta-mediadora de leitura de Fábulas, que escuta o que as crianças 

têm a falar sobre o que entenderam do texto ouvido e que procura avaliar se essa compreensão 

faz sentido ou se deve fazê-las rever a opinião a fim de repensarem sobre o assunto. É ela ainda 

quem, quando percebe 

o equívoco de análise de alguma leitura da moralidade fabular, conduz a discussão para 

uma nova compreensão, respeitando, todavia, a liberdade de expressão de todos, mesmo que 

precise, algumas vezes, corrigir opiniões mais exaltadas como as da boneca Emília. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Acreditamos que em Fábulas Dona Benta é capaz de exercer seu papel de contadora-

mediadora de leitura. Ela sabe que o texto por ela recontado e mediado atinge seu público ouvinte, 

já que as crianças se interessam por saber sobre as fábulas e discutir suas moralidades. Ela 

consegue despertar a vontade delas para participarem de calorosas discussões sobre o que 

concordam ou discordam a respeito das moralidades fabulares. 

Percebemos que Dona Benta consegue isso em virtude de sua formação: trata-se de uma avó 

que valoriza o conhecimento, o saber e, em especial, a leitura de textos. Nessa leitura, incluem-se 

os textos literários. Com Dona Benta como mediadora, em textos como esse e outros de Lobato, 

resgatamos a importância de textos de tradição oral para a formação dos leitores e o interesse não 

apenas pela aprendizagem em si, mas pela leitura de literatura. 

Nesse processo, Dona Benta é exemplo de mediadora que lê intensamente, que se “recicla” 

através de leitura. Alguém que não mede esforços para transformar seus ouvintes em futuros 

leitores em potencial. Finalmente, lembramos que todo esse processo de mediação ocorre em uma 

família onde a leitura é privilegiada, onde os livros são considerados objetos de valor por 

conterem conhecimento. É nesse espaço que Dona Benta executa seu papel de mediadora; 

entretanto, é na escola que os mediadores estão (ou devem estar) mais presentes na vida das 

crianças e a avó Benta aqui pode servir de exemplo de mediação de leitura de literatura para 

muitos professores que desejam fazer alguma diferença na vida de seus alunos-ouvintes. 
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PENSANDO AS PRÁTICAS DE LEITURA JUVENIL INSERIDAS EM 

UMA LÓGICA CONTEMPORÂNEA DA CULTURA DA 

CONVERGÊNCIA. 

 

Patrícia Aparecida Machado (UFRGS) 

 patriciaa.machado@bol.com.br 

 

Resumo: A leitura de adolescentes e jovens contemporâneos tem se constituído como 

questão a ser investigada, dado o senso comum de que este grupo etário viria se 

afastando da leitura em seus moldes convencionais. A partir desta consideração, e 

inspirado nos Estudos Culturais e sua articulação com a Educação, o presente artigo 

busca estimular um novo olhar sobre o exercício da leitura, bem como trazer subsídios 

para uma análise da constituição das novas identidades juvenis que se conectam a 

artefatos eletrônicos para ler. Se as identidades leitoras foram marcadas, 

historicamente, pelo artefato livro, é possível perceber que na contemporaneidade tais 

identidades se constituem dentro de uma lógica de acessos simultâneos e de uma cultura 

de convergência, favorecida por outros artefatos tecnológicos, como celulares e seus 

aplicativos. Para tanto, trago dados de um estudo exploratório realizado em três Escolas 

Estaduais, com estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental, na região de Porto 

Alegre-RS, através de questionário onde foi perguntado o tipo de leitura habitual, como os 

alunos adquirem seus livros, assuntos de maior interesse, atividades de lazer, tempo 

dedicado aos estudos, assim como a visão que esses jovens têm da juventude contemporânea, 

entre outras. Assim, buscou-se evidenciar seus interesses literários, suas dinâmicas de 

interação com os estudos e com a atividade da leitura. Os primeiros resultados apontam que 

as novas tecnologias são entendidas pelos estudantes como ferramentas dinâmicas e 

atrativas, sendo capazes de favorecer uma aprendizagem significativa e contribuir para o 

desenvolvimento do interesse pela leitura. Como fundamentação teórica, lanço mão de 

autores como Jenkins (2009), Petit (2008), Ceccantini (2016), Zilberman (2011), Kirchof 

(2011). 

Palavras-chave: leitura juvenil. estudos culturais. cultura da convergência. 

 

Este artigo origina-se de algumas reflexões em torno das práticas de leitura dos jovens 

leitores em formação, inseridos nas sociedades contemporâneas, à medida que se torna possível 

observar certo afastamento, por este grupo, da leitura em seus moldes convencionais. A partir 

desta consideração, e inspirado nos Estudos Culturais e sua articulação com a Educação, é 

possível estimular um novo olhar sobre o exercício da leitura, buscando subsídios para analisar a 

constituição das identidades juvenis contemporâneas que se conectam a artefatos eletrônicos para 

ler. Se as identidades leitoras foram marcadas, historicamente, pelo artefato livro, é possível 

perceber que no tempo presente tais identidades se constituem dentro de uma lógica de acessos 

simultâneos e de uma cultura de convergência168, favorecida por diversos artefatos tecnológicos 

que proporcionam novas experiências com o espaço-tempo e de interação social, instituindo uma 

simultaneidade e um dinamismo nunca antes vivenciado. 

                                                 
168 Cultura da Convergência – conceito desenvolvido por Henry Jenkins, que se relaciona a três fenômenos: 

convergência, inteligência coletiva e participação. Para o autor, convergência representa uma mudança no 

modo como encaramos nossas relações com as mídias. De forma mais ampla, convergência se refere a uma 

situação em que múltiplos sistemas de mídia coexistem e em que o conteúdo passa por eles fluidamente. É 

entendida como um processo contínuo ou uma série continua de interstícios entre diferentes sistemas da 

mídia, não uma relação fixa – JENKINS, 2009. 
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A partir do entendimento de que a cultura é um modo de relação dos homens com as coisas 

do mundo (Arendt, 1997) é que buscamos entender como os jovens leitores em formação se 

relacionam com a chamada “cultura da convergência”, buscando pensá-los em um processo 

contínuo de interação e participação com e nessa cultura. Isto é, pensar a leitura inserida num 

conjunto de outras práticas culturais complexas e inter-relacionada, que, cada vez mais adquire 

contornos globalizados, onde o jovem contemporâneo está mergulhado, revitalizando sua relação 

com a leitura (Ceccantini, 2016). 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS 

 

A entrada no século XXI foi marcada pela velocidade que colocou tudo em circulação, em 

estado de urgência, alterando constantemente nossas percepções e expectativas. O novo século 

traz também um novo ordenamento temporal e espacial, onde o longe e o perto se hibridizam, 

marcando uma forma de vivenciar o tempo não somente de maneira linear, mas através de 

práticas que possibilitam a instantaneidade das relações sociais. O tempo vivido passou a se 

transformar no tempo contínuo do agora, das urgências e o horizonte e a visão do longo prazo 

cedem espaço à realidade fugaz do tempo de aparição e desaparição das coisas e acontecimentos 

nas telas. 

Nessa direção, Sennett (2009) vai nos falar que o fato de o mercado ser motivado pelo 

consumo como nunca antes na história, gera um dinamismo que não permite a repetição das 

mesmas coisas. Para ele esse dinamismo gera uma “fome de mudança” e um desejo de rápido 

retorno, característicos das sociedades flexíveis contemporaneidade, cujas palavras de ordem 

passaram a ser - velocidade, instabilidade, dinamismo, associado a ideia de contingência, 

versatilidade e simultaneidade, configurando o que somos e as maneiras de estarmos inseridos 

nesse mundo. 

Nesse cenário, podemos dizer que o surgimento das mídias de massa – rádio, televisão e 

cinema – com uma grande comunicação de mensagens e de imagens passou a imprimir mudanças 

aceleradas nas sociedades capitalistas ocidentais. Contudo, foi a partir da fusão das 

telecomunicações com a informação, tendo o computador como suporte, é que foram se fazendo 

sentir as marcas de uma era sob o predomínio das tecnologias, como nos informa Silva e Couto 

(2008). A partir de então, inicia-se uma nova revolução denominada digital, que possibilitou a 

produção e difusão de informações interligadas e interconectadas, o que permitiu navegar em 

qualquer tempo e lugar, configurando novas formas de agir, pensar e sentir. 

Essas novas tecnologias passaram a fazer parte de nossas vidas, e na medida em que foram 

sendo introduzidas nos diversos campos de atividade humana, foram sendo naturalizadas. Isso 

nos permite dizer que estamos todos, incluindo os jovens leitores em formação, marcados por 

uma abrangente capacidade de conexão e convergência, pois tudo, ou quase tudo, se conecta de 

forma instantânea nos pequenos aparelhos que, cada vez mais, ampliam sua capacidade de 

conversão das mídias. Ampliam-se assim, os limites de comunicação, interatividade, 

entretenimento, informação e, por que não dizer as práticas de leitura e de estudo. De maneira 

popular, diz-se que as crianças já “nascem sabendo operar todos esses aparatos”, ou seja, as 

transformações tecnológicas, mercadológicas, sociais e culturais são facilmente assimiladas pela 

nova geração, como se a convergência ocorresse dentro de suas cabeças, fazendo-as 

compreenderem o mundo em uma lógica interligada a partir de fragmentos de informações 

(Jenkins, 2009). 

Entendendo que os leitores, de forma geral, estão conectados a seu tempo e contexto, é que 

podemos dizer que toda essa dinâmica poderia favorecer, ao jovem leitor em formação, 
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experiências diferenciadas em sua relação com a escola, com os estudos e com a leitura. Assim, 

grandes contingentes deles transitam nas redes de linguagem, muitas vezes em situação de 

concomitância, lendo na tela do computador e ou celular e também em livros, ouvindo música, 

assistindo a vídeos, em um mundo de televisão, cinema, vídeo games, blogs e redes sociais em 

variados tipos de aparatos tecnológicos. Tudo isso favorece vivenciar quase tudo simultaneamente 

e em segundos (Martins e Machado, 2011), ainda que o efetivo “aproveitamento” das informações 

transmitidas pelos diferentes canais seja uma incógnita. Nesse processo, a dinâmica de leitura 

exigida por um mundo transmitido pela tela é provavelmente mais complexa do que aquela 

sugerida, pelo livro, é o que nos informa Zilberman (2011). Temos, então, que desenvolver meios 

de pensar a “complexidade” dessa cultura para entender quem são essas novas identidades em 

formação e que competências elas envolvem, pois ao operar com janelas, acessando links, sites e 

aplicativos simultaneamente, escolhem de modo voluntário, percorrer caminhos inusitados que 

nem sempre retornarão ao ponto de partida. Diante do fenômeno da convergência digital com a 

integração de música, televisão, notícias, livros, revistas e internet, os ambientes virtuais e de 

conectividade apresentam ingredientes novos, quanto à produção de sentidos, modificando-se as 

práticas de leitura e também os modos como nos relacionamos com ela. 

Essas novas linguagens oferecidas pelas inovações tecnológicas são dinâmicas, velozes, 

interativas e de fácil acesso, e é nessa relação que podemos identificar a base dessa geração 

movida pela interatividade, ou seja, não apenas observam, mas participam, argumentam, 

compram, criticam, investigam, compartilham, fantasiam, questionam, brincam. Na vida 

conectada podemos pensar que esses jovens leitores em formação são livres para inventar, 

experimentar, fazer amigos virtuais e participar de comunidades virtuais, blogs, vídeos, 

vivenciando novos relacionamentos, simulando novas experiências e identidades, encurtando 

distâncias, descobrindo novas culturas, modos de sonhar, de dançar, de cantar a vida. Nesse 

sentido, ser ativo parece significar se reconhecer, cada vez mais, como autor de seus movimentos 

nos ambientes digitais que proporcionam certa autonomia ao se moverem de um pedaço de texto 

para outro, o que, a meu ver, instiga os jovens leitores a se lançarem no mundo virtual em busca 

de pertencimento, e de se sentirem participativos socialmente. Existe uma liberdade para escolher 

e experimentar coisas novas, que estão disponíveis e podem ser acessadas de maneira participativa 

e colaborativa, pois esses jovens não parecem querer apenas, consumir informações, mas também 

querem opinar, se envolver. 

Nessa direção, é preciso pensar nos significados da leitura inserida em tantos artefatos 

culturais que convivem em permanente disputa, e no modo como esses aparatos tecnológicos são 

capazes de nos provocar por dentro, permitindo nos perdermos diante de fragmentos que vão e 

vêm nas telas, nas relações entre livro e tela, entre narrativas literárias e novas tecnologias. 

Importante se faz refletir acerca das possibilidades que tem um jovem leitor em formação, ao abrir 

e clicar, de alterar o objeto e alterar a si mesmo. Para tanto, é necessário entender que existem 

outros espaços possíveis de formação de leitores, identificando outros suportes de leitura além do 

impresso. A revolução tecnológica introduziu um novo modo de relação entre os processos 

simbólicos que constituem o cultural, nos remetendo a novos modos de percepção e de linguagem, 

possibilitando-nos novas formas de aprender, e de circulação dos saberes, que dispersos e 

fragmentados, transitam fora dos lugares sagrados e consagrados como seus legítimos detentores. 

Com o intuito de conhecer algumas práticas de leitura e sua relação com os jovens leitores 

em formação, buscando estimular um novo olhar sobre o exercício da leitura e subsídios para uma 

análise da constituição das identidades juvenis, que se conectam a artefatos eletrônicos para ler, 

é que apresento os dados de um estudo exploratório realizado em três Escolas Estaduais da região 

metropolitana de Porto Alegre – RS. Produzidos a partir da aplicação de um questionário aberto, 

respondido por 188 alunos – 111 do sexo feminino e 77 masculino - com idade entre 10 a 17 anos, 
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dos anos finais do Ensino Fundamental – de 6º ao 9º ano, as perguntas foram elaboradas com o 

intuito de captar dados sobre seus interesses de leitura, tipo de leitura habitual, a relação com os 

atuais suportes de leitura, a existência de obras marcantes e aquelas que se vinculam a filmes 

exibidos no cinema e na televisão. Também constavam do questionário algumas perguntas mais 

gerais, sobre as suas atividades de lazer e a visão que esses jovens têm da juventude 

contemporânea. O instrumento completo encontra-se anexado no final do texto. 

 

CONECTO, LOGO EXISTO. 

 

O recorte feito para a apresentação desse trabalho concentra-se em quatro questões, do total 

de perguntas do questionário. Na tentativa de promover uma reflexão acerca das práticas de leitura 

dos jovens envolvidos na pesquisa, apresento alguns resultados da análise das respostas. 

Buscando compreender as atividades de recreação e lazer nos momentos livres desses jovens, 

apresentamos a seguinte questão: Qual a sua atividade recreativa preferida? (na hora de 

lazer). A análise da totalidade das respostas nas três escolas nos fez perceber o quanto a 

conectividade e o acesso aos diversos aparatos tecnológicos promovem novas formas de 

entretenimento. Assim, 59% dos participantes disseram aproveitar seu tempo de lazer utilizando 

aparatos tecnológicos, computador e o celular; 14% demostraram interesse por assistir televisão 

e 16% apreciam assistir a séries televisivas, que podem ser acessadas tanto por televisão, quanto 

por computador ou celular; apenas 6% declararam dedicar o seu tempo livre às práticas de leitura, 

restando aos outros 5% alguma outra atividade. 

 

Conversar com os amigos (whatsapp, facebook, twiter). 

Ficar sentado mexendo no celular conversar com minhas amigas (o). Eu converso com amigos no 

celular - watts e facebook. 

Jogar vídeo games e ouvir música, no computador. Assistir TV e mexer no celular. 

Ver vídeos no you tube. 

Eu gosto de ver televisão, de jogar vídeo game e às vezes eu vou no computador para jogar. 

Gosto muito de ver séries “Sobrenaturais” como The Vampire Diaries, The Walking Dead, entre 

outras. 

Fanfics de mangá e livros. 

 

As citações aqui apresentadas demonstram como os jovens participantes estabelecem suas 

formas de interação e de relacionamento através das redes sociais, onde o conversar está 

intimamente ligado ao mexer no celular. São novas práticas culturais de comunicação e 

relacionamento facilitadas por artefatos tecnológicos (celular) que promovem um “encontro para 

bate-papo” mesmo à distância, proporcionando novas experiências com o espaço-tempo. Foi 

possível perceber como esses jovens encontram-se sintonizados com um mundo contemporâneo 

de fluidez e dinamismo que institui uma simultaneidade através dos vários acessos e conexões, 

quando nos falam: mexer no celular, ouvir música, jogar vídeo games, assistir vídeos e televisão. 

Colaborando com essa aproximação a diferentes experiências também são citadas diversas séries 

televisivas, o que mostra uma apropriação local de elementos do global. Podemos assim pensar 

em como tudo isso vai agir na constituição das identidades jovens. Apenas um número pequeno 

dos participantes declarou dedicar seu tempo livre à leitura. Contudo, existem alterações 

importantes que nos sinalizam uma maior aproximação a outros artefatos, além do livro impresso. 

Numa cultura de convergência, mais atrativo do que ler um livro pode ser atuar ativamente, 

apropriando-se de personagens e enredos, provenientes de produtos midiáticos como filmes, 

livros e quadrinhos, escrevendo sobre eles em espaços específicos para seus fãs criarem novos 

enredos, novos finais, alterando reações de personagens, dando vazão à própria imaginação, como 
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se eles fossem os autores das obras. Por não fazerem parte do enredo oficial, as Fanfics só têm 

compromisso com a imaginação e criatividade de quem escreve. Para Petit (2008) a leitura de um 

livro pode ser um conforto para nossa existência, proporcionando um sentido ao que vivemos, na 

elaboração do próprio mundo. Nesse sentido, as Fanfics se revelam como uma possibilidade de 

reelaboração desse mundo, favorecendo a constituição das novas identidades juvenis que, ao 

atuarem escrevendo novas histórias, reescrevem suas próprias histórias. 

Objetivando compreender a sensível relação entre o leitor e a literatura, foi solicitada a 

identificação de um livro “que tenha gostado muito”, através da pergunta: Escreva o nome de 

um livro (revista...) que você tenha lido e gostado muito. Diga por quê. Algumas das respostas 

nos mostram certa identificação dos jovens leitores em formação com livros, se vendo e se 

percebendo diante do que foi lido. 

  

Herobrine: A lenda. Pois você se sente dentro do livro. Diário de um banana, é divertido e conta 

como é a vida às vezes. 

Diário de um Banana. Porque ele sofre as mesmas situações que eu. O mundo de Sofia, te faz 

pensar, e abrir a mente para coisas que tu nunca prestou atenção. 

Diário de um Banana. Gostei porque eu também sou um banana, me identifiquei. 

Não sou este Tipo de Garota. Porque ela relata no livro o que às vezes acontece nos colégios. 

A Cabana, porque mudou minha perspectiva religiosa. 

 

Os relatos acima nos mostram uma percepção de si diante dos fatos, acontecimentos e 

sentimentos encontrados na leitura de um livro, promovendo um encontro do leitor com o texto 

escrito. Alguns relatos nos mostram uma identificação com acontecimentos nos colégios; com 

características da personagem: gostei porque eu também sou um banana; semelhança com a vida 

e com situações vivenciadas no dia a dia, tão próximas de si que se sente dentro do livro. Para 

melhor entender essa identificação, Petit (2008) vai nos dizer que o jovem leitor em formação 

vivencia um momento de sua vida em que está às voltas com as emoções, desejos, pulsões, e que 

os teme por não poder contê- los, tendo medo de si mesmo. O mundo externo poderá ser sentido 

como hostil, excludente, com pouco espaço, e o mundo interno como estranho e inquietante. Para 

o leitor, a literatura e o livro se abrem para a fantasia, permitindo reconstruir a si mesmo. Ou seja, 

a leitura tem o poder de despertar regiões que estavam até então adormecidas, te fazendo pensar, 

e abrir a mente para coisas que tu nunca prestou atenção. A contribuição da leitura para a 

descoberta e constituição de si não é nova, mas ganha destaque nestes tempos em que cabe a cada 

um de nós construir nossa própria identidade. 

O potencial da leitura na identificação de situações, aspirações, conflitos e emoções 

vivenciados por personagens, pode nos ajudar a entender, em certa medida, por que, nas respostas 

à pergunta citada acima e à pergunta: Qual foi a sua última leitura? (livro, revista...) Quando 

foi? o livro Diário de um Banana foi o mais citado nos sextos e sétimos anos pesquisadas. A obra, 

através do formato de um diário ficcional, narra as vivências de um jovem aluno, Grey Heffley, 

que está deixando a infância e entrando na adolescência. De forma bem humorada o autor Jeff 

Kinney conta a vida cotidiana desse pré- adolescente na escola com os colegas, na família levando 

broncas dos pais ou nos conflitos com seu irmão mais velho; ele sofre as mesmas situações que 

eu, é o que responde um jovem participante. Cada livro da coleção conta histórias diferentes, mas 

interligadas à vida corriqueira de Grey: como ficar em casa assistindo a TV, ou jogando 

videogame com as janelas fechadas, ou na escola se metendo em confusões. O livro é ilustrado 

com desenhos expressivos que complementam a narrativa. 

A interação ativa e fluida dos jovens com os aparatos eletrônicos, dentro do mundo virtual, 

foi possível perceber, pelas respostas à pergunta: Você costuma ler às vezes? O quê? (livros, 

revistas, internet, celular). Foi possível perceber um aumento na utilização dos suportes digitais 
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nos oitavos e nonos anos em relação aos anos anteriores. Nesse sentido, precisamos pensar sobre 

o que significa ler, para esses jovens, pois o que se percebe não é apenas a troca de suporte – 

impresso para eletrônico – mas certo afastamento da leitura canônica: romances, contos.... Afinal, 

ler mensagens em aplicativos, informações rápidas em blogs ou sites específicos não tem o mesmo 

significado da leitura de novelas, contos, romances...., podendo não se configurar a pluralidade 

do que está em jogo na leitura, e “o seu papel na construção de si mesmo, que é muito significativa 

no período da adolescência e juventude” (Petit, 2008, p.20). Seguem algumas respostas: 

 

Celular, porque eu acho mais legal, mas eu também leio livros, às vezes. 

Celular porque e um meio de comunicação. 

Sim, na internet. Sobre o conhecimento das ciências. 

Eu leio documentário na internet sobre a vida dos animais domésticos. Noticias de novela no 

celular. 

Quando estou lendo é mais no celular, jornal, sempre lendo horoscopo e noticias do dia. 

Costumo ler muito na internet signos, etc. 

Internet. Gosto de ler e ver as coisas da BTS. Garotas a prova de balas: esse e o significado de 

BTS. 

Não muito, a internet facilita muito o fato de explicar tudo em vídeos (esses tipos de coisas), gosto 

de ler revistas Capricho e Toda Teen. Sim, internet, blog, livros. 

Sim, livros virtuais e mensagens no 

Celular - olhando sobre futebol e conversando com os amigos. Internet (facebook, whats, 

menssager, coisas sobre séries que eu gosto). 

Internet whats, páginas de futebol, mensagens de amigos. 

Sim, leio coisas na internet, pra ser mais específica, no “facebook”. Ultimamente só internet no 

celular e no computador, lendo publicações em redes sociais. 

Sim, na internet fico lendo as publicações que postam no dia-a-dia. Leio poucos livros e leio 

bastante histórias na internet. 

Leio na internet mais sobre jogos mesmo. (atualizações, desempenho). Costumo a ler Fanfic, na 

internet. 

Sim, Fanfic de coreanos: Jikook. Eu gosto de ler Fanfics no celular. 

 

Os depoimentos mostram que para esses jovens a leitura está muito mais associada aos 

meios eletrônicos do que a livros impressos. A internet oferece um meio de leitura prazerosa 

quando eles nos dizem ser mais legal ler no celular, o que demonstra a familiarização desses 

jovens com esse tipo de artefato. Nesta amostra é possível perceber o uso da conversão das mídias 

em suas práticas cotidianas, pois os celulares se transformaram em um potente aparato 

tecnológico que serve para buscar informações, fazer contatos com amigos, receber noticia de 

variadas fontes e interesses, compartilhar dados, e até ler livros. Os jovens leitores em formação 

demonstram estar antenados nas transformações do mundo contemporâneo, através dos modos 

como têm se apropriado da leitura, subvertendo antigas práticas e se utilizando de outras 

estratégias para enveredar em leituras não autorizadas, não alinhadas ao tradicional uso feito pelas 

escolas. O ambiente virtual possibilita buscar informações específicas, assuntos bem 

direcionados, a vida dos animais, entre tantos outros interesses que vão além dos escolares. As 

Fanfics são um bom exemplo da busca por uma leitura prazerosa, promovendo autonomia e 

liberdade para criação dos próprios enredos pelos leitores, que descobrem novas possibilidades 

nesse mundo virtual. Assim, com o livre acesso a tudo através dos meios eletrônicos, o jovem 

recorta do repertório ilimitado aquilo que possa lhe interessar, buscando fazer uma leitura apenas 

daquilo que atenda aos seus interesses mais imediatos, e se distanciando ainda mais das 

tradicionais formas de leitura literária, tão amplamente arraigada às estratégias pedagógicas até 

então presentes nas escolas. 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O livro, na sua qualidade de objeto, possui uma natureza corpórea, perecível, em que se 

consolida a materialidade do mundo da escrita, sendo apresentado como a melhor representação 

abstrata do mundo concreto. No entanto, do mundo de objetos finitos e limitados estamos 

passando para um mundo de fluxos, e nesse “admirável mundo novo” e digital o leitor tem novas 

possibilidades de leitura, em novos dispositivos, mesmo que estes não sejam exclusivos para o 

suporte de textos, necessitando de novas aprendizagens. Em textos não lineares dos meios 

eletrônicos, os leitores tomam decisões durante a navegação: conectar, compartilhar, transformar, 

produzir são algumas das habilidades que poderiam caracterizar a versatilidade dos leitores, que, 

ao operar com janelas simultâneas, vivenciam um novo tipo de leitura. Acessando informações o 

jovem busca construir o conhecimento que o capacite a criar seu próprio mundo de acordo com 

seus propósitos. Cada vez mais conectados, os jovens são transformados justamente por essas 

conexões (Fischer, 2011). 

Esse é um novo mundo que adentra as escolas, toma conta de seus corredores e salas de 

aula e ultrapassa seus muros, captando jovens estudantes, seu tempo e seus interesses. Os vínculos 

com antigas formas de comunicação social estão se rompendo, o enraizamento físico geográfico 

diminui cada vez mais, fazendo surgir novos laços e formas de comunicação definidos por 

afiliações voluntárias e temporárias, por interesses comuns, através das conexões, tantas quantas 

forem capazes de estabelecer. 

Sintonizado com tantas novas possibilidades, o jovem parece ter aprendido rapidamente e 

se lançar ao mundo virtual em busca de formas de constituir sua identidade. Possuidor de 

características ainda imaturas, ele tem pressa, imaginação fértil, e na interatividade ele estabelece 

regras, caminha por caminhos definidos por ele mesmo, vivenciando maior experiência de 

liberdade, ao criar percursos de leitura próprios. A leitura interativa permite ao leitor seguir 

diferentes caminhos, uma produção coletiva de conhecimento (hipertextualidade), interagir com 

outros leitores simultaneamente, além da fruição de sentidos não criados unicamente a partir do 

suporte escrito, mas da hibridação sonora, imagética e escrita, marcada pelo descentramento e 

pela multilinearidade (Kirchof, 2011). A cada nova conexão e janela que se abre, abre-se um novo 

mundo com novas leituras e sentidos possíveis, embora esse processo não ocorra de forma 

completamente livre, pois sempre há um percurso previsto pela programação do site, do blog, da 

rede social. 

Talvez hoje, o propósito da escolarização deva ser também o de oferecer à juventude 

princípios que possibilitem a construção do seu próprio conhecimento, a medida de seus interesses 

e conforme o enfrentamento dos problemas do mundo. A partir de seus propósitos, o leitor, em 

seu trabalho de integração e transformação (interna e externa), constrói a leitura nos dias de hoje, 

nos meios virtuais, “pois o trabalho de produzir significados tem o efeito de transformar o que foi 

trabalhado, aquilo com que o trabalho é feito, assim, como o trabalhador” (Martins e Machado, 

2011, p. 38-39). 

Nesse momento, devemos fazer uma pausa para pensar nas ações que as escolas têm 

empreendido para se aproximar desses jovens na tentativa de conhecer e entender suas 

expectativas, seus interesses e potencialidades, na busca por oferecer “algo” que os conecte às 

exigências e necessidades escolares. Talvez seja melhor nos indagar em que ponto a escola está 

buscando se redescobrir nesse novo mundo de convergência e conectividade que tanto encanta os 

jovens leitores em formação, onde telas e livros poderiam se complementar e interagir. Se os 

jovens leitores em formação estão se afastando da leitura literária em seus moldes convencionais, 

diante dos novos aparatos tecnológicos, eles estão redescobrindo novas possibilidades de leitura 

e de interação social para assim constituírem suas identidades nesse exercício interativo, como 

personagem central e participativo dessa história. É preciso, assim, refletir acerca da relação do 
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leitor com a leitura, mas também sobre a relação da escola com esse leitor que se conecta para 

existir. 
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Resumo: Há a ideia de que as inovações tecnológicas e a cultura digital se opõem e 

enfraquecem a tradição oral e a cultura popular. Nesse trabalho demonstramos que as novas 

tecnologias e as inovações digitais não são inimigas da tradição oral, pelo contrário, 

práticas de oralidade são observadas no mundo digital. O presente artigo tem como objetivo 

apontar como sagas fantásticas são narrativas que favorecem o surgimento de práticas de 

oralidade. Atualmente, sagas fantásticas são muito populares entre jovens leitores. Sagas 

como Harry Potter, O senhor dos anéis, Crônicas de Gelo e Fogo venderam milhões de livros 

e configuram um fenômeno. Sagas, segundo Martos García (2011), são narrativas pós-

modernas que mobilizam diferentes gêneros e linguagens na sua constituição e, dessa 

maneira, configuram um território absolutamente novo de investigação exigindo 

ferramentas e conceitos apropriados para a análise. Este trabalho compreende uma 

interface entre estudos de Feijó (2012) e Martos García (2009) e analisamos a forma que a 

oralidade constitui a saga As crônicas de Gelo e Fogo, tanto na estrutura narrativa do 

primeiro livro A Guerra dos Tronos, quanto na forma com que a obra foi recepcionada pelos 

leitores nas redes sociais digitais. 

Palavras-chave: Oralidade. Tecnologias digitais. Sagas Fantásticas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Uma das condições essenciais para a evolução humana foi o fato de o ser humano ser capaz 

de se comunicar entre si. E mais do que isso, a linguagem humana, além da comunicação, é capaz 

de criar sentidos culturais, como o sentido de família, comunidade, pertencimento e até mesmo 

do próprio significado de entendimento da existência humana. Foi pela oralidade que os homens 

passaram a se organizar em sociedade e que as culturas de todos os povos foram forjadas. 

Entretanto, em tempos contemporâneos parece que a linguagem oral perde a força diante do 

avanço das tecnologias e das mídias digitais. 

Conforme Elias Feijó (2012), a impressão que a tecnologia sobrepuja a oralidade é 

enganadora, pois as tradições orais fazem parte da essência humana e elas não desapareceram, e 

sim estão se transformando. Se antes, era possível identificar a oralidade apenas nos mitos, nos 

cordéis, nas cantigas, agora podemos apontar influências da oralidade em muitos meios 

permeados pela tecnologia. A oralidade é, inclusive, um constituinte importante de uma forma de 

contar histórias que vem tendo grande ascensão nos últimos anos: as sagas fantásticas. 

Sagas fantásticas consistem em coletâneas de livros cuja trama se desenvolve em um 

universo criado e autoconsciente que seria reproduzido em diversas linguagens, seja ela escrita, 

audiovisual, ou cartográfica. O termo foi cunhado pelos autores espanhóis Alberto Martos García 

(2009) e Eloy Martos Núñez (2007). Obras com tais características povoam as listas de obras mais 

vendidas e, portanto, a reflexão sobre esse fenômeno cultural torna-se pertinente, tanto para 

entendê-lo, como para ter uma visão crítica sobre ele. Chama a atenção que na maioria das sagas, 

a vinculação com as tradições orais é um dos elementos fundamentais. 

mailto:pedroabarth@hotmail.com
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O presente trabalho tem o objetivo de apontar a importância de elementos da oralidade na 

constituição e na recepção de sagas fantásticas. Para tanto, nos ancoraremos nos estudos de Elias 

Feijó (2012), Michele Petit (2009), Alberto Martos García (2009) e Eloy Martos Núñez(2007). 

Levando em conta que a oralidade é tanto uma prática, quanto uma potencialidade que constitui 

o homem e o revela tanto quanto a escritura, é importante refletir como sagas fantásticas, 

narrativas emergentes dos últimos anos, reelaboram e resignificam tradições orais. A saga 

escolhida para a análise é a saga escrita por George R. R. Martin, As Crônicas de Gelo e Fogo. 

 

TRADIÇÃO E MODERNIDADE: A RELAÇÃO ENTRE A ORALIDADE E O DIGITAL 

 

Tanto a oralidade, quanto as manifestações literárias relacionadas às tradições orais, foram, 

por muito tempo, negligenciadas pelos estudos literários. Isso aconteceu porque por muito tempo 

o escrito era mais valorizado que oral. Segundo Ong (1998) nas culturais majoritariamente orais 

a palavra existe enquanto é narrada, ou seja, é perecível e só permanece enquanto som, diferente 

do que ocorre nas culturas escritas, em que ela é recuperável se armazenada em livros. Segundo 

o autor, isto explica, provavelmente, o poder atribuído às palavras nas comunidades orais, para as 

quais a palavra proferida é depositária de uma dimensão potencialmente mágica. São 

relativamente recentes os estudos que apontam a importância de e práticas orais (contação de 

histórias, cantigas, recuperação de lendas e mitos populares) na formação da subjetividade das 

pessoas. 

A literatura oral, a manifestação cultural, são assim, armaduras que auxiliam comunidades 

e sociedades no enfrentamento de problemas. Porém, há sociedades em que a oralidade enquanto 

manifestação cultural foi esquecida, e assim, as pessoas perderam um espaço importante de 

construção de subjetividades. Os mitos, lendas e contos auxiliam na superação de vivências 

dolorosas, contribuem para elaborar perdas, assim como reestabelecer laços sociais. A tradição 

oral tem relação com as histórias que são transmitidas entre as gerações. Porém o patrimônio oral 

de um povo não se manifesta apenas quando há a transmissão de um conto ou de uma canção, e 

sim quando existe ato comunicativo realmente significativo (FEIJÓ, 2012). 

Há a ideia de que a oralidade é um estado evolutivo da humanidade e que as novas 

tecnologias são uma evolução na capacidade humana. Dessa forma, aparentemente, o avanço das 

tecnologias e das mídias poderia ampliar a desvalorização da oralidade em nossa sociedade. Essa 

concepção, além de desvalorizar a tradição oral de muitas comunidades, encobre o fato de 

que a oralidade é uma necessidade humana. O pesquisador espanhol, Elias Torres Feijó (2012) 

aponta um panorama muito diferente: a atual conjuntura de avanços tecnológicos contribui para 

a recuperação e para a revitalização da tradição oral. Assim, o autor contesta veementemente a 

existência de uma fronteira separando e a tradição oral e a era digital e defende que não há um 

divórcio entre as tecnologias e as tradições. 

A oralidade parece perder espaço, porém não podemos culpar o avanço das tecnologias, e 

sim o já citado processo histórico que sempre renegou a literatura de origem popular a uma 

posição subalterna Parlendas, lendas, cantigas, histórias de ninar frequentemente foram 

consideradas formas inferiores de literatura. O professor Elias Torres Feijó (2012) argumenta que 

uma das razões que expliquem isso é o fato de não se estudar e nem se ensinar a tradição oral. Ela 

é vivida em comunidade, na vida familiar, e isso a torna algo não palpável. 

Nesse contexto, Feijó (2012) indaga: a era digital pode reunir todos os fatores importantes 

da tradição oral? O estudioso espanhol defende que sim, as tecnologias, a cultura digital e até 

mesmo o momento de crise que experienciamos seriam fatores que contribuiriam para que as 

pessoas voltassem a cultivar práticas e tradições que guardam grandes semelhanças com a 
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oralidade. Uma das características mais marcantes da tradição oral é a elaboração coletiva: não se 

tem certeza como as lendas surgiram exatamente, mas sabe-se que são criações culturais de um 

grupo de pessoas, há uma autoria coletiva. O mundo digital reproduz essa mesma característica, 

pois a internet e as novas mídias permitem e facilitam o desenvolvimento de mecanismos próprios 

da tradição oral, particularmente a elaboração conjunta e coletiva dos produtos por meio de todo 

um processo comunicativo. 

As redes sociais, os aplicativos, comunidades virtuais aproximam pessoas com gostos 

comuns, mesmo quando há grandes distâncias geográficas. O mundo digital tornou possível o 

diálogo de pessoas com as mesmas afinidades e isso permitiu o surgimento de várias modalidades 

de grupos que ao trocar mensagens entre si reacendem um contato íntimo, de ser humano para ser 

humano. É quase como se a internet permitisse o desenvolvimento de comunidades. Feijó (2012) 

afirma que voltar a comunidade local como centro e núcleo é voltar para um mundo em que 

valoriza a tradição. Esse retorno desenvolve competências, costumes e formulas de criação 

coletiva que estavam sendo esquecidos. Ong (1998) aponta que o pensamento e a expressão nas 

culturas orais têm uma propensão mais conservadora e próxima aos hábitos do cotidiano. Por isso 

que apesar de inegável o avanço tecnológico possibilitado pela escrita na ciência, nas artes e 

mesmo na linguagem, as culturas orais produzem vocalizações artísticas valiosas. 

O poema, a imagem o conto breve a anedota a peça teatral, tudo que está em gêneros 

históricos, populares ou tradicionais, imagens, sons, jogos, pode ter um suporte revitalizador 

extraordinário na nova era digital. (FEIJÓ, 2012). Segundo Ong (1998) era ouvindo, assimilando 

e repetindo o que se ouvia, que os participantes de culturas orais apreendiam o domínio das 

fórmulas padronizadas do discurso poético e se tornavam aptos a reproduzi-las, e até recombiná-

las no reconto. O mundo digital vem permitindo ferramentas que estão permitindo que tais 

estratégias sejam revisitadas. Feijó (2012) aponta também a possibilidade de alcance e difusão 

que as novas tecnologias oferecem, além de servir para revitalização e práticas da tradição, como 

por exemplo, um jogo tradicional pode ser recriado digitalmente ou inspirar um vídeo game e isso 

funciona como um guia ou incentivo para sua prática real. 

 

SAGAS FANTÁSTICAS: O RESGATE DA ORALIDADE 

 

Nesta seção caracterizaremos o que são as sagas fantásticas e quais são suas relações com 

as tradições orais. No Brasil, os estudos sobre sagas fantásticas são escassos, diferente da 

Espanha, em que autores como Alberto Martos García (2009; 2010), Eloy Martos Núñez (2007) 

e Glória Garcia Rivera (2004; 2013) dedicam-se ao estudo de sagas e seu papel enquanto formador 

de leitores. São exemplos de sagas, a série Harry Potter, O senhor dos Anéis e As crônicas de 

Gelo e Fogo. A principal e essencial característica de uma saga é a criação de uma nova realidade: 

um mundo completo e autoconsciente é forjado. 

O termo saga é de origem norueguesa e seu significado está atrelado ao verbo segja que 

significa contar. Originalmente, saga identificava um gênero oral específico – composições 

épicas, associadas às culturas nórdicas e germânicas, que narravam façanhas e feitos memoráveis. 

O estudioso André Jolles (1976) em sua obra As formas simples afirma que o termo saga teve 

muitas mudanças de sentido ao longo dos séculos, e assim, muitas estruturas textuais já foram 

denominadas como sagas. Entretanto, o autor considera que a origem do vocábulo está atrelada a 

um gênero literário associado a um país e uma época determinada: a Islândia dos séculos X e XI. 

André Jolles traz a seguinte definição: “A saga é, pois, para nós, uma Forma Simples que se 

atualizou, primeiro oralmente, depois por escrito [...], e que assumiu caráter tão marcado que pode 

imprimir suas características próprias a elementos que, na origem, lhe eram estranhos” (JOLLES, 
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1976, p. 70). Para o autor uma saga poderia ser resumida nos seguinte vocábulos: Família, clã, 

vínculos de sangue. 

Dessa forma, a saga seria uma história familiar, uma grande narrativa sobre os vínculos 

familiares e sobre a evolução genealógica de uma estirpe. O sentido de clã seria a base de uma 

saga: uma história de identificação, narrativas contadas para cristalizar para futuras gerações os 

grandes feitos dos antepassados, o universo do pai, do filho, dos irmãos e da hereditariedade. 

Nessa perspectiva, valores como o bem, o mal, a coragem e a covardia não são qualidades 

individuais e sim relacionadas a um herança familiar. Na forma simples da saga “o destino do 

homem recai sempre no clã” (JOLLES, 1976, p. 76). Jolles (1976) esclarece que as sagas 

passaram a desaparecer quando a família deixou de ser o centro absoluto da sociedade e a igreja 

– principalmente a católica – veiculou seus fiéis a comunidades e paróquias. 

Atualmente, o termo saga teve o seu sentido modificado e passou a ser aplicado a narrações 

seriais fantásticas com conteúdos imaginários. Os autores espanhóis Alberto Martos García, Eloy 

Martos Núñez e Glória Garcia Rivera utilizam o termo saga junto ao adjetivo fantástica para 

caracterizar uma modalidade transmidiática das narrativas modernas. (MARTOS GARCÍA, 

2009). Estruturalmente as sagas têm como característica a contínua expansão, já que não se 

resumem a um livro ou até mesmo, não se restringem a uma forma única de linguagem. 

A saga configura um conjunto transficcional: uma história ou um universo coabitam em 

diversos suportes e linguagens. Garcia Rivera (2004) pontua que uma saga não tem princípio e 

fim, pois o que a constitui é o fato de compartilhar um universo comum e não contar uma história 

linear. Assim, uma saga é um modelo aberto de relato, extenso, propenso a modos distintos de 

leitura, suscetível a ampliações. Tal possibilidade pode fazer com que uma saga pareça uma 

espécie de história interminável. 

Martos García (2009) utiliza o conceito de paracosmos para explicar essa criação de um 

universo alternativo que é dotado de regras próprias. Segundo Garcia Rivera (2004), paracosmos 

é um conceito originário da psicologia e faz referência a um tipo de fantasia infantil que se 

caracteriza pela criação de um mundo paralelo pela criança, um mundo próprio em que se pode 

brincar, jogar, desenhar, fabular. Enfim, um mundo paralelo a sua vida real. Assim, na perspectiva 

teórica dos autores citados, paracosmos seria a criação de um universo inventado, representado 

em formas icônicas e verbais. Criar um paracosmos é “colocar um mundo em pé” (RIVERA, 

2004, p. 65). O paracosmos é construído por uma união de três imaginários: o imaginário literário, 

o imaginário folclórico e o imaginário individual – do(s) autor(es) e dos leitores. (RIVERA, 

2013). 

Apesar de nunca ter utilizado o termo paracosmos, em um dos seus textos 

Escritores Criativos e Devaneios (1908) –, Sigmund Freud afirma: “o escritor criativo faz 

o mesmo que a criança que brinca. Cria um mundo de fantasia que ele leva muito a sério”. 

(FREUD, 1908, p.135) Ou seja, Freud já aponta a existência de uma correlação entre os mundos 

criados por crianças e os criados por adultos. Huizinga (2010, p.133) também reconhece a relação 

entre escrever e brincar/jogar, afirmando que a poesia – e entendemos aqui toda elaboração 

poética de textos – está “além da seriedade, naquele plano mais primitivo e originário a que 

pertencem a criança, o animal, o selvagem, o visionário, na região do sonho, do encantamento, 

do êxtase, do riso”. Nessa perspectiva, podemos afirmar que o escritor criativo – autor original de 

uma saga fantástica, sobretudo - cria um mundo de fantasia que ele leva muito a sério, porém, há 

uma relação implícita com o ato de brincar de ser Deus, de criar uma realidade, um mundo 

possível. 

Todas as sagas, de alguma maneira, reelaboram estruturas míticas e têm em si a hibridação 

ou transformação da jornada do herói. Entretanto, a pós- modernidade também se impõe e, de 
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certa forma, reconfigura e atualiza o mito. Segundo Martos Núñez e Martos García (2013, p. 91), 

“a pós-modernidade supõe hibridação, reciclagem, e isso torna possível, também, reescrever os 

contos clássicos, os mitos, os super-heróis e seus mundos”. A gênese dos mundos criados em uma 

saga é um signo, sem dúvida, da pós-modernidade, com sua tendência à reciclagem e à hibridação 

de fontes. Martos García (2009) afirma que o mito é um referente contínuo das sagas. A busca 

por entender a influência que os mitos operam nas narrativas humanas não é recente, a maioria 

das mitologias humanas possui pontos de contato, uma recorrência de figuras, de imagens - lendas 

e histórias míticas de grupos humanos distintos tinham uma estrutura muito semelhante. 

 

A ORALIDADE CONSTITUINDO SAGAS FANTÁSTICAS 

 

Nessa seção analisaremos como as sagas fantásticas permitem o cruzamento entre a 

oralidade com a tecnologia. A saga escolhida para análise é a saga escrita por George R. R. Martin, 

As Crônicas de Gelo e Fogo. Primeiramente descreveremos em linhas gerais do que trata a saga, 

para então elencar as razões que nos permitem afirmar que as sagas são constituídas pelas 

tradições orais. Em seguida, descreveremos as formas que leitores de sagas reelaboram práticas 

orais. 

George R.R. Martin é, atualmente, um dos escritores mais lidos no mundo, graças ao 

sucesso de sua saga de livros As crônicas de Gelo e Fogo (A Song of Ice and Fire). Martin pode 

ser considerado herdeiro de um legado iniciado no início do século XX, com autores como J. R. 

R. Tolkien, (O senhor do Anéis) e C. S. Lewis (Crônicas de Nárnia), que tornaram a fantasia 

épica popular, conquistando milhões de leitores e transformando essas obras em best sellers. As 

histórias fantásticas, com elementos mágicos e de encantamento operam um fascínio sobre o ser 

humano e esta seria a segunda razão. Como o fantástico, o imaginário e o mítico sempre tiveram 

na literatura um terreno fértil para proliferar, não deve causar espanto que uma a obra de Martin, 

tanto antes, como depois da sua adaptação televisiva, tenha conquistado milhões de leitores. 

Dos livros que compõe a saga, para essa análise, nos interessa apenas o primeiro volume, 

A Guerra dos Tronos. O livro possui uma trama complexa e intrincada e nenhum personagem 

pode ser considerado como protagonista da história. A história acontece em um mundo que possui 

semelhança com a Europa medieval: existem suseranos e vassalos, reis e senhores, códigos de 

cavalaria, famílias com tradições e estirpe. A história de A Guerra dos tronos é ambientada em 

Westeros, um continente composto por sete reinos que estão unificados e governados por um 

único rei, Robert Baratheon, que conquistou a coroa após uma guerra que tirou a família 

Targaryen do trono. As alianças, que mantém os sete reinos unidos, são bastante frágeis e a 

qualquer momento podem ser rompidas e culminar em uma guerra. Um desses reinos é o Reino 

do Norte, Governado pelos Stark de Winterfell há mais de mil anos. 

A obra de George R. R. Martin pode ser caracterizadas como uma saga fantástica, pois 

todos os elementos e características são verificáveis: a existência de um paracosmos, o fato de a 

narrativa ter sido adaptada para várias mídias e linguagens, o incentivo do mercado na criação de 

produtos e a adesão dos leitores/fãs. A principal característica do paracosmos de As Crônicas de 

Gelo e Fogo é a forma com que elementos medievais mesclam-se com elementos insólitos: regras 

de cavalaria, de honra e lealdade entre suseranos e vassalos hibridizam-se com lendas de lobos 

gigantes, dragões e zumbis. 

Em determinado ponto da narrativa de A Guerra dos Tronos, aparece a seguinte frase: “Há 

algo no uivar de um lobo que tira um homem do seu aqui e agora e o deposita numa floresta escura 

da mente, correndo nu à frente da matilha” (MARTIN, 2010, p. 42). A frase aparece em um dos 

capítulos centrados na personagem Tyrion Lannister. Ele está na biblioteca de Winterfell lendo 

apaixonadamente quando ouve na floresta uivos de lobos que o distraem. Então, a personagem 

tem esse pensamento, o uivar do lobo teria o poder de projetar o indivíduo para um tempo 



 

 

P
ág

in
a7

9
4

 

ancestral, uma “floresta escura da mente”. As sagas fantásticas também tem esse poder: o insólito, 

a magia das histórias envolve seus leitores de tal maneira que os lançam para outro universo, para 

um lugar do seu inconsciente que permite um maior contato com sua própria essência humana. 

Se as sagas são como o uivo do lobo que conecta o ser humano com a sua ancestralidade, isso 

ocorre porque elas são alimentadas pelas mitologias de várias culturais que por sua vez se 

originam das tradições orais. 

Podemos considerar que assim, As Crônicas de Gelo e Fogo dialoga com o conceito 

primordial de saga resgatado por André Jolles (1976). As sagas islandesas eram narrativas que 

resgatavam histórias familiares, com o intuito de reafirmar a importância dos vínculos sanguíneos 

e assim dar uma identidade de clã para um grupo de pessoas. O paracosmos da obra de Westeros, 

por sua vez, é composto por várias famílias, cada uma com sua saga própria, sua história, seus 

valores. São sagas que compõe uma saga. Ou seja, é uma narrativa fundamentada em tradições 

orais que definem o funcionamento daquele universo. 

Assim a saga de Martin parece emular as sagas islandesas, e inclusive, as amplia, já que A 

Guerra dos Tronos não conta a história de um clã e sim de várias famílias, que entram em conflito. 

Os valores que norteiam as ações da maior parte dos personagens são os valores de sua família. 

As vinganças, alianças e julgamentos de caráter acontecem todos levando em conta o clã ao qual 

cada personagem pertence. Assim, um Lannister sempre paga suas dívidas, um Stark sempre é 

frio, distante e honrado, os Tully são honrados e colocam a família em primeiro lugar e assim por 

diante. Algumas vezes essas características serão físicas, por exemplo, os Lannisters sempre serão 

loiros de cabelos dourados e os Targaryen sempre pálidos e com cabelos brancos. 

Ao caracterizar essas famílias, dar-lhes uma história, um lema, cores oficiais, brasões, etc., 

o paracosmos de As Crônicas de Gelo e Fogo parece convocar os seus leitores a tomar partido e 

fazer parte de uma das famílias. Assim, é criada uma sensação de pertencimento, como se o leitor 

fosse um lobo solitário em busca de uma matilha. Por mais que, atualmente, as relações humanas 

estejam pautadas na fluidez, na liquidez, na pouca profundidade, o ser humano tem a necessidade 

de sentir-se pertencente a algo, de fazer parte de um clã, um grupo. Essa é uma principais 

características apontadas por Ong (1998) como sendo algo predominante das culturas orais: a 

busca por um pertencimento coletivo, pois apenas compartilhando a palavra que há a certeza que 

sua manutenção e permanência. 

O universo ficcional de Westeros permite que o leitor perceba essa busca por pertencer a 

um grupo, à medida que o leitor passa a se identificar e a torcer por um dos clãs que luta pelo 

poder dos Sete Reinos. É preciso considerar que fantasia de uma saga dialoga com a mitologia 

humana como um todo, com a necessidade da fantasia que constitui a natureza humana. Dessa 

maneira, as sagas, filhas da ficção fantástica, devem ser lidas e analisadas como instrumentos de 

racionalidade que buscam construir ilusões ou utopias úteis para a sociedade do século XXI. 

(MARTOS NÚÑEZ, 2007). 

Podemos pontuar que a tradição oral é um importante elemento constituinte da saga As 

Crônicas de Gelo e Fogo, já que as tradições orais estão permeadas tanto no enredo, como 

característica primordial do paracosmos da saga. Essa atmosfera de lenda relaciona-se com o que 

Rivera (2004) denomina como mito fundacional: uma saga constrói um mundo e para isso precisa 

ancorar-se em cosmogêneses. Além disso, Martos García (2009) afirma que as sagas têm grande 

relação com cantares épicos de outrora que narram a incursão em um território em que o destino 

de uma comunidade inteira está implicado. As práticas da tradição oral não apenas estão na 

constituição narrativa do texto das sagas, mas também na sua recepção pelos leitores. Vamos citar 

algumas dessas práticas executadas por leitores da saga de George R. R. Martin. 

Os leitores, quando se identificam com uma saga, têm a necessidade de participar da 

construção do universo. Por isso, é comum que sagas possibilitem a criação de fanfictions, que, 

segundo Vargas (2005), são histórias escritas por fãs de uma obra, e envolvem os cenários, 

personagens e tramas previamente desenvolvidos no original. Nessas histórias, não existe 
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nenhuma intenção de quebra de direitos autorais ou a busca de lucro financeiro, pois os autores 

de fanfictions dedicam tempo e energia para a escrita de histórias por razões afetivas. Os sites de 

fanfictions são portais de escrita colaborativa e de certa forma, oportunidades para as histórias 

serem recontadas com outras nuances e matizes. Os leitores que sentem prazer em escrever 

histórias sobre as histórias que leem estão sintonizados com a necessidade humana ancestral de 

criar histórias. Essa era uma prática geralmente oral, que encontra espaço no meio digital. No 

caso de As Crônicas de Gelo e Fogo, o escritor de fanfictions precisa mergulhar nesse mundo de 

lendas e mitos e extrair deles outros sentidos. É um processo colaborativo de escrita, pois a 

história é publicada aos poucos e os leitores dão um retorno ao autor da fanfiction e muitas vezes 

essa interação modifica os rumos da história. Tal funcionamento é semelhante ao modo de 

contação de histórias das culturas orais: o contador de histórias vai moldando a história conforme 

a recepção do público ouvinte. 

Outra prática em ascensão é o surgimento de Booktubers que são usuários do You tube que 

fazem vídeos resenhando, recontando e recomendando obras literárias. A maioria dos Booktubers 

tem canais no site de vídeos e faz postagens semanais recomendando e estabelecendo um diálogo 

com aqueles que os assistem. Um exemplo é o canal da Booktuber Tatiane Feltrin, ativo desde 

setembro de 2007 e até o dia 20 de outubro de 2015 teve 150.051 inscritos e 11.759.151 

visualizações. A resenha em vídeo da obra A Guerra dos Tronos teve 127.580 visualizações e sua 

postagem rendeu mais de 723 comentários. A maioria dos vídeos oferece resenhas e comentários 

sobre o livro, há uma elaboração oral para contar partes do enredo. Dessa maneira, uma história 

de mais de oitocentas páginas é contada, em linhas gerais em menos de dez minutos, com o intuito 

de angariar leitores e fomentar discussões. É perceptível que há todo um processo de 

retextualização para transformar um extenso texto escrito em um texto oral objetivo. 

A grande busca pelos canais de vídeos demonstra o quanto essas práticas são populares. É 

necessário destacar que apesar do formato dessas resenhas ser um vídeo, a ênfase maior é na fala 

dos Skoobers. A grande maioria dos vídeos é gravada em frente a estantes e bibliotecas e é 

totalmente centralizada na pessoa que está falando. É a fala do Booktuber o maior atrativo dos 

vídeos: por mais que imagens, pequenos vídeos e efeitos sonoros e multimodais sejam 

frequentemente usados nesses vídeos, são as palavras oralizadas que protagonizam. 

 

CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho teve como objetivo caracterizar a forma com que a tradição oral 

permeia as sagas fantásticas, tanto na constituição do texto, como na forma que essas histórias 

são recepcionadas pelos leitores. Nesse artigo enfocamos especialmente a saga As Crônicas de 

Gelo e Fogo e demonstramos como a história recupera o sentido original da palavra saga – 

histórias orais sobre linhagens e genealogias. Apontamos, então, o funcionamento eficaz da 

tradição oral na era digital, tanto na estrutura das sagas, como na forma com que os leitores 

discutem sobre as obras nas redes sociais. 

Muitas outras sagas e até mesmo outras obras poderiam ser usadas como exemplos para 

analisar a influência da oralidade nos meios digitais. Por limitações estruturais do artigo, 

enfocamos apenas alguns aspectos da saga, entretanto, muitos outros poderiam ser elencados. O 

mundo digital oportuniza que ninguém se isole em suas próprias leituras, há a possibilidade de 

encontrar pessoas com os mesmos gostos e discutir suas obras favoritas. Poderíamos citar, 

também, as redes sociais de leitores, que oportunizam a criação de tópicos de discussão sobre 

livros; as redes sociais que permitem o compartilhamento de leituras e opiniões; e, até mesmo, 

grupos de leitores que trocam experiências por meio de aplicativos de voz como o WhatsApp. 

Todas essas práticas demonstram como a tecnologia permite o compartilhamento de experiências 



 

 

P
ág

in
a7

9
6

 

de leitura e isso, nada mais é, que o mesmo movimento que nossos antepassados faziam em volta 

das fogueiras: a busca pela aproximação por meio da fantasia, da ficção. 

Perceber a presença do oral nas manifestações contemporâneas é reconhecer que a busca 

pela essência humana é constante: por mais tecnologias que existam, as necessidades humanas 

são as mesmas dos tempos pré- históricos, a necessidade de compartilhar histórias, de fazer parte 

de um grupo, de uma comunidade. A escola precisa ser sensível a essas questões e reconhecer a 

importância de desenvolver práticas de oralidade e compreender o quanto a tradição oral ainda 

está presente no mundo digital. 
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RELEITURAS E INQUIETAÇÕES NO PEQUENO REINO DE A 

VISITAÇÃO DO AMOR, DE JORGE MIGUEL MARINHO 

 

Rafaela Stopa (UNESP) 

 rstopa@uenp.edu.br 

 

Resumo: Jorge Miguel Marinho é um autor premiado e consagrado no âmbito da produção 

literária para a criança e o jovem, publicando neste segmento desde 1986. Muitos de seus 

livros apresentam estética apurada e temas inquietantes, e contribuem para o 

reconhecimento da literatura infantojuvenil como fundamental para a formação do leitor, 

seja no sentido humanístico seja no sentido da criação e ampliação do repertório de leitura. 

Apesar dessas singularidades, sua obra ainda é pouco estudada no universo acadêmico, 

tornando sua abordagem válida e necessária para melhor situá-la no panorama da produção 

contemporânea, rastreando seus principais temas, a linguagem e inovações estruturais. 

Partindo desse cenário, esta comunicação tem por objetivo enfocar a narrativa A visitação 

do amor – cuja primeira edição é de 1987 e a última de 2008, – que traz a música como 

metáfora da vida, e apresenta uma releitura inusitada de personagens e eventos de contos 

de fadas. Essa retomada de histórias cristalizadas no imaginário popular aprimora o olhar 

crítico do jovem leitor, ao ler textos considerados clássicos, em contraponto com as 

releituras feitas por autores modernos. Além disso, trata-se de texto representativo de alguns 

elementos comuns à produção de Marinho: a intertextualidade com clássicos da literatura, 

o jogo metalinguístico do narrador, e a presença de elementos do maravilhoso; ressalte-se 

que, no caso deste livro, tais características são entremeadas por uma linguagem poética, 

que enriquece ainda mais a história de Antônio, o jovem protagonista. 

Palavras-chave: Jorge Miguel Marinho. Narrativa juvenil. Leitura. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os livros de Jorge Miguel Marinho receberam diversos prêmios, dentre os quais: Na curva 

das emoções, 1989 (Prêmio FNLIJ – Altamente indicado para jovens; Prêmio APCA – 

Associação Paulista de Críticos de Arte – 1990); Te dou a lua amanhã..., 1993 (Prêmio Jabuti de 

1994); O cavaleiro da tristíssima figura, 1996 (Prêmio HQMIX); O amor está com pressa, 2002 

(Prêmio FNLIJ, 2003, para o Acervo Básico Jovem); Lis no Peito: um livro que pede perdão, 

2005 (Prêmio Jabuti de 2006 e Prêmio FNLIJ: Altamente Recomendável e Prêmio FNLIJ: Melhor 

livro para jovens); Uma história, mais outra e mais outra, 2006 (Prêmio FNLIJ: Altamente 

Recomendável). 

Apesar dessas inúmeras premiações, sua obra ainda não recebeu um estudo apurado, por 

isso o interesse em abordar A visitação do amor, um livro delicado e envolvente que traz a história 

de Antônio, um menino cujo destino extraordinário é explicitado em seu batizado, quando Dona 

Fada profetiza que ele não poderia viver sem música; tal circunstância ocorre em sua 

adolescência, quando qualquer som que remeta à musicalidade é banido do Pequeno Reino. 

Trata-se de situação bastante simbólica, pois é motivado por essa realidade opressora que 

o jovem sonolento vai precisar amadurecer para lutar ao lado dos amigos que compartilham de 

sua necessidade de música para viver – Nícolas, um anão encantado tocador de violino, e Tereza, 

um anjo caído do céu, – e salvar o Pequeno Reino. 

A proposta aqui realizada é de natureza bibliográfica; os procedimentos consistem na 

abordagem do livro A visitação do amor, com especial atenção aos elementos comuns à produção 

de Jorge Miguel Marinho: a intertextualidade com clássicos da literatura, o jogo metalinguístico 
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do narrador, e a presença de elementos do maravilhoso; ressalte-se que, neste caso, tais 

características são entremeadas por uma linguagem poética. 

 

CONHECENDO O PEQUENO REINO E A PARTITURA DE ANTÔNIO 

 

A cidade Pequeno Reino é situada pelo narrador como bem próxima a uma capital, e como 

o próprio nome indica, não parece se tratar de um lugar grande, pois tem características 

interioranas, como o fato de as pessoas se conhecerem, terem contato com vizinhos, dentre outras 

situações. O substantivo reino vai se justificando à medida que a narrativa se desenvolve à 

semelhança dos contos tradicionais/maravilhosos, com a presença de fadas, encantados e um 

narrador onisciente. 

Na pequena cidade, Lúcia e Inácio levam uma vida comum em companhia da funcionária 

Doroteia, cujo apelido Dor deixa entrever sua sina de uma vida não vivida. O casal sonha em ter 

um filho, porém, como não conseguem, ambos calam sua frustração, “pensando baixinho” sobre 

a origem do problema, enquanto “silenciosamente, lá dentro, na caverna mais escondida no 

silêncio de cada um, os dois podiam imaginar um garoto crescendo [...]” (MARINHO, 2008, p. 

7). Depois de trinta anos de espera, um cisne verde anunciou a gravidez de Lúcia, e ela logo sentiu 

o menino em seu ventre. Conforme Nelly Novaes Coelho (2000, p. 178), a resolução instantânea 

de diversos problemas ou o atendimento de desejos é comum no maravilhoso. 

Assim como a descoberta da gravidez, também o nascimento foi anunciado poeticamente: 

“Aos 50 anos Lúcia pôs Antônio no mundo como quem sopra do corpo um pedaço de amor” 

(MARINHO, 2008, p. 13). No decorrer da narrativa, o menino apresenta comportamentos 

inusitados: vive dormindo e chora lágrimas coloridas em quaisquer situações; e se nasceu do 

silêncio de seus pais, sua vida é regida por música, de modo que “[...] mesmo antes de entrar na 

escola, já conseguia silabar pequenos vocábulos e involuntariamente o que mais escrevia no prato 

[com macarrão em forma de letrinhas] era si-lá-sol-fá-mi-ré-dó” (MARINHO, 2008, p. 24). 

Apesar de suas singularidades, o que a família teme é a estreita relação do menino com a música, 

assombrada que vivia pelo dia do batizado. 

Na verdade, como nos contos de fadas, a presença do adulto é rara, e em Antônio pouco 

convivia com os pais, que “passavam o dia inteiro e parte da noite na floricultura” (MARINHO, 

2008, p. 29), permitindo, então, que o jovem se desenvolva e viva suas aventuras, e também as 

consequências delas, de maneira independente, o que é fundamental para seu amadurecimento. 

Bruno Bettelheim, em A psicanálise dos contos de fadas, menciona que: “só partindo para o 

mundo é que o herói dos contos de fada (a criança) pode se encontrar; e fazendo-o, encontrará 

também o outro com quem será capaz de viver feliz para sempre [...]” (2002, p. 11). É 

experimentando as vicissitudes de estar no mundo, que protagonista e jovem leitor podem crescer. 

 

ENTRE ADORMECIDOS E ENCANTADOS 

 

Para além da retomada de personagens e situações de textos clássicos, o livro em análise 

se desenvolve à maneira desses textos, de modo que o narrador é onisciente, e reclama um leitor 

com fé. Já no início da narrativa, demonstra dúvidas sobre como contar a história de Antônio, e 

num jogo metalinguístico, o ato de escrever é posto em discussão: 

 

Era uma vez... Espera um pouco... 

Como é que eu posso começar a história de Antônio? Afinal de contas ela já está escrita na 

memória das pessoas, com a caligrafia do silêncio e é tão fácil acreditar como não acreditar. Preciso 
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de palavras quase silenciosas, notas suspensas na página que criem uma melodia arpejada e todos 

sejam convidados a escutar. 

[...] 

É uma história de verdade e aconteceu numa cidade chamada Pequeno Reino, bem nas 

proximidades de uma capital. As pessoas ainda vivem, os mais velhos contam para os mais novos 

e o tempo nada apagou. A verdade é que nem sei porque preciso tanto contar a história de Antônio. 

Quem sabe é porque eu não acredite nela e precise num passe de mágica torná-la real. (MARINHO, 

2008, p. 5-6) 

 

A citação é longa, mas se justifica ao mostrar que discutindo o próprio fazer literário, é 

possível levar o leitor a apreender a potencialidade do narrar haja vista que o próprio narrador 

credita ao fato de a história ser escrita a possibilidade de que se torne real. Ainda sobre esse 

narrador que tentar atestar a veracidade de seu relato, Walter Benjamin menciona que “a 

experiência que passa de boca em boca é a fonte a que recorreram todos os narradores” (2012, p. 

198); e que eles “gostam de começar sua história com uma descrição das circunstâncias em que 

foram informados dos fatos que vão contar a seguir” (2012, p. 205), valendo-se, da perspectiva 

do verossímil para ganhar a confiança do leitor. 

Há, em A visitação do amor, a presença do narrador verdadeiro, que para Benjamin, 

“continua sendo o narrador de conto de fadas” (2012, p. 215). E ainda que em alguns momentos 

adote uma postura moderna, ao demonstrar “dúvidas e incertezas sobre os aspectos focalizados, 

buscando criar algum suspense [...]” (CECCANTINI, 2000, p. 176), trata-se de retórica. É o caso 

de Nícolas e as várias versões criadas sobre seu cachecol: ao retomá-las, o narrador sutilmente 

indica a verdade, mas age como se não a conhecesse, e num jogo afirma que “ninguém decifrou 

os mistérios da música nem os segredos de Nícolas e ele partiu para sempre com seu enorme 

cachecol” (2008, p. 12). 

Ainda sobre o jogo metalinguístico, comunicar que a história de Antônio está escrita na 

memória das pessoas, indica presença de enredo já cristalizado no imaginário popular, neste caso, 

o conto de fadas A Bela Adormecida. Parte-se, então, de um manancial inesgotável, cuja riqueza 

semântica, de acordo com Ana Maria Machado (p. 80-80), permite sempre um retorno a esse 

repertório, seja num processo de reimersão ou de reinvenção. Para que esse jogo funcione, é 

mister que o leitor possa perceber as alusões, o que neste caso, não é difícil, pois é um texto 

amplamente difundido em diferentes culturas. 

Assim, nesta proposta de leitura que aqui se faz d’A visitação do amor, a intertextualidade 

é entendida como um procedimento no qual “[...] não há fronteiras, não há linha divisória entre o 

eu e o outro, não há ruptura. Intertextualidade é a retomada consciente, intencional da palavra do 

outro, mostrada, mas não demarcada no discurso da variante” (DISCINI, 2002, p. 11). Isso porque 

a forma e alguns temas são retomados do clássico, mas de modo a ampliar ou até mesmo recusar 

seus propósitos estéticos e ideológicos. 

Relembrando a versão dos Grimm, o nascimento da princesa é anunciado por uma rã a uma 

rainha que não conseguia engravidar; para a festa de batismo de Bela, foram convidadas doze 

fadas, que a presentearam com dádivas, mas como o rei tinha apenas doze pratos de ouro, uma 

fada não fora convidada, e ela, como vingança, lançou uma maldição, cujo resultado seria a morte 

da princesa quando espetasse o dedo num fuso ao fazer quinze anos. Como ainda faltava o 

presente da décima-segunda fada, ela suavizou o feitiço, transformando a morte num sono 

profundo, até ao dia em que seria despertada por um beijo proveniente de um amor verdadeiro. 

No batizado de Antônio, todas as doze famílias do prédio foram chamadas, com exceção 

de Dona Fada, pois Lúcia achava-a estranha. E se as convidadas não podiam dar ao menino 

dádivas, elas “rodeavam o carrinho e, como fadas enlouquecidas, costuravam estranhos destinos 

para o bebê” (MARINHO, 2008, p. 15). Assim como no clássico, a vizinha não convidada invade 
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a festa, mas não lança uma maldição, apenas profetiza o futuro do garoto: “– Ele é de Virgem, 

alérgico a perfume e precisa de música para viver. Será horrível para ele se um dia o mundo parar 

de cantar” (MARINHO, 2008, p. 16). Fazendo o papel da fada que ainda não entregara seu 

presente, Dor imediatamente completa: “– Quando não tiver mais canto no mundo, os anjos virão 

ao mundo cantar”. (MARINHO, 2008, p. 16) 

Embora tenha feito a premonição, Dona Fada não representa a maldade, e no desenrolar da 

história, quando ela resolve partir para viajar pelo mundo, deixa de presente para Antônio uma 

caixinha de música, já prevendo que o menino precisaria de tal objeto. Isso reforça o comentário 

de Coelho de que as fadas simbolizam a força feminina e essencial com “o seu poder de dispor 

da vida, de conter em si o futuro” (2000, p. 177). E no caso da produção contemporânea, o papel 

das fadas e talismãs “já não é, em geral, satisfazer desejos ou propiciar fortuna aos seus 

protegidos, mas sim estimulá-los a agir, a desenvolverem suas próprias forças [...]” (COELHO, 

2000, p. 155, grifos no original). E assim ocorre com Antônio, que precisa agir e se unir à 

iniciativa dos amigos na tarefa de recuperar a música no Pequeno Reino. 

Ainda pensando na estrutura dos contos de fadas, o maniqueísmo faz-se sempre presente, 

e neste caso, a maldade estaria personalizada na falta de bom senso da própria população local, 

que assustada com os poderes da música, opta por bani-la. Para Ceccantini “de uma perspectiva 

mais genérica, a narrativa [A visitação do amor] pode ser vista como uma ampla alegoria de 

caráter social, constituindo um contundente libelo contra toda e qualquer forma de autoritarismo 

(individual e social), em relação ao qual é preciso se insurgir” (2000, p. 179). Tal entendimento 

demonstra que apesar de se apropriar do pano de fundo do clássico, o texto de Marinho propõe 

um exercício de reflexão sobre liberdade e individualidade – temas atemporais e universais – 

ampliando a simbologia do original. 

Mais do que ampliação, há também contrariedade, como pode ser visto no caso do anão 

Nícolas, que ao se encontrar com um sapo, revela sua condição: 

 

Com medo da claridade? – perguntou Nícolas. 

Não. Apenas preferimos a solidão das águas aos beijos das princesas que nos tornam sempre iguais 

– respondeu a voz. 

Difícil é não guardar o encanto dos sapos, somos feios demais – afirmou o anão. 

Mais difícil é não deixar desfiar os pontos de um enorme cachecol – arrematou uma voz de 

príncipe. 

Somos tão poucos os encantados – solfejou o músico. (MARINHO, 2008, p. 19) 

 

No diálogo há certa alteração de perspectiva comum aos contos de fadas de que todo sapo 

anseia virar príncipe; na verdade, a solidão seria mais desejável à perda da individualidade, caso 

comum dos príncipes encantados cujo papel de salvador é recorrente. Para Disicini, no processo 

que constitui a intertextualidade, é possível identificar “[...] marcas da enunciação nas marcas de 

resgate do texto- base no enunciado-variante, ou seja, não são despidas de uma intencionalidade 

as semelhanças e as diferenças que se tecem na construção do significado intertextual” (2004, p. 

27). A repetição se faz, então, com diferença. 

Antônio é também um encantado cuja existência deu-se a partir de fortes e profundos 

desejos silenciosos dos pais, mas sua maldição não está relacionada ao amor verdadeiro, e sim à 

necessidade da música para viver. De acordo com Coelho, os personagens podem ser encantados 

por entes maléficos e geralmente são as mulheres quem conseguem desencantá-los (2000, p. 177). 

No caso de Antônio, o papel feminino foi fundamental, pois é Tereza quem o desperta de sua 

preguiça, quando ele passa a acompanhá-la em escavações profundas, onde poderiam produzir 

sons de seus instrumentos musicais. Sendo assim, a princesa acaba como salvadora do príncipe. 
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Ocorre, dessa perspectiva, uma reordenação da tradição, pois apesar de a narrativa de 

Marinho preservar laços com o clássico, ganha novos e pertinentes significados, que podem dizer 

muito ao leitor de hoje. Talvez a alteração maior esteja no fato de o protagonista ser um rapaz, e 

não mais a moça prestes a atingir a menarca. E se, conforme Bettelheim, “por mais que variem os 

detalhes, o tema central de todas as versões da ‘Bela Adormecida’ é que, embora os pais tentem 

de todas as maneiras impedir o despertar da sexualidade do filho, este ocorre inexoravelmente” 

(2002, p. 241); aqui, justamente por não se tratar de uma versão e sim da retomada de alguns 

elementos, é que novos conceitos são sugeridos, confirmando a alteridade. 

Ainda que trate da temática da sexualidade, A visitação do amor não a problematiza; mas 

é mister ressaltar que, dentre as expressivas alterações que sucedem em relação ao original, 

permanece na narrativa juvenil a percepção de que 

 

Em grandes mudanças na vida como a adolescência, para que as oportunidades de crescimento 

tenham êxito, são igualmente necessários períodos ativos e passivos. O ensinamento que 

aparentemente se assemelha à passividade (ou estar dormindo em vida) sucede quando os 

processos mentais internos de tal importância prosseguem dentro da pessoa de forma que ela não 

tem energia para uma ação orientada para o exterior. (BETTELHEIM, 2002, p. 241) 

 

Desde a infância, Antônio passa longos períodos dormindo ou em silêncio profundo, e ao 

banirem a música do Pequeno Reino, não apenas ele, mas todos os habitantes passam a sentir 

sono. Entende-se, então, que contos como A Bela Adormecida, “que têm como tópico central um 

período de passividade, permitem ao adolescente em flor não se preocupar durante o seu período 

inativo: ele aprende que as coisas continuam a acontecer” (BETTELHEIM, 2002, p. 241). O fato 

de a narrativa de Marinho não trazer apenas o jovem como responsável pelas mudanças no 

Pequeno Reino, e sim todos os prejudicados, mostra ao leitor mais do que apenas uma fase do 

amadurecimento; reforça simbolicamente o valor da união em tempos ligeiros. 

Outros contos de fadas estão presentes no livro, como nos capítulos cujos títulos remetem 

a personagens também clássicos, como “Diga, espelho meu!” (p. 16), “Uma Cinderela presa no 

céu” (p. 19), “A brancura de Antônio e os sete tons” (p. 20), dentre outros que confirmam a 

atmosfera maravilhosa da narrativa, e a intertextualidade. E enquanto a história de Antônio retoma 

a de Bela Adormecida, a de seu primeiro amor, Tereza, guarda proximidade com a de Cinderela, 

pois ela é um anjo que limpa a poeira cósmica de estrelas, e sonha com outra vida. Assim, mesmo 

que apresente um narrador clássico, a narrativa juvenil, criativamente, renova enredo e 

personagens. 

 

AMOR, AMADURECIMENTO E MÚSICA 

 

Se Antônio pode ser definido como um adolescente diferente dos demais em virtude de 

suas características de chorar colorido e ouvir a música do mundo, em relação à descoberta da 

sexualidade, ele é um garoto comum: vai aos poucos encontrando os caminhos do desejo, ficando, 

muitas vezes, “com a aparência branquíssima de tanto escutar os desejos de sua adolescência [...]” 

(MARINHO, 2008, p. 26). E foi a audição seu primeiro sentido aguçado pela presença de Maribel, 

de modo tal que Antônio teve vários devaneios e suposições sobre o corpo dono daquela voz. 

Apesar de se frustrar quando finalmente vê Maribel, as possibilidades do encontro físico foram 

permeadas de sinestesias: 

 

Ficaram dias apenas se flertando de longe e durante esse flerte Antônio descobriu uma segunda 

cartola mágica nos seios redondos de Maribel. Não sabia o que poderia sair deles, mas intuía que 
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todos os cantos do mundo deviam morar ali. Eles podiam ter gosto de caramelo, serem macios 

como seda ou quentes como o hálito do sol. Tudo eram possibilidade e sedução. Mas sem dúvida, 

com toda a certeza, eles deviam pulsar como canção (MARINHO, 2008, p. 36). 

 

Antônio não descobre em Maribel o amor verdadeiro, e continua se aventurando 

sexualmente, até encontrar “nem Cinderela, nem Rapunzel, apenas Tereza caída do céu”. É com 

ela que Antônio vai finalmente encontrar o amor que buscava, tendo um primeiro encontro 

amoroso em que “beijaram todas as partes, tocaram as intimidades mais recolhidas e escutaram 

em todos os poros a melodia do amor” (MARINHO, 2008, p. 75). A linguagem carregada de 

poeticidade empresta ao livro momentos singulares, como essas passagens sobre as descobertas 

amorosas, coadunando com a atmosfera de encantamento que perpassa a história. 

Apesar do envolvimento amoroso, Tereza vai embora, e se o desfecho da narrativa “é 

convencional, com a superação do conflito instaurado – o do silêncio absoluto no Pequeno Reino, 

no entanto, foge ao pleno happy-end, já que Tereza e Antônio não terminam juntos [...]” 

(CECCANTINI, 2000, p. 175); é nesse final que se revela um dos desvios mais interessantes em 

relação ao clássico: a mulher mostra-se independente, não mais à procura do grande amor, e sim 

à procura de seu lugar no mundo, oportunizando ao leitor um outro desfecho. 

 

CONCLUSÃO 
 

A visitação do amor é livro representativo de que a literatura infantil e juvenil 

contemporânea “tende a estimular, nas crianças e nos jovens, a capacidade de compreensão dos 

fenômenos; a provocar ideias novas ou uma atitude receptiva em relação às inovações que a vida 

cotidiana lhes propõe (ou proporá) [...]” (COELHO, p. 154-155). Trata-se de narrativa que 

permite e propõe novos olhares para histórias de princesas, fadas e encantados, reforçando o fato 

de que a literatura, além de possibilitar um mundo de sonhos, também ajuda a compreender as 

próprias contradições. 

As vivências do protagonista e seus amigos abordam temas que de modo geral afligem o 

jovem; tal situação se desenvolve numa releitura muito bem urdida, de modo que a 

intertextualidade com contos de fadas e a presença de um narrador clássico com elementos 

modernizantes, fazem de A visitação do amor um texto inusitado e ao mesmo tempo confortável, 

ao revisitar um enredo já internalizado no leitor. 
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O DESIGN GRÁFICO-EDITORIAL NA LITERATURA INFANTIL E 

JUVENIL – UMA ANÁLISE SEMIÓTICA DO LIVRO PREMIADO “MIL-

FOLHAS: HISTÓRIA ILUSTRADA DO DOCE” 

 

Raissa Pereira Baptista (CEFET - MG) 

raissapbaptista@gmail.com 

 

Resumo: Este trabalho faz parte da pesquisa de mestrado que tem como tema a análise 

semiótica do design gráfico-editorial em livros de literatura infantil, que está sendo 

desenvolvida na linha de pesquisa “Edição” do Programa de Pós-Graduação em Estudos 

de Linguagens do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG). 

Neste artigo será analisado o projeto gráfico do livro ganhador do prêmio da Fundação 

Nacional do Livro Infantil e Juvenil, “Prêmio FNLIJ – O Melhor para Criança”, em 2011 

(produção 2010), na categoria “Melhor Projeto Editorial”. Trata-se do livro “Mil-folhas: 

História ilustrada do doce”, escrito por Lucrecia Zappi, com o projeto gráfico assinado por 

Maria Carolina Sampaio e Paulo André Chagas, publicado pela editora Cosac Naify. Os 

elementos do design gráfico – como tipografia, ilustração, grid e cores - a diagramação do 

texto escrito, o layout da página e as características físicas do suporte - tamanho do livro, 

encadernação, gramatura do papel – serão analisados sob a perspectiva da teoria da 

semiótica social, buscando compreender a produção de sentido na criação da obra, através 

de uma investigação de quais elementos podem causar interesse ao jovem leitor e quais 

podem despertar determinadas reações no processo da experiência de leitura do livro em 

questão. É importante que o autor, o ilustrador, o designer e demais envolvidos na edição 

da obra, atenham-se ao leitor implícito durante todo o processo de criação, uma vez que a 

falta de coerência entre as diversas possibilidades de linguagem utilizadas em um mesmo 

livro, podem causar confusão ou mesmo prejudicar a formação da criança como leitora e 

indivíduo social. 

Palavras-chave: semiótica. Design. literatura. 

 

A LITERATURA INFANTIL 

 

A definição de literatura infantil está diretamente ligada ao público ao qual se destina: às 

crianças. Quem decide se um texto é adequado ou não para a leitura infantil são os adultos e é a 

concepção que a sociedade tem da criança e da infância, que orienta o uso do termo “literatura 

infantil” desde o seu surgimento no início do século XVIII ao que entendemos por criança e 

infância nos dias atuais. 

Para compreender o surgimento da infância, é preciso contextualizar os adventos históricos 

daquela época. A revolução industrial foi iniciada na primeira metade do século XVIII e se 

caracterizou pelo crescimento político e econômico das cidades, deflagrando o meio rural e sendo 

responsável pela urbanização desigual, destacando as diferenças sociais que dividia a sociedade 

entre o proletariado e a burguesia. Segundo Lajolo e Zilberman (1991), a burguesia, nova classe 

social, reivindicava poder político e ao mesmo tempo buscava incentivar o desenvolvimento de 

instituições que lhes favoreciam. A família é a principal dessas instituições, pois foi o meio que 

o Estado encontrou de manter a população sob seu controle, estimulando um estilo de vida mais 

doméstico e menos inquietante no meio público. Para legitimar o estereótipo familiar, onde cada 

membro tinha sua função, foi preciso destacar o beneficiário dos esforços familiares: a criança, 

que até então eram tidas como pequenos adultos, sem maiores diferenciações. Assim surge o 

conceito de infância, onde os indivíduos mais frágeis, desprotegidos e dependentes, necessitam 
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agora de atenção e cuidados que se adequem à sua respectiva faixa etária, levando ao 

consolidamento da segunda instituição: a escola. A escolarização, facultativa até o século XVIII, 

torna-se de frequência obrigatória para todas as crianças, inclusive as do proletariado. 

Com o desenvolvimento da escola em um mundo industrializado, os recursos tecnológicos 

possibilitam a acessibilidade das crianças às obras impressas, e claro, à literatura infantil. Naquele 

momento, o livro infantil torna- se uma mercadoria rentável, atraindo o interesse de inúmeros 

livreiros, escritores e ilustradores, gerando inúmeras publicações, mas muitas que se envolviam 

no uso escolar e pouco se aprofundavam no gênero literário infantil de fato, fazendo assim com 

que poucas obras desta época permanecessem na história da literatura infantil. Lajolo e Zilberman 

(1991) afirmam que daquele período, pode-se destacar os contos de fadas de Perrault somados à 

adaptações de romances e aventuras, como Robinson Crusoé (1719) de autoria de Daniel Defoe 

e Viagens de Gulliver (1726) de Jonathan Swift. Em 1812, destacam-se os irmãos Grimm, 

responsáveis por editar contos de fadas e transcrever contos populares. 

A literatura infantil tardou para chegar ao Brasil. Segundo Lajolo e Zilberman, foi em 1808 

com a implementação da Imprensa Régia e de forma esporádica, que começaram a surgir as 

publicações para crianças. O lançamento pioneiro em terras tupiniquins foi a tradução As 

aventuras pasmosas do Barão de Munkausen e dez anos depois, em 1818, José Saturnino da Costa 

Pereira lança Leitura para meninos, contendo uma coleção de histórias morais relativas aos 

defeitos ordinários às idades tenras, e um diálogo sobre geografia, cronologia, história de 

portugal e histórias natural. 

Assim como na Europa, a história da literatura no Brasil teve seus primórdios nos interesses 

políticos, econômicos e sociais. Em meio ao processo de abolição da escravatura e o advento do 

Brasil República, as cidades foram urbanizadas. A sociedade passa a se interessar por bens 

culturais e de consumo, e principalmente através da escola, surgem maneiras de se instruírem 

culturalmente. 

Para acompanhar a evolução econômica mundial, o mercado procura atender essa demanda 

de interesse pela leitura. 

 

De 1920 a 1945, período em que ocorreu o avanço industrial, a modernização econômica, o 

desenvolvimento da tecnologia, do cinema, do rádio e da indústria editorial, houve também um 

aumento significativo do número de obras para crianças. Nessa mesma época, aparecem os 

movimentos artísticos que marcaram mudanças e rupturas que contribuíram com a renovação da 

cultura do país, que enfatizava o nacionalismo. A escola primária serviu como veículo de 

transmissão da ideologia nacionalista através dos textos educativos e dos livros infantis. Estes 

mostravam o culto aos heróis nacionais, os contos de origem folclórica, a valorização do espaço 

rural e as aventuras das crianças. Dessa forma, a literatura infantil retratava a realidade daquele 

momento. Destacam-se nessa fase, as obras de Monteiro Lobato, que em 1921 publicou 

“Narizinho Arrebitado”. Suas produções literárias buscavam mostrar os acontecimentos nacionais 

e todo o contexto da época (COSTA E SILVA, 2009, p. 2). 

 

Na década de 1970 aconteceu o boom da literatura infantil, época em que se registrou um 

expressivo aumento de autores e de títulos disponíveis nas prateleiras das livrarias e bibliotecas. 

 

Entre os elementos renovadores que respondem por esse surto de criatividade (que ficou conhecido 

como o boom da literatura infantil) está a ilustração. Nestes últimos quinze anos, o livro infantil 

começa a ganhar espaço como um objeto novo. A narrativa visual (através dos desenhos, pinturas, 

colagens, montagens etc.) ganha igual (ou maior) importância que o texto. Nos anos 80, surgem 

os livros de histórias sem texto, cuja elaboração, é realizada exclusivamente através de imagens e 

conquistam de imediato crianças e adultos. Um novo caminho se abre para a invenção da literatura 

destinada às crianças (COELHO, 2006, p. 52). 
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Lajolo e Zilberman contam que foi entre as décadas de 70 e 80 que surgiram os programas 

de incentivo à leitura e instituições como Fundação do Livro Escolar (1966), a Fundação Nacional 

do Livro Infantil e Juvenil (1968), o Centro de Estudos de Literatura Infantil e Juvenil (1973), 

criados com o objetivo de trabalhar especificamente com livros literários para crianças e jovens. 

Essa época também é marcada pelo nascimento de várias Associações de Proissores de Língua e 

Literatura e também da Academia Brasileira de Literatura Infantil e Juvenil, em São Paulo, em 

1979. 

 

Os autores, todos da segunda metade do século XIX, são eles que confirmam a literatura infantil 

como uma parcela significativa da produção literária da sociedade burguesa e capitalista. Dão-lhe 

consistência e um perfil definido, garantindo sua continuidade e atração. Por isso, quando se 

começa a editar livros para a infância no Brasil, a literatura para crianças, na Europa, apresenta-se 

como um acervo sólido que se multiplica pela reprodução de características comuns. Dentro desse 

panorama, mas respondendo às exigências locais, emerge a vertente brasileira do gênero, cuja 

história, particular e com elementos próprios, não desmente o roteiro geral (LAJOLO e 

ZILBERMAN, 1985). 

 

Fensterseifer (2012) afirma que o livro infantil contribuiu para a construção do alicerce que 

é o domínio da escrita e da leitura para a educação e para aprendizagem. É preciso estabelecer 

uma conexão entre o mundo da leitura e da escrita e o mundo concreto para a criança: seja o 

mundo real, seja o da imaginação; “É necessário fazer com que, por meio do livro, a criança seja 

envolvida nas práticas sociais de leitura e de escrita, estabelecendo, nas palavras de Frank Smith 

(1999), uma leitura significativa” (FENSTERSEIFER, 2012. p. 34 apud SMITH, 1999). Com essa 

afirmação, podemos concluir que é fundamental compreender a construção de sentidos no 

processo de criação do livro de literatura infantil. 

 

A FNLIJ 

 

A Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil foi criada em 1968 e é a seção brasileira 

do International Board on Books for Young People - IBBY, considerada uma instituição de direito 

privado, de utilidade pública federal e estadual, de caráter técnico-educacional e cultural, sem fins 

lucrativos, localizada na cidade do Rio de Janeiro. O Prêmio FNLIJ - O Melhor para Criança 

surgiu em 1975 como uma distinção máxima concedida aos melhores livros infantis e juvenis, 

que hoje é composto por dezoito categorias, dentre elas: Criança, Jovem, Imagem, Poesia, 

Informativo, Tradução Criança, Tradução Jovem, Tradução Informativo, Tradução Reconto, 

Projeto Editorial, Revelação Escritor, Revelação Ilustrador, Melhor Ilustração, Teatro, Livro 

Brinquedo, Teórico, Reconto e Literatura de Língua Portuguesa. A missão da fundação é 

“promover a leitura e divulgar o livro de qualidade para crianças e jovens, defendendo o direito 

dessa leitura para todos, por meio de bibliotecas escolares, públicas e comunitárias” (FNLIJ), de 

forma a contribuir para a melhoria da educação e da qualidade de vida dos jovens leitores. 

No presente artigo é feita a análise do livro “Mil-folhas: a história ilustrada do doce”, que 

constitui o corpus da pesquisa de mestrado da autora. A obra foi premiada na categoria “Melhor 

Projeto Editorial” em 2011 (produção 2010). Essa categoria é fundamental para a pesquisa por 

englobar os elementos do design gráfico-editorial da obra. 

 

SEMIÓTICA SOCIAL 
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A teoria da Semiótica Social (SS) foi desenvolvida por Hodge e Kress (1988), tendo como 

foco principal o estudo da comunicação e da semiose humana, ou seja, o processo de produção 

de sentido. A SS é uma teoria prática que investiga as características inerentes à construção de 

sentido, igualando os níveis de importância de todos os modos de comunicação (fala, escrita, 

imagem, dentre outros) e dos recursos semióticos (gestos, cores, voz, textura, suporte, formatos, 

tamanhos e outros) que compõe o texto. Os significados construídos através da linguagem escrita 

são diferentes daqueles compostos por imagens. Aqui, a noção de texto tem maior abrangência, 

pois todo texto é considerado multimodal (Kress, 2000), ou seja, não é composto apenas por 

elementos verbais. 

Kress e Van Leeuwen (2006) desenvolveram a Gramática do Design Visual (GDV), tida 

como uma expansão da Gramática Sistêmico-Funcional (GSF) de Halliday e Matthiessen (2004). 

A GDV é considerada uma expansão pois Kress e Van Leeuwen mostram que as funções 

propostas por Halliday como categorias gerais e abstratas aplicadas na linguagem verbal, podem 

ir além, abrangendo todos os tipos de semiose humana (1995, p.8). Halliday (1989) antecipa essa 

colocação, ao afirmar que a Semiótica não é apenas o estudo dos signos, mas sim o estudo de 

sistemas de signos – sendo a linguística apenas um dos tipos semióticos. Apesar da análise de 

Halliday ser voltada para a linguagem verbal, suas teorias podem ser aplicadas em outros modos 

semióticos, afirma Brito e Pimenta (2009), como a linguagem utilizada no projeto de design de 

um livro infantil, que segue também um propósito comunicativo. 

A linguagem visual é “culturalmente definida”, ou seja, não é “universal e transparente” 

(KRESS; VAN LEEUWEN, 2006, p.4); As linguagens verbais e visuais possuem maneiras 

diversas e meios específicos de construir significado dentro de uma determinada cultura. Na GDV 

são apresentados os elementos e as regras da cultura ocidental, que é tida na contemporaneidade 

como “a cultura dominante em termos de comunicação visual, cultural e tecnologicamente 

controlada pelas mídias de massa” (CAIXETA apud Kress & van Leeuwen, 1996). Nessa 

bibliografia a descrição de imagens acontece pela maneira como nós, ocidentais, vemos e 

concebemos o mundo, abrangendo nossas marcas históricas, sociais e culturais. Vale ressaltar que 

a GDV se apresenta de maneira descritiva e analítica e não de forma prescritiva como a gramática 

normativa. Manguel (2006, p. 21) afirma que, assim como as palavras as imagens “são a matéria 

de que somos feitos”, pois vivemos em uma busca de traduzir palavras em imagens e imagens em 

palavras, para compreendermos a nossa existência. 

Na visão da Semiótica Social, o textos são multimodais e multifuncionais, uma vez que na 

cultura ocidental contemporânea, acabam tendo mais de um código semiótico (Kress, 1996, p. 

183). Com essa visão multimodal, as três metafunções de Halliday (ideacional, interpessoal e 

textual) são utilizadas como base para análise do uso das imagens na GDV e serão utilizadas para 

embasar a análise das ilustrações e dos elementos de design presentes no projeto editorial do livro 

“Mil-folhas: História ilustrada do doce”. 

 

O DESIGN GRÁFICO 

 

As cores, ilustrações, tipografias, diagramação, formato e todo o arranjo dessas 

informações, são os elementos que compõe o design gráfico do livro. Meggs (2009) escreveu 

sobre a evolução do design gráfico, aprofundando-se nos primórdios da história do design, desde 

a invenção da escrita, passando pela história da impressão e direcionando-se à revolução digital. 

 

Desde a pré-história, as pessoas têm procurado maneiras de representar visualmente idéias e 

conceitos, guardar conhecimento graficamente, e dar ordem e clareza à informação. Ao longo dos 

anos essas necessidades têm sido supridas por escribas, impressores e artistas. Não foi até 1922, 
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quando o célebre designer de livros William Addison Dwiggins cunhou o termo “designer gráfico” 

para descrever as atividades de um indivíduo que traz ordem estrutural e forma à comunicação 

impressa, que uma profissão emergente recebeu um nome apropriado. No entanto, o designer 

gráfico contemporâneo é herdeiro de uma ancestralidade célebre (MEGGS, 2009). 

 

Segundo Twemlow (2007), o design gráfico é uma forma de linguagem utilizada para 

comunicar e está diretamente ligado à todos os aspectos da vida social. O designer gráfico trabalha 

em um modelo de comunicação, assumindo a responsabilidade de autor, disseminador de 

mensagens, conhecedor e utilizador das mais variadas técnicas e ferramentas para aliar sua 

capacidade técnica ao repertório conceitual de determinado projeto, fornecendo matéria-prima 

intelectual, baseada em conhecimentos técnicos e em uma cultura visual, social e psicológica. 

 

ANÁLISE SEMIÓTICA DO DESIGN DO LIVRO “MIL-FOLHAS: HISTÓRIA ILUSTRADA DO 

DOCE” 

 

No livro “Mil-folhas: história ilustrada do doce”, a jornalista e tradutora argentina Lucrecia 

Zappi utiliza de uma vasta bibliografia para narrar a história e evolução dos doces de várias partes 

do mundo. Além do percurso histórico das sobremesas, a autora utiliza elementos gráficos visuais 

e sensoriais, que acrescentam sentido à história de cada um dos doces. Além de ser premiado 

como o “Melhor Projeto Editorial” e “Melhor Livro Informativo pela FNLIJ em 2011, o livro 

recebeu o prêmio Bolonha Ragazzi na categoria Novos Horizontes neste que é considerado o 

maior evento de literatura infantojuvenil do mundo. 

Na literatura infantil, o livro “Mil-folhas: história ilustrada do doce” designa-se no gênero 

informativo, pois descreve historicamente o surgimento e evolução de diversos doces conhecidos 

mundialmente. Na obra, as narrativas de cada receita são independentes. A história do brigadeiro 

por exemplo, pode estar em qualquer lugar do livro que irá contar sua história e comunicar ao 

leitor, independente de estar no início, meio ou fim do editorial. 

 

ILUSTRAÇÃO E USO DAS IMAGENS 

 

A iconografia do livro é composta por diversas técnicas ilustrativas, como xilogravura, 

fotografias, desenhos manuais antigos e atuais com estética vintage, litografias, imagem de 

embalagens antigas, iluminuras, mapas, ilustrações com efeito pop art e colagens. 

Para cada história o designer optou por utilizar imagens e técnicas de tratamento que 

contextualizem historicamente a narrativa do doce em questão. Na página 46, por exemplo, é 

apresentada a história da “Banana Split e Sundae” com a ilustração de uma mulher carregando 

diversos sabores de sorvetes, em cores e efeitos visuais com aspectos vintage, remetendo a época 

em que diversas marcas famosas, como a Coca-Cola e a Pepsi, utilizavam dessa mesma estética 

em seus materiais publicitários. 

Ao sobrepor camadas de diferentes imagens, há uma composição visual mesclada, como 

se cada técnica fosse um ingrediente da receita. 

No início do livro as ilustrações estão nas páginas à esquerda, representando informações 

supostamente conhecidas pelo leitor, também chamada de “dado” por Kress e Van Leeuwen 

(2006) e o conteúdo apresentando na página ímpar (direita) é o “novo”, ou seja, é a informação 

que traz novidade para o leitor. 
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Conforme o leitor desenvolve seu ritmo de leitura, as imagens são distribuídas em páginas 

duplas, ou mesmo na página direita, ou do dado, já que se supõe que há imersão contínua do leitor 

na narrativa do livro. As informações novas acompanham esse caminho de leitura, de forma 

branda, transmitindo uma sensação de descoberta. 

 

CORES 

 

O livro é composto por grandes variações de cores, já que utiliza de inúmeras técnicas 

ilustrativas. Já na capa é perceptível que o conteúdo será visualmente diversificado, pois há uma 

representação dos doces e elementos históricos relacionados aos mesmos, distribuídos na primeira 

e quarta capa, criando uma estética de álbum de figurinhas. 

 

As cores influenciam o ser humano em seus efeitos, tanto em caráter fisiológico como psicológico, 

intervém em nossa vida, criando alegria ou tristeza, exaltação ou depressão, atividade ou 

passividade, calor ou frio, equilíbrio ou desequilíbrio, ordem ou desordem etc. As cores podem 

produzir impressões, sensações e reflexos sensoriais de grande importância, porque cada uma delas 

tem uma vibração determinada em nossos sentidos e pode atuar como estimulante ou perturbador 

na emoção, na consciência e em nossos impulsos e desejos. (Farina et al, 2006, p. 2) 

 

A diversificação cromática presente em todo o livro faz alusão à lojas de doces, sempre 

cheias de cores, despertando o paladar e a curiosidade de experimentação dos mais variados 

sabores. 

 

TIPOGRAFIA 

 

A tipografia Bryant é utilizada na capa, para o título do livro e é repetida em seu interior 

para os demais títulos. Essa fonte é mais arredonda, sem serifa e por isso, indicada para títulos, 

sem muito conteúdo textual, já que causaria um desgaste se houvesse a necessidade de muita 

leitura verbal. 

Já a tipografia utilizada no corpo do texto foi a Celeste, fonte serigrafada e de alta 

legibilidade. Esta é funcional pois favorece um ritmo de leitura confortável e contínuo, 

estimulando a leitura de várias das histórias presentes no miolo do livro. 

 

Moholy-Nagy contribuiu com uma importante declaração sobre tipografia, descrevendo-a como 

“[...] uma ferramenta de comunicação. Ela deve ser comunicação na sua forma mais intensa. A 

ênfase deve estar na clareza absoluta [...]. Legibilidade – a comunicação nunca deve ser 

prejudicada por uma estética a priori. As letras jamais devem ser forçadas a entrar numa estrutura 

preconcebida, como um quadrado por exemplo.” No que se refere ao design gráfico ele defendia 

“um uso desinibido de todas as direções lineares (portanto, não só a articulação horizontal). 

Utilizamos todos os tipos, tamanhos de tipos, formas geométricas, cores etc. Queremos criar uma 

linguagem da tipografia cuja elasticidade, variabilidade e vitalidade de composição tipográfica 

[sejam] ditadas exclusivamente pela lei interna de expressão e pelo efeito ótico.” (MEGGS, 2009, 

p.405). 

 

GRID 

 

O grid é a estrutura de organização do livro, sobre o qual se planeja o layout de todas as 

páginas e até mesmo a ordem de leitura. 
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No livro “Mil-folhas: história ilustrada do doce”, o grid é apresentado em formação de 

colunas, criando divisões horizontais entre as margens. No decorrer do livro há variação na 

quantidade e na largura das colunas, descaracterizando a identidade estrutural narrativa do livro 

como um todo, mas criando unidade de diferenciação entre quando acaba a história de um doce e 

quando começa outra. Essa característica enfatiza o gênero informativo ao separar as narrativas 

históricas de cada receita, mas pode também ser elemento dificultador na continuidade de leitura. 

 

SUPORTE E ACABAMENTO 

 

O miolo do livro é impresso em papel Alta Alvura 120 g/m² e a capa em papel couché com 

acabamento brilhoso, garantindo um aspecto de alta qualidade à obra, como acontece em grande 

parte dos livros publicados pela editora Cosac Naify. 

Ao abrir o livro, entre a segunda capa e folha de rosto, há uma folha de papel celofane, 

fazendo alusão às elegantes caixas de doces e bombons. 

Ao final do livro contém um breve trecho com instruções que orientam ao leitor que 

destaque as próximas quatro páginas, para montar um pequeno livro de receitas. 

 

CONCLUSÃO 

 

Através da análise aqui apresentada, é possível compreender a importância da construção 

de sentido no processo de criação do livro, desde a história escrita verbalmente ao uso dos 

elementos de design. Ao compreender como os elementos que compõe o livro podem criar sentido 

e também comunicar, é possível que o designer pense em cada detalhe que utilizará na criação do 

livro, desde a escolha da paleta de cores para despertar determinada emoção, passando pela 

seleção de tipografias que proporcionem uma leitura confortável, até qual técnica ilustrativa será 

mais adequada para contribuir na produção de sentido da obra em questão. 

O livro “Mil-folhas: história ilustrada do doce” é uma obra singular, pois contempla de fato 

a história de vários doce, não apenas em sua narrativa verbal, mas também em cada detalhe de 

criação do livro. A iconografia e demais elementos de design utilizados na composição da obra 

contextualizam a história de cada doce ao criar sentidos que complementam o texto verbal, seja 

ao trazer a memória sensorial através das cores presentes em cada página, ou ao despertar 

curiosidade por meio de um desenho inusitado que remeta à uma novidade sobre determinada 

receita. 

Pode-se afirmar que esses elementos composicionais complementam a experiência de 

leitura, tornando-a única em cada uma de suas etapas. As histórias dos doces não teriam o mesmo 

alcance informativo e literário se não fossem ilustradas e contassem com o uso de cores que 

também complementam a produção de sentido na leitura. 

É possível concluir que a integração entre texto verbal e imagético confere qualidade à esta 

obra e justifica as premiações recebidas. Quando o autor, o ilustrador, o designer e demais 

envolvidos na produção trabalham de forma interdisciplinar, desde o início do projeto do livro de 

literatura, buscando construir sentido na criação como um todo, há um aumento potencial da 

possibilidade de repercussão positiva na experiência literária. 
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Resumo: Este trabalho tem como propósito analisar os traços de africanidades por meio da 

representação dos animais presentes em um conto infantil e juvenil de matriz africana de 

língua espanhola. Para tanto, foi escolhido o conto El Hermano Tigre. el viejo caballo de 

trote del papá de Anacy, que integra a obra Anancy en Limón, de Joice Anglin Edwards, 

publicada no ano de 2002, pela Universidade de Costa Rica. Parte-se do reconhecimento 

dos estudos clássicos para com a literatura infantil e juvenil, todavia, nos pautaremos nas 

discussões em relação a estudos sobre personagens negros e a temática étnico racial negra. 

Tais pesquisas já apontadas por: Rosemberg (1980); Piza (1998); Sousa (2001, 2005); 

Oliveira (2000, 2003, 2014); Gouvêa (2005); Jovino (2006); Fanon (2008); Debus (2013); 

Silva (2011, 2014); Araújo (2011, 2015) dentre outras e outros. Para esta apresentação se 

dará prioridade a importância da palavra para as culturas africanas, pois como destacam 

Jovino e Souza (2015) nas culturas africanas e afro-brasileira, o papel das narrativas nas 

sociedades africanas, onde a oralidade é um elemento central na produção e manutenção 

das mais diversas culturas, dos valores, conhecimentos, ciência, história, modos de vida, 

formas de compreender a realidade, religiosidade, arte e ludicidade. 

Palavras-chave: Conto. Africanidades. Língua espanhola. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Neste artigo apresentamos a análise de um conto afro-costarriquenho. Por meio deste, 

apontaremos alguns traços de africanidades, sendo-os: a presença de animais e o poder da palavra 

na tradição oral africana. 

Como esta pesquisa se trata de estudos para uma dissertação de mestrado, ainda em 

andamento, a qual possui como eixo central a presença de traços de africanidades em contos de 

literatura infantil e juvenil de língua espanhola. Neste estudo, como recorte, elegemos o conto “El 

Hermano Tigre, el viejo caballo de trote del papá de Anancy”. Conto que integra a obra Anancy 

en Limón, de Joice Anglin Edwards, publicada no ano de 2002, pela Universidade de Costa Rica. 

No tocante ao referencial teórico-metodológico, nos pautamos na práxis da africanidade, 

elaborada por Silva (2008) ao apresentar uma nova postura crítica referente ao ensino de literatura 

brasileira. Tal qual “postura crítica que busca o desvelar e o desnudar sem qualquer pudor do 

fazer poético pela ótica da africanidade” (SILVA, 2008, p. 79). 

Para questão de organização, este estudo encontra-se divido em duas seções. Na primeira 

intitulada Literatura infantil e juvenil e as africanidades apresentamos os referenciais teóricos 

utilizados para este campo literário, destacando principalmente pesquisadoras e pesquisadores 

que contemplem a abordagem étnico-racial negra. Em seguida, exibiremos o conceito norteador 

deste trabalho, as africanidades, baseados nos estudos de: Silva (2005); Cunha Junior (2013); 

Munanga (2014). Traçando assim, convergências com a práxis da africanidade (SILVA, 2008). 

Em Anancy e o tigre: astúcia versus força, analisamos os animais protagonistas do conto e 
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argumentamos brevemente sobre a importância de Ananse para os contos africanos, pois o 

personagem, como é descrito na literatura é o responsável por espalhar as histórias pelo mundo. 

Ainda nesta seção apresentaremos os traços de africanidades por meio da presença dos animais e 

do poder da palavra, para isso denotamos algumas reflexões sobre a importância dos animais e da 

palavra para as culturas africanas. Por fim, as considerações finais e apontamentos de novas 

pesquisas. 

 

LITERATURA INFANTIL E JUVENIL E AS AFRICANIDADES 

 

Cientes da importância de educar o infante oriundo da classe dominante, reformularam-se 

as escolas no final do século XVIII e adaptaram-se contos populares para que os auxiliassem os 

educadores no papel de instruir os filhos da burguesia (OLIVEIRA, 2003, p.22). 

Eis que mergulhamos nas veredas da literatura infantil e juvenil no ocidente. Para Oliveira 

(2003) “o mundo do ‘faz-de-conta’ passa a ser instrumento de educação, embora não perdendo a 

magicidade” (p.22). De acordo com a pesquisadora “importa observar que a produção literária 

destinada ao leitor emerge de uma proposta do adulto de veicular seus valores morais, 

culturais, raciais e religiosos, etc” (OLIVEIRA, 2003, p.22). Tampouco, essas produções possuem 

neutralidade no campo ideológico (OLIVEIRA, 2003). 

De acordo com Araujo e Silva (2012) “os estudos desenvolvidos sobre a literatura brasileira 

para crianças vêm apontando que esse gênero literário teve, historicamente, sua trajetória atrelada 

a preceitos didatizantes” (p.196). E que esta literatura por muitas vezes é vista como inferior a 

literatura adulta (ARAUJO e SILVA, 2012; HUNT, 2004). 

Ao voltarmos nossa atenção para os estudos de literatura infantil e juvenil nos deparamos 

com estudiosas e estudiosos que postulam sobre o tema. Tais como: Coelho (2000); Hunt (2004); 

Lajolo (1993); dentre outras e outros. Todavia, filtramos nosso olhar para as pesquisas que 

contemplem a representação de personagens negras, tais como: Araújo (2011, 2015); Debus 

(2013); Gouvêa (2005); Jovino (2006); Oliveira (2000, 2003, 2014); Piza (1998); Rosemberg 

(1985); Silva (2011, 2014); Sousa (2001, 2005). 

Dos momentos que a literatura infantil foi cúmplice dos racismos herdamos uma 

estereotipia tal que, por exemplo, as mulheres negras com suas diversas expressões, matizes, seus 

sentimentos, suas contradições, não existiam (ARAUJO e SILVA, 2012, p.195). Relembram os 

pesquisadores embasados em Rosemberg (1985) que mostrava-se um arquétipo de serviçal sem 

rosto, sem sentimentos, sem contato ou apreço aos seus, enfim, sem identidade ou alteridade, a 

tal ponto que duas distintas personagens em diferentes histórias reunidas num mesmo livro foram 

ilustradas com a mesma imagem (ARAUJO e SILVA, 2012). 

Em relação a representação da mulher negra, Jovino (2006) expõe em suas pesquisas sobre 

literatura infantil que grande parte dos textos dirigidos ao público infantil e juvenil publicados no 

Brasil até a década de 1930, trazia a personagem feminina negra invariavelmente representada 

como a empregada doméstica, realocada nesta categoria numa sociedade recém-saída de um longo 

período escravocrata, retratada com um lenço na cabeça, um avental cobrindo o corpo gordo. 

Como empregada de uma família branca, passa a maior parte do tempo confinada em uma 

cozinha, sem voz e sem vez nos enredos das narrativas (JOVINO, 2006). 

Ressaltamos que quando as personagens negras começam a aparecer em maior quantidade 

na literatura infantil e juvenil na década de 30, além das domésticas, o papel dado a estes 

personagens é a função de contadoras/es de histórias (JOVINO e SOUZA, 2015). 
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Rememora Jovino (2006) que “contar histórias é algo que nos remete ao início da existência 

humana” (p.181). Pois, “podemos pensar que a atividade de contar histórias nasceu junto com a 

necessidade de comunicar aos outros alguma experiência que poderia ter significação para todos” 

(JOVINO, 2006, p.181). 

Todavia, costuma-se associar as culturas de matrizes orais ao primitivismo, como sendo a 

característica que as diferenciaria dos povos “civilizados” ou “letrados” (ARAUJO, 2015). 

Todavia, recorremos as sociedades africanas, pois a oralidade é vista como função social 

(HAMPATÉ BÂ, 2010). 

Nas sociedades africanas, a oralidade é um elemento central na produção e manutenção das 

mais diversas culturas, dos valores, conhecimentos, ciência, história, modos de vida, formas de 

compreender a realidade, religiosidade, arte e ludicidade. A palavra falada, para os povos 

africanos, possui uma energia vital, capaz de criar e transformar o mundo e de preservar os 

ensinamentos (HAMPATÉ BÂ, 2010). 

Como ressalta Vansina (2010) a sociedade oral nada mais é do que a preservação da 

sabedoria dos ancestrais. De maneira que o pesquisador apresenta que as narrativas (fictícias) 

orais são registros tão complexos quanto os textos escritos. Elas se articulam à musicalidade, à 

entonação, ao ritmo, à expressão corporal e à interpretação. São guardadas e verbalizadas por 

narradores ou griôs169, treinados desde a infância no ofício da palavra oral. Eles se apropriam e 

transmitem crenças, lendas, lições de vida, segredos, saberes, e têm o compromisso com aquilo 

que dizem. 

Em razão de que os griôs provam ter o direito a fala, pois são pessoas autorizadas a 

compartilharem as suas memórias nas culturas africanas (CALVET, 2011). Por tal concepção da 

importância do poder da palavra, ressaltamos a justificativa de categorizá-la como um dos traços 

presente de africanidades neste estudo. 

A respeito de estereótipos e representação, os quais refletimos em especifico sobre a 

representação de negros na literatura infantil e juvenil, partimos dos pressupostos de Hall (2010), 

pois para o autor estereotipar quer dizer: “reducir a unos pocos rasgos esenciales y fijos en la 

Naturaleza” (p.429). Agrega o estudioso que “a los negros en la representación popular era tan 

común que los caricaturistas, e ilustradores podían reunir una galería completa de “tipos negros” 

con unos cuantos golpes de pluma” (p.429). 

Por conta de tal definição, podemos perceber que por mais que avancemos nas discussões 

raciais na literatura infantil e juvenil, ainda sim, há manutenção dos estereótipos, como apontados 

pelas pesquisas de: Rosemberg (1985); Oliveira (2003); Jovino (2006); Araujo (2010); entre 

outras. Faz-nos apontar sobre a relevância de tais pesquisas e também há necessidade de novos 

estudos sobre a temática, seja na literatura em língua portuguesa ou estrangeira. 

Como já situado o campo literário deste estudo, sendo-o da literatura infantil e juvenil 

contemporânea, a seguir explanamos sobre o conceito de africanidades, respaldado teoricamente 

por: Silva (2005); Cunha Junior (2013); Munanga (2014). 

Ao mencionarmos africanidades, se está tomando o conceito elaborado por Silva (2005), 

para quem a expressão refere-se às raízes da cultura brasileira que tem origem africana. De acordo 

com a Doutora estudar as africanidades brasileiras significa “tomar conhecimento, observar, 

analisar um jeito peculiar de ver a vida, o mundo, o trabalho, de conviver e de lutar pela dignidade 

própria” (p.156). 

                                                 
169 Já no que se refere aos Griots, termo francês popularizado em substituição de Dieli — em língua 

bambara, ou em língua fulani de Nyamakala (nomenclatura geral, ou Nyeeybe, quando membro de uma 

casta), a formação exige outros critérios que não envolvem processos iniciáticos (ARAUJO, 2015, p.168). 
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Corrobora Cunha Junior (2013) sobre as africanidades brasileiras que tais formam um 

paradigma poderoso para a revisitação de conceitos, preconceitos e principalmente para se 

repensar sobre os currículos na educação básica e superior brasileira. Aponta o autor que “as 

africanidades são a forma de consideramos os acervos do passado, transformado no presente, 

quanto às formas materiais e imateriais da herança africana na cultura brasileira” (CUNHA 

JUNIOR, 2013, p.4). 

Sendo assim, ao usarmos as definições de tais autores estamos nos reportando as raízes 

culturais deixadas pelos africanos no Brasil e também em tais raízes deixadas pelos africanos em 

países falantes de espanhol como idioma oficial, tal ampliação conceitual já realizada por Couto, 

Maciel e Jovino (2014). Por tal olhar além das fronteiras que enveredamos para refletir sobre as 

africanidades em um conto afro-costarriquenho. 

Em comparação as discussões acerca de africanidades, Munanga (2014) apresenta que seu 

uso na literatura africana está no singular, pensando-o como sinônimo de identidade negra. Pois, 

para o pesquisador na “literatura africana especializada é utilizado sempre no singular e não no 

plural, justamente porque este conceito remete à ideia de unidade resguardada na diversidade” 

(p.9). Em suas postulações, o antropólogo menciona que “não conhece um único estudioso, um 

único político, militante ou ativista africano e até mesmo estudiosos ocidentais que utilizem o 

plural, ou seja, as africanidades” (MUNANGA, 2014, p.9). Entretanto, o antropólogo assinala que 

compreende o uso do termo africanidades por Silva e Cunha Júnior indicando que o conceito 

esteja sendo empregado “para designar os elementos da herança africana que sobreviveram na 

diáspora” (MUNANGA, 2014, p. 12). 

Por este viés que retomamos aqui a práxis da africanidade de Silva (2008) no seu uso 

singular, pois a autora embasada nas discussões sobre o conceito, se pauta na perspectiva 

apresentada por Munanga (2014). Por tal modo, que nós aqui apresentamos a práxis das 

africanidades, em seu uso no plural, por usarmos as postulações e reflexões já explicitadas de 

Silva (2005) e Cunha Junior (2013), pois estamos levando em consideração a herança africana 

que sobreviveram na afro-diáspora da Costa Rica, em específico Limón, que evidenciaremos na 

próxima seção através do conto analisado. 

 

ANANCY E O TIGRE: ASTÚCIA VERSUS FORÇA 

 

A obra Anancy en Limón foi reunida e traduzida para o espanhol por Aglin Edwards, no 

ano de 2002, para a coleção intitulada Identidad cultural da Universidade de Costa Rica. 

Para localizarmos geograficamente, a cidade de Limón está situada a uma distância de 152 

km da capital, São José, em Costa Rica. Putnam (2012) analisa os dados demográficos da 

população que se declara negra ou afrodescendente neste país. 

 

En este momento, los afrocostarricenses conforman la etnia más costarricense del país: o sea, es 

la que ostenta la mayor proporción de costarricenses por nacimiento. De la población tasada como 

afrocostarricense, el 6.36% nació en el extranjero (66.36% de ellos en Nicaragua)” (PUTNAM, 

2004, p.375). 

 

Como apresentado por Edwards (2002) a relevância da obra está pautada no resgate da 

memória e da tradição cultural africana da população afro- costarriquense, tendo por objetivo dar 

visibilidade a identidade étnico-racial de tal população. Posto que, como apontado por Putnam 

(2004), em Limón se concentra a maioria da população por negros e afrodescendentes do país. 
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Tal tentativa de resgate, se deu a partir de contos que para Edwards (2002) foram bastantes 

significativos para a literatura oral de Limón. Ao analisarmos o conto “El hermano Tigre, el viejo 

caballo de trote del Papá de Anancy” buscamos repensar as maneiras de se ver o conto, pois para 

a tradição oral africana o ato de contar tem por finalidade o caráter de memória social (CALVET, 

2011; VANSINA, 2010). E também observamos a caracterização dos animais em tais contos, 

pois: 

 

À particularidade das narrativas africanas que, na sua grande maioria, tem a função etiológica, isto 

é, são uma espécie de narrativas de origem mítica, mas com respeito a formas específicas dos 

diversos elementos da natureza: árvores, animais, homens, fenómenos, etc (ROSÁRIO,1989, 

p.52). 

 

Rosário (1989) ao analisar as narrativas complexas, cujas para o pesquisador engloba todas 

as formas de narrativas (ascendentes, descendentes, cíclicas, espiral, espelho, cruzamento) denota 

que os “animais pequenos representando um papel antropomórfico, em que pela sua esperteza, 

vencem a força bruta de outros animais maiores e estúpidos (na tradição sena, o coelho é o herói)” 

(ROSÁRIO, 1989, p.15). 

Por tal afirmação, podemos fazer um paralelo com o protagonista do conto analisado, 

Anancy, personagem que dá nome a obra, pois a aranha usa de sua astúcia para convencer a todos 

de que o Tigre era um cavalo de trote. Por consequência de tais afirmações de Anancy o Tigre 

acaba sendo ridicularizado. 

Mas afinal quem é Ananse? Há infinitas releituras de contos que levam o personagem de 

Ananse como protagonista. Em específico, uma delas, o conto de Ananse, o Homem Aranha, que 

segundo o povo Ashanti, é o dono das histórias, menciona que foi ele quem comprou as histórias 

de Nyame, o Deus do Céu e as soltou pelo mundo. 

De acordo com Santos (2014) “Ananse ou Anasi, trata-se de uma lenda africana, que 

explica como as histórias chegaram ao mundo, ela parte do princípio, no qual o mundo antigo era 

muito triste, pois não existiam histórias para serem contadas” (p.10). 

Ressalta Santos (2014) que “não é atoa que um dos símbolos adinkra (conjunto de símbolos 

que representam conceitos) mais importantes é o Ananse Ntontan – a teia da aranha, que simboliza 

criatividade, sabedoria e as complexidades da vida” (p.8). 

Em relação ao enredo de “Anancy e o irmão Tigre”, pensando em tal sabedoria e 

criatividade, a narrativa se dá em torno de uma fala de Anancy a seus amigos da floresta, pois 

“Anancy fue a contarles a sus amigo que Tigre era mejor caballo de trote de su padre, y todos se 

divirtieron con ese cuento” (EDWARDS, 2002, p.35170). Podemos identificar que neste fragmento 

há um conto dentro do conto, pois a narrativa marca esse gênero explicitamente ao demarcar que 

se trata de um “cuento”, qual tem por finalidade divertir aos animais dentro da narrativa e fora 

dela divertindo e entretendo o leitor. 

Dando continuidade à trama, na intenção de recuperar a sua honra, o Tigre questiona 

Anancy sobre a história do cavalo de trote, entretanto, “yo no lo hes dicho eso, contestó Anancy” 

(p.36). Já o Tigre furioso exige que Anancy “vas a tener que ir, aunque yo mismo tenga que 

llevarte. Pero vas a tener que ir” (p.36) desmentir o ocorrido aos outros animais da floresta. 
 

                                                 
170 Todas as citações referentes a obra neste trabalho provêm da edição de: EDWARDS, Joice Aglin. 

Anancy en Limón: cuentos afro-costaricenses. 1 ed. San José, CR. Editorial de la Universidad de Costa 

Rica, 2012. 
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Para Duncan (2014) ao analisar contos que trazem Ananse como protagonista menciona 

que: 

 

Los cuentos de Anansi contienen personajes que son personificaciones de animales. Se escogen 

según sus semejanzas con la conducta humana. Por ejemplo, el Hermano Tigre suele ser valiente 

y violento pero un poco torpe, mientras que la Araña es físicamente débil, pero bribona y taimada. 

También hay personajes humanos, con nombres inventados que en ningún caso deberían coincidir 

con los nombres de personajes reales (DUNCAN, 2014, p.70). 

 

Podemos observar no conto de Anancy e o Tigre, que a narrativa possui as mesmas 

características elencadas pelo pesquisador. Como sugerimos, Anancy é um personagem astuto, 

argumentador e muito ardiloso. 

Primeiro o personagem mente aos amigos da floresta sobre o Tigre. Em seguida nega a 

história do “caballo de trote” ao Tigre. No terceiro momento, menciona que está fraco e cansado, 

por tal motivo não tem condições de andar. Em seguida, já nas costas do Tigre, reclama que por 

serem muito duras precisaria de uma “montura171”. Mesmo assim, não satisfeito Anancy exige 

uma “fusta”, que se assemelharia com um chicote, na intenção de espantar as moscas, pensava o 

Tigre, entretanto, 

 

Anancy se montó, y Tigre lo llevó despacito considerando el estado grave que se encontraba. Así 

fueron acercándose al lugar donde estaban los amigos de Anancy. Cuando los vio, empezó a darle 

latigazos a Tigre, y le gritó a sus amigos. “¡Amigos! ¿Se dan cuenta? ¡Estoy montado en el mejor 

caballo de trote de mi padre!”, y seguía azotándolo. Anancy se bajó, y el Tigre se fue a la montaña. 

Tigre nunca más pudo acercarse a la gente (p.37). 

 

Rosário(1989)apresentaque”pessoase/ouanimaisatravésdo comportamento dos quais se 

pretende abordar questões ligadas aos costumes da comunidade, hábitos morais ou culturais, 

premiando os cumpridores e castigando os transgressores” (p.17). É possível perceber que tal 

castigo não ocorre a Anancy neste conto, pois mesmo sendo mentiroso, o personagem conseguiu 

ter êxito em suas ações, por mais duvidosas que possam ser. O personagem digamos que 

“castigado” é o do Tigre, pois mesmo agindo na intenção de recompor sua honra, foi ele quem 

acabou ridicularizado, fazendo-o até se afastar de todos os animais da floresta. 

Retomamos aqui o conto de Ananse elencando no início da seção, pois o personagem para 

conseguir comprar as histórias de Nyame, o Deus do Céu, precisava pagar um preço. 

Para Nyame “o preço das minhas histórias, é que você me traga Osebo, o leopardo de dentes 

terríveis, Mmboro, os marimbondos que picam como fogo e Moatia, a fada que nenhum homem 

viu” (SANTOS, 2014, p.10). Como desfecho de tal conto Anancy utiliza de sua retórica para 

enganar os três personagens e levá-los para o céu em troca das histórias. 

Reavemos então o desfecho de Anancy e o Tigre, pois o personagem utilizou das palavras 

para também obter êxito em seus propósitos, convencendo- os de que o Tigre era de fato um 

cavalo de trote. 

Por tal maneira que a presença dos animais neste conto podemos sugerir que possui o 

caráter pedagógico de ensinar a partir dos vícios e virtudes de Anancy e do Tigre, entretanto, 

caberá ao leitor julgar se as ações foram condizentes ou não. Desde que, no início do texto já 

somos avisados que o conto tem por objetivo o de divertir. 

                                                 
171 De acordo com a Real Academia Espanhola é “Conjunto de los arreos de una caballería de silla) (RAE, 

2016). Em português traduziríamos por selas de montaria. 



 

 

P
ág

in
a8

1
7

 

Outro ponto para evidenciarmos é a importância da palavra, dado que a tradição oral nas 

narrativas tem como papel o de manter aspectos culturais. Retomando a questão da história oral, 

de acordo com Silva (2003): 

 

ela trás à tona elementos que têm permitido compreender como as pessoas recordam e constroem 

suas memórias bem como tece sua identidade enquanto sujeito étnico. Em se tratando de um 

método que cria seus próprios documentos, que são por definições diálogos explícitos com a 

memória do depoente, formando assim um triângulo entre a experiência do passado, o contexto 

presente e a cultura que se recorda, isso faz com que as fontes orais sejam resultantes de um 

trabalho da memória (SILVA, 2011, p.2). 

 

A tradição africana, portanto, concebe a fala como um dom de Deus. Ela é ao mesmo tempo 

divina no sentido descendente e sagrada no sentido ascendente (HAMPATE BÂ, 2010, p.172). 

Como é visto nas ações de Anancy, o personagem utiliza da oralidade, da sua argumentação para 

conseguir evidenciar que o Tigre era um cavalo de trote, por mais ao princípio não fosse. A 

tessitura das cenas e as articulações de Anancy enlaçam os animais e também ao leitor, pois 

ficamos na expectativa para sabermos qual será o desfecho do enredo. 

Por isso, concordamos com Rosário (1989) ao mencionar sobre o caráter das narrativas: 

 

Não contestamos o carácter utilitário que as narrativas têm para com as sociedades que as produz. 

Por isso, o fenómeno de transformação não passará de uma adequação de cada narrativa a novas 

condições sociais, onde deve poder continuar a cumprir o seu papel de educar, entreter, conservar 

e veicular os valores da colectividade. No fundo, é este fenómeno de constante actualização que 

demonstra a natureza viva que as narrativas possuem na oralidade (ROSÁRIO, 1989, p.11). 

 

Como apresenta Rosário (1989) vale destacar mais uma vez as características das narrativas 

o entretenimento. Em outras palavras, podemos categorizar o poder da palavra neste conto como 

traço de africanidades, pois apresenta “modos de ser, conviver, agir” dentro de uma realidade de 

tradição oral africana, neste caso para a afro-costarriquenha. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao término deste estudo que teve por propósito apresentar os traços de africanidades em 

um conto afro-costarriquenho, que para isso se fez necessário apresentar brevemente o contexto 

histórico da literatura infantil e juvenil. Dando destaque principalmente a pesquisas que 

contemplavam a temática da representação de personagens negras. Por conseguinte, discutimos o 

conceito de africanidades e da práxis da africanidade, pelo viés teórico de Silva (2005), Cunha 

Junior (2013), Munanga (2014) e Maria Silva (2008). 

Por fim, nas análises apresentamos que a presença dos animais e o poder da palavra podem 

ser categorizados por traços de africanidades, pois como apresentamos são pontos de vista e 

perspectivas sobre as sociedades e culturas africanas. Podemos evidenciar a relação com o caráter 

didático pedagógico das narrativas e a importância da argumentação, articulação, desenvolvidos 

por Anancy ao Tigre. Todavia, ressaltamos que toda liberdade é deixada ao leitor para concordar 

ou discordar das ações dos personagens, pois tão como os humanos os animais em suas ações 

apresentaram vícios e virtudes. 
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CIBERPOEMA E A INTERAÇÃO: A LEITURA NO SITE DE SÉRGIO 

CAPPARELLI 

 

Renata G. Gomes (UTFPR – Curitiba) 

 renata.gomes.uni@gmail.com  

 

Resumo: O avanço da tecnologia provocou mudanças na forma como percebemos o mundo, 

no entanto, para os mais jovens, tais mudanças, muitas vezes, não parecem tão impactantes. 

Isso porque em uma sociedade desenvolvida tecnologicamente, por exemplo, as pessoas mais 

jovens carregam o estigma de “seres humanos tecnológicos”. Ou seja, acredita-se que tão 

natural quanto o desenvolvimento da linguagem oral é o navegar no ciberespaço, para as 

crianças de hoje. A literatura, não alheia a esse fato da contemporaneidade e objeto de uma 

realidade socialmente construída, também se apropriou dessas mudanças tecnológicas, 

levando o texto literário para o ciberespaço. Apesar das indagações ainda existentes sobre 

a produção e função da literatura no meio digital, HAYLES (2009, p.163) declara sua crença 

de que “a literatura digital será um componente importante do cânone do século XXI”. A 

esse respeito, pensando especificamente sobre o poema digital, este trabalho analisa 

abordagens usuais e visuais de ciberpoemas presentes no site capparelli.com.br, de 

literatura infantil e juvenil, destacando o conteúdo e as possibilidades de interação entre 

seus poemas e o seu público leitor. A metodologia de análise para essa proposta se 

estabeleceu à luz de referências como CORRÊA, org. (2008), HAYLES (2009), NEVES, 

(2014), PORTELA (2012), SANTAELLA (2004), SANTOS (2008), TORRES (2016) e outros. 

Dessa forma, e considerando que as interações propostas pelos ciberpoemas presentes no 

site do escritor Sérgio Capparelli são inerentes à interação comunicativa mediada pelos 

aparatos eletrônicos, as leituras expressas conduzem reflexões que favorecem maior 

compreensão acerca da ciberpoesia, da literatura digital e da leitura interativa na sociedade 

contemporânea.  

Palavras-chave: Leitura infantil e juvenil. Ciberpoema. interação.  

  

APRESENTAÇÃO 

 

A literatura e a tecnologia de comunicação, sobretudo, ocupam espaços sociais que se 

aproximam ideologicamente por meio de arquitextos da realidade que a escrita e leitura digital 

utilizam como meio de circulação e manifestação literária. São inúmeras as acepções do termo 

tecnologia e a maneira como se tenta limitá-lo para diferenciar o que é ler nos aportes tecnológicos 

atuais. Ainda que os discursos permaneçam no lugar comum que coloca a educação escolar como 

o único meio de ascensão social e a criação tecnológica como um produto exclusivo de lideranças 

mundiais compreendidas como dominantes politicamente e economicamente, o acesso às 

tecnologias inverte essa lógica. Portanto, se leitura e o domínio das tecnologias digitais são 

aspectos que caracterizam a sociedade atual, mesmos nas menos favorecidas do ponto de vista do 

desenvolvimento social, é preciso refletir sobre a qualidade desses aspectos. 

Muito se debate sobre o que é a literatura digital, como se difunde entre as pessoas e qual o 

verdadeiro acesso a ela. Os estudos acerca do tema são constantes, porém, também constantes e 

velozes são as transformações palas quais passam os textos na internet. Vários gêneros textuais 

se constituem à mediada que outros se descontinuam, em um movimento em geral fragmentário 

e espantosamente rápido. 

Apesar de tantas mudanças, a consciência social de que o meio digital existe e se 

estabeleceu como aporte importante para a vida em sociedade, principalmente daqueles em 
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P
ág

in
a8

2
1

 

desenvolvimento do seu processo educacional escolar, perdura. A crítica da contemporaneidade 

tem se pautado na velocidade das transformações que se confundem 

com a velocidade da tecnologia e o seu reflexo sobre o homem. Harvey (2001), a esse 

respeito, assevera que a pós-modernidade172 
tem aceitação ampla do efêmero, do fragmentário, 

do incontínuo e do caótico. 

Se a literatura, sobretudo como manifestação de arte, é a realidade socialmente refletida e 

construída, ela não poderia se afastar, como não o fez, das transformações tecnológicas e de tudo 

que configura a pós-modernidade. Assim, nasceu o escrever e o ler em meio digital. E, com um 

dos gêneros do virtual, inspirado nas formas mais tradicionais do poema clássico, o ciberpoema 

é um texto de estética híbrida carregada de figuras de linguagem, ritmo, léxico inovador e de 

campos semânticos que exigem relações externas ao escrito para serem compreendidos, mas, nele, 

tudo isso alia-se às imagens, sons, cores, movimentos e à necessidade de interação cognitiva e 

física com o computador. 

No site Capparelli.com.br, do escritor e professor Sergio Capprelli em parceria com a 

também escritora Ana Cláudia Gruszynski, há uma seção apenas para ciberpoemas. A página, que 

faz parte do site, leva o título de Ciber & Poemas173 
e propõe leitura e interação em seções de 

ciberpoemas, poesia visual e produção de poesia na web. O site surgiu após a publicação do livro 

Poesia Visual, de 2000. O livro, que inicialmente foi pensado para o público infantil e juvenil, 

sofreu alterações em sua classificação etária e foi publicado como apropriado para todas as idades. 

O site, porém, manteve a indicação de leitura para o público infantil e juvenil. 

Em uma reflexão sobre os elementos até aqui apresentados, este artigo se propôs a analisar, 

utilizando-se de teorias, escritores e pesquisadores da ciberliteratura e seus impactos na sociedade 

contemporânea, como estão estruturados os ciberpoemas da seção Poesia Digital do site 

Capparelli.com.br. Verificamos as convergências entre as teorias que tentam definir o que é o 

ciberpoema e qual a convergência entre tais teorias e a proposta do site. Sabemos que é difícil 

estabelecer um marco inicial para a poesia digital, que acontece de forma experimental, como 

exploração de inteligência artificial e, muitas vezes, numa busca marginal de criação de sentidos. 

Todavia, sabemos também da necessidade em se conhecer as manifestações da virtualidade, 

principalmente quando essas se propõem a uma parte da sociedade que se encontra em formação 

como leitores e cidadãos. 

 

EVOLUÇÃO LITERÁRIA, TECNOLOGIA E O DESAFIO DO LEITOR 

 

De modo geral a tecnologia é compreendida na atualidade como algo que se estabelece por 

meio de máquinas computacionais. Pensar de tal forma é excluir que antes da invenção dos 

computadores havia tecnologia no mundo. E o que dizer sobre a invenção da roda, por exemplo? 

Aos aforismos que recortam a história da humanidade e suas evoluções tecnológicas à própria 

contemporaneidade, Pinto (2005) os interpreta como próprios do pensamento ingênuo. Segundo 

o escritor: 

                                                 
172 Não compreendemos a pós-modernidade como uma ruptura na história da humanidade, mas como mudanças e 

avanços das técnicas e tecnologias, da industrialização que serviu de fonte para uma nova organização social e influencia 

as recentes gerações: “o turbilhão da vida moderna tem sido alimentado por muitas fontes: grandes descobertas nas 

ciências físicas, com a mudança da nossa imagem do universo e do espaço que ocupamos nele; a industrialização da 

produção, que transforma conhecimento científico em tecnologia, cria novos ambientes urbanos e destrói os antigos, 

acelera o próprio ritmo de vida, gera novas formas de poder corporativo e de luta de classes.” (BERMAN, 1986, p.16). 
173 Ana Cláudia Gruszynski e Sérgio Capparelli; Site Ciber & Poesia: < http://www.ciberpoesia.com.br/> Acesso em 25 

de maio de 2016. 

http://www.ciberpoesia.com.br/
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Toda época, na palavra de seus ideólogos, julga-se privilegiada, vê-se como o término de um 

processo de conquistas materiais e culturais que com ela se encerram. A falta de visão histórica, 

notada na expressão dos contemporâneos, supõe ausência do dia seguinte, a sacralização do 

presente imobilizado, o desejo de esconjurar as transformações perturbadoras do estado existente. 

Neste sentido, há realmente uma variante original na mentalidade ingênua na maioria dos atuais 

teóricos da tecnologia. (PINTO, 2005, p.40) 

 

Uma das técnicas desenvolvidas pelo homem que possibilitou vários avanços tecnológicos 

posteriores está calcado no desenvolvimento da capacidade de comunicação por símbolos fônicos, 

a escrita. Para Auroux (1992) a escrita conduziu o homem na 

passagem do saber epilinguístico para o metalinguístico, ou seja, o homem passou do saber 

inconsciente da atividade linguística no seu contexto de interação no plano material para a reflexão 

sobre como a linguagem se estrutura, seus objetivos nas diferentes formas e contextos de 

manifestação. Contudo, as duas situações não se excluem, pois, “o saber linguístico é múltiplo e 

principia naturalmente na consciência do homem falante. Ele é epilinguístico, não colocado por 

si na representação antes de ser metalinguístico. “ (AUROUX, 1992, p.16). Em seus estudos, o 

autor defende a tese de que o aparecimento da escrita seria, portanto, uma das revoluções 

científicas da humanidade, para ele é a ciência da linguagem a precursora da revolução científica 

no mundo moderno. 

A escrita percorreu vários caminhos até a sua sistematização como a conhecemos hoje. 

Somos espectadores mais ou menos inertes, dependendo obviamente de fatores de 

posicionamento social, da mais recente evolução da escrita, o arranjo do impresso para o virtual. 

Não obstante, ainda podemos nos deparar com o texto que não migra do impresso para o virtual, 

mas que nasce no campo da virtualidade digital, emergindo nesse meio para este meio. 

Atualmente é comum falar-se em gêneros textuais eletrônicos, e muitos gêneros já consagrados 

pela produção impressa ganham novas roupagens e inspirações para manifestar-se no meio 

eletrônico. 

Da necessidade humana de evoluir científica e tecnologicamente nascem os computadores 

e as redes de internet, que se popularizam entre os séculos XX e XXI. Para alguns pesquisadores 

da literatura digital, os textos de circulação no meio impresso que, ao serem digitalizados, passam 

a fazer parte do ambiente virtual e ganham materialidade não mais apenas no papel, mas, 

principalmente, nas telas, não devem ser interpretados necessariamente como ciberliteratura. 

Hayles, (2009), observa, porém, que não há mais como pensar em produção literária 

separadamente da instância digital, uma vez que os processos de impressão da atualidade passam 

antes pelo meio digital de produção e armazenamento. A escritora assevera que: 

 

A textualidade impressa e a eletrônica se interpenetram profundamente. Embora textos impressos e 

a literatura eletrônica – isto é, a literatura que é “digital de nascença”, criada e concebida para ser 

executada em mídia digital – tenham funcionalidades significativamente diferentes, elas são mais 

bem consideradas dois componentes de uma complexa e dinâmica ecologia de mídia. (HAYLES, 

2009, p.163-164) 

 

Sendo assim, considerando a afirmativa acima é possível concluir que apesar de serem 

literatura digital e literatura digitalizada constituições diferentes, na contemporaneidade elas são 

organismos indissociáveis. Santaella (2012) também delimita o que para ela é a diferença entre 

literatura eletrônica que, segundo a autora, “nasce da transposição do impresso para o digital” e a 

literatura genuinamente digital, que seria aquela “que nasce no digital”. Para a autora o perigo da 

não definição de tal diferença habita o fato do abandono à história e à historicidade das 

preocupações relativas à evolução dos diferentes tipos de linguagem, inclusive a da literatura 
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digital. Santaella continua esclarecendo que ao longo da história da evolução do espaço virtual e 

seu povoamento literários, foram atribuídas diferentes nomenclaturas à literatura digital, contudo, 

o importante é ater-se ao fato de que “literatura digital é aquela que nasce no meio digital”. Ainda 

que por um viés mais relativo à estética que caracteriza o texto literário, Sales (2008), corrobora 

com Hayles e Santaella no que tange a ideia da gênese literária em meio digital, todavia restringe 

ainda mais a ideia de literatura nesse mesmo círculo ao afirmar que ela seria não apenas aquela 

que nasce em meio digital como aquela que pode apenas ser lida na tela do computador. 

Assim, como em outros momentos da história, modificar e ressignificar a dinâmica da 

leitura requer capacidade de aceitação do novo e evolução. Nesse sentido, evoluir não diz respeito 

apenas a uma mudança de forma, mas a passagem de um estado de conhecimento a outro, mais 

elevado e profundo. Porém, assumir novas formas pode ser entendido como um estado que exigirá 

desenvolvimento, pois isso implica identificar, adaptar-se e conhecer o novo. 

A literatura como um processo de escrita e manifestação do indivíduo enquanto ser 

integrante de um contexto social, histórico e político, não ficou ilhada num dado momento e 

espaço. Pelo contrário, a literatura caminhou junto à evolução humana e passou dos registros 

rupestres, ao papiro, à prensa e, hoje, integra também o meio digital. A sociedade de maneira 

geral ainda parece dormente ao livro digital, por exemplo, agarrando-se às tradições da literatura 

que antecederam a escrita eletrônica. É possível compreender a resistência dos leitores do campo 

literário ao texto virtual, mesmo entre os mais ávidos e fiéis porque ler virtualmente significa ter 

que ativar pontos cognitivos até então adormecidos, ou jamais utilizados. Santaella (2004), 

formula reflexões sobre os leitores das multiplicidades de textos urbanos, das propagandas, 

outdoors, painéis eletrônicos, manchetes, cores, televisores, etc. Segundo ela, dessas múltiplas 

possibilidades o leitor viu ainda saltar o texto escrito em papel para a telas eletrônicas, mas, dessas 

telas, o texto passou a transitar pelas vias eletrônicas, exigindo do leitor que ele se constituísse 

“em um novo tipo de leitor que navega nas arquiteturas líquidas e alineares da hipermídia no 

ciberespaço.” (Santaella, 2004, p. 18). São muitas as mudanças e consequentemente as adaptações 

cognitivas necessárias para compreender o texto literário digital. Mesmo porque, o texto digital se 

apresenta em novas formas que agregam som, imagens moventes, intuição, interação, 

compreensão de diferentes vozes em um mesmo texto que pode ser ou não traçado de forma 

colaborativa ou autônoma por esse sujeito leitor. 

 

INFLUÊNCIAS INTERTEXTUAIS, POESIA DIGITAL E CIBERPOESIA 

 

A poesia é uma das mais importantes representações estéticas da literatura mundial. Ao 

refletirmos historicamente é evidente que ainda antes de se pensar em hibridismo cultural174 
pelo 

rompimento tecnológico das fronteiras mundiais, ou mesmo em globalização, no sentido amplo e 

de senso comum que se é atribuído a tal vocábulo atualmente, a intertextualidade já se firmava 

como influência literária. 

Para Jenny (1979) as obras literárias nunca são acasos da memória, pois influenciam seus 

precursores. Para ele, a intertextualidade é um princípio concreto na literatura, principalmente 

                                                 
174 Hibridismo cultural aqui é entendido pelo conceito postulado por Néstor García Canclini em seu livro Culturas 

Híbridas: Estratégias para Entrar e Sair da Modernidade. Para ele “a expansão urbana é uma das causas que 

intensificaram a hibridação cultural. [...] Passamos de sociedades dispersas em milhares de comunidades rurais com 

culturas tradicionais, locais, homogenias e, por regiões, de raízes indígenas, com pouca comunicação com o resto de 

cada nação, a uma trama majoritária urbana, em que se dispõe de uma oferta simbólica heterogênea, renovada por uma 

constante interação do local com as redes nacionais e transnacionais de comunicação. “ (CANCLINI, 2015, 1986, p. 

285). 
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quando a analisamos por um viés histórico/social. O texto literário é tomado como um sistema de 

signos, seja ele literário, oral, social ou inconsciente. 

Se inicialmente a poesia emergia da oralidade ritmada e dos acompanhamentos sonoros dos 

cancioneiros na cultura europeia, com a propagação da tecnologia da escrita ela foi transportada 

para a união da tinta ao papel e ganhou os livros para além das Bíblias dos mosteiros eclesiásticos 

com a replicação da prensa de Gutemberg. Popularizou-se. E durante muito tempo o texto poético, 

com exceção de suas manifestações reconhecidamente musicais, estava preso à forma e ao 

suporte, restrito à emancipação e relações entre outros elementos de arte apenas na imaginação 

do leitor, porém, com a chegada da pós-modernidade, o livro converte-se em um suporte restritivo 

para os poetas dessa nova vida que se apresentava diante das pessoas, apesar de historicamente e 

comercialmente importante. O leitor da contemporaneidade é mais recentemente, o leitor das 

tecnologias digitas de informação. 

O poeta precisa levar a sua poesia para esse leitor contemporâneo que se apresenta, na mesma 

medida em que ele, o poeta, também compartilha da mesma contemporaneidade de seu leitor. 

Nesse sentido a cidade torna-se um livro aberto, pronto para ser grafitado, pichado, inundado de 

manifestações híbridas de cultura marginal, ou marginalizada. 

E é a partir dessas reflexões que chegamos ao encontro entre a poesia digital de Sérgio 

Capparelli e os elementos concretos da contemporaneidade, entre eles o metrô. A urbanização, 

principalmente das metrópoles, exigiu de seus governantes à medida que as migrações iam 

ocorrendo do campo para a cidade planejamento urbano de mobilidade. Poder trafegar e cada vez 

mais rápido pelas cidades é um dos fundamentos da vida pós- moderna. A invenção dos carros e 

sua posterior popularização tornou necessário o planejamento de mobilidade coletiva, linhas de 

ônibus e metrô passaram, portanto, a fazer parte do dia a dia das pessoas, inclusive de crianças. 

Na página Poesia Digital, encontram-se os poemas Wang Wei em São Paulo, Du Fu em 

San Vito e Wang Wei no Metrô. Ao clicar no primeiro o leitor tem um texto introdutório revelando 

que Wang Wei foi um poeta chinês que viveu entre 699 e 759 d.C. O texto convida o leitor-

interativo a conhecer ou reconhecer alguns pontos importantes da cidade de São Paulo. De 

imediato, ao entrar na nova página, surge uma Rosa dos Ventos no alto da tela, enquanto abaixo 

o desenho de um centro urbano se movimenta na tela ao mesmo tempo em que pontos vermelhos 

luminosos seguem piscando por todos os lados da cidade. Ao colocar o cursor sobre a tela aparece 

uma foto daquele lugar escolhido, como uma espécie de Google Street View, ou Google Maps em 

que é possível ver fotos dos lugares pesquisados. Ao apertar o botão sobre a foto abre-se uma caixa 

com um poema que tem como título o nome do lugar a que se refere, fazendo menção a fatos 

corriqueiros daquele mesmo espaço. Só é possível seguir com a leitura passeando pelos pontos 

das cidades. Ainda que não seja uma narração e, principalmente, que não haja a necessidade de 

sair pela cidade para ler esses ciberpoemas, eles fazem lembrar as formas dadas as “narrativas 

locativas”, deslocando um conceito trazido por Hayles (2009) da narrativa digital para a 

ciberpoesia: 

 

O próximo movimento é o de passar da representação interativa de três dimensões na tela para a 

imersão em espaços tridimensionais reais. Assim como os computadores que saíram da mesa de 

trabalho e foram para o ambiente, outras variedades de literatura eletrônica surgiram. 

Considerando que na década de 1990 os romances de correio eletrônico eram populares, a última 

década assistiu à ascensão das formas dependentes das tecnologias móveis, de histórias curtas 

enviadas por capítulo, a telefones celulares até narrativas com localização específica, ligadas à 

tecnologia de GPS, frequentemente chamadas “narrativas locativas”. (HAYLES, 2009, p.27-28) 
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O ciberpoema Du Fu em San Vito segue a mesma organização do anterior, porém com 

algumas diferenças estéticas. A cidade de San Vito fica na Itália e isso é explicado na tela de 

introdução. Há também a opção de idioma para leitura, italiano ou português. O autor explica que 

Du Fu é um poeta chinês que viveu entre 712 e 770 d.C., e agora visita a cidade italiana. 

No último ciberpoema, Wang Wei no Metrô, Capparelli não faz uma página de introdução, 

ou seja, ao clicar na página o leitor-interativo se depara imediatamente com uma ilustração do 

itinerário do metrô paulistano. Do lado direito do desenho há uma caixa de texto e toda vez que o 

leitor interage clicando sobre uma das estações do metrô surge um novo poema na caixa, tendo 

por título o nome da respectiva estação. Nesse poema não há fotos ou imagens além a da linha 

metroviária. 

Não há acompanhamento sonoro em nenhum dos três ciberpoemas e os poetas chineses 

trazidos por eles realmente existiram. Em relação a interatividade especialmente o último, Wang 

Wei no Metrô, caberia em um livro impresso que possibilitasse por meio de um sumário a escolha 

das estações e com a indicação das páginas chegar a leitura do poema correspondente à cada 

opção. Contudo compreendemos que a ciberliteratura é experimentação, e que a transitoriedade 

de suporte textual é algo possível, porém, não fundamental. 

Muitos textos migram do papel para o meio digital, outros do digital para o meio impresso, 

muitos permanecerão em seu lugar de origem e ali se perpetuarão ou se diluirão na 

intertextualidade, dando origem a um novo texto. Essa diluição, a qual nos referimos por último, 

é uma das características marcantes da literatura digital. Assim como Heyles, Sales e Santaella 

(supracitados), Rui Torres (org), também confirma que a ciberliteratura é aquele que nasce no 

meio digital, contudo, ele amplia tal conceito ao afirmar que a gênese dessa literatura envolve 

mais que o seu veículo original de circulação, para ele a “metamorfose” entre os meios acrescenta 

à ciberliteratura o “caráter verbovocovisual”. Torres, a esse respeito esclarece: 
 

Trata-se ainda de uma prática que cruza, na expressividade dos meios, uma multiplicidade de 

matizes de caráter verbovocovisual: o som – dos anúncios e das canções; o grafismo e a visualidade 

– da banda desenhada e da iconografia urbana; a escrita – dos caligramas como da combinatória. 

[...]. Desta relação entre uma dialética das formas e uma metamorfose permanente dos meios 

resulta a ciberliteratura. Também denominada literatura algorítmica, generativa ou virtual, a 

ciberliteratura designa aqueles textos literários cuja construção assenta exclusivamente em 

procedimentos informáticos: combinatórios, multimidiáticos ou intarctivos. (TORRES, 2004, 

p.117-118) 
 

Sendo híbrido ou intertextual, nascido ou transportado para o meio digital, o poema assume 

elementos de significação sonora, visual e de interação que no ciberespaço corroboram com o 

verbal que o embasa e alimenta desde o seu surgimento. A literatura gerada em meio digital, ainda 

segundo Torres (2004), recria conceitos com os textos e interpretação a partir de experimentações 

e jogos. No texto dele encontramos que a ciberliteratura abre caminhos para a renovação literária, 

ainda que se apropriando de técnicas históricas e atemporais como a escrita, o som e a imagem. 

A literatura no meio digital, tanto nas narrativas, quanto nos textos de expressão poética, 

assume características de interação que pressupõem a mediação do leitor para avançar no texto ou 

simplesmente se materializar até a sua conclusão. Para alguns leitores o texto digital, portanto, 

poderia se confundir com um jogo. 

No site Capparelli.com.br, pode-se navegar em Poesia Digital acessando o link Zoom na 

Poesia. Nesse ambiente, é possível interagir poeticamente entre diferentes links que misturam 

poesia e declamação, criação, composição e jogos com elementos sonoros, visuais e verbais. A 

sedução do público infantil e juvenil é feita por meio da relação com elementos que se acercam 

aos dos jogos digitais. Entretanto, as palavras e a estética do texto que prevalece em todos os 

jogos rompe com a relação de jogo atribuindo extensão poética de carga significativa a partir da 

interpretação e relação entre os poemas e as suas extensões semióticas de interpretação visual a 

partir da linguagem verbal. 
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Nesse sentido, a relação entre a ciberpoesia do site e um jogo eletrônico puro e simples é 

cindido no momento em que se completa a leitura do texto, atribuindo a ele carga suficiente de 

relações e sentidos. Hayles, ainda sobre a dificuldade em se estabelecer uma delimitação entre o 

que é jogo e o que é ciberliteratura, esclarece por meio de exemplos de narrativas ficcionais no 

meio digital o que difere o jogo da ciberliteratura, afirmando que: 

 

[...]a uma diferença geral no foco entre as duas formas. [...] podemos dizer que nos jogos os 

usuários interpretam a fim de configurar, ao passo que nas obras cujo interesse principal é 

narrativo, o usuário configura a fim de interpretar, uma vez que a ficção interativa não pode avançar 

sem a participação dos usuários[...]. (HAYLES, p.25) 

 

Apropriamo-nos da explicação da autora para diferenciar o jogo da narrativa eletrônica e 

relacionamos o mesmo conceito à diferença entre o ciberpoema e o jogo. O poema é por 

excelência habitado por figura de linguagem que exigem sensibilidade e interpretação, sua 

evolução digital, o ciberpoema, apenas se completa na interpretação que o leitor faz de suas 

palavras em relação ao não verbal, o musical e o mundo que envolve a poesia inerente a ele. 

 

EXPANSÃO DA POESIA NO MEIO DIGITAL 

 

As experimentações literárias em meio digital são influências de um longo caminho 

percorrido pela humanidade na busca em se satisfazer do novo. Aqui se emprega a palavra novo no 

sentido de “novidade”, ou seja, a necessidade de preencher o vazio que a ideia de que tudo está 

posto pode provocar. O conceito de liquidez e paradoxos da sociedade moderna sobre os quais 

versaram Berman (1986), Bauman (2001), Compagnon (2014) entre outros, remete-nos à fluidez 

de que se vestiu a literatura, a necessidade em relacionar os diferentes signos tornando o texto 

cada vez mais híbrido, e o encontro entre forma e a modernidade estética viabilizada pelo novo 

suporte. 

O progresso humano, segundo Coutinho, foi sendo incorporado pela literatura que não ficou 

alheia aquilo que o homem sobremaneira desenvolveu e popularizou, as tecnologias digitais. O 

fazer literário ganhou, portanto, um novo suporte e espaço, os aparatos eletrônicos e o ciberespaço 

respectivamente: 

 

Com esse progresso científico, então, a incorporação do racional e dos conceitos, dos 

questionamentos sobre a realidade, a busca pela investigação foram, cada vez mais, sendo 

incorporados pela literatura. Muitas obras se impregnaram com essa cultura centrada na 

racionalidade e foram contagiadas pelo progresso tecnológico e o progresso científico que as 

impulsionava para o futuro. (COUTINHO, 2008, p.185) 

 

O desenvolvimento tecnológico do século XX popularizou-se com a alcunha de Revolução 

Tecnológica, porém, Pinto (2005) refuta a ideia que carrega essa expressão, pois, para ele, todas 

as épocas tiveram a revolução tecnológica que puderam e que lhes era importante para atender a 

necessidade da sociedade em um determinado período no tempo. O desenvolvimento sobretudo 

cibernético, que acelerou a forma de comunicação no mundo como o conhecemos hoje e as 

recentes tecnologias que dão suporte a esse desenvolvimento também modificaram a forma como 

o ser humano do século XXI lê e escreve. 
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Atualmente é comum encontrarmos clássicos literários digitalizados. No Brasil, os direitos 

autorais175 
de um escritor duram por mais setenta anos após a sua morte. Entre outros detalhes de 

que trata a lei sobre os direitos autorais, contamos hoje com sites de “domínio público” que 

colocam a disposição do leitor diversas obras literárias em meio digital. Contudo, o que acontece 

em casos de digitalização é em geral apenas a mudança do suporte de leitura, não existindo 

qualquer acréscimo de ordem estética ao texto literário. Diferentemente disso, o texto que nasce 

em meio digital, seja ele uma narrativa ou um poema, traz em seu cerne uma nova proposta de 

interação com o leitor por meio de links e comandos que exigem a apreensão visual e toques do 

cursor determinados pelas mãos do leitor. 

Nesse sentido a poesia digital, ou a ciberpoesia, especialmente, ganha novas configurações 

e relações de sentido associando cores, movimentos, imagens e sons às palavras. Com tantos 

elementos pareceria fácil encontrar a ciberposia em um limiar tênue entre algo que não se 

configurasse poema, no entanto, Azevedo assevera que “a poesia digital retoma a ritualização da 

linguagem” (AZEVEDO, 2008, p.101), toda a prática de fazer poesia em meio digital torna-se 

poético, uma poesia que não se mantém sem a escrita. Antonio, em seu texto Tecno-arte-poesia 

no Brasil (2011), tecno-arte-poesia hoje amplamente reconhecida como ciberpoesia, ou poesia 

digital no país, considera a ciberpoesia uma poesia contemporânea que se mantém vinculada as 

formas tradicionais do poema, em especial com a poesia concreta e visual do século XX, mas 

transcende-as pela tecnologia digital de que se favorece. Antonio define a ciberpoesia como uma 

poesia que foi adaptada à linguagem binária176 
dos computadores e migrou para o ciberespaço a 

medida que a tecnologia dos computadores se desenvolvia. Do mesmo modo migratória passou a 

ser exibida na tela do computador, “até tornar-se um texto eletrônico de circulação apenas no 

meio digital. “ Ele continua sua explicação acerca da ciberpoesia esclarecendo que: 

 

Ela é formada por palavras, grafismos, imagens estáticas e/ou imagens animadas e sons: todo esse 

conjunto é elaborado parcialmente ou totalmente por processos digitais, portanto, torna-se um texto 

eletrônico e/ou hipertexto e/ou hipermídia, e passa a existir num arquivo digital ou ciberespaço (e-

book, rede digital, nos seus mais diferentes suportes eletrônicos: CD, CD-ROM, DVD, e-reader, 

pendrive, etc.) e configura- se como um produto cíbrido desde os seus primórdios. (ANTONIO, 

2011, p.111). 

 

Desse modo, o poeta não é mais somente o criador/escritor, ele cria e programa sozinho ou 

com ajuda especializada, ele soma a sua linguagem a dos programas de computador, 

acompanhando todo o processo. Ainda que a poesia digital esteja de certa forma ligada a poesia 

concreta ou visual, ela transborda elementos que apenas serão possíveis por meio da programação 

computacional. Fernandes conclui que a poesia digital se diferencia do visual “pela presença dos 

aspectos evocados na prática: a cor, a textura, os sons e o movimento. “ (Fernandes, 2008, p.121). 

Na plataforma de poesia digital, ao entrar no ambiente “ciberpoemas”, de Sérgio Capparelli 

e Ana Cláudia Gruszynsky, observa-se dois poemas que estão classificados pelo próprio site como 

“super interativos”. A interação nesses poemas se justifica pela necessidade do leitor interativo, 

aquele que além de ler precisa interatuar com o ciberpoema dando-lhe novas formas, fazendo-o 

avançar em significação, cumpre essa função de forma mais necessária que em outros 

ciberpoemas do mesmo site. 

                                                 
175 Saiba o que são os livros em domínio público e onde encontra-los na rede: Disponível em: 

<http://redeglobo.globo.com/globouniversidade/noticia/2014/04/saiba-o-que-sao-livros-em-dominio-publico-e-onde- 

encontra-los-na-rede.html > 2014. Acesso em 29 de jun. de 2016 
176 A informática será uma ciência (baseada na cibernética) de produção, organização, armazenamento e distribuição 

automatizada da informação, agora traduzida em bits (códigos binários tipo 0 e 1). LEMOS, André. Cibercultura: 

tecnologia e vida social na cultura contemporânea. 6° ed. Porto Alegre. Sulina, 2013. p. 99. 

http://redeglobo.globo.com/globouniversidade/noticia/2014/04/saiba-o-que-sao-livros-em-dominio-publico-e-onde-
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Especificamente no primeiro poema, “O chá”, o leitor interativo terá que juntar os elementos 

que fazem o chá na realidade concreta, como sachê, xícara, bule e líquido, que nesse caso são as 

letras que compõe a parte verbal do poema. Ao clicar no botão “pronto” uma colher mexe o chá. 

Após a conclusão da efusão, a xícara cresce na tela como se estivesse sendo oferecida a quem o 

preparou. Toda a ação é envolvida por diferentes sons e cores, além de outras imagens que se 

movimentam pela passagem do cursor sobre elas. No sachê que contém o chá, é possível ler: “A 

xícara sobre a mesa revela a infusão contida”. Quando todos os elementos visuais da tela, exceto 

o bule e a própria xícara, estão dentro da xícara, a infusão acontece em forma de poema que surge 

como fumaça que deriva de um chá quente. Na versão “poesia visual” do mesmo ciberpoema, a 

única interação possível é a de ampliar e reduzir a imagem. Ao ampliar a imagem do chá já pronto, 

na página de poesia visual, é possível ler em letras que saem da xícara: “Deixe a infusão/o tempo 

necessário/até que os nossos aromas/e os nossos sabores/se misturem. “. A parte verbal do 

ciberpoema atribui a ele uma nova significação, que extrapola a ideia aparentemente simples de 

mover elementos para completar a efusão de um chá. Além de todos os elementos que compõem 

a poesia digital é fundamental a interação que ela exige do seu leitor para ser completa. 

 

CIBERPOEMAS E INTERATIVIDADE 

 

Ao longo das análises elaboradas acerca dos ciberpoemas na plataforma Capparelli.com.br, 

de literatura infantil e juvenil, foi possível observar que um dos diferenciais entre a poesia 

impressa e a digital é a interação entre leitor, muitas vezes chamados por nós de leitor-interativo, 

e o poema que ele lê. A ciberpoesia nem sempre exige do seu leitor a interação dele para que ela 

avance em significação. Quando ela não estabelece essa relação de necessidade com o seu leitor 

pode assemelhar-se a literatura impressa, no sentido da interação especialmente, pois o fato de 

abrir uma página do ciberespaço pode acercar-se do mesmo impulso e necessidade em se escolher 

um poema no sumário de um livro e chegar à página desejada. 

Santaella assegura-nos que “todo pensamento é indissociável da percepção e da ação” 

(SANTAELLA, 2004, p.151). Poderíamos, porém, levantar diversos questionamentos em relação 

a essa afirmação, contudo, é fato que a autora nos fala a respeito do ciberespaço e do pressuposto 

de que os comandos que o pensamento sobrepõe às ligações nervosas entre olhos, cérebro e mãos, 

já estabelece a ligação mínima necessária para a navegação nos meios digitais. 

O termo interatividade não nasceu com a internet, mas foi muito bem relacionado a ela para 

definir o retorno imediato que os seus usuários esperam obter. Para Lévy (1956) o termo 

interatividade diz respeito à participação ativa de um usuário sobre qualquer transação de 

informação, como televisão e telefone, por exemplo. Lévy acredita que “mesmo sentado na frente 

de um televisor sem controle remoto, o destinatário decodifica, interpreta, participa, mobiliza seu 

sistema nervoso de muitas maneiras, e sempre de forma diferente de seu vizinho” (LÉVY, 1956, 

p.79). 

A partir das conjecturas de Santaella e Lévy (supracitados) e fazendo apropriações de suas 

ideias do ciberespaço, entendido como ambiente amplo e de infinitas possibilidades de conexões 

que levam diferentes navegadores a diversos caminhos segundo a intencionalidade aplicada e sua 

maturidade enquanto usuário da rede de navegação, para a ciberpoesia de Sérgio Capparelli 

verificamos que a interatividade se configura como um processo estímulos e manipulação, ação e 

retorno. Nela, o leitor pode ir de um ciberpoema a outro assim que se sentir satisfeito com os 

efeitos do anterior, montando sua própria rede de compreensão, estabelecendo significados 

variáveis entre os leitores-interativos. A tela do dispositivo eletrônico e todas as suas extensões 

será fundamental para o jovem leitor que se aventura pela ciberpoesia de Capparelli. O leitor não 
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apenas emite ou recebe mensagens, ele constrói uma rota de leitura para qual tela, mause, teclado 

são extensões da sua cognição e funções motoras, do programa de computador e da virtualidade 

onde reside toda a poesia. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A literatura eletrônica é, por vezes, dissociada da literatura impressa, porém, verifica-se a 

digitalização como uma consequência da disponibilidade tecnológico, seja para fins de 

salvaguardar um conteúdo, ou para que a literatura alcance um novo público, os nascidos do século 

XXI. Como vimos em Hayles (op. cit) a literatura digital é aquela nascida em meio eletrônico, 

que exigem do escritor um trabalho conjunto entre ele, um programador e, às vezes, um 

profissional do designer. Ao escritor do ciberespaço não cabe mais apenas escrever e entregar para 

a editora o seu material e recebê-lo pronto, essa recente modalidade de autor, além de não ser mais 

uma alma solitária produzindo a partir de sua subjetividade pela necessidade de trabalhar em 

equipe, tem a função de acompanhar o processo que dá vida, ação e cor ao seu trabalho. 

Estamos diante de um novo leitor no século XXI e os adaptados do século anterior, naturais 

da energia elétrica, do rádio, do cinema e da tv. A leitura para essas pessoas se tornou cada vez 

mais acessível, talvez não no sentido democrático que a palavra acessível possa suscitar, afinal 

ainda há muitos lugares desprovidos da tecnologia do computador, da rede de internet e alguns 

até sem a energia elétrica, ao pensarmos no Brasil, especificamente. Mesmo com todas as 

exceções, fazemos parte do país que se orienta pelas maiorias, com uma política educacional que 

promulga sobre toda a extensão territorial nacional, fazendo apenas ajustes sobre a diversidade 

cultural e tecnológica que nos caracteriza de norte a sul. 

Faz-se fundamental reflexões sobre a literatura em meio digital para compreendermos a 

maneira como tais experimentações literárias também acontecem nesse recente ambiente e como 

seus leitores a recebem. Os jovens da contemporaneidade estão sob as influências de um mundo 

informatizado e a poesia está adaptando-se a isso. O hibridismo não é mais apenas cultural, ele é 

semiótico. E o site Capparelli.com.br se mostra como um ambiente capaz de preparar as crianças 

deste período tecnológico para interações leitoras e interpretativas do mundo contemporâneo 

como ele se apresenta diante de seus olhos. 
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TECENDO A IGUALDADE DE GÊNERO NO ENSINO DE 

LITERATURA 

 

Renata Orlandi (UFFS) 

Juliana Carla Rosa Saggiorato (UFFS) 

Mauro Maciel Simões (UFFS) 

 

Resumo: As violências de gênero demonstram a profunda desigualdade nas relações de 

poder entre homens e mulheres em nossa sociedade, assimetria essa que se configura como 

um importante alvo de reflexão no contexto escolar, sendo a literatura um importante 

mediador desse debate. Este texto aborda a estreita relação entre a categoria de gênero e as 

violências, as quais são engendradas, reforçadas, autorizadas, legitimadas e prescritas na 

esfera cultural que legitima e empodera o homem, e ao mesmo tempo posiciona as mulheres 

hierarquicamente abaixo dos mesmos, naturalizando a submissão e a dominação 

culturalmente determinadas. No contexto do presente trabalho, buscou-se realizar uma 

análise e discussão de produções textuais e debates provocados a partir de uma experiência 

de ensino de literatura mediada pelo conto “A Moça Tecelã”, de Marina Colasanti. Tal 

experiência ocorreu com estudantes do 9º ano de duas escolas públicas do interior do 

Paraná. Nas narrativas dos jovens participantes foram verificados questionamentos sobre 

vários tipos de violência contra a mulher, seja doméstica, sexual, física e psicológica. Neste 

sentido, ressaltamos a importância da escola e da família na sensibilização para esses 

processos de violência e de reprodução. A violência de gênero é uma questão educacional e 

de saúde pública urgente, a qual não pode mais ficar segregada ao espaço privado. Urge 

que a cada dia se reflita e debata em todos os espaços possíveis sobre estas questões, 

particularmente, na escola; a literatura é uma importante aliada nesse processo. 

Palavras-chave: Relações de gênero. Violências. Ensino de literatura. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A analítica de gênero provoca um debate que denuncia, subverte e transcende as 

relações de poder face ao binarismo naturalizado, prescritivo e normativo que tem a pretensão 

de enquadrar a complexidade de uma infinidade de sujeitos em apenas dois polos 

excludentes e hierarquizados: o da masculinidade e o da feminilidade. Mais que uma 

inscrição cultural a partir de um sexo previamente dado, o corpo e o sexo são engendrados, 

interpretados e instituídos pelo gênero que é performático e múltiplo (BUTLER, 2003). 

Apesar da formalização dos direitos sexuais e reprodutivos (ONU, 1996), é gritante a 

demanda pela afirmação da sua universalidade, haja vista que muitos grupos populacionais 

sofrem a violação dos mesmos. No cenário educacional, a reflexão sobre os direitos sexuais 

e reprodutivos implica na problematização das distintas formas de expressar a sexualidade e 

da livre e autônoma decisão sobre as próprias experiências corporais (ÁVILA, 2003). A 

sexualidade é abordada nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) como uma produção 

social que é “marcada pela história, cultura, ciência, assim como pelos afetos e sentimentos, 

expressando-se então como singularidade em cada sujeito” (BRASIL, 1999, p.81). 

A sexualidade é constitutiva do processo de desenvolvimento da criança e do jovem, 

sendo complexamente engendrada em meio à cultura, à história, à sociedade e à trajetória 

subjetiva dos mesmos (LOURO, 1999). Os saberes compartilhados por livros didáticos e 

veículos midiáticos fazem parte da trajetória sexual de cada estudante, sendo a participação 
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da escola fundamental no processo de democratização do patrimônio cultural e, sobretudo, 

na promoção de debates frente a tantas fontes (BRASIL,1999). 

Nesse contexto, realizou-se essa pesquisa-ação com o objetivo de problematizar uma 

experiência docente no campo das relações de gênero. Desenvolveu-se o trabalho a partir da 

sistematização de um plano de aula baseado no conto “A Moça Tecelã” de Marina Colasanti. 

No presente trabalho, discutiremos como o conto em tela se posiciona criticamente diante 

dessas relações de poder nas quais predominam dicotomias como 

dominante/englobante/opressor/masculino e dominado/englobado/oprimido/feminino. 

 

TECENDO O MÉTODO DO TRABALHO 

 

O projeto foi executado com duas turmas de estudantes do nono ano do ensino 

fundamental, os quais tinham idades oscilando entre 13 e 16 anos e estudavam em escolas 

públicas situadas na zona rural do sul brasileiro. Buscou-se refletir sobre as diversas 

manifestações, sejam orais ou textuais, que se fizeram presentes, provocando debates sobre 

a construção sociocultural das relações de gênero. A presente pesquisa-ação foi desenvolvida 

a partir da sistematização de um plano de aula voltado para a problematização da misoginia 

a partir do conto “A tecelã”, de Marina Colasanti. 

O texto trata da história de uma mulher que tinha o poder e a satisfação de tecer tudo 

o que desejava. Ao longo da narrativa, a protagonista tece um marido, o qual passou a lhe 

explorar, exigindo que a esposa tecesse tudo o que ele exigia. O final feliz ocorre quando a 

mulher desmancha o companheiro, libertando-se do algoz que ela mesma havia tecido. 

A aplicação do plano deu-se em várias etapas e com duração de duas semanas, 

totalizando dez horas aulas. Na primeira aula, propôs-se a realização de uma produção 

textual dissertativa com o objetivo de mapear a perspectiva dos estudantes em relação ao 

lugar ocupado pelas mulheres na sociedade; em outra aula, proporcionou-se o contato do 

conto escrito com as turmas, promoveram-se debates e novas produções textuais; na terceira 

aula, os/as estudantes assistiram à reprodução em vídeo da peça teatral “A tecelã”, do grupo 

“Caixa de Elefante”; no mesmo dia, apresentou-se imagens de diferentes mulheres inseridas 

e engendradas em grupos culturais distintos, sinalizando também a pluralidade e as 

descontinuidades das feminilidades, haja vista o atravessamento de outros marcadores 

sociais como os de classe, geração, orientação sexual, raça e etnia. Na quarta e última aula 

de nosso plano, os/as estudantes apresentaram “performances” em grupo que 

problematizaram seu imaginário em torno da mulher, da feminilidade e das relações de 

gênero. 

Os dados foram coletados por meio do diário de campo e das produções textuais 

realizadas pelos estudantes ao longo da execução do projeto. Na etapa seguinte, categorizou-

se as temáticas relacionadas às assimetrias nas relações de gênero, realizando-se, então, a 

análise dos dados. Foram tomadas todas as medidas éticas cabíveis, destacando-se o respeito 

ao posicionamento de cada um(a) dos/das jovens sobre o tema, assim como o direito dos/das 

mesmos(as) ao aceso à educação sexual, a qual engloba problematizações atreladas às 

relações de gênero. 

 

RESULTADOS: GÊNERO E ENSINO DE LITERATURA 
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A dimensão subjetiva é aberta e inacabada, sendo a subjetividade constituída ao longo 

da trajetória bio-psico-social de cada sujeito e delineada por conceitos, marcadores sociais, 

valores e crenças, enfim, uma infinidade de elementos produtores/produzidos do/no contexto 

cultural que circunscrevem, regulam, normatizam e legitimam comportamentos, atitudes, 

modos de ser e de viver. As relações de gênero são engendradas e apropriadas pelo sujeito 

em seu devir subjetivo. 

Conforme Butler (2006), o gênero é produto de práticas e modelos culturais, nas quais 

nos subjetivamos por meio de regulações e proibições, em suas palavras “dizer que gênero é 

uma norma é o mesmo que dizer que há uma visão normativa para a feminilidade e à 

masculinidade” (Butler, 2006, p. 69, trad. nossa). A norma exerce poder social não 

permitindo desvios deste modelo binário (Butler, 2006), rechaçando a hipótese de outras 

manifestações de gênero que não se enquadram nesta limitada e excludente regulação 

(masculino ou feminino). 

Em se tratando da problematização das atividades desenvolvidas, inicialmente, propôs-

se a realização de uma primeira produção textual voltada ao mapeamento dos sentidos 

atribuídos pelos estudantes às relações de gênero. Na sequência, o conto foi compartilhado 

com os participantes e iniciou-se um debate sobre a obra e o conteúdo dos textos de autoria 

dos mesmos. Ao serem questionados sobre a iniciativa da protagonista de desfazer tudo que 

havia desejado e o que poderia significar tal desconstrução, inicialmente, os/as estudantes 

manifestaram posicionamentos superficiais e literais. Na sequência, aprofundaram as 

interpretações metafóricas em torno do destecimento das idealizações e da relação de 

exploração, problematizando a libertação da tecelã e a sua possibilidade de seguir em frente 

independente do personagem masculino. Outras questões vinculadas aos relacionamentos 

conjugais foram abordadas pelos jovens, tais como o respeito e a lealdade em uma 

perspectiva romântica e monogâmica, a igualdade de gênero e a antítese da violência como 

forma de proteger a mulher, a qual foi mencionada de maneira essencializada por alguns 

participantes como o “sexo frágil”. 

Na esteira da naturalização e generalização da feminilidade, debateu-se sobre a 

normatividade do processo de subjetivação das mulheres narrado no conto, o qual referiu-se 

ao casamento, ao desejo heterossexual, ao trabalho de cuidar da casa e o de tecer. Em se 

tratando do projeto de felicidade da personagem e suas estratégias para sentir bem-estar, os/as 

estudantes problematizaram a solidão, a liberdade, o divórcio e a obediência. Com relação 

ao relacionamento conjugal, os/as participantes foram provocados a discutir sobre as 

seguintes questões: o que seria um marido perfeito? A tecelã havia encontrado o parceiro 

desejado? O que a fez “desmanchar” o marido? Foram então manifestadas interpretações à 

respeito da opressão sofrida pela jovem fictícia e a desconstrução do mito do amor romântico 

e da dependência feminina, haja vista a autonomia da personagem que tecia suas demandas 

materiais. Conforme, Zordan, Falcke e Wagner (2009), nas relações conjugais 

contemporâneas, sobretudo diante da emancipação das mulheres, tende a se esfacelar o 

projeto de amor romântico marcado pelo vínculo único e eterno. 

Destaca-se o fato de que apenas garotas foram porta-vozes de posicionamentos críticos 

sobre os preconceitos, demandas, privações, desqualificações, culpabilizações, humilhações 

e todo tipo de violência sofrida pelas mulheres nas relações conjugais. Tal exclusividade 

denuncia as pressões e o processo de objetificação aos quais estão vulneráveis, demandando 

a sensibilização dos garotos às violências de gênero e o reconhecimento de privilégios 

sexistas. De acordo com os estudantes, a principal mensagem inspirada pelo conto refere-se 

à possibilidade de uma mulher independente e livre sentir-se pessoalmente realizada, bem 

como desfrutar de igualdade jurídica, sobretudo, em se tratando do direito ao divórcio. 
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O mundo ocidental, não raro, naturaliza uma abordagem polarizada das relações de 

gênero, as quais são percebidas como permanentes e a-históricas circunscrevendo a mulher 

à natureza, à biologia e ao sexo e o homem, por sua vez, às esferas cultural e social, 

configurando-se como um antagonismo cultural e hierarquicamente engendrado (Flax, 

1992). Tais estereótipos de gênero, especialmente, a essencializada noção de macho 

dominante, superior e naturalmente opressor, foi em diversas ocasiões relacionada pelos 

estudantes à violência doméstica, haja vista o fato de que, na maior parte das vezes, tal 

modalidade de violência é perpetrada pelo marido. 

Com relação à vulnerabilidade à violência, as(os) estudantes mencionaram a 

dependência financeira das mulheres em relação aos companheiros. Entretanto, em 

determinadas narrativas, a própria vítima foi apontada como a responsável pela violência 

sofrida, indicando processos culturais que legitimam e empoderam os homem e, 

simultaneamente, culpabilizam e desempoderam as mulheres. Nesse contexto, a opressão não 

ocorre simplesmente pela permissão de uma mulher, e sim, como ressonância de inúmeros 

dispositivos de controle e subjugação. Por outro lado, indícios de resistência às desigualdades 

foram detectados em posicionamentos de estudantes os quais consideraram que essa 

condição de submissão e dependência nem sempre anula o protagonismos feminino, tal 

como a narrativa de uma das jovens ao apontar que há espaço de manobra das mulheres na 

prevenção e enfrentamento das violências. Uma delas é a literatura e o debate sobre a as 

assimetrias nas relações de gênero na ficção e na realidade. 

A metáfora da tecelagem é aqui pensada como espaço de manobra. A potência da 

personagem que exerce um trabalho que lhe conferia autonomia, assim como saberes 

vinculados à sua atividade laboral e consequentemente ao seu nível de instrução, colocando-

a em uma posição de classe e escolaridade privilegiadas. Com relação à dimensão sistêmica 

da violência e de seu enfrentamento, Alencar-Rodrigues e Cantera (2013) destacam a 

importância do compromisso coletivo para a erradicação ou redução do fenômeno, da 

intervenção conjunta com as redes sociais, chamando a atenção para as instituições públicas 

que lutam contra a naturalização da violência e da dominação masculina. No presente 

trabalho, ressaltamos o compromisso ético da escola neste cenário. 

Com relação aos tipos de violência, na primeira produção textual solicitada pela 

professora, a qual ocorreu antes de qualquer aprofundamento do tema, violência sexual foi 

marcadamente abordada. Determinadas estudantes referiram-se, inclusive, a banalização do 

estupro sofrido por mulheres casadas, os quais são perpetrados por seus companheiros. A 

partir de tais narrativas constatou-se que as alunas falam com propriedade sobre as violências 

sofridas por estas mulheres, indicando a cotidianidade do fenômeno. 

É também preocupante o fato de que um número expressivo de estudantes 

correlacionou a violência sexual a comportamentos da vítima em lugar do autor da violência, 

sobretudo, à vestimenta das mulheres, responsabilizando-as, portanto, pela violação de seu 

direto à integridade física, psicológica e moral. Tal processo de julgamento, culpabilização 

das mulheres e consequente restrição comportamental está relacionado à rigidez da 

prescrição cultural de regras e modos de vida, os quais, quando não cumpridos, legitimam a 

violência. Importante salientar que tais posicionamentos foram manifestados em momento 

anterior às discussões propostas e, após tal mapeamento das representações dos estudantes 

concernentes às relações de gênero, problematizou-se a desculpabilização da mulher e seu 

direito de viver segundo seus critérios morais, estéticos e éticos. 

Infelizmente, os discursos expressos nas produções textuais dos alunos condizem com 

dados alarmantes obtidos em investigação desenvolvida pelo IPEA (2014). Tal estudo 

denuncia um imaginário social que culpabiliza a vítima em função de sua vestimenta, 
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comportamento e lugares frequentados. A “cultura do estupro” está atrelada à noção de que 

“os homens não conseguem controlar seus apetites sexuais; então, as mulheres, que os 

provocam, é que deveriam saber se comportar, e não os estupradores” (IPEA, 2014, p. 23), 

justificando a violência perpetrada pelos homens. 

Na etapa seguinte do projeto os jovens assistiram à filmagem de um espetáculo teatral 

baseado no conto e realizaram um debate a partir de fotos de mulheres inseridas em distintos 

grupos culturais. O gênero é uma categoria que se articula a outras como classe, geração 

e raça/etnia. Seria a tecelã uma mulher branca? Que outras relações de poder e intersecções 

históricas e culturais pluralizam as experiências atreladas à feminilidade? Merece destaque o 

fato de que, durante a problematização dessas imagens, as imagens de mulheres vestidas com 

roupas formais foram remetidas à maternidade, à dona de casa, à trabalhadora, enquanto 

aquelas que aos seus olhos pareciam vestir “menos roupas”, vestimentas “mais curtas” ou 

“justas” foram avaliadas com adjetivos desqualificantes. Nesse contexto, o direito e a 

liberdade de escolha de suas vestimentas e a suposta vulnerabilidade da mulher que se veste 

como deseja gerou polêmica. 

Então, lhes foi solicitada uma nova produção textual, buscando relacionar o tema 

mulher com o conto estudado. Nelas um número expressivo de jovens manifestou a 

delimitação do espaço de atuação que são atribuídos ao masculino e ao feminino. Entre 

naturalizações e questionamentos os/as estudantes trataram da responsabilização de homens 

e mulheres atrelada ao espaço público ou privado. Merece especial atenção o levantamento 

que fizeram por escrito das seguintes questões: O que as torna mulheres? O que os torna 

homens? É possível a divisão de tarefas? Homens e mulheres podem assumir 

responsabilidades iguais? Qual o espaço de manobra das mulheres tecelãs? 

A última produção textual novamente trouxe à tona o debate relacionado aos graus de 

liberdade de homens e mulheres. Nesse momento do processo, garotas e garotos defenderam 

a igualdade atrelada à liberdade de se vestir. Entretanto, alguns deles destacaram o caráter 

fictício de tal direito, haja vista o fato de que homens são poupados de julgamentos morais 

referentes à sua imagem corporal e modos de vestir, enquanto as mulheres sofrem dura 

vigilância. Exemplo disso o fato de que um homem não é impedido de circular sem camisa 

em determinados espaços públicos, enquanto as mulheres sofreriam retaliações caso 

ousassem agir igualmente. 

Portanto, verificou-se que um grupo de alunos manifestou críticas com relação à 

normatividade das pautas comportamentais de gênero; compreenderam que o homem é livre 

para se vestir, apresentar-se em situações públicas, frequentar qualquer lugar e, em última 

análise, se comportar como deseja sem ser julgado. Ainda que tais posicionamentos tenham 

sido identificados em menor quantidade, indicam que há entre alguns desses jovens 

resistências e reverberações profundas de movimentos sociais, sobretudo do feminismo e, 

especialmente, da marcha das vadias, nas negociações cotidianas pela igualdade de gênero. 

Em se tratando da marcha das vadias, ao ousar colaborar no processo de descontrução da 

naturalização das igualdades e diferenças (Butler, 2003) tal desdobramento do movimento 

feminista emprega a provocação como estratégia política, sendo sua bandeira materializada 

no próprio corpo dos(as) manifestantes, as/os quais polemizam suas (im)possibilidades de 

manifestação pública (Gomes e Sorj, 2014). 

Os gêneros são instituídos por discursos sociais que atuam nos processos de 

subjetivação, determinando como homens e mulheres devem se portar. As relações de gênero 

pressupõem pautas comportamentais definidoras das noções de masculino e feminino, cujas 

respectivas performatividades são engendradas por meio de incorporações de gestos e 

repetições que garantem a ordem (Butler, 2003). O início do processo de gendramento é 
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inaugurado a partir da confirmação do sexo anatômico, frequentemente, antes mesmo do 

nascimento de uma criança. Ao desnudar a genitália fetal, a ecografia abre (ou fecha) o campo 

discursivo e as expectativas, significando aquela vida dentro de um esquema binário e 

excludente (Alós, 2011). 

Conforme Filho (2007), a normalização da identidade de gênero delimita as formas de 

existência, na medida em quais tais relações de poder reforçam um modelo identitário único 

e binário, do qual não é possível desviar-se. O inquestionável binarismo de gênero é 

naturalizado por aparatos e mecanismos culturais, por meio dos quais se espera e garante-se 

que os meninos que sejam ativos, enérgicos, racionais e brutos, e que as meninas sejam 

passivas, emotivas e delicadas (ALÓS, 2011). Participantes deste estudo mencionaram as 

prescrições comportamentais, objetos e projetos destinados aos bebês conforme os sentidos 

atribuídos ao sexo anatômico, bem como às sanções destinadas aos/às que não se enquadram 

em tais regulamentações. A identidade de gênero é imposta ao sujeito conforme o momento 

histórico e o grupo cultural no qual está inserido. O sujeito categorizado como “masculino” 

será circunscrito aos objetos, comportamentos e possibilidades reservados aos meninos, de 

forma a garantir, legitimar ou confirmar suas suposta masculinidade heteronormatizada, por 

outro lado, se for designada como “feminina”, deverá se comportar como uma “boa garota”, 

sendo docilizada para lidar com o mundo e as demandas dirigidas às mulheres, limitando-se 

o seu acesso ao que se atribui ao mundo dos garotos (Araújo, 2011). 

Referente à performatividade e sua paradoxal naturalização, nas produções textuais 

dos estudantes participantes do presente estudo, verificou-se o essencialismo no pareamento 

das noções de feminilidade e fragilidade, sentimentalismo, doçura, passividade e, 

logicamente, submissão, enquanto a masculinidade foi atrelada à força, à agressividade, à 

audácia, à coragem e à razão. Na maior parte dos casos, a figura da mulher foi apresentada 

de maneira universalizada e genérica, dissociada de especificidades de classe, etnia, 

orientação sexual e geração. As referências de inteligibilidade que dão significado a esse 

corpo percebido como naturalmente feminino estão alinhadas com as representações hetero-

normativas de sujeito e família e com a perspectiva essencializada e enaltecedora da 

“verdadeira mulher”, a qual tem visibilidade pela sedução, maternidade, submissão, 

altruísmo, abnegação (Swain, 2001). Considerando o fato de que os comportamentos 

julgados socialmente como inadequados para as mulheres tem status de normalidade para os 

homens, garotas participantes do estudo chamaram a atenção para o enaltecimento de um 

homem com várias experiências amorosas, enquanto à mulher, resta o rechaço. Tal marcação 

é engendrada culturalmente, tais identificações, assujeitamentos e posicionamentos 

radicalmente distintos de homens e mulheres nas relações de poder referem-se ao esquema 

sexo-gênero (SCOTT, 1995). 

O presente projeto foi finalizado com a socialização e debate sobre produções textuais 

de gênero concernentes à temática estudada a partir do conto, com forte ênfase nas 

assimetrias nas relações de poder entre homens e mulheres, denunciando fatos relacionados 

a abusos e ao autoritarismo. Com relação à ideia de corpo, identificou-se grande confusão 

entre a noção de sexualidade e a exploração sexual da mulher, uma dificuldade em 

reconhecer a sua condição de sujeito desejante, estando em primeiro plano a naturalização 

de uma condição de objeto do desejo alheio, da vulnerabilidade aos abusos masculinos, da 

assexualidade reservada àquela que tem o “privilégio” de se tornar esposa, dona do lar e mãe 

de família, assexualidade que pode englobar a violência sexual perpetrada pelos próprios 

maridos ao longo da relação “amorosa”. As mulheres não são autorizadas a demonstrar ou 

viver situações de prazer, a expor seus corpos como desejam. Tal tipo de normatividade 
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determina um “lugar” para as mulheres, lugar este de resignação, abnegação e, claro, de 

castração. Bela, recatada e do lar é a mulher idealizada. 

A partir da análise das produções textuais dos estudantes, verificou-se em suas 

narrativas a pressão social sobre os corpos femininos, um colorido desbotado, ainda que 

contornado e costurado por fortes linhas, cujo traçado delineia padrões de identificação, de 

beleza e de comportamento que tornam as mulheres reféns de uma complexa exigência de 

perfeição inatingível e opressiva. Swain (2001) identificou no discurso midiático o 

assujeitamento do corpo feminino às prescrições heteronormativas e essencializantes de 

gênero; conforme a autora, nas revistas destinadas ao público “feminino”, a reprodução de 

práticas sociais hierarquizadoras aparentemente modificou a fachada sexista, entretanto, 

segue revestindo os mesmos corpos úteis e docilizados confinados ao binarismo anatômico. 

Entre os estudantes houveram menções às prescrições comportamentais estabelecidas 

e determinadas para as mulheres; importante lembrar que a mesma normatividade pesa sobre 

os homens, aos quais foram impostas outras tarefas, igualmente normativas, especialmente, 

no que tange ao provimento financeiro e à proteção da família. Tais assimetrias nas relações 

de poder, no cerceamento da liberdade de homens e mulheres são estipuladas de acordo com 

as delimitações do gênero de cada sociedade. Por outro lado, na condição de produção 

cultural, tais relações podem ser reinventadas, ressignificadas, subvertidas. Aqui, merece 

especial atenção o papel da educação e do(a) educador(a). Momentos escolares como os 

descritos aqui extrapolam questões pedagógicas e permeiam situações éticas, estéticas e 

políticas, sendo a escola um espaço estratégico na promoção de práticas de educação sexual 

voltadas para a justiça social e à igualdade de gênero. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: SOBRE O QUE DESEJAMOS TECER 

 

As tecelãs da literatura e do cotidiano tem sua liberdade cerceada. Importante lembrar 

que as amarras do sexismo também restringem o espaço de manobra dos homens, aos quais 

é vetada a manifestação de particularidades atreladas de maneira essencializante à 

feminilidade, sobretudo no que tange à expressão do afeto, sob o risco de perder status e 

privilégios vinculados à masculinidade. O processo de realização da presente pesquisa-ação 

deu visibilidade tanto às permanências no campo da opressão, subjugação, quanto às 

mudanças, à resistência, à subversão no campo das relações de gênero. 

Identificou-se entre os participantes do estudo produções textuais e manifestações orais 

fortemente conservadoras, as quais naturalizaram a polarização das identidades de gênero, 

abordando as mulheres como reféns de seu destino biológico. Sobretudo entre os estudantes 

cuja identidade de gênero é masculina, foram perceptíveis posicionamentos sexistas, 

machistas e misóginos, prescrevendo modelos de comportamento “corretos e exemplares”. 

Por outro lado, ao longo do processo, também foram explicitadas reflexões mais críticas 

referentes às pautas comportamentais impostas às mulheres, especialmente atreladas aos 

modos de vestir-se e portar-se no espaço público, destacando o direito à liberdade de escolha 

isentas de julgamentos sociais. 

Importante lembrar o fato de que os participantes denunciaram violências de gênero 

testemunhadas ou sofridas na cotidianidade, especialmente, a doméstica e a sexual, as quais 

não podem ser banalizadas, sob o risco de legitimar relações de dominação e exploração. 

Pautas comportamentais, prescrições restritivas e desiguais são o pano de fundo das 

violências de gênero, tornando-se mister a provocação da atenção sobre o tema no espaço 

privado e no público, particularmente, na escola; a literatura é uma importante aliada nesse 
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processo. Sendo assim, destaca-se a urgência do engajamento das instituições escolares e 

familiares na sensibilização dos estudantes para a tecitura da igualdade social, posicionando 

os processos educativos em uma perspectiva ética. 

A experimentação da ética no contexto escolar implica em legitimar e dar visibilidade 

à alteridade radical postulada por Lèvinas (1997). A ética diz respeito às condições de 

possibilidade, ao espaço de manobra do(a) outro(a) para expressar a sua idiossincrasia, sua 

presença radical, provisória, única, aberta e inacabada a qual é atravessada/engendrada por 

seu pertencimento político, cultural ou subjetivo (hegemônico ou minoritário, nesse caso de 

gênero). O engajamento ético do(a) educador(a) com a inclusão, o acolhimento e a 

convivência na diversidade promove a igualdade e a diversidade cultural; sendo todos(as) 

convidados(as) para a promoção/narrativa de bons encontros (DERRIDA, 1987) entre 

subjetividades docentes e discentes. 
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OU ISTO OU AQUILO – A (HÁ) POESIA ALÉM DA PEDAGOGIA. 
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marquezi@utfpr.edu.br 

 

Resumo: Este trabalho apresenta uma discussão sobre as questões que envolvem o gênero 

poesia dentro da Literatura Infantil, sempre marcado pela separação: função estética versus 

função pedagógica. A partir dessa discussão, pretende-se dar destaque à obra da grande 

poeta brasileira Cecília Meireles (1901-1964), em especial o seu livro de poemas infantis 

Ou isto ou aquilo, em que se procura mostrar que Meireles consegue aliar esses dois 

elementos, sem perder a qualidade, tornando, de fato, sua poesia para crianças algo que vai 

além – pois se torna poesia para todos. Para isso, selecionou-se, para este artigo, o poema 

que tem o mesmo título do livro, Ou isto ou aquilo, o qual se considera uma espécie de 

poema-síntese da obra, para se discutir a importância de se reunir, nele, elementos que 

simultaneamente provocam na criança o gosto pela literatura e colaboram para a sua 

formação. Para a análise, além de Candido (1972, 1995) e a própria Meireles (1951), dentre 

outros, utiliza-se o conceito de configuração textual de Magnani (1997), segundo o qual se 

deve considerar, na análise, todos os aspectos constitutivos da configuração de um texto, os 

quais lhe conferem singularidade. A partir dessa análise, consegue-se perceber no poema 

analisado aspectos como a poeta preocupando-se com o ritmo, a forma, os campos 

semânticos e a educadora primando pela simplicidade e pelo ludismo, na recriação de 

significados ligados ao mundo infantil, sem perder de vista a elegância e a correção da 

linguagem. Meireles se preocupa com o escrever para crianças, sem deixar de levar em conta 

seu pleno desenvolvimento, por isso ela é uma referência para os professores que trabalham 

a leitura e a literatura na construção do conhecimento, em especial a poesia. 

Palavras-chave: Literatura Infantil. Poesia Infantil. Cecília Meireles. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O título deste artigo procura mostrar o duplo caminho percorrido por Cecília Meireles: o 

de poeta e o de educadora, evidenciando que não há como se desvincular esses dois aspectos de 

sua vida, principalmente tendo em vista a trajetória percorrida por ela. Para a análise desse duplo 

caminho, selecionou-se o livro de poemas infantis Ou isto ou aquilo, cuja primeira publicação é 

de 1964, e que é um dos mais fascinantes livros de poesia publicados no Brasil. 

Dentre vários poemas (57 ao todo), o livro apresenta um cujo título é homônimo ao livro, 

Ou isto ou aquilo, o qual pode ser considerado uma espécie de poema-síntese, e cuja análise 

permite formular a hipótese de que a autora consegue reunir elementos que simultaneamente 

provocam na criança o gosto pela literatura e colaboram tanto para a sua formação quanto a sua 

aprendizagem. Consegue-se perceber nesse poema uma conciliação entre o efeito estético e lúdico 

e a função formativa. 

 

A CONFIGURAÇÃO TEXTUAL COMO UM CAMINHO PARA A ANÁLISE 

 

A fim de operacionalizar a análise desse poema, e de todo o percurso poético-educativo de 

Cecília Meireles, utiliza-se o conceito de configuração textual, proposto por Magnani (1997), 

segundo o qual se devem considerar, na análise, todos os aspectos constitutivos da configuração 

de um texto, os quais lhe conferem singularidade. 
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Tais aspectos referem-se: às opções temático-conteudísticas (o quê) e estruturais-formais (como?), 

projetadas por um determinado autor (quem?), que se apresenta como sujeito de um discurso 

produzido de determinado ponto de vista e lugar social (de onde?) e momento histórico (quando?), 

movido por certas necessidades (por quê?) e propósitos (para quê?) e visando a determinado efeito 

em determinado tipo de leitor (para quem?); e à circulação, utilização e repercussão logradas pelo 

projeto do autor, ao longo da trajetória da obra. (MAGNANI, 1997, p. 61). 

 

Além disso, busca-se em Candido (1969) conceitos sobre o texto como uma realidade 

autônoma “[...] cujo valor está na fórmula que obteve para plasmar elementos não-literários: 

impressões, paixões, ideias, fatos, acontecimentos, que são matéria-prima do ato criador” (p. 34). 

Candido considera, então, o texto como essa realidade resultante do processo que ele definiu como 

“redução estrutural”, “[...] por cujo intermédio a realidade do mundo e do ser se torna, na narrativa 

ficcional, componente de uma estrutura literária, permitindo que esta seja estudada em si mesma, 

como algo autônomo” (CANDIDO, 1993, p. 9). 

As teorias propostas por Candido (1969, 1993) e Magnani (1997) são utilizadas, dessa 

forma, para “mostrar” como Cecília Meireles consegue conciliar o efeito estético, lúdico à função 

formativa da poesia infantil. 

 

BREVE OLHAR SOBRE TEORIA 

 

Antes de se iniciar a análise propriamente dita do poema é necessário se fazer algumas 

reflexões sobre o conceito de literatura e mais especificamente de literatura infantil e de poesia 

infantil. 

A literatura, para Candido (1972, p. 804), tem uma função formativa e humanizadora, que 

pode ser entendida, como “[...] algo que exprime o homem e depois atua na própria formação do 

homem”, ou seja, na literatura representa-se o homem e depois ela própria serve para a formação 

do homem. Nesse sentido, a literatura tem uma “função humanizadora”. Nesse processo, a 

literatura não tem como fugir da questão de ser também uma forma de transmissão de valores ou 

de visões diferentes de mundo. 

A função humanizadora da literatura é importante também na complexa e difícil questão 

da definição de literatura infantil que, enquanto gênero literário, apresenta características 

específicas. Arroyo (1990, p. 41) coloca a dificuldade de se chegar a um conceito único de 

literatura infantil, mas aposta em um critério: “[...] a capacidade crítica da criança em contato com 

o livro. O que ela aprovar deve ser naturalmente a legítima literatura infantil”. Segundo ele, o 

melhor argumento para justificar essa tese é a própria história da literatura infantil que 

consagrou os clássicos infantis, apontados pelo gostoda criança, independentemente de terem sido 

escritos para adultos ou para crianças. 

Dessa forma, pode-se afirmar que é a própria criança que acaba definindo quais são os 

melhores livros para ela ler. Para a autora ora em estudo, “[...] tudo é uma literatura só” 

(MEIRELES, 1951), e seria mais acertado classificar literatura infantil como “[...] o que elas [as 

crianças] leem com utilidade e prazer” (p. 26), ou seja, literatura infantil é aquela que desperta o 

interesse na criança. “Não é como tantos supõem, um passatempo. É uma nutrição [...]” (p. 38), e 

a ela pode-se também atribuir uma função humanizadora, que decorre de sua função estética. 

Quanto ao conceito de poesia e poesia infantil, observa-se dificuldade semelhante em sua 

definição, em decorrência do caráter inefável e gratuito que lhe é atribuído. O poeta José Paulo 

Paes (1995) no poema “Convite”, assim define a poesia: 
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Poesia/é brincar com palavras/como se brinca/com bola, papagaio, pião./Só que/bola, papagaio, 

pião/de tanto brincar/se gastam. 

As palavras não:/quanto mais se brinca/com elas/mais novas ficam. 

 

Ao propor que “poesia é brincar com as palavras”, o poeta mostra que o que chama a 

atenção num poema é o trabalho com a linguagem, pela sonoridade, do ritmo, da visualidade e do 

significado. A poesia tem uma estreita relação com o pensamento infantil, pois seus horizontes 

são imensos, não possuindo fronteiras estabelecidas pelo tempo. 

Em quase todas as definições de poesia infantil, percebe-se a presença do lúdico, o qual 

não se resume à brincadeira de crianças, pois o adulto também brinca sem saber, muitas vezes, 

que o está fazendo (MARRACH, 1998). Para Huizinga (1996), o jogo é mais do que um fenômeno 

fisiológico ou um reflexo psicológico e, por isso, ultrapassa os limites da atividade puramente 

física ou biológica. “É uma função significante, isto é, encerra um determinado sentido.” (p. 3-4). 

A linguagem da poesia caracteriza-se pelo jogo de palavras, ordenando-as de maneira 

harmoniosa e colocando certo mistério em cada uma delas, de modo tal, que cada imagem passa 

a encerrar a solução de um enigma. Como bem observa Balestriero (1998, p. 1), “[...] a poesia 

infantil deve ser antes de tudo poesia e provocar um efeito estético, para o que concorrem os 

vários níveis que a estruturam.” 

Analisando-se os estudos críticos em relação à poesia infantil sente-se a dificuldade que ela 

tem para encontrar um ponto de equilíbrio entre o estético e o formativo, e, neste artigo, ao se 

analisar um dos poemas infantis de Cecília Meireles, Ou isto ou aquilo, que faz parte do livro 

homônimo, busca-se compreender como essa escritora conseguiu fugir do “utilitarismo” e fazer 

uma poesia voltada para o efeito lúdico e estético da linguagem, procurando, como ressalta Yunes 

(1983, p. 1867), respeitar a criança, “[...] oferecendo-lhe a possibilidade de combinar sons e 

imagens fora das estruturas dogmáticas, satisfazendo seu gosto, pela criatividade, pela 

experimentação linguística, pela reelaboração do real.” 

 

BREVE OLHAR SOBRE A AUTORA E SUA OBRA1 

 

Cecília Benevides de Carvalho Meirelles nasceu no Rio de Janeiro, em 7 de novembro de 

1901. Não chegou a conhecer o pai, que morreu três meses antes de seu nascimento. Aos três anos 

de idade perdeu a mãe, passando a morar com a avó materna, de origem açoriana. 

Em 1922, casou-se com o artista plástico português Fernando Correia Dias, com quem teve 

três filhas. A morte voltou a bater em sua porta com o suicídio do marido em 1935. Em 1938, a 

conselho de uma vidente, passa a assinar Meireles, retirando um dos “l” do seu sobrenome – grafia 

que se optou neste artigo. 

Casou-se novamente, em 1940, com o engenheiro agrônomo Heitor Vinícius da Silveira 

Grillo. Em 1962, começou a manifestar-se no seu organismo a doença que a levaria a morte, um 

câncer no estômago. Em 9 de novembro de 1964, faleceu no Hospital dos Servidores do Estado 

do Rio de Janeiro. Na sua lápide, apenas o que ela pediu: sua assinatura e as datas de nascimento 

e morte. 

A visão de mundo que Meireles possuía influenciou sobremaneira a sua produção literária. 

Em 1917, aos dezesseis anos de idade, tornou-se professora pública e iniciou sua carreira de 

magistério em escolas primárias públicas, lecionando inicialmente, em um sobrado da Avenida 

Rio Branco no Rio de Janeiro. Com a Revolução de 1930, a educação brasileira passou por 

diversas transformações, pois é desse período a criação do Ministério da Educação e também a 

inclusão, na Constituição de 1934, de um capítulo sobre a educação. Meireles começou a 
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participar das comissões pelas reformas educacionais no Brasil e em 1932, junto com outros 25 

educadores, entre eles Fernando de Azevedo, Lourenço Filho e Anísio Teixeira, assinou o 

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, um documento que defendia as ideias de uma 

educação como instrumento de reconstrução nacional; uma educação pública, obrigatória e leiga; 

a educação adaptada aos interesses dos alunos. Ela foi uma grande divulgadora desses ideais, 

pelos quais lutava nas páginas do Diário de Notícias, sempre lutando por uma educação mais 

acessível e de qualidade. 

 

O povo precisa tomar conhecimento de si mesmo. É um benefício que ainda não está 

devidamente generalizado. E aí é que intervém a obra educacional em toda a sua significação útil. A 

vida faz-se de sonho, mas de sonho clarividente. A educação tem de ser o sonho e a clarividência de 

cada um, conciliados definitivamente, no mesmo ritmo de todos. (MEIRELES apud LAMEGO, 1996, 

p. 203). 

 

Embora tenha deixado uma imagem de mulher reservada, deixou marcas profundas na 

cultura brasileira, pois sempre se mostrou aberta à discussão e a dar opiniões sobre os problemas 

do seu tempo, tendo sido a responsável pela criação da primeira Biblioteca Infantil no país, em 

1934, no Rio de Janeiro. Essa visão de educadora de Meireles é muito importante para a análise 

do poema selecionado, pois permite ver nele, além da poeta preocupando-se com a linguagem, o 

ritmo, a forma, os campos semânticos, a própria educadora primando pela simplicidade e pelo 

ludismo, na recriação de significados ligados ao mundo infantil sem perder de vista a elegância e 

a correção da linguagem. 

Observa-se que Cecília Meireles sempre lutou muito em prol de uma educação de qualidade 

que não considerasse o aluno como mero receptor, mas sim agente de seu conhecimento. E todas 

essas concepções vão estar implícitas nas suas obras dedicadas ao público infantil, inclusive na 

obra em análise neste artigo, Ou isto ou aquilo. 

Segundo Sandroni (1999, p. 3), Ou isto ou aquilo trata: 

 

[...] de um trabalho em que Cecília pôs toda sua alma de poeta ao alcance da criança. Cada um 

dos pequenos poemas é pleno de sensibilidade e humor, vazados em linguagem de grande 

simplicidade. Deixando vir à tona a criança que nunca deixou de ser, fala de temas que lhe são 

próximos, de objetos de seu mundo doméstico, da natureza que a cerca. E brinca com as palavras do 

jeito que a criança faz. 

 

Na sua 1.ª edição, em 1964, pela Editora Giroflê/SP, o livro contava somente com 20 

poemas. Na 2.ª e 3.ª edições, respectivamente pelas Editoras Melhoramentos/SP e Civilização 

Brasileira/RJ, ambas em convênio com o Instituto Nacional do Livro (INL), aumentou-se o 

número de poemas para 56. E, em virtude de o poema “Figurinhas” ser subdividido em 

“Figurinhas I” e “Figurinhas II”, a 4.ª e 5.ª edições, pela Editora Nova Fronteira/RJ, contam com 

57 poemas. 

Algumas edições tiveram reimpressões, sendo que o livro que foi utilizado para a análise 

deste artigo é do ano 1999 e é a 23.ª reimpressão da edição de 1990, publicada pela Editora Nova 

Fronteira/RJ. O livro tem formato menor do que a anterior, lançada também pela Nova 

Fronteira/RJ, em 1987, com 155 páginas. A edição escolhida tem o número de páginas reduzidas 

a 72 e mantém o mesmo número de poemas da edição anterior, 57, com formato de 23 x 16 cm. 

Os títulos dos poemas estão em caixa alta e alinhados à esquerda. Os poemas estão em 

itálico e também alinhados à esquerda. Apesar disto, tanto os títulos como os poemas, estão 
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apresentados na maior parte do livro, no centro das páginas. As ilustrações, que são de Beatriz 

Berman, com desenhos em tons pastéis, são vinhetas177, nos cantos, nas margens superiores, 

inferiores ou laterais, contornando totalmente o texto ou formando molduras em forma de “L”, 

“U”, ou “U” em posição invertida. 

O poema analisado, Ou isto ou aquilo, é o poema que encerra o livro, por isso e por possuir 

o mesmo título do livro, é considerado o poema-síntese da obra. Encontra-se à página 72 (que não 

aparece numerada), tem o título em caixa alta, e as ilustrações representam figuras típicas da 

infância: o doce de brigadeiro, dominó, moedas, anéis, etc. 

 

Ou isto ou aquilo 

 

Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva! 

Ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva! 

Quem sobe nos ares não fica no chão, quem fica no chão não sobe nos ares. 

É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares! 

Ou guardo o dinheiro e não compro o doce, ou compro o doce e gasto o dinheiro. 

Ou isto ou aquilo: ou isto ou aquilo... e vivo escolhendo o dia inteiro! 

Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. 

Mas não consegui entender ainda qual é melhor: se é isto ou aquilo. 

 

Ou isto ou aquilo é composto de 16 versos, distribuídos em 8 estrofes de igual extensão: 

dois versos em cada estrofe. A primeira estrofe ou primeiro dístico, apresenta o problema do 

clima, mostrando que é impossível se ter chuva e sol ao mesmo tempo. Essa oposição climática 

chuva/sol vem configurada pelo pronome “se”, que acentua a indeterminação entre “ou isto ou 

aquilo”: “Ou se tem chuva e não se tem sol/Ou se tem sol e não se tem chuva!” 

Observa-se também a repetição do primeiro verso no segundo, ocorrendo apenas a inversão 

das palavras que caracterizam o clima: chuva/sol: “Ou se tem 

........ e não se tem.....,/Ou se tem........ e não se tem.....!”. 

Na segunda estrofe, apresenta-se o problema de espaço, pois o “[...] segundo dístico 

focaliza o espaço, glosando o princípio de que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar” 

(CAMARGO, 1998, p. 133). Para a criança, é difícil conceber que duas coisas não podem estar 

no mesmo lugar ao mesmo tempo. É a poeta, novamente uma professora, preocupada em ensinar 

à criança questões importantes. “Ou se calça a luva e não se põe o anel,/Ou se põe o anel e não se 

calça a luva!”. Note-se que há, novamente, a repetição de uma estrutura básica entre o primeiro e 

o segundo verso, como que para reforçar a questão da escolha: “Ou se......... e não se.........,/Ou 

se......... e não se.........!”. 

Ao utilizar-se de palavras como “luva” e “anel”, a autora procura enfatizar esse princípio 

de que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, ao mesmo tempo, pois, para se 

usar o anel tem-se que tirar a luva e, para se usar a luva, tira-se o anel. 

A terceira estrofe começa a abordar, além das questões de espaço novamente, a questão das 

escolhas para a vida, pois quem não faz nada para mudar a sua, sempre vai ficar na mesmice. A 

professora/poeta começa a mostrar à criança que ela tem que escolher, optar por um desses 

                                                 
177 “Vinheta é uma ilustração pequena, até cerca de ¼ do tamanho da página. Do francês vignette, ‘pequena 

vinha’, estes ornamentos representavam, na origem, cachos e folhas da videira, símbolo da abundância.” 

(CAMARGO, 1995, p. 16). 
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lugares, renunciando ao outro: “É uma grande pena que não se possa/estar ao mesmo tempo nos 

dois lugares!”. 

Observe-se como, nas duas primeiras estrofes, faz-se uso do ponto de exclamação para 

terminar o verso, como que para mostrar uma indignação, esperando que de repente algo possa 

ser mudado. A terceira estrofe encerra-se com um ponto final: propondo a conclusão de que 

realmente só se pode ter isto ou aquilo. A quarta estrofe volta a se encerrar com um ponto de 

exclamação, porém, com uma mudança de sentido. Não mais como indignação, mas com uma 

certa resignação perante os limites do ser humano. Nas três estrofes iniciais, utilizam-se verbos 

na terceira pessoa; a partir dessa quarta estrofe, muda-se o tom e passa- se para a primeira pessoa, 

num processo que sugere intensificação dos sentimentos. Primeiramente, são apresentados os 

fatos e depois, um desabafo, mostrando a angústia de não se conseguir realizar duas coisas ao 

mesmo tempo. 

A partir desse momento, inicia-se a segunda parte do poema, em que o eu- lírico acentua a 

voz infantil. Na quinta estrofe, volta-se a tratar das difíceis opções, mas na voz da criança: “Ou 

guardo o dinheiro e não compro o doce,/ou compro o doce e gasto o dinheiro.” O gosto pelo doce 

é típico na criança. O adulto não hesitaria em fazer uma opção nesse nível, já a criança, sim. Por 

isso, torna-se tão difícil a escolha... como optar entre uma coisa boa que é o doce e outra também 

interessante que é o dinheiro? Tanto é difícil fazer essa opção que, na estrofe seguinte, a voz 

infantil sugere desabafo e impaciência: “Ou isto ou aquilo: ou isto ou aquilo.../e vivo escolhendo 

o dia inteiro!”. 

Essa impaciência é reiterada pela repetição de “ou isto ou aquilo”, acentuada pelo uso das 

reticências e pela volta do ponto de exclamação ao final do verso. O segundo verso dessa estrofe, 

marcado por uma hipérbole, é tão forte que é possível imaginar-se claramente a expressão de 

inconformismo no rosto da criança. 

Na penúltima estrofe, voltam as escolhas e indecisões: “Não sei se brinco, não sei se 

estudo,/Se saio correndo ou fico tranquilo.” A criança já está cansada de ficar o dia todo 

escolhendo, como afirma o eu-lírico na estrofe anterior, e começa a mostrar uma impaciência 

maior, acentuada pela repetição da expressão “não sei se”. Por outro lado, na estrofe final, parece 

haver uma resignação por parte do eu-lírico, que acaba por se conformar com esse mundo de 

escolhas em que vive e, a partir desse momento, formulou-se a indecisão final: “Mas não consegui 

entender ainda/qual é melhor: se é isto ou aquilo.” 

Como saber o que é melhor passa a ser a principal preocupação. O mundo é assim mesmo; 

não há como mudá-lo. E nesse ponto o poema encerra-se, mostrando que as escolhas continuam 

e que não é possível enumerá-las todas. Cada um vai vivendo com as suas escolhas. 

O poema todo é construído a partir de oposições inconciliáveis, como mostram algumas 

construções do poema, tais como: chuva/sol, ares/chão, guardo/compro, isto/aquilo, 

brinco/estudo, correndo/tranquilo. 

Uma dessas principais oposições parece estar na terceira estrofe, e é a questão de ficar no 

chão ou subir aos ares. Ao trabalhar a questão do sonho e da realidade e “[...] dar configuração 

verbal às perplexidades e impasses da condição humana”, a poesia de Meireles “tece seu espaço” 

(LAJOLO e ZILBERMAN, 1985, p. 152). Nas duas estrofes anteriores, tem-se o ponto de 

exclamação para terminar os versos e, nessa, tem-se o ponto final, mostrando que é assim mesmo, 

que não existe outra possibilidade. Tem-se que optar sempre por uma coisa ou outra.É interessante 

notar que esse é o poema que encerra o livro, em todas as suas edições, como que a reforçar a 

questão: é isto ou aquilo; é necessário fazer uma escolha e fazer uma escolha é também renunciar 

a algo. 



 

 

P
ág

in
a8

4
6

 

Por fim, pode-se dizer que Ou isto ou aquilo mostra os conflitos vividos na infância. Pode-

se afirmar que é a criança fazendo uma opção: ou permanecer no mundo infantil ou sair em busca 

do mundo adulto. Todo o poema traz essa questão para a criança: é isto ou aquilo. Não há um 

meio termo no qual ela possa se refugiar. Qualquer caminho pelo qual ela optar consequentemente 

a fará perder o outro. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este artigo, fruto da dissertação de mestrado intitulada Um estudo sobre poemas de “Ou 

isto ou aquilo” de Cecília Meireles, foi marcado pelas leituras e reflexões dos textos relacionados 

ao gênero e aos poemas presentes no livro analisado. Dessas leituras, pode-se compreender que, 

apesar de todos os avanços que a literatura infantil vem fazendo, tanto na produção de textos para 

crianças e jovens como nos estudos críticos a respeito dela, ainda se tem um longo caminho a 

percorrer. E que, ao empreender um estudo sobre este gênero tem que se ter a consciência da 

necessidade de se buscar aspectos que permitam a sua melhor compreensão. 

Se a literatura infantil, de modo geral, tem dificuldades em se firmar, mais ainda a poesia 

infantil, que vem sendo usada, frequentemente, para a transmissão de valores morais. Cecília 

Meireles, talvez por sua condição de educadora, e até porque também escreveu sobre o gênero, o 

que já é um indicador de seu trabalho, é um dos poetas que consegue romper esses paradigmas 

morais que envolvem a poesia destinada a crianças, preocupando-se com a necessidade de uma 

conciliação entre o caráter estético e o caráter formativo. 

Outro aspecto importante de Cecília Meireles é o fato de que, como educadora e escritora, 

sua obra está diretamente vinculada ao período em que ela viveu e as causas que defendeu em 

prol de uma educação de mais qualidade. Um dos fatos que comprovam esta afirmação é a de que 

ela é responsável pela criação da primeira Biblioteca Infantil no país, o que mostra sua extrema 

preocupação com o público infantil. Essa visão de educadora de Cecília Meireles permite ver, nos 

seus poemas, a própria educadora primando pela simplicidade e pelo ludismo, na recriação de 

significados ligados ao mundo infantil sem perder de vista a elegância e a correção de linguagem. 

Percebe-se sempre, por trás da poeta, a figura da educadora, e por isso não se pode perder 

de vista todo o caminho trilhado por ela na sua vida pessoal, como professora, educadora sempre 

atuante na sociedade de sua época e nem deixar de lado também o próprio caminho da literatura 

infantil que sempre se fez com muitas agruras. 

Evidencia-se, por fim, que a escritora/educadora faz poesia brincando com as palavras, 

buscando sempre a ludicidade, procurando trazer para o leitor, prazer ao ler. Dessa forma, a 

criança acaba aprendendo também a fruição estética da poesia. E, nessa união da estética com o 

desejo de educar, está presente este duplo caminho que Cecília sempre percorreu: a poesia e a 

educação – juntas – não inconciliáveis como a escolha de isto ou aquilo, mas conciliáveis na busca 

de uma educação que não se esquece do prazer. 
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Resumo: O presente estudo se propõe a analisar e discutir os resultados iniciais alcançados 

a partir da realização do projeto de extensão intitulado Saúde e Infância cuja proposta 

envolve a atuação de acadêmicos do curso de Letras da FACOS/CNEC como contadores de 

história e mediadores de leitura para um grupo de crianças de educação infantil da rede 

municipal de Osório-RS atendido por estudantes da área da saúde. A contação de histórias, 

enquanto construção de práticas significativas de leitura, ativa o conhecimento de mundo 

da criança e o ressignifica ao colocá-la diante de novas experiências, situações e narrativas. 

Já é lugar comum falar que a contação de histórias é uma forma de promover a leitura e de 

formar leitores, inúmeros são os estudos e pesquisa nessa área comprovando a eficácia da 

atividade. Partindo dessa premissa, a primeira etapa do nosso projeto voltou-se para a 

preparação e formação dos alunos para a atividade de contação e mediação de leitura 

através de discussões conceituais, leituras de textos, pesquisa, oficinas práticas, análise e 

seleção de narrativas infantis. A fundamentação teórica e prática sobre a atividade de 

contação utilizada nos encontros foi embasada principalmente nos estudos de 

ABRAMOVICH (1997), BUSATTO (2001), DOHME (2011), SISTO (2012). Foram 

discutidos também com o grupo estudos pertinentes como ZILBERMAN (2003), DINORAH 

(2005), YUNES E PONDÉ (1988), BARCELLOS E NEVES (1995), BAMBERGER (1997), 

AGUIAR (2001) entre outros. Os resultados desse estudo, embora parciais, têm apontado a 

necessidade de ampliar as discussões e as atividades práticas sobre contação e mediação de 

leitura entre os acadêmicos da instituição que participam do projeto. 

Palavras-chave: Narrativas. Contação. Mediação. Leitura.  

 

INTRODUÇÃO 

 

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 descoberta e de compreensão do mundo... (Fanny Abramovich) 

 

A leitura é, inegavelmente, um aspecto importante para a construção do conhecimento e 

para o desenvolvimento intelectual, ético e estético do ser humano. A escola, dentre outras 

funções, assume o compromisso com a formação do leitor e se constitui em espaço privilegiado 

de acesso à leitura. Em razão disso, é fundamental que a escola proporcione o contato com a 

literatura, que crie oportunidades para o desenvolvimento do gosto pela leitura, através de práticas 

diversificadas e de textos significativos. 

Já nos dizia Drummond: “A leitura é uma fonte inesgotável de prazer, mas por incrível que 

pareça, a quase totalidade, não sente esta sede”. Por isso, é preciso desenvolver o hábito da leitura 

desde muito cedo na vida das crianças, pois, uma vez estabelecido esse elo, dificilmente ele será 

desfeito. Regina Zilberman (2003, p.16) afirma que “[...] 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.” Sendo assim, a escola precisa construir um ambiente de leitura, já que muitas crianças 

mailto:profa.priscillaferreira@gmail.com
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não vivenciam esse estímulo em casa e, ao sentirem-se entusiasmadas com essa prática na escola, 

podem estendê-la a sua casa, a sua família. 

O contato da criança com o livro, com histórias orais e escritas deve iniciar muito cedo, 

antes mesmo que ela esteja alfabetizada, pois, embora ela ainda não domine o código escrito, ela 

é capaz de compreender e participar das narrativas, ler, a seu modo, por meio da leitura de um 

adulto, folheando e observando as imagens. Se queremos formar leitores de literatura, devemos 

proporcionar às crianças contato com textos literários, seja através de contação de histórias ou de 

mediação de leitura (usando o livro como suporte para a narração). O importante é proporcionar 

ao público infantil, desde cedo, o contato com diferentes narrativas. 

A contação de histórias, ao envolver diferentes linguagens, como a música, a sonoridade 

da narrativa, a imagem, os gestos, constrói um espaço de interação entre os parceiros: o contador 

e seu público (PATRINI, 2005). Assim, considerando a importância do desenvolvimento do 

imaginário e da vivência de múltiplas histórias como suporte para o desenvolvimento cognitivo e 

psicolinguístico das crianças, uma proposta de mediação de leitura deve contemplar diversas 

ações e etapas que vão desde a exploração do acervo, contextualização da obra, levantamento de 

hipóteses até o desenvolvimento de estratégias de leitura, como antecipações e inferências. Entra 

em jogo, portanto, a competência do mediador a quem cabe a tarefa de atrair, convencer as 

crianças para os prazeres da leitura através de técnicas variadas e da exploração de variados 

sentidos (PERROTI, 1990). 

 

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E MEDIAÇÃO DE LEITURA: O INÍCIO DE UM PROJETO 

 

Os acadêmicos do curso de Letras da FACOS/CNEC foram convidados a fazer parte do 

projeto de extensão intitulado Saúde e Infância cuja proposta envolve o atendimento de estudantes 

da área da saúde a um grupo de crianças de uma escola infantil da rede municipal da periferia de 

Osório-RS. Nesta proposta, os discentes de Letras atuariam como contadores de história e 

mediadores de leitura para esse público, proporcionando a essas crianças maior contato com 

textos literários. Para integrar o projeto, os acadêmicos tiveram de participar, inicialmente, de 

encontros de estudos, formação e preparação para a execução das atividades, visto que as ações 

de mediação de leitura vão muito além do trabalho com a linguagem. Ao atribuir sentidos ao 

texto, a criança reelabora suas dramáticas pessoais e amplia sua compreensão de mundo. 

 

Contar ou ler histórias para as crianças possibilita suscitar o imaginário infantil, responder 

perguntas, encontrar e criar novas ideias, estimular o intelecto, descobrir o mundo imenso dos 

conflitos, das dificuldades, dos impasses, das soluções. É ouvindo histórias que se pode sentir 

emoções como: raiva, tristeza, irritação, pavor, alegria, medo, angustia, insegurança e viver 

profundamente tudo que as narrativas provocam e suscitam em quem as ouve ou as lê, com toda a 

significância e verdade que cada uma delas faz ou não brotar. Contar e ler histórias implica também 

em desenvolver todo o potencial crítico da criança, pois através da audição de histórias a criança 

é levada a pensar, questionar e duvidar, estimulando desta forma o seu senso crítico. (SILVEIRA, 

2008, p.26). 

 

Mas engana-se quem pensa que contar ou ler histórias para as crianças é uma tarefa fácil. 

É preciso estudo e preparação; é necessário saber como contar uma história, até mesmo porque o 

público infantil é muito exigente. Se as crianças não gostam da história ou não se sentem 

seduzidas pela forma de narrar, elas não disfarçam e também não prestam atenção. Ou seja, não 

basta escolher uma história, decorá-la e pronto, assim como não adianta pegar um livro qualquer 

e lê- lo, sem antes se apropriar do texto. Autores como ABRAMOVICH (1997), BUSATTO 

(2001), DOHME (2011), SISTO (2012) são unânimes quando falam da importância dos 

preparativos para a contação. 
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A FORMAÇÃO DE CONTADORES DE HISTÓRIA E MEDIADORES DE LEITURA 

 

Antes mesmo de realizar a seleção dos alunos que participariam do projeto de extensão, 

percebeu-se a necessidade de capacitá-los na arte de contar histórias. Assim, os primeiros 

encontros foram voltados à leitura e discussão de textos teóricos. Optou-se por aprofundar os 

conceitos de mediação e contação e, para fins práticos, o termo mediação foi concebido como 

referindo-se a práticas pedagógicas associadas ao objeto livro, ou seja, voltadas à leitura fiel do 

texto escrito, e contação entendida como a prática da narração de histórias sem a palavra 

escrita como suporte. Há, portanto, o entendimento de que ler e contar histórias são ações 

diferentes, mesmo que ambas estejam ligadas à formação de leitores e expressem toda a força e o 

poder da palavra 

 

[...] instigando a imaginação, é tão grande que a criança e o narrador caminham, de mãos dadas 

com o autor, através do enredo, unidos na mesma vibração de afetividade e de sensibilidade, 

subtraindo-se do ambiente real e penetrando no mundo da fantasia onde, por meio da catarse, 

muitos dos seus questionamentos íntimos são solucionados pela fusão 

ouvinte/narrador/personagem. (BARCELLOS, 1995, p.11). 

 

A figura do contador nos remete “àquela figura ancestral, que, ao redor do fogo, ou ao pé 

da cama, contava histórias para quem quisesse ouvir, narrava contos do seu povo, àquilo que havia 

sido gravado através da oralidade.” (BUSATTO, 2011). 

Contar histórias é uma arte e, para contá-las, é preciso envolver os ouvintes, saber se 

expressar e além de tudo saber narrar. Cada contador narra a história do seu modo, por isso é 

preciso não só aprender técnicas como apropriar- se das histórias, para só então narrá-las (e 

encantar as plateias). Contar histórias requer certas habilidades, como, por exemplo, gosto pela 

leitura e capacidade de estabelecer empatia com os ouvintes. 

Se contar histórias é uma arte, o contador pode ser considerado um artista, e segundo o 

escritor, ilustrador e contador de histórias Celso Sisto (2012, p. 11), “possui competências 

conceituais e técnicas específicas para que sua arte seja expressa e vivida pelo público ouvinte”. 

Para que essa interação entre contador e ouvintes ocorra, o artista precisa usar sua percepção, suas 

emoções, suas ideias. 

 

Mas é também a atribuição de significados, tanto pelo artista, quanto pelo público que vai fazer 

daquele objeto uma obra de arte. E essa atribuição também é um treino, também se cria, se forma, 

se forja, se desenvolve. (SISTO, 2012). 

 

Contar histórias é arte performática, é preciso fazer uso de voz, corpo e gesto. Além disso, 

o contador de histórias só pode falar num momento exato, marcado pelo presente da sua fala, por 

isso a performance faz parte do instante da enunciação. Para Paul Zumthor (1993, p. 61), a 

performance “refere-se a um momento tomado como presente. A palavra significa a presença 

concreta de participantes nesse ato de maneira imediata” Em seu estudo sobre a arte de contar 

histórias, Edy Simone del Grossi afirma que a força do narrador oral residiria na sua capacidade 

de ordenar o mundo através de suas histórias. Isso significa dizer que 

 

[...] sua voz, seu gesto, sua expressão intensificam o momento vivido. Os contadores prendem a 

atenção de seu público, levando- o ao mundo conhecido e desconhecido. A atuação, a performance 

do contador, tem que ser de grande intensidade, com certa essência de verdade, na qual se reflete 

a imagem humana inclusive com suas imperfeições e sentimentos. (GROSSI, 2016, p.22). 
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Para obter sucesso na contação de histórias ou mediação de leitura, antes de mais nada, é 

preciso entrega e dedicação. Nenhum dos participantes do projeto de extensão tinha experiência 

na arte de narrar, mas demonstraram vontade e interesse em aprender. Para a realização dos 

encontros com enfoque nas atividades práticas foram selecionados quatro autores fundamentais: 

ABRAMOVICH (1997), BUSATTO (2001), DOHME (2011), SISTO (2012). 

 

UM OLHAR SOBRE A PRÁTICA DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS 

 

Antes de analisar os títulos e definir os textos a serem narrados, é importante que os 

contadores (no caso, futuros contadores) avaliem o público a que se destinam essas histórias. Para 

que a contação tenha sucesso e seja prazerosa aos ouvintes, é necessário que o texto esteja de 

acordo com o interesse e a faixa etária do público. 

 
Nem toda a história vem no livro pronta para ser contada. A linguagem escrita, por mais simples 

e acessível, ainda requer a adaptação verbal que facilite sua compreensão e a torne mais dinâmica, 

mais comunicativa. Naturalmente, é necessário fazer uma seleção inicial, levando em conta, entre 

outros fatores, o ponto de vista literário, o interesse do ouvinte, sua faixa etária, suas condições 

socioeconômicas. (COELHO, 1991, apud BARCELLOS e NEVES, 1995, p.21). 

 

No livro A hora do conto: da fantasia ao prazer de ler (1995), as pesquisadoras 

BARCELLOS e NEVES apresentam dois quadros de interesses de acordo com a faixa etária das 

crianças. Na obra A criança e o livro (SANDRINI e MACHADO, 1986), é possível encontrar 

também dicas de textos para as diferentes fases de desenvolvimento da criança (do nascimento 

aos dois anos, dos dois aos três, dos três ao cinco) e ainda dicas práticas de como escolher obras 

destinadas ao público infantil. Vania Dohme (2011) destaca que é importante que o contador 

conheça e estude o mundo a que pertencem as crianças (em sua obra, também encontramos 

orientações a respeito dos assuntos preferidos de acordo com cada faixa etária). 

O sucesso na atividade de contação de história pode ser associado a três fatores: as 

habilidades do narrador; a preparação do ambiente e a preparação dos ouvintes (BARCELLOS; 

NEVES, 1995). Antes de iniciar a narração, é indicado conversar informalmente com o público 

para evitar interrupções durante a história; além disso, o público deve estar em círculo, o lugar 

deve ser calmo e permitir que as pessoas fiquem bem acomodadas; é importante que o horário 

também seja observado, não é conveniente que seja logo após as refeições, pois o sono pode ser 

incontrolável. Outra observação recorrente sobre como obter sucesso na hora da contação é a 

segurança e a naturalidade do contador, que deve estar entrosado com o assunto, dominar a técnica 

e estar preparado para contá-la (DOHME, 2011). 

É preciso que o contador se aproprie do texto que vai narrar para que conquiste sua plateia. 

Para Celso Sisto (2012, p.21) “o contador de história não pode ser nunca um repetidor mecânico 

do texto que ele escolhe contar”. É necessário, também de acordo com Celso Sisto, que o narrador 

esteja disposto a criar uma cumplicidade entre a história e o ouvinte, para que este se envolva e 

participe da trama. Antes de sensibilizar o público, o conto precisa sensibilizar o contador 

(BUSATTO, 2011). Para isso, é necessário que haja 

 

[...] identificação entre conto e contador, para que este possa conduzir a narrativa da melhor forma. 

Cada contador coloca nas histórias um pouco de sua personalidade, priorizando passagens que, de 

alguma forma, dialogam mais com seu íntimo. É essa identificação entre o conto e seu contador 

que faz a diferença, pois dessa integração dependerá o sucesso da performance. (TETTAMANZY, 

2008). 
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Vania Dohme (2011), em seu guia para desenvolver habilidades e obter sucesso na 

apresentação de uma história, traz inúmeras dicas importantes para quem pretende se iniciar na 

atividade. Como usar melhor a voz, um recurso fundamental nas narrações, é tema recorrente nos 

manuais de contação de história, afinal, é preciso ter uma boa dicção, falar em um tom de voz que 

todos escutem (nem muito baixo, nem alto demais), adequar o ritmo da fala, usar diferentes 

tonalidades, ou seja, variar do grave ao agudo, de acordo com a fala dos personagens e atentar 

para o vocabulário do texto; se o público, principalmente o infantil, não compreender o que está 

sendo narrado, perderá o interesse. 

Contar histórias não é uma tarefa fácil, como podemos observar, e “se quisermos que a 

narrativa atinja toda a sua potencialidade devemos, sim, narrar com o coração, o que implica estar 

internamente disponível para isso” (DOHME, 2011, p.47). Outra observação importante é que 

narrar não é interpretar, dramaturgia e narração se aproximam, mas são artes diferentes. “Sugerir: 

eis o trunfo do conto. Ele não entrega nada pronto à criança, ao contrário, deixa que ela crie 

personagens, cenários, situações, segundo seus referenciais.” (BUSATTO, 2011, p.53). Neste 

sentido, 

 

narrar demanda um trabalho investigativo, estudo e treino. Inicialmente é necessário que você sinta 

o conto com suas intenções, que o aprenda através do seu simbolismo, e só então passe para uma 

análise das possibilidades que ele apresenta. Em seguida uma nova fase do seu trabalho: memorizar 

o texto (não decorar o texto), descoberta das imagens verbais, sonoras e corporais. As imagens são 

fortes aliadas no processo de memorização. (BUSATTO, 2011, p.58). 

 

Maria Dinorah (1995) corrobora com a afirmação de que contar histórias é uma arte e que 

nem todos nascem com esse dom, portanto, é preciso treinamento para transmitir com segurança 

e entusiasmo textos para as crianças. Na sua obra O livro infantil e a formação do leitor, Dinorah 

enumera dicas de Maria Antonieta Cunha – como ela mesmo descreve “uma mineira com uma 

vida dedicada à causa dos livros para crianças” – para uma boa contação de história (e que 

poderíamos adaptar para a mediação de leitura): 

 

- acreditar na realidade da ficção, 

- ser natural e discreto, 

- evitar adaptações, lendo o que está escrito no livro, 

- não fugir das palavras difíceis, 

- não explicar demais, 

- lembrar que toda a história é um ponto de encontro, 

- lembrar que toda história é um ponto de partida para outras atividades, 

- a moral da história é nenhuma, ou melhor, várias. Quem descobre é a criança. (DINORAH, 1995, 

p.51). 

 

Para as ações de mediação de leitura, ou seja, quando se lê uma história para as crianças, 

não se pode simplesmente pegar aleatoriamente um livro na estante, pois, no decorrer da leitura, 

o contador pode demonstrar que não está familiarizado com uma ou outra palavra, empacar na 

pronúncia de algum personagem, fazer as pausas nos lugares errados (ABRAMOVICH, 1997). É 

importante transmitir confiança e motivar a atenção do público, tanto nos eventos de contação 

quanto nos de mediação. As duas ações exigem preparação prévia e apropriação das narrativas, 

por isso mesmo se justifica a preocupação com a formação dos contadores, para que o projeto 

tenha sucesso no seu objetivo final: formar leitores de literatura. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta, a partir da participação dos acadêmicos no projeto, é possibilitar que os 

contadores, no processo de formação, se apropriem de diferentes técnicas de contação de história 

e as utilizem, que realizem também mediação de leitura a partir de livros disponíveis na escola 

em que serão realizadas as atividades. As dicas de como proceder para prender a atenção do 

público e obter sucesso com as narrativas são várias. Em alguns pontos, os autores são unânimes 

(como atenção ao espaço onde ocorrerá a contação ou leitura dos textos, o ritmo do narrador, o 

uso da voz e do corpo, a escolha da narrativa). Nosso objetivo é justamente que o grupo tome 

conhecimento das diferentes técnicas e realize as atividades propostas pelos autores. Cada 

contador deverá descobrir como realizar a tarefa de modo convincente para conquistar o público 

infantil. 

Tendo em vista que o projeto encontra-se em seu estágio inicial de levantamento 

bibliográfico, estudos de textos e formação de contadores, ainda não temos resultados práticos 

para apresentar, mas a caminhada já percorrida aponta para ações que promoverão maior interesse 

das crianças pelos livros, além de proporcionar o desenvolvimento da oralidade e da criatividade 

no público infantil. 
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Resumo: Nas últimas décadas, o conceito de letramento vem ganhando cada vez mais 

visibilidade e vem perpassando vários espaços da sociedade: está cada vez mais presente no 

discurso dos professores, nos documentos oficiais de instituições escolares, em artigos e 

dossiês de revistas especializadas e pedagógicas, em avaliações nacionais e internacionais 

de leitura e de escrita. O conceito de alfabetização, no sentido da aquisição do código 

escrito, por si só, já não basta. Por isso, fala-se cada vez mais em alfabetizar letrando. O 

presente estudo constitui parte de uma pesquisa de mestrado que teve como objetivo geral 

investigar e ampliar o diálogo sobre o que muda efetivamente na prática pedagógica e na 

sala de aula quando se passa a falar em alfabetizar letrando. Os referenciais teóricos do 

trabalho foram os estudos sobre alfabetização e letramento(s), fundamentados e 

desenvolvidos por pesquisadores da área, tais como Brian STREET e Magda SOARES. 

Também nos fundamentamos nos estudos consecutivos ao desenvolvimento das diferentes 

formas de letramento, 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. A 

investigação, vinculada à linha de pesquisa Instituição Escolar, Formação e Profissão 

Docente, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Ouro 

Preto, baseou-se na metodologia qualitativa, com um estudo de caso realizado por meio de 

observação de sala de aula e entrevistas semiestruturadas com professora, alunos e pais, 

numa escola de Ensino Fundamental da periferia da cidade de Ouro Preto – Minas Gerais. 

Os resultados apontaram para a eficiência de práticas situadas de letramento literário, que 

consistem o eixo do alfabetizar letrando na turma observada, formando uma comunidade de 

leitores ativos e autônomos. 

Palavras-chave: Alfabetização. Letramento Literário. Prática Pedagógica. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas vários aspectos têm influenciado o ensino de leitura e escrita, 

principalmente nas séries iniciais, contribuindo para novas propostas pedagógicas: o uso de novas 

tecnologias digitais de informação e comunicação, os avanços teóricos na área de alfabetização e 

letramento e as mudanças culturais, sociais e políticas ocorridas na contemporaneidade. 

Uma das mudanças mais recentes no campo das políticas públicas para a educação no Brasil 

foi inserir crianças de seis anos no primeiro ano do Ensino Fundamental, o que se caracterizou 

como uma conquista no campo do direito à educação. Por isso, as práticas pedagógicas dos anos 

iniciais devem ser repensadas, garantindo a todas as crianças brasileiras com essa faixa etária o 

direito a uma educação pública que, mais do que garantir acesso, tem o dever de assegurar a 

permanência e a aprendizagem de qualidade. 

Uma das grandes preocupações que surge a partir do Ensino Fundamental de Nove Anos 

diz respeito aos processos de alfabetização e letramento. Essa preocupação realmente é 

necessária, tanto por parte dos pesquisadores quanto do sistema escolar, porque o grande desafio 
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da educação brasileira é superar o baixo desempenho dos alunos na leitura e escrita. O 

enfrentamento desse desafio engloba um conjunto de condições e fatores, entre eles a organização 

das práticas pedagógicas do primeiro ano dessa etapa de ensino. As orientações pedagógicas do 

MEC para o 1º ano dizem que é necessário organizar situações didáticas específicas e dirigidas à 

apropriação da leitura e escrita, além de envolver os alunos em práticas e usos sociais da língua. 

Segundo essas orientações, os processos de alfabetização e letramento devem ser trabalhados 

conjuntamente, ou seja, é preciso alfabetizar e letrar. 

O presente artigo é resultado de uma pesquisa de Mestrado, de abordagem qualitativa, que 

utilizou o estudo de caso como procedimento e foi realizada em uma escola pública do município 

de Ouro Preto - MG. Metodologicamente, este estudo desenvolveu-se por meio da observação da 

sala de aula de uma turma de seis anos e de entrevistas semiestruturadas realizadas com a 

professora participante, seis pais e seis alunos da turma pesquisada 

Nossos referenciais teóricos basearam-se nos estudos sobre alfabetização e letramento(s), 

fundamentados e desenvolvidos por pesquisadores da área, tais como Brian Street e Magda 

Soares. Também nos fundamentamos nos estudos consecutivos ao desenvolvimento das 

diferentes formas de letramento, como o conceito de letramento literário, que vem sendo estudado 

por pesquisadores como Graça Paulino, Aparecida Paiva, Rildo Cosson, Hércules Corrêa e Zélia 

Versiani Machado, além da pedagogia dos multiletramentos pesquisada por Roxane Rojo. 

Na turma pesquisada, variadas práticas e eventos de letramentos foram observados e neste 

texto enfatizaremos o letramento literário. No processo alfabetizador, é imprescindível a análise 

de aspectos relevantes às práticas de letramento e alfabetização desenvolvidas em turmas do 1º 

ano do Ensino Fundamental de Nove Anos, pois alfabetizar letrando é proporcionar espaços 

críticos voltados para a leitura e escrita. 

 

OS PROCESSOS DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

 

Segundo o dicionário Houaiss de Língua Portuguesa, alfabetização significa: “ato ou efeito 

de alfabetizar e ensinar as primeiras letras”. O conceito de alfabetização para Paulo Freire tem 

um significado mais abrangente, na medida em que vai além do domínio do código escrito, pois 

enquanto prática discursiva, “constitui-se como um importante instrumento de resgate da 

cidadania e reforça o engajamento do cidadão nos movimentos sociais que lutam pela melhoria 

da qualidade de vida e pela transformação social.” (Freire, 1991, p.68). 

Ele defendia a ideia de que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, fundamentando-

se na antropologia: o ser humano, muito antes de inventar códigos lingüísticos, já lia o seu mundo. 

Soares (2005) indica Paulo Freire como um precursor do conceito de letramento, mesmo sem usar 

tal denominação, uma vez que preconiza o sentido amplo da alfabetização: ir além do domínio do 

código escrito, com estrita ligação à democratização da cultura. 

Conforme Soares (2008), a alfabetização é o processo pelo qual se adquire o domínio de 

um código lingüístico, ou seja, é um conjunto de técnicas adquiridas para exercer o uso da leitura 

e da escrita. Trata-se de uma ação de decodificar o alfabeto e representar o som reconhecendo seu 

símbolo gráfico. Já o Letramento é “o estado ou condição de indivíduos ou de grupos sociais de 

sociedades letradas que exercem efetivamente as práticas sociais de leitura e de escrita, 

participam competentemente de eventos de letramento”. 

Embora distintos, esses dois fenômenos não se dissociam, ocorrem simultaneamente. É 

preciso alfabetizar letrando, ou seja, ensinar a ler e escrever por meio de práticas sociais reais. 

Segundo Soares (2003, p. 15): 
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Dissociar alfabetização e letramento é um equívoco porque, no quadro das atuais concepções 

psicológicas, linguísticas e psicolinguísticas de leitura e escrita, a entrada da criança (e também do 

adulto analfabeto) no mundo da escrita se dá simultaneamente por esses dois processos: pela 

aquisição do sistema convencional de escrita – a alfabetização, e pelo desenvolvimento de 

habilidades de uso desse sistema em atividades de leitura e escrita, nas práticas sociais que 

envolvem a língua escrita – o letramento. Não são processos independentes, mas interdependentes, 

e indissociáveis: a alfabetização se desenvolve no contexto de e por meio de práticas sociais de 

leitura e de escrita, isto é, através de atividade de letramento, e este, por sua vez, só pode 

desenvolver-se no contexto da e por meio da aprendizagem das relações fonema-grafema, isto é, 

em dependência da alfabetização (SOARES, 2003, p.15). 

 

Além disso, o letramento implica a apropriação da escrita e sua utilização nas diversas 

práticas, extrapolando o processo inicial de aquisição do código alfabético, que constitui uma 

especificidade da alfabetização, bem como considerando as práticas vivenciadas cotidianamente 

nos contextos culturais. Desse modo, para Soares, é preferível conservar ambos os termos, 

enfatizando a distinção entre eles através das várias facetas de cada um: para o letramento, a 

imersão das crianças na cultura escrita, a participação em experiências variadas com a leitura e 

escrita, o conhecimento, e a interação com diferentes tipos de gêneros de material escrito; para a 

alfabetização, a consciência fonológica e fonêmica, a identificação das relações fonema-grafema. 

Considerando-se que os alunos do 1º ano de escolarização obrigatória vivem numa 

sociedade letrada, em que a língua escrita está presente de maneira visível e marcante nas 

atividades cotidianas, inevitavelmente eles terão contato com textos escritos e formularão 

hipóteses sobre sua utilidade, seu funcionamento, sua configuração. Pode-se dizer que alfabetizar 

distanciando as crianças do mundo letrado é sonegar informações decisivas das diferentes áreas 

do conhecimento. Segundo Magda Soares (2002 p.17): 

 

A língua está viva nos textos orais e escritos que foram e são produzidos. Ajudamos mais as 

crianças em processo de alfabetização, ao mostrarmos as duas modalidades, de linguagem verbal 

com suas semelhanças e também com as suas diferenças, do que se enfatizamos uma correlação 

forte entre elas. As crianças precisam saber que escrever não é a mesma coisa que falar, do mesmo 

modo que ler não é a mesma coisa que ouvir. São situações que envolvem circunstâncias diferentes 

(SOARES, 2002, p.17). 

 

Por isso, a ação pedagógica mais adequada e produtiva é aquela que contempla, de maneira 

articulada e simultânea, a alfabetização e o letramento. Diante disso, compete ao professor 

alfabetizador propiciar aos alunos o contato com os diferentes gêneros textuais que circulam na 

sociedade e simultaneamente, considerar o ensino sistemático da leitura e da escrita. 

Segundo Bakhtin (1997) já se tornou evidente que os gêneros são fenômenos históricos 

ligados à vida cultural e social, os quais contribuem para ordenar e estabilizar as atividades 

comunicativas do dia-a-dia. Também Bronckart (1999) afirmou que “Conhecer um gênero de 

texto também é conhecer suas condições de uso, sua pertinência, sua eficácia, ou de forma 

mais geral, sua adequação em relação às características desse contexto social.” 

(BRONCKART, 1999, p. 48). Ou seja, a apropriação dos gêneros é um mecanismo fundamental 

de socialização, o que permite dizer que os gêneros textuais operam como formas de legitimação 

discursiva. E dentro desse contexto, utilizar o livro literário infantil como recurso pedagógico é 

proporcionar o encontro do alfabetizando com o mundo das letras, é prepará-lo para o 

descobrimento de um mundo diferente e inseri-lo nas práticas sociais de leitura e escrita. Em razão 

disso, o professor, como sujeito leitor, deve proporcionar e possibilitar nas práticas pedagógicas 

a realização de leituras que contribuam para uma construção de sentidos, abrangendo a 

multiplicidade de linguagens e preservando a ludicidade no contato das crianças com os textos. 
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A PRÁTICA SITUADA DE LETRAMENTO LITERÁRIO 

NA ESCOLA MUNICIPAL RENNÊ GIANETTI 

 

Os professores alfabetizadores, ao organizarem suas práticas pedagógicas, precisam dotar 

de intencionalidade e sistematicidade as ações que pretendem mergulhar as crianças no mundo da 

escrita, pois defendemos a indissociabilidade entre os processos de alfabetização e letramento. 

Verificamos com a Literatura Infantil, possibilidades interessantes de efetivo envolvimento da 

criança com o universo da leitura e escrita, pois o texto literário amplia o nível de letramento, 

estimula o processo de aquisição do código escrito e reveste de ludicidade as práticas que 

envolvem esses dois processos. 

O termo letramento é definido por Soares como o uso social (produção/recepção) de textos 

diversos que circulam socialmente. Paulino (2001), a partir do conceito de Soares, define 

letramento literário da seguinte forma: 

 

Sendo um desses tipos de textos o literário, relacionado ao trabalho estético da língua, à proposta 

de pacto ficcional e à recepção não-pragmática, um cidadão literariamente letrado seria aquele que 

cultivasse e assumisse como parte de sua vida a leitura desses textos, preservando seu caráter 

estético, aceitando o pacto proposto e resgatando objetivos culturais em sentido mais amplo, e não 

objetivos funcionais ou imediatos para seu ato de ler (PAULINO, 2001, p. 117). 

 

Logo, o conceito de letramento também se relaciona à leitura de textos literários. Paulino 

(1999) define 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, 1999, p. 16). Para que o letramento, sob o ponto de vista social 

revolucionário, seja de fato desenvolvido, a escola precisa preocupar-se com os textos que os 

alunos leem e principalmente, como essa leitura está sendo provocada/incentivada pelos 

professores e realizada pelos alunos. 

A partir das observações realizadas na sala de aula de uma turma de seis anos na Escola 

Municipal Rennê Gianetti, da cidade de Ouro Preto-MG, os dados coletados apontaram para 

práticas situadas de letramento literário. Dentre as várias observações que fizemos, descrevemos 

e analisamos neste artigo o projeto intitulado “Semana na Biblioteca”, desenvolvido por essa 

escola há quatorze anos e que incentiva a leitura literária, oportunizando às crianças a vivência de 

situações de letramentos através da abordagem de diferentes manifestações literárias e 

proporcionando-lhes prazer e entretenimento na medida em que atende às necessidades de 

ludicidade, de aquisição de conhecimento e de formação leitora. 

O projeto “Semana na Biblioteca”, desenvolvido pela EMRG acontece todo mês de abril, 

em comemoração ao dia do livro. O objetivo desse evento é valorizar o espaço da Biblioteca, 

apresentar o acervo às crianças, desenvolver o gosto pela leitura e arrecadar mais livros, já que 

todos os envolvidos no projeto doam livros novos para esse espaço. Ele é organizado e planejado 

conjuntamente pelos professores, funcionários, pais dos alunos e ex-alunos da escola pesquisada. 

É interessante destacar como esta escola valoriza o espaço da biblioteca, procurando otimizar a 

utilização de seu acervo e a circulação da comunidade escolar nesse espaço, já que muitos alunos 

só leem os livros que pegam emprestados na escola, conforme Paiva (2012) “eu acrescentaria, 

estamos falando de alunos de escolas públicas que ainda têm um contato restrito com o livro em 

seu meio social [...]” (PAIVA, 2012, p. 30). 
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A pesquisadora espanhola Teresa Colomer, em sua obra “Andar entre livros: a leitura 

literária na escola”, reflete sobre a interação entre a escola, os leitores em formação e os livros de 

literatura: 

 

[...] muitas crianças que vivem à margem do sistema social necessitam da palavra e das histórias 

para poder sobreviver. E as crianças que vivem instaladas na maior passividade consumista 

necessitam da palavra e das histórias para resgatar-se. ― “Alguém” deve continuar dizendo quais 

palavras e que histórias podem exercer melhor essa missão e como se podem oferecer à infância. 

Essa seleção, essa mediação, é o que dá unidade e sentido ao trabalho profissional dessas distintas 

áreas, entre as quais a escola ocupa o lugar privilegiado (COLOMER, 2007, p. 141). 

 

Buscando essa interação dos alunos da escola pesquisada com os livros literários, a 

supervisora da escola, em reunião sistematicamente planejada, convidou toda a comunidade 

escolar, os pais dos alunos e ex-alunos para juntos elaborarem o projeto, escolherem as obras que 

seriam exploradas e de que maneira o evento seria desenvolvido. Após a apresentação dos 

objetivos do projeto, os participantes se dividiram em grupos e escolheram cinco obras, sendo 

que cada uma seria apresentada por um grupo em dias diferentes. Decidiram também que cada 

criança, depois das apresentações, ganharia um livro de Literatura Infantil como incentivo à 

leitura. Todas essas práticas foram previamente organizadas e planejadas. Esse planejamento 

envolveu, em linhas gerais, quatro momentos: conhecer a história antes de lê-la para as crianças 

e estudar seu enredo; pesquisar sobre a vida do autor (e do ilustrador); definir as estratégias e os 

recursos multimídia mais adequados às histórias selecionadas; confeccionar os recursos 

selecionados como cenários, figurinos, músicas e máscaras. A escola confeccionou os convites 

com a programação e enviou a toda comunidade escolar. 

Os produtos apresentados na “Semana na Biblioteca” são descritos abaixo. Os livros Festa 

no céu e Festa no mar, escritos e ilustrados por Lúcia Hiratsuca, foram apresentados por meio de 

uso de um vídeo confeccionado pelas próprias professoras. Elas escanearam as imagens do livro, 

inseriram vozes narrando a história, além de uma música que compunha o enredo. O livro A Dona 

Baratinha, de Ana Maria Machado, foi apresentado através de encenação em que os atores eram 

as professoras e alguns alunos. O livro Os três lobinhos e o porco mau, de Eugene Trivinis, foi 

explorado e apresentado através de um teatro de fantoches de varas. Participaram dessa 

apresentação a diretora, a vice-diretora, a supervisora, cozinheiras e faxineiras da escola. Depois 

dessa apresentação serviu para os alunos o chá da China citado na história do livro. O último livro 

trabalhado foi Um reino muito devagar, de Ana Maria Machado, e foi encenado pelos pais dos 

alunos e alguns ex-alunos da escola. Todas as apresentações foram muito bem cuidadas pelos 

seus agentes, o público se envolveu e interagiu com as personagens. As apresentações ocorreram 

no turno matutino e vespertino. 

Na semana seguinte das apresentações, os professores exploraram os livros das histórias 

encenadas. A professora Andréia levava seus alunos para a biblioteca, sentavam-se no chão em 

rodinha e ela relia as histórias apresentadas no projeto “Semana na Biblioteca”, explorando seu 

valor estético, explicando quem era o autor, o ilustrador e fazendo perguntas sobre o conteúdo da 

história. Quando as crianças ouvem histórias, elas aprimoram sua capacidade de imaginação e 

observam como os professores seguram o livro, passam as páginas e principalmente como é 

realizada a leitura. Cosson (2009) adverte que nossa leitura fora da escola está fortemente 

condicionada pela maneira como a escola nos ensinou a ler. “Os livros [...] 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, 
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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. 

Não basta apenas o aluno fazer uma simples leitura do texto literário, pois a competência 

leitora depende, em grande parte, do modo de ensinar e de aprender na escola. Segundo Cosson 

(2009, p. 66), “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.” 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. Então, a formação de leitores literários 

perpassa pela sistematização de práticas pedagógicas na perspectiva do letramento literário. Para 

que o letramento, sob o ponto de vista social revolucionário, destacado por Soares, 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 realizada, 

provocada e incentivada pelos professores e realizada pelos alunos. 

Explorar o texto literário no contexto escolar significa discutir sua compreensão e, a partir 

dela, promover a interpretação por meio das mais variadas atividades. O espaço da literatura é, 

portanto, um lugar de desvelamento da obra que confirma ou refaz conclusões, aprimora 

percepções e enriquece o repertório discursivo do aluno. 

Nesse processo de aprendizagem das escolhas, de conquista da autonomia de leitura, a 

mediação do professor é de fundamental importância. A professora Andréia criava situações de 

leitura que davam condições para se instaurar a natureza literária do texto. A mediação da 

professora 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). 

Uma tarefa desafiadora na prática alfabetizadora é tornar o hábito de leitura (ou o gosto 

pela leitura, como muitos preferem) uma prática prazerosa no cotidiano infantil. Isso, sem dúvida, 

depende da capacidade de análise do professor em relação aos textos disponíveis que devem 

possibilitar uma leitura que favoreça uma construção de sentidos mais ampla, em virtude do 

caráter artístico da obra literária, na sua plurissignificão. As histórias que guardamos da 

infância não são somente aquelas que lemos, mas também aquelas que alguém contou para nós. 

Sendo assim, guardamos além da narrativa e seus personagens, o tom da voz, a maneira de contar, 

as entonações e gestos. 

As experiências de leitura literária proporcionadas por esse projeto contribuiu para uma 

compreensão mais ampliada da realidade, além de possibilitar um acesso a um mundo diferente, 

mágico, fantástico. 

Segundo Paiva (2006), “o texto literário é uma produção de arte e, por isso, sua leitura vai 

tornar o leitor, também um criador”. Além disso, a pesquisadora afirma que a democratização da 

leitura é uma possibilidade de acesso a uma linguagem artística, que é a literária. Paiva 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. 
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CONCLUSÃO 

 

O processo de alfabetização e letramento compartilhado com a literatura infantil são 

procedimentos que qualificam o conhecimento e o contextualizam. Dentre os muitos eventos de 

letramento, os atos de narrar e ler histórias se constituem práticas prazerosas e significativas para 

as crianças na escola pesquisada. Verificamos que o livro literário é uma ferramenta valiosa para 

o professor e para a escola em busca da melhor qualidade da aprendizagem. Por isso a criança, 

quando inserida num contexto de alfabetização e letramento literário, desenvolve a criatividade, 

a linguagem, a imaginação e a significação em seu meio, contemplando práticas de leitura e escrita 

na sala de aula e em todo contexto social. 

Também se configura como importante elemento nesse ensino de leitura/literatura a 

mediação da professora pesquisada, pois a maneira como ela aprecia e trabalha o livro literário 

na sala de aula proporciona a constituição de um propósito de leitura, a fim de tornar o texto 

instigante para seus alunos. 

Um professor alfabetizador, ao propor a leitura de textos literários, deve levar em conta 

suas especificidades, não o abordando com fins pragmáticos, utilitários ou como mero pretexto 

para atividades de aquisição do código escrito. O prazer de ler pode ser consequência de uma 

perspectiva de trabalho mais abrangente com a literatura. O aluno deve ser levado a entender que 

a literatura é complementar à formação humana, que tem um valor em si. Ou seja, o que se defende 

é que o aluno desenvolva a apreciação da arte literária. Que ele tenha acesso a muitos livros de 

história e aprenda a ver e ler o mundo, admirando o que nele tem de belo e encantador. 

Assim, o projeto assegurou leituras voltadas para o desenvolvimento da competência 

leitora de seus alunos, de maneira prazerosa, que despertasse e cultivasse o desejo de ler, pois, 

“uma prática de leitura que não desperte o prazer de ler não é uma prática pedagógica eficiente” 

(PCN, 1997, p.52). Logo, alfabetizar letrando, na turma pesquisada, relaciona-se ao tratamento 

dado à literatura infantil. 
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O POSSÍVEL CONFLITO ENTRE O CONTEMPORÂNEO E O 

TRADICIONAL NA LITERATURA INFANTIL MOÇAMBICANA: UMA 

LEITURA DA OBRA “O PÁTIO DAS SOMBRAS, DE MIA COUTO E 

MALANGATANA NGWENYA 
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Resumo: Utilizando como quadro teórico-metodológico os Estudos da Oralidade e novas 

Dimensões de Oralidade em Estudos Africanos de Língua Portuguesa, o presente trabalho 

estuda a relação entre literatura e sociedade no que concernem as novas formas culturais 

populares em países africanos, no caso específico desta pesquisa, Moçambique. Ela é fruto 

dos estudos da autora, no decorrer do seu doutorado em Educação (PPGE-UFSC) e Centro 

de Estudos africanos da Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique. O objetivo é 

mostrar, na literatura infantil contemporânea de Moçambique, como gêneros orais mais 

antigos têm sutilmente e definitivamente sido renovados, já que têm sido enquadrados no 

seio dos novos espaços nas ondas (de rádio ou televisão) ou nas mídias impressas. Muito do 

que é considerado atualmente como ‘popular’, como sendo distinto do tradicional – na 

cultura moçambicana, foi forjada em contextos colonial e pós-colonial, e profundamente 

relacionado com a impressão, filmes, rádio e mais tarde, com a televisão e o vídeo. E muito 

do que é considerado tradicional, também tem de uma ou outra forma, sido alcançado por 

estes meios de comunicação (BARBER,1996). A partir da obra “O Pátio das Sombras”, de 

Mia Couto e Malangatana Ngwenya, verificam-se novas configurações no texto para 

crianças, como a narrativa verbo-visual e a renovação do gênero oral. Reconhecendo a 

existência dessas transformações, torna-se fundamental repensar o lugar em que literatura 

oral é enunciada, uma vez que tal aspecto define as condições nas quais o texto literário 

encontra seu destinatário (des)ordenando uma característica essencial da literatura oral ao 

alterar sua função inicial. 

Palavras-chave: Literatura infantil moçambicana. Literatura oral. Tradição/renovação. 

 

Foi lindo o encontro, as almas ficaram alegres. 

(Malangatana Ngwenya) 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este texto foi inspirado na tese de doutorado sob o título, “Khilá: (Des)encontros da Voz 

na Travessia Brasil-Moçambique” (com apoio Capes) cuja investigação tratou da voz como devir. 

Dentre as diversas constatações do trabalho, destaco aquela acerca de perceber a relação entre 

a voz da oralidade e a voz midiática, aquela que mostra como gêneros orais mais antigos têm 

sido renovados, já que têm sido enquadrados nas novas mídias em que se apresenta a literatura 

infantil contemporânea de Moçambique. Assim, o texto propõe reflexões sobre as vozes da 

oralidade presentes em Moçambique, suas relações com os espaços e lugares existenciais, lugares 

que se apresentam como vida a essas vozes cheias de símbolos. A literatura infantil 

contemporânea moçambicana, neste texto é apresentada por dois significativos representantes: o 

escritor Mia Couto e o artista ilustrador Malangatana Ngwenya. Esses moçambicanos mostram 

valores, crenças e costumes que se alteram e se modernizam de acordo com uma ideia de 
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revalorização da oralidade. Eles o fazem elevando aspectos primordiais de sua cultura. Assim, 

instauram uma outra forma de (re)contar histórias antigas. 

A temática da Literatura Infantil moçambicana constitui-se como objeto de estudo e 

investigação para pesquisadores que desejam discutir questões ligadas aos países africanos. 

Diferentemente da realidade brasileira, a literatura infantil moçambicana é ainda um embrião que 

luta pela sobrevivência no respectivo mercado editorial. É preciso então refletir acerca dos 

aspectos que determinam as situações de produção da literatura infantil moçambicana. 

A Literatura Infantil moçambicana é um fenômeno recente, por consequência da 

colonização portuguesa até 1975 bem como o conflito armado que desestabilizou o país durante 

16 anos, finalizando em 1992. Dar atenção, então, à tradição oral do país analisando e 

interpretando um conjunto de valores que a oralidade apresenta não só pode auxiliar melhor no 

conhecimento das culturas que compõem o país como também dar a conhecer o sentir e a maneira 

de estar no mundo das diferentes comunidades étnicas que compõem Moçambique e o forma. 

Esta tem sido, talvez, a grande contribuição do Projeto que idealizou traduzir contos da 

tradição oral moçambicana para publicá-los em suporte de livro para crianças refazendo um 

caminho que não é novo. Quando pensamos na origem da Literatura Infantil no Ocidente, 

especialmente àquela organizada em livros consagrados como clássicos infantis, chegaremos às 

narrativas que há séculos vinham sendo transmitidas, oralmente, de geração para geração, e foram 

passadas para a linguagem escrita, assim como “O Pátio das Sombras”. 

A obra “Pátio das Sombras” é fruto do Projeto “Conto e Histórias de Moçambique”, que 

surge da colaboração entre a Escola Portuguesa de Maputo e a Fundació Pel Món de 

Barcelona (Fundação Contos para o Mundo). O Projeto recolheu contos, histórias e mitos da 

tradição oral que foram recriados e ilustrados por escritores e pintores do país para chegar às mãos 

das crianças de Moçambique. As obras foram distribuídas para cerca de cem escolas em Maputo 

e deu formação sobre a leitura literária a trezentos professores. Foi publicada pelo projeto uma 

coleção de dez obras recontadas e ilustradas por escritores e artistas moçambicanos. Das dez 

obras, quatro foram traduzidas para o catalão e espanhol, dentre elas “O Pátio das Sombras”. 

Com o objetivo de chamar a atenção para nosso desconhecimento sobre as realidades 

culturais dos países africanos, em especial à sua arte trazemos para este texto a análise da obra 

“O Pátio das Sombras”, no sentido de refletir sobre as novas configurações no texto para criança 

como a narrativa verbo-visual e a renovação do gênero oral para pensarmos no possível conflito 

entre o contemporâneo e o tradicional na Literatura Infantil Moçambicana. De maneira específica, 

o que está em foco são as transformações pelas quais os textos da tradição oral vêm passando há 

muito tempo em Moçambique para, então, reconhecer na existência dessas mudanças o lugar em 

que a literatura oral é anunciada para dar espaço a novas configurações no texto para crianças. 

 

TRADIÇÃO ORAL: A ARTE DA PALAVRA 

 

A palavra no discurso oral africano não se apresenta como um simples instrumento de 

comunicação, mas como uma erótica, uma força viva, uma energia. Essa palavra ainda pode nos 

ensinar muito porque existe uma permanência e vitalidade da oralidade em África, mesmo com a 

introdução generalizada da escrita na vida moderna. A permanência e a vitalidade estão ligadas a 

uma concepção particular da palavra na maioria das sociedades africanas, uma vez que nessas 

sociedades ela não é percebida como “um simples instrumento de comunicação, um utensílio – 

um ergon, como diria Humboldt – é verdadeiramente uma força viva, uma energia, segundo a 

expressão dada por Foucault (As palavras e as coisas, p.303).” (ROULON-DOKO, 2005, p.16). 

Para as culturas orais africanas, há um estatuto diversificado da palavra, porque falar não é apenas 
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pôr as palavras em ordem. Existe, sim, um nível ordinário da palavra que, segundo Roulon-Doko 

(2005), os Gbaya, por exemplo, denominam de “palavra simples”, géé wèn, por oposição à palavra 

elaborada, dita “palavra profunda”, dúká wèn, em que é necessário procurar o sentido para além 

das palavras. 

 

Para estes últimos nem todos os elementos do discurso são portadores da intenção real que 

subentende o conjunto. O receptor deve saber destrinçar as “palavras vazias” pàyá wèn 

“palavras/dejetos” para colocar a nu os elementos que uma reflexão atenta lhe permitirá então 

compreender. O locutor prepara esta palavra, cuida que ela ganhe “sabor”e para fazer isto coloca 

“palavras piladas” tó wèn, isto é, certos provérbios. (ROULON-DOKO, 2005, p. 22) 

 

O que Roulon-Doko (2005) faz questão de assinalar é que a aquisição desses processos se 

faz desde a infância quando as crianças decodificam palavras invertidas, voluntariamente 

misturadas yúkútá wèn (misturar/palavra). À criança que dá os primeiros passos diz-se “não olhes 

para frente”; e a uma a quem se manda comprar tabaco diz-se “não te esqueças de brincar muito 

antes de voltar” (ROULON-DOKO, 2005, p. 22). Tudo isso para dizer que, nessa sociedade, todos 

têm acesso à palavra e cada um é, por esta razão, responsável pelas palavras por si produzidas. 

Assim é que se considera de uma forma geral que é muito importante “não envergonhar ninguém, 

uma palavra não deve envergonhar as outras, donde o desenvolvimento de palavras culturalmente 

valorizadas como as “palavras piladas”, que permitem exprimir um ponto de vista sem tomar 

partido ou privilegiar um sentido” (ROULON-DOKO, 2005, p. 22). 

Essa noção de palavra em movimento, palavra transviada, palavra oblíqua, discurso 

escondido é uma noção que segundo Roulon-Doko (2005) se encontra em muitas culturas. A 

autora assinala a “ironia” jáyre entre os Dogon, que utilizam entre si os elementos de um casal 

para se recriminarem um ao outro, que “consiste em “brincar, afirmando o contrário da realidade”. 

Assim, se o prato está muito salgado, o marido perguntará: “ainda há sal no saleiro?”. Este 

processo visa a desanuviar a situação provocando o riso” (ROULON-DOKO, 2005, p.23). 

O fenômeno ocorre também entre os changana. Há sempre uma tentativa de suavizar a 

realidade de modo a evitar situações constrangedoras, sobretudo entre os casais. Nesta cultura, 

geralmente são as mulheres que cozinham. Então, se ao provar a comida o marido percebe que a 

comida está muito salgada, dirá, dirigindo-se à mulher, num tom humorístico e irônico: “mãe, 

hoje a comida não tem sal,” ou “tem pouco sal.” E isso vai variando. Se a comida for 

frequentemente salgada, o humor em volta disso começa a desaparecer e o marido começa a dizer 

(já próximo da realidade): “mãe, hoje a comida tem um pouco de sal a mais” (ROULON-DOKO, 

2005, p. 23). 

Entre os Zandé da África Central, existe um procedimento chamado sanza que, segundo 

Roulon-Doko (2005), “é a manifestação mais reveladora da linguagem indireta: trata-se de 

esconder exprimindo ao mesmo tempo [...]. O sanza é elaborado em e para uma situação 

particular”. 

Acontece o mesmo com os Peuls, para quem o velamento da palavra, segundo a autora, é 

um critério de decência: “a prática do mallo/mallude ‘falar por alusão’ bem como a descrição, 

fazem parte das virtudes fundamentais do ‘código de costumes peul’ pulaaku, o qual faz 

referência à maneira de ser e de se comportar consideradas como distintas e ideais” (ROULON-

DOKO, 2005, p.23). 

De uma forma geral, o que mais nos interessa, no que Roulon-Doko expõe sobre a palavra 

nas sociedades africanas, é que sua aprendizagem está estritamente vinculada à sua transmissão, 

ao que está para além da palavra em si, está na confusão do ser humano com sua palavra. O 

Estatuto da Palavra para os povos africanos é bem mais um fato de audição que de elocução: isto 
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os diferencia ou aproxima de grupo para grupo. Fora de “casa”, a primeira palavra o aponta, o 

situa inteiramente e o expõe com toda a sua história. Esse aprendizado insiste em dizer que 

existem maneiras, que fortalecem ou levam ao fracasso o transmitir, quando seu objetivo é só 

repetir na forma literal do termo. 

O que a tradição oral nos desafia a perceber é que existe uma palavra, mas existe também 

sua forma e qualidade, na qual a pessoa está integrada. Um movimento. “Um certo desvio da 

maneira mais direta, útil, insensível de se expressar e ser no mundo” (SONTAG, 1987, p.49). O 

que para essas culturas significa que falar uma língua não é suficiente, falar uma língua não pode 

estar restrito a um campo linguístico. Nessa percepção, a palavra vira convocação para sair da 

língua e escutar sonhos, medos, alegrias, tristezas, desejos e derrotas de outras pessoas do mesmo 

modo em que elas põem-se a escutar as nossas. No entanto, o que importa não é o que está sendo 

dito, mas o recolhimento na intimidade do encontro daquilo que fica por dizer para que o dizer 

não se acabe nem se (de)termine. 

 

LITERATURA ORAL: O PÁTIO DAS SOMBRAS 

 

A obra “O Pátio das Sombras” pertence à categoria de livro com ilustração e levanta 

questões muito pertinentes à sociedade moçambicana atual: o conflito entre o contemporâneo e o 

tradicional, quando questiona a violência, especialmente a violência contra a mulher. A obra 

original conta a história de uma mulher que sepultava os filhos dentro da cabeça à medida que 

iam morrendo. Os filhos ao entrarem, porém, ficavam vivos, tornando a cabeça da pobre senhora 

muito grande. É esta a razão que leva a mulher idosa a ser caracterizada como feiticeira e a ser 

morta, ao final da história. 

Porém, como colocou Mia Couto: “Alguns valores passados pela tradição oral 

moçambicana devem ser questionados hoje, e é necessário reconverter esta história alterando o 

seu desfecho. Isto do ponto de vista da ética que o conto sugere” (COUTO, 2010). O autor 

reconhece o caráter utilitário que as narrativas têm com as sociedades que a produzem. Por essa 

razão, se faz necessário refletir sobre sua ética. Por essa razão, argumenta Rosário (2008, p.14): 

“o fenômeno de transformação não passará de uma adequação narrativa a novas condições sociais, 

onde deve poder continuar a cumprir seu papel de educar, entreter, consertar e veicular os valores 

da coletividade”. 

Mia Couto escolheu o conto para recontá-lo sob o título de “O Pátio das sombras” por ser, 

em sua opinião, muito sugestivo: “Através dele podemos ver que os mortos, quando lembrados, 

não chegam nunca a morrer.” Tal observação está relacionada ao insólito: para os moçambicanos, 

“o sonho comanda a vida”. A epígrafe que abre este texto traz um momento vivo daquilo que no 

cotidiano do povo moçambicano soa muito comum: o convívio com os mortos. Malangatana, ao 

expressar satisfação com o resultado do nosso trabalho em um dos dias do nosso encontro de 

pesquisa, faz naturalmente referência aos antepassados: “Foi lindo o encontro, as almas ficaram 

alegres.” 

Do ponto de vista formal, Mia Couto pensou que “seria bom criar um clima de mistério e 

introduzir um núcleo de conflito que se adensaria para, no final, se resolver de forma positiva”. 

Ao contrário do conto original, uma criança é a principal protagonista da história e transforma o 

“Pátio das Sombras” em pátio dos sonhos. São esses significativos ecos do imaginário bantu que 

os autores querem trazer para um primeiro plano da narrativa. O envolvimento das crianças com 

as gerações anteriores e a crença de que os vivos agem sempre pela vontade dos mortos. Os 

autores fazem questão de trazer referências desse universo, ideias que durante a colonização 

foram furtadas pelo pensamento racional. 
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Se é um tema apropriado para crianças? No contexto moçambicano, as crianças sabem que 

os mortos voltam, além de que a conversa com os antepassados traz de volta o mitológico do 

povo, o sagrado, para novamente provocar e produzir o social e cultural. O texto escrito deixa 

evidente o discurso articulado por uma verdade da tradição oral moçambicana: o sonho comanda 

a vida. Os traços de Malangatana Ngwenya, exímio conhecedor da tradição oral de seu país, 

retratam as reações humanas perante esse discurso. 

Neste contexto poderíamos dizer que as sociedades e a arte africanas, em especial a 

literatura, participam da contemporaneidade ocidental? Ou ainda, perguntamos com Noa (2015, 

p.30): “Em que medida os universos de recepção, instaurados na e através da literatura que se faz 

em Moçambique, nos permitem viver a contemporaneidade dos outros? Ou eles viveram a nossa 

contemporaneidade?”. 

O autor nos responde para juntos pensarmos que “a contemporaneidade não é universal e 

absoluta [...] uma contemporaneidade vertical e hegemônica, opõe-se uma outra 

contemporaneidade: horizontal, muitas vezes submersa e que representa um diálogo com as 

tradições e com uma determinada memória coletiva [...]” (NOA, 2015, p. 30). 

Assim, é importante reconhecer que, em Moçambique, a história da Literatura Infantil tem 

sua potência nas narrativas de tradição oral. São essas narrativas que vi(viam) entre o povo e que 

hoje inspira os escritores da chamada Literatura Pós- Colonial em Moçambique que nasce o 

Cotemporâneo na Literatura Infantil. Moçambique faz parte de um continente que historicamente, 

por mais de cem anos as mídias eletrônicas e impressas tem causado profundas transformações 

em suas culturas. Nesse sentido, a renovação do conto que caracteriza a “nova” literatura infantil, 

além de desempenhar um papel significativo relativo à dissiminação da obra impressa em um país 

de forte cultura acústica, também oportuniza o (re)conhecimento de uma moçambicanidade 

através das imagens que o próprio país (não) têm de seu povo. 

 

A PINTURA DE MALANGATANA NGWENYA 

 

De tudo o que se move em o Pátio das Sombras, palavras e imagens, o objeto que atravessa 

a obra inteira são os traços de Malangatana. O pincel se movimenta na capa como um quadro 

numa exposição. As pinceladas das imagens definem um fluxo lento e circular que se impõe com 

a certeza da realidade onírica. A imagem da capa, mesmo que lembre algum quadro do artista, 

não tem moldura, se mostra sempre inacabado indicando a “vida ficcional”, considerando-se que 

esta é feita do próprio tempo ficcional. É assim que um plano aberto se apresenta como um quadro, 

já na capa do livro. 

É preciso, contudo, observar que Malangatana utiliza um pincel em movimento contínuo. 

As cores, confusão de seres, perturbam. Não estaria ele assim representando os medos, aquilo que 

perturba um sono tranquilo? Afinal, o que seria o pesadelo senão essa “realidade inverossímil e 

perturbadora, criada pelo próprio sonhador, mas contra a 

qual ele nada pode, da qual ele não é capaz de libertar-se?” (Santos, 2005, p.4). Certamente 

essa foi uma das estratégias do artista para mostrar que a ‘fictividade’ – maneira pela qual a ficção 

se produz – que emana da situação do sonhador não é de ordem narrativa, na qual o narrador pode 

manipular o tempo como queira, trata-se, ao contrário, de uma fictividade vivida, de ordem 

dramática (SANTOS, 2005, p.4). 

A partir da abertura da obra, na primeira página, coabitam nas imagens pintadas e 

desenhadas uma função metalinguística e uma função temática, articulando-as. Uma se intensifica 

na outra: o movimento incontrolável representado pelo vermelho é tão perturbador quanto a 

atmosfera que cria. Em ambos os casos nos encontramos ao nível das sensações. Mas se faz 
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também a articulação do artifício ficcional com a essência temática que é, por assim dizer, “o 

tempo da história e o espaço da geografia, as duas 

formas de inscrição do homem no mundo” (SANTOS, 2005, p. 4). Ao lidarmos com o 

espaço-tempo do mito, trata-se de um mito profundamente inscrito na história e na geografia 

verdadeiras. 

O Pátio das Sombras não seria concebível sem a existência de um Moçambique real, de 

uma sociedade de dois mundos reais: o da cidade e o do campo, ou melhor, o do pintor e o do 

conto. E a obra não teria o mesmo alcance sem a referência do conto original da tradição oral e o 

do ilustrador que, agora, pinta e desenha para que a história seja contada de outro jeito. Os 

desenhos que surgem desde o início da obra são amplificados ao nível da história recriada. Os 

olhares diversos em cada página em sua busca de diferentes perspectivas em sua imobilidade 

espantando o medo e dizendo que há muitas formas de ver as coisas. O pintor funciona, então, 

como um auto-olhar em cada página que se abre. Na realidade, os traços em movimento na obra 

encenam a impressão da experiência do tempo sobre a memória daqueles que a viveram, uma vez 

que a densidade da experiência temporal se traduz em duração quando essa é rememorada. 

Malangatana está em pleno processo de reatualização do tempo reencontrado da memória; ele não 

traça o tempo do conto propriamente dito, mas a intensidade ou a densidade da experiência do 

tempo traduzida “proporcionalmente” em linhas. Os momentos mais densos são agora os mais 

longos (os mais lentos também); os momentos menos importantes, os menos densos, serão 

representados pelas cenas mais fechadas e mais rápidas. 

A viagem que as imagens proporcionam ao leitor, o levam pelos traços do artista a uma 

região específica de Moçambique: ao norte, a um povo e cultura específicos: o povo Maconde. 

Contando suas histórias, Malangatana dá tempo aos personagens, ao fazer desse tempo a matéria 

mesma da sua narrativa. Um tempo que se apresenta verticalmente presente num instante, tudo o 

que é substância (semântica e sensível) a constituir a forma das imagens. Poderíamos dizer que 

Malangatana e Mia Couto se unem na obra a fim de liberar seus gritos, pois eles são a própria 

obra, os dois são o centro polarizador de “O Pátio das Sombras” o ponto de onde a obra se origina: 

a narrativa. 

A ambientação onírica e telúrica manifesta na capa, com clara referência feita a outras obras 

de Malangatana Ngwenya, não é incidental e parece traduzir o conflito contemporâneo versus 

tradicional. No seu traço está a geografia do tempo africano. No jogo das cores está sedutor e 

cruel, o feitiço. O caráter sombrio do conto original, associado a um enredo que termina de forma 

trágica, abre a narrativa para discussões acerca de grandes questões do humano. No interior da 

obra, linguagem trabalhada em palavras, reverbera nas ilustrações em desenhos que agregam 

informações para além do verbal, abrindo um ponto de vista contraditório à tradição. 

Há detalhes sutis que se revelam nos espaços da ilustração. Para essa leitura profunda, é 

preciso que o leitor tenha o amadurecimento e conhecimento – visual, textual, cultural – 

necessários para reunir todos os elementos da narrativa e montar um significado. 
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Na capa aparecem animais e homens, “xicuembos” (= espíritos dos antepassados) e 

“shetanis” (= figuras mágicas e fantasmagóricas), “lumpfanas” (= lagartos repulsivos), que, 

segundo a lenda das tradições moçambicanas, registradas por Henri Junod em Usos e Costumes 

dos Bantus, (1996, vol. II, p. 297), foram responsáveis pela transformação dos homens em seres 

fadados à morte e não mais passíveis de ressurreição e “ngwenhas” (= jacarés com dentes afiados), 

seres híbridos e pássaros míticos como “ndlati” (conhecido como o galo do céu, a ave do 

relâmpago e do trovão) (JUNOD, 1996, p.264), se entrecruzam em metamorfoses, algumas vezes 

monstruosas, desvelando temores profundos, enraizados na alma do povo apequenado por tantas 

violências sofridas, materializadas por afiadas e ferinas garras. 

Para Malangatana, “o horror abre a porta para o fantástico. E quanto mais o quadro é 

fantástico mais as cores se tornam contrastantes: estridentes amarelos, verde, vermelho...”. 

Ao abrir o livro, há indícios de um rio que corre entre diferentes figuras: humanos, 

máscaras, tatuagens corporais... Tal aspecto chama atenção para um lugar específico de 

Moçambique, mostra que este não é um conto moçambicano apenas, é um conto maconde. Tal 

referência é significativa para lembrar que Moçambique é constituído de muitas vozes, muitas 

línguas, muitas culturas. 
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Conforme se observa na imagem acima, Malangatana preferiu desenhos à pintura: “no 

desenho posso representar o apurado sentido estético do povo maconde”. No contexto 

moçambicano, apesar de sua origem bantu comum as etnias não são únicas. Conforme argumenta 

Rosário (2008, p.13): “as etnias possuem mesmo assim, especificidades etnoculturais 

regionalizadas, que convém ter em conta quando se trata de trabalhos desta natureza”. 

Tais considerações são relevantes ao que elegemos para discussão neste texto também 

quanto aos aspectos da ilustração, uma vez que, assim como a escrita pode nos conduzir através 

da linguagem num movimento que pode nos levar a nós mesmos, a ilustração também poderá 

traçar esse caminho. Nas palavras de Ribeiro (2011, p.126): 

 

A ilustração como signo deve ser entendida também como documento histórico que envolve 

diversas configurações visuais (como cor, traço, composição etc.), técnicas utilizadas em cada 

época e o emprego de elementos icônicos. Esses conjuntos combinados possibilitam um modo de 

olhar particular, em que o livro se transforma tanto a partir da própria integração entre leitor e 

objeto quanto por meio da transformação da experiência do sujeito com relação à sociedade. 

 

Assim, da tradução da obra oral em performance para a letra, isto é, “da voz à letra”, neste 

livro verbo-visual nasceram novas paisagens para que a viagem da leitura seja motivo de 

conhecimento e prazer. O fantástico é acompanhar todas as nuances de variações que tanto 

Malangatana Ngwenya quanto Mia Couto ora em palavras, ora em ilustrações inserem a leitura 

até a sua transformação em algo novo. 

 

MALANGATANA NGWENYA: TRADIÇÃO E INOVAÇÃO 

 

Dos diálogos com Malangatana Ngwenya o que mais me chamou a atenção é que sendo 

uma pessoa tão ligada à tradição, ao mesmo tempo em que a valorizava tanto, entendia que 

tradição e inovação não eram categorias separadas por um abismo intransponível. Para ele, era 

necessário estabelecer entre elas uma conversa. Ao me permitir a convivência nas culturas 
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daquele país é que, aos poucos, fui adensando as perguntas que me levaram a querer aprofundar 

os estudos sobre tal temática no sentido de buscar estabelecer estratégias que favorecessem o 

diálogo entre as polaridades do conflito tradição versus inovação. Exímio contador de histórias, 

Malangatana acreditava que essas lhe chegavam por via de vozes antigas. Por essa razão afirmava: 

“somos comandados a distância”. Tais vozes eram manifestas na intimidade do contexto de cada 

família. 

Ao falar da importância dos saberes da cultura e sua inserção na escola, dizia-me que, 

quando se trata das poéticas da oralidade, é necessário reaprender a escutar. Algo que, como dizia 

ele, “muito antigamente”, se ensinava às crianças e que todos sabiam que essa era uma 

aprendizagem demorada. A aprendizagem da escuta, para ele, era uma das principais 

potencialidades da tradição oral. E ao se referir à importância da tradição oral, falava: “não é só 

empilhar uma coisa em cima da outra” 178. Para esse artista, tanto a escuta como a tradição oral 

tem a ver com o tempo, não com o conteúdo. Podemos verificar o pensamento do artista também 

nas palavras de Bhabha ao citar Lyotard: 

 

[...] eis a grande diferença do desejo do Ocidente “esquecer o tempo e preservar, acumular 

conteúdos; transformá-los no que chamamos história e pensar que ela progride porque acumula. 

Nada se acumula, ou seja, as narrativas devem ser repetidas o tempo todo porque são esquecidas 

todo o tempo. Mas o que não é esquecido é o ritmo temporal que não para de enviar as narrativas 

para o esquecimento [...].”13 

 

Para o mestre, então, não perder a dimensão da narrativa na educação das crianças consistia 

o grande desafio. Este era o ponto no qual nos encontrávamos. Os países da America Latina, assim 

como os países do Continente Africano, são plenos de relatos mágicos e fantásticos que, inclusive, 

os constituem culturalmente. Assim, refiro- me, para exemplificar, à fala de Hommi Bhabha 

(1998), de que fundar uma nação é também narrá-la. Os relatos dos viajantes europeus, no início 

das colonizações são a maior prova dessa constatação. 

É nesse contexto no qual se podem estabelecer as posições de Malangatana sobre tradição 

e inovação, que situo a experiência realizada em Moçambique a partir dos contos da tradição oral: 

sua transposição para a literatura infantil. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A obra “ Pátio das Sombras” exemplifica como gêneros orais mais antigos têm sido 

renovados e potencializado o universo da Literatura Infantil moçambicana. As transformações 

pelas quais passaram a narrativa mostram a estrita relação que existe entre literatura e sociedade. 

Ao propor uma discussão ética da narrativa, seus autores mostraram-se preocupados com o caráter 

utilitário que as narrativas da tradição oral têm com as sociedades que a produzem. 

Na obra “O Pátio das Sombras”, de Mia Couto e Malangatana Ngwenya, verificam-se 

novas configurações no texto para crianças, como a narrativa verbo-visual e a renovação do 

gênero oral. Ao renovarem o conto, bem como sua forma de recepção, mostram seu cuidado com 

a educação das crianças por entenderem que o modelo que aparece nas narrativas dirigidas às 

crianças pode explicitar a proposta de leitura que se faz a elas, bem como mostra o itinerário de 

educação literária que configuram obras como “ O Pátio das Sombras” dirigidas ao público 

infantil. 

                                                 
178 Transcrição de fragmentos das conversas desta pesquisadora com Malangatana Ngwenya, em março de 

2010. 
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Os aspectos observados até aqui, além de instigarem a necessidade de outros 

desdobramentos e aprofundamentos de uma investigação sobre a renovação da literatura oral 

moçambicana, poderão contribuir para a reivindicação à escuta das crianças, sua recepção. 

Colocar as crianças a produzirem suas impressões sobre projetos como “Conto e Histórias de 

Moçambique” para que contem seus pontos de vistas exige que escutemos, respeitosamente, suas 

respostas ao que foi pensado para elas. É um modo simples de começar a entender como são 

capazes de se expressar em mundos possíveis passados, presentes e futuros. 
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LITERATURA INFANTOJUVENIL NO PNBE: UM CENÁRIO 

TEMÁTICO DAS AFRICANIDADES E AFROBRASILIDADES 

 

Ruth Ceccon Barreiros (UNIOESTE/Cascavel – PR) 

 

A literatura infantojuvenil179, quando apresenta uma organização textual- discursiva e um 

aspecto simbólico e lúdico interessante, configura-se em um recurso pertinente à formação leitora, 

auxiliando na preparação de leitores críticos com capacidade de refletir sobre as inúmeras 

questões do dia a dia, dentre elas, as culturais. Partindo desse princípio, este trabalho tem como 

tema as Africanidades e as Afrobrasilidades e toma como objeto de estudo as obras literárias 

infantojuvenis distribuídas, às escolas, pelo Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) que 

versam sobre o assunto. Atemo-nos às obras literárias do PNBE, voltadas para o Ensino 

Fundamental I e II, dos anos de 2006 a 2013, período de divulgação no sítio do Ministério da 

Educação e Cultura (MEC). Trata-se, portanto, de uma pesquisa de cunho bibliográfico. 

Sabemos que, em grande parte das escolas públicas brasileiras, essas são as únicas obras 

literárias de que dispõem professores e alunos para atividades de leitura e ampliação do 

conhecimento sobre a cultura africana e afro-brasileira. Assim, o nosso principal objetivo foi 

compreender o enfoque temático, encontrado nos enredos das obras literárias infantojuvenis do 

PNBE, percebendo se neles predominam aspectos relacionados à cultura negra do Continente 

africano ou se podemos encontrar características da nossa própria cultura, plural, como é o caso 

da Afro-brasileira. 

O interesse por este aspecto deu-se pela necessidade de adequação do tema da leitura, a ser 

sugerida ao leitor em formação, estar próximo à sua realidade cultural. A leitura da literatura, na 

infância e na juventude, quanto mais próxima da realidade do aprendiz, maiores as possibilidades 

de despertar-lhe o gosto e o interesse pela ampliação dos conhecimentos por meio da leitura. Ou, 

ainda, no caso dos educandos afrodescendentes, de haver uma maior identificação e, com isso, 

formar leitores mais proficientes. 

 

LITERATURA AFRO-BRASILEIRA: CENÁRIO 

 

Antes dos estudos culturais, feministas e pós-coloniais, textos relativos à literatura de 

massa, de autoria feminina e de autoria de minorias étnicas e sexuais, não eram reconhecidos pela 

“verdade” acadêmica, nesses inclui-se a literatura afro-brasileira. Esta também não era 

considerada uma fonte legítima de estudos. Mas, contemporaneamente, apesar de existir, ainda, 

alguma resistência por parte de uma crítica mais conservadora, a literatura, compreendida antes 

como “marginal”, é reconhecida, figurando em pesquisas e em um maior número de publicações. 

                                                 
179 É preciso considerar que, na atualidade, alguns pesquisadores como: João L. Ceccantini, em tese de 

doutorado, intitulada Uma estética da formação: vinte anos de literatura juvenil premiada (UNESP, 2000); 

Alice Áurea Penteado Martha, em artigo denominado A narrativa juvenil brasileira contemporânea: do 

mercado as instâncias de legitimação (Revista Interfaces, v.2, nº 2, 2011); dentre outros, procuram tratar de 

maneira independente a literatura infantil e juvenil, possivelmente pelas diferenças de maturidade e 

interesses que apresentam as crianças e os jovens na contemporaneidade. Contudo, neste trabalho, deixamos 

claro que não tratamos esses dois estágios em separado, essa opção liga-se ao fato de que grande parte dos 

autores consultados não estabelece distância entre essas duas fases, assim pautam a teoria literária tomando 

por base o binômio infantojuvenil. 
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Na visão de Proença Filho (1992), literatura 

 

[...] é um objeto de linguagem ao qual se associa uma representação de realidades físicas, sociais 

e emocionais mediatizadas pelas palavras da língua na configuração de um objeto estético. O texto 

repercute em nós na medida em que revele emoções profundas, coincidentes com as que em nós 

se abriguem como seres sociais. O artista da palavra, copartícipe da nossa humanidade, incorpora 

elementos dessa dimensão que nos são culturalmente comuns (PROENÇA FILHO, 1992, p. 7-8). 

 

A partir do pensamento de Proença Filho (1992), percebemos que o texto literário é aquele 

que traduz as representações humanas, por meios das palavras organizadas estética e 

culturalmente próximas ao leitor, as quais lhes provocam emoções. Nesse sentido, a literatura 

afro-brasileira impele o leitor a reconhecer a cultura nela expressa e, no caso dos 

afrodescendentes, a motivar uma condição de pertencimento180. Essa sensação de pertencimento, 

nas especificidades da literatura infantojuvenil, é essencial aos descendentes da cultura africana e 

afrodescendentes, quando realizada de forma afirmativa, isto porque a criança e o jovem, vendo-

se nela representados, criam maior empatia com a obra literária, fato que favorece tanto à 

formação leitora e identitária quanto à valorização da cultura. Essa compreensão tem por base o 

fato de a literatura, voltada para o público infantil e juvenil, ser, em sua grande maioria, de visão 

etnocêntrica europeia, privando as minorias de verem, em muitas delas, reveladas aspectos de 

suas culturas, como parte constituinte do povo brasileiro. 

 temática sobre África, africanos e afro-brasileiros na literatura ganha relevância, a partir 

da promulgação da Lei nº 10.639/2003. Com a publicação da referida lei, criou-se uma demanda 

de estudos e de publicações que pudessem auxiliar nas reflexões das linhas propostas, 

dinamizando, assim, varias áreas do conhecimento para essa tarefa. Na perspectiva literária, 

alguns estudiosos nas últimas décadas têm se dedicado a rastrear na história da literatura 

brasileira, principalmente, àquelas voltadas para o público adulto, outras vozes literárias que até 

então estiveram relegadas ao silêncio ou à margem do cânone cultural hegemônico. No que se 

refere à literatura negra, literatura afrodescendente ou afro-brasileira (BERND, 2003), como vem 

sendo denominada pela crítica literária, esses estudos foram motivados, especialmente, por 

movimentos negros, no intuito de dar visibilidade tanto às obras e literatos, que advogam à causa 

das africanidades e afrobrasilidades, quanto a promover o reconhecimento da cultura africana e 

afro-brasileira na construção da identidade nacional181. 

Essa literatura tem como propósito, de acordo com Amâncio, Gomes  Jorge (2008), fixar 

uma identidade negra brasileira, isto é, uma afro- brasilidade; afirmar a identidade negro-africana; 

retomar a África-Mãe nas reflexões críticas sobre a afrodescendência; reconhecer as expressões 

de etnicidades como presença de heranças africanas; dar visibilidade ao universo de tradições 

orais africanas e afro-brasileiras; divulgar as tensões étnico- raciais, bem como a exclusão racial 

em seus variados contextos; dar a conhecer as vivências e discursos da população negra brasileira; 

motivar as lutas antirracistas e promover estratégias políticas e mobilizações sociais. No intuito 

                                                 
180 O termo pertencimento liga-se à questão de identidade do indivíduo em relação ao grupo que 

integra. Na visão de Hall, “não importa quão diferentes seus membros possam ser em termos de classe, 

gênero ou raça, uma cultura nacional busca unificá-los numa identidade cultural, para representá-los 

todos como pertencendo à mesma e grande família nacional” (HALL, 2006, p. 59). Nesse viés, o 

predomínio da cultura europeia na literatura infantojuvenil brasileira impediu, por longo tempo, o 

sentimento de pertencimento aos afrodescendentes por não se verem, tampouco sua cultura, retratada 

e reconhecida, nessa literatura. 
181 Nessa tarefa, destacam-se pesquisadores e escritores como: Moema Parente Augel; Zilá Bernd; 

Domício Proença Filho; Oliveira Silveira; Oswaldo Camargo; Luiza Lobo; Leda Martins; 

DavidBrokshaw; dentre outros. 
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de classificar essa literatura, Bernd (2003) sugere: literatura negra, afrodescendente ou afro-

brasileira. 

Ao buscar uma definição para tal vertente literária, Bernd (2003) entende que a literatura 

negra, afrodescendente ou afro-brasileira, desempenha um contraponto no contexto da literatura 

brasileira como instituição, gerando a poética da diversidade. Isso porque, mesmo considerando 

o seu caráter de literatura transitiva, nela emerge uma identidade negra, assumida pelo enunciador. 

Este, por sua vez, tem por finalidade recobrar as raízes da cultura africana e afro-brasileira, além 

de manifestar-se contra o racismo e os preconceitos pelos quais passam, até então, as comunidades 

negras no Brasil. Trata-se de uma literatura que deseja influir, por meio da palavra esteticamente 

construída “na modificação da ordem social que exila o negro para a periferia do sistema e o 

exclui da maioria das manifestações culturais” (BERND, 2003, p. 115). 

Na concepção de Eduardo Assis Duarte, a literatura afro-brasileira é 

 

[...] um conceito em construção, processo e devir. Além de segmento ou linhagem, é componente de 

amplo encadeamento discursivo. Ao mesmo tempo dentro e fora da Literatura Brasileira. Constitui-se 

a partir de textos que apresentam temas, autores, linguagens mas, sobretudo, um ponto de vista 

culturalmente identificado à afro- descendência, como fim e começo (DUARTE apud AMÂNCIO; 

GOMES; JORGE, 2008, p. 85). 

 

Entendemos, assim como Duarte, que se trata de um conceito em construção, visto que essa 

literatura encontra-se em fase de estudos e busca consolidar uma identidade no âmbito da 

literatura brasileira. Somos ainda simpáticos à ideia de que essa literatura precisa apresentar-se 

culturalmente aliada às questões de afrodescendência. Opinião semelhante a de Duarte apresenta 

Ianni (1988), no artigo Literatura e Consciência. De acordo com o autor, “a literatura negra 

(afrodescendente ou afro-brasileira) é um imaginário que se forma, articula e transforma no curso 

do tempo [...] conforme o diálogo de autores, obras, temas e invenções literárias” (IANNI, 1988, 

p. 91). Para ele, trata-se de um movimento, um devir, no sentido de que se forma e se transforma, 

tanto por dentro como por fora da literatura brasileira geral. Assim, a literatura afro-brasileira 

apresenta um perfil próprio, um sistema significativo. 

Por se tratar de um conceito em construção, defendemos em nossas reflexões que a 

literatura infantojuvenilafro-brasileira apresenta especificidades, ou seja, consideramo-la como 

sendo aquela que traz em sua abordagem temática aspectos de uma cultura híbrida (BERND, 

2010), na qual se percebe, atualmente, nuances da mistura entre as culturas africana, portuguesa 

e indígena, que resulta da e na cultura brasileira. Vista por essa ótica e tencionando delimitar a 

classificação, a partir da forma ampla como as mencionadas anteriormente pelos autores 

estudados, os quais entendem que essa literatura aborda temas diversos, relacionados às questões 

da negritude como apontado por Amâncio, Gomes e Jorge (2008), passamos a considerar como 

literatura infantojuvenil afro-brasileira apenas as obras que mostram, de forma evidente e 

explícita, a herança africana incutida na cultura brasileira. Assim, dos itens elencados por 

Amâncio, Gomes e Jorge (2008), centramo-nos num deles, isto é, a literatura infantojuvenil que 

reconhece as expressões de etnicidades como presença de heranças africanas. Diferentemente do 

que entende Bernd (2003), a classificação que pretendemos para a literatura infantojuvenil afro-

brasileira não se revelaria pelo viés de um enunciador de identidade negra, mas sim pelo tema 

enunciado na obra. 

No intuito de encontrar alguns títulos da literatura infantojuvenil afro- brasileira tomamos 

como referência o Programa Nacional de Biblioteca da Escola (PNBE), sobre o qual discorremos 

a seguir. 

  



 

 

P
ág

in
a8

7
6

 

LITERATURA AFRO-BRASILEIRA NO 

PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA DA ESCOLA – PNBE 

 

A opção pelo acervo do PNBE – Programa Nacional Biblioteca das Escola – (BRASIL, 

2008b) deu-se em função de pressupormos serem as obras por ele distribuídas as de mais fácil 

acesso aos leitores, visto que se encontram disponíveis nas bibliotecas das escolas. Partimos do 

princípio de que as obras de literatura infantojuvenil, eleitas pelo Programa, representam o que 

há de melhor no universo atual da literatura, voltado para esse público, inclusive aquelas que 

versam sobre a questão étnico-racial. Essa condição leva-nos ainda a crer que, no processo de 

formação leitora sobre o tema das africanidades e afro-brasilidades, a grande maioria das escolas 

conta com esse recurso para atender ao que prevê a Lei nº 10.639/2003. 

Vale lembrar que nossos estudos estão centrados nas obras literárias do PNBE, destinadas 

ao Ensino Fundamental I e II, adquiridas pelo MEC nos anos de 2006 a 2013, com as quais nos 

propomos a uma classificação a partir do tema. Essa classificação visa a situar os leitores na 

literatura que versa sobre as africanidades e afro-brasilidades, percebendo, dentre elas, aquelas 

em que os temas podem ser considerados como afro-brasileiros, de acordo com o nosso 

entendimento. 

O PNBE visa a “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” 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2012, s.n.p.). Em outras palavras, o programa tem como 

objetivo democratizar a leitura e difundir, em escolas públicas, o uso do livro como bem cultural, 

além de dotar de independência intelectual os brasileiros, ligados ao sistema público de educação. 

Em meio a essa proposta de emancipação leitora, tão almejada pela escola pública brasileira nas 

últimas décadas, acontece no campo da literatura um movimento que tenta “recuperar obras 

marginais ou silenciadas, para dar voz às minorias, abrindo caminho para que diferentes 

imaginários sociais fossem afirmados” (MARTINS; COSSON, 2008, p. 53). Se até pouco tempo 

a literatura canônica ocupava um lugar de referência, quando se pensava em leitura de qualidade, 

essa visão foi (e continua sendo) desconstruída, por meio do movimento conhecido como 

contracanône. A busca por afirmação no que se refere à cultura africana e afro-brasileira 

configura-se, no Brasil, como uma necessidade, bem como uma obrigação, a partir da 

promulgação da Lei nº 10.639/2003. A principal exigência é proporcionar aos brasileiros 

conhecimentos relativos às raízes da cultura africana e afro-brasileira, bem como reconhecê-las e 

valorizá-las enquanto constituinte da nossa própria cultura e identidade. Conforme Martins e 

Cosson, 

 

O campo da educação não ficou imune às disputas em torno do cânone literário, uma vez que a formação 

dos alunos passa necessariamente pelas obras que são lidas e valorizadas nas escolas, nem ao 

multiculturalismo e às suas demandas de inclusão e reconhecimento das diferenças, que exigiram uma 

revisão da igualdade cega que dominava o ambiente escolar (MARTINS; COSSON, 2008, p. 53-54). 

 

Esses pesquisadores, assim como nós, reconhecem que muito do desenvolvimento em 

leitura, em tempo presente, tem a escola como lócus principal e que, por isso, ela passa por 

transformações constantes, tendo por fim adequar-se às novas demandas de ensino. As exigências 

sociais da atualidade solicitam um deslocamento da visão “da igualdade cega”, como 

mencionado, especialmente em relação à condição pluriétnica de que é composta a sociedade 

brasileira e nela destaca-se a cultura das Áfricas e a afrodescendente. Essa é uma das razões para 

o PNBE ofertar obras de literatura que versam sobre o referido tema. 
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É importante lembrar que o PNBE está presente na educação brasileira desde 1998. 

Contudo, retrocedendo um pouco, encontramos outros programas que tiveram intuito semelhante, 

em décadas passadas, visando ao acesso à leitura da literatura. Nessa direção, Zilbermam assevera 
 

Oriundo do poder público federal é o projeto de financiamento de publicações de obras literárias, por 

intermédio do Instituto Nacional do Livro. Este implantou, nos anos 70, uma política de co-edições que 

patrocina parte do custo de produção de textos, responsabilizando-se também pela distribuição de sua 

cota de livros, procurando, com isso, suprir bibliotecas públicas nos níveis estadual e municipal 

(ZILBERMAN, 1995, p. 125). 

 

É possível perceber, por essa exposição, que a preocupação com a formação leitora, pelos 

órgãos oficiais, não é recente. E, ainda, que os programas foram sendo, aos poucos, ampliados e 

reorganizados. Embora o PNBE esteja em ação desde 1998, somente no ano de 2006 encontramos 

a relação de livros literários selecionados pelo MEC, disponibilizada no sítio do referido órgão, 

divididos em acervos e identificados de acordo com o nível escolar a que se destinam. 

Fica claro que há, por parte dos órgãos governamentais, um interesse em atender a demanda 

social de uma educação voltada para uma cidadania democrática, e a distribuição de obras 

literárias que contemplam os mais diversos temas pelo PNBE é um exemplo disso. Mas, essas 

intenções, ainda hoje, apresentam problemas de várias ordens, principalmente quando se trata das 

questões étnico-raciais, visto que deixa a desejar no que concerne ao previsto na Lei nº 

10.639/2003. Um dos problemas verifica-se em relação à quantidade e à distribuição de obras 

sobre o tema, a qual é infinitamente menor que as demais; o outro liga-se ao acesso aos livros 

que, muitas vezes, são guardados nas escolas, deixando os leitores sem condições de se 

aproximarem desse conhecimento de maneira ampla e efetiva. 

Neste sentido, a pesquisa e publicação intitulada Avaliação diagnóstica do Programa 

Nacional Biblioteca da Escola - PNBE, realizada com professores, diretores,coordenadores 

pedagógicos, responsáveis por bibliotecas, estudantes e familiares, no ano de 2003, visou a 

“investigar a realidade das práticas pedagógicas em torno das obras distribuídas pelo Programa 

Nacional Biblioteca da Escola” (BRASIL, 2008b, p. 9). Essa pesquisa concluiu que “o cotidiano 

das escolas visitadas pelas equipes, as condições sociais onde estão inseridas, revelam o PNBE 

como uma ação cultural de baixo impacto em políticas de formação leitor e produtor de textos” 

(BRASIL, 2008b, p. 123). 

O PNBE tem sido tomado como foco de múltiplas pesquisas, tanto aquelas voltadas para a 

leitura e formação leitora, como outras que buscam discutir acervos que tratam das questões 

relacionadas à afro-brasilidade. Neste último viés, encontramos Venâncio (2009), com Literatura 

infanto-juvenil e diversidade e, ainda, Martins e Cosson (2008), em Representação e identidade: 

política e estética étnico-racial na literatura infantil e juvenil. A pesquisa de Martins e Cosson 

(2008) tem como corpus as obras inscritas no PNBE182, buscando respostas para as seguintes 

questões: 

 

Como a literatura infantil e juvenil no Brasil responde contemporaneamente às demandas étnico-raciais 

de identidade e representação dos negros? Qual o alcance desses conceitos no campo literário e como 

são articulados na literatura infantil e juvenil que trata da cultura afro-brasileira? Quais as características 

dessa literatura infantil e juvenil que circula no Brasil contemporaneamente tendo como base o acervo 

do PNBE? (MARTINS; COSSON, 2008, p. 56). 

                                                 
182 As obras inscritas no Edital, corpus da pesquisa de Martins e Cosson (2008), refere-se à inscrição de 

obras de literatura no processo de avaliação e seleção para o Programa Nacional Biblioteca da Escola 

(PNBE) de 2008, realizada pelo MEC, em Brasília, no ano de 2007. Deve ficar claro que não são exatamente 

as obras selecionadas e adquiridas pelo PNBE. Chegamos a essa conclusão comparando os títulos das obras 

mencionadas na pesquisa de Martins e Cosson (2008), quando percebemos que, alguns títulos citados na 

pesquisa, não se encontram na relação disponibilizada no sítio do MEC, no PNBE, ano 2008. 
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Os resultados do trabalho são apresentados em forma de artigo na obra Literatura Infantil: 

políticas e concepções (MARTINS; CASSON, 2008). Esse trabalho colaborou com as nossas 

reflexões, em especial a resposta encontrada para a última pergunta, que versa sobre as obras do 

PNBE, 

 

[...] a literatura infantil e juvenil que trata da cultura afro-brasileira no PNBE pode ser visualizada em 

quatro grandes grupos [...] um grupo de textos, talvez o mais extenso, que pode ser denominado de base 

cultural, porque busca resgatar e registrar a literatura oral, notadamente lendas, mitos, fábulas e outras 

narrativas tradicionais [...] Também se registra nesse grupo a presença de obras de caráter mais 

informativo [...] O segundo agrupamento é composto pelas biografias de personagens históricas [...] Os 

dois grupos seguintes são constituídos por narrativas que, apesar de trazerem o negro como personagem 

principal, assumem diferentes direções na sua representação. O terceiro [...] encena o período de 

escravidão [...] há um predomínio da denúncia social, mostrando que o racismo originado com a 

escravidão continua discriminando e oprimindo a população afro-brasileira. O quarto [...] percorre 

caminhos de afirmação da identidade que não passam pela denúncia do racismo, trazendo protagonistas 

negros em situações menos marcadas (MARTINS; COSSON, 2008, p. 65-66). 

 

De imediato podemos perceber que a pesquisa parte do princípio de que as obras presentes 

no PNBE tratam da cultura afro-brasileira, isso, por certo, se deve ao fato de que o estudo 

realizado por Martins e Cosson (2008) centra- se nas questões de representação e de identidade 

dos negros nessa literatura e em obras contemporâneas. Embora a pesquisa de Martins e Cosson 

tenha um foco diferente do estabelecido em nossa pesquisa, a classificação das obras do PNBE 

em quatro grandes grupos, feita pelos pesquisadores, servem- nos de parâmetro para a 

categorização das obras que têm por tema as culturas afro-brasileiras. Outro aspecto relevante é 

que a referida pesquisa deixa evidente a diversidade de focos que compõem as obras literárias 

infantojuvenis no PNBE do ano de 2008. 

No intuito de propor outra possibilidade de categorização, a partir das classificações 

propostas pelos autores estudados anteriormente, como Bernd (2003) e Martins e Cosson (2008), 

por exemplo, elaboramos outra classificação para o acervo da PNBE, tendo por base 

exclusivamente os temas veiculados pelo Programa. Assim, os temas, na nossa pesquisa, passam 

a ocupar a seguinte ordem: 1) obras que tematizam a África ou as histórias da África; 2) obras 

que abordam a cultura negra, o negro e as questões raciais; 3) obras literárias que têm como tema 

a cultura afro-brasileira. A decisão por esses três temas deu-se a partir da leitura das obras ou de 

resumos, quando não foi possível ter acesso à literatura. 

Ao darmos preferência, neste estudo, para a classificação do tema e, a partir dele, identificar 

as obras literárias infantojuvenis como sendo afro- brasileira ou não, sabemos dos riscos que essa 

leitura pode trazer. Estamos cientes, também, de que se trata de um olhar particular, de 

pesquisadora, sem, contudo, acreditar que seja essa a única possibilidade de categorização. É 

importante ressaltar que consentimos na existência de pontos de vistas específicos, em cada 

empreendimento que visa a classificar obras literárias. Pudemos perceber isso em Amâncio, 

Gomes e Jorge (2008) quando traçam os objetivos da literatura, assim como na classificação de 

Bernd (2003) quando define literatura negra, afrodescendente ou afro-brasileira. 

Na intenção de deixarmos mais clara a ideia que defendemos quanto à classificação dessas 

obras, apresentamos, na sequência, por meio de um Quadro, os pontos de convergência e 

distanciamentos entre a classificação realizada na pesquisa de Martins e Cosson (2008) e a nossa 

proposta. A diferença mais marcante estabelece-se na concepção que adotamos para o que seja a 

literatura afro-brasileira. Quando comparados os grupos de classificação da literatura afro-

brasileira, os encontrados por Martins e Cosson(2008) e a nossa proposta, os temas das obras 

mostram-se da seguinte forma (Quadro 2): 
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Quadro 1 -Comparação entre os temas, segundo Martins e Cosson e a proposta destetrabalho 

Classificação em Martins e Cosson (2008) Classificação da nossa pesquisa 

1º Obras que tratam da cultura tradicional (textos literários e 

informativos com destaque para a oralidade) 

1º Obras que versam sobre a África ou as histórias da África 

2º Biografia de 

afrodescendentes 

personalidades negras Ou 2º 

3º Narrativas que enfocam a opressão e a discriminação 

vivenciadas pelos negros desde a escravidão 

3º Obras que versam sobre a cultura negra, o negro e as questões 

raciais 

4º Narrativas em que personagens negros aparecem de maneira 

afirmativa 

4º 

5º 5º Narrativas que tematizam a cultura afro- brasileira 

FONTE: Autora desta pesquisa. 

 

Em relação ao primeiro item não ocorre divergência entre uma pesquisa e outra, visto que 

a grande maioria das obras literárias infantojuvenis que versam sobre a África ou as histórias da 

e sobre a África, resgatando a cultura tradicional do povo africano. Constatamos nas obras 

literárias desse primeiro item, assim como Martins e Cossoni, uma ênfase aos aspectos da 

oralidade, visto ser esse um recurso marcante nessa cultura. Entre os textos em que o caráter 

informativo se sobressai, os quais foram citados em Martins e Cosson, estão: O Congo vem aí, de 

Sergio Capparelli; e Um passeio pela África, de Alberto da Costa e Silva. Porém, essas obras não 

constam na relação de obras selecionadas pelo PNBE de 2008. Isso nos leva a inferir que, 

possivelmente, não tenham sido aprovadas pela comissão do Programa. A pesquisa realizada por 

esses pesquisadores tomou como referência as obras inscritas no Edital do MEC/2007, o que leva-

nos a crer que nem todas foram aprovadas, e dentre elas estão as duas obras referenciadas por 

Martins e Cosson (2008). 

No que tange ao segundo item, composto por biografias de personagens históricas, Martins 

e Cosson trazem, como exemplo, a obra O Rei Preto de Ouro Preto183, de Sylvia Orthoff, a qual 

relata a história de um escravo que comprou sua liberdade durante o período colonial. Nesse 

aspecto, nossa proposta diverge da classificação feita, ou seja, como literatura de cunho 

biográfico, levando em consideração que a obra trata, a nosso ver, sobre o negro e as adversidades 

vividas pelos escravos, por ocasião da escravatura. Dessa forma, esclarecemos que a nossa 

classificação, primeiramente, não contempla a categoria biografia. Segundo, entendemos que o 

tema tratado na obra citada relaciona-se ao tema três, isto é, a cultura negra, o negro e as questões 

raciais, de acordo com nossa classificação. 

Os itens terceiro e quarto, da pesquisa de Martins e Cosson (2008), equivalem, também, ao 

que classificamos no terceiro item, ou seja, as obras que versam sobre a cultura negra, o negro e 

as questões raciais, não se configurando, portanto, em nossa opinião, como sendo literatura afro-

brasileira. De acordo com nosso entendimento, essas obras não trazem, como temática, específica, 

uma situação que se possa compreender como sendo decorrente de uma miscigenação cultural. 

Nessa perspectiva comparativa, o quinto item, isto é, as narrativas que versam sobre a cultura 

afro-brasileira, não aparecem na pesquisa de Martins e Cosson (2008) e são inexistentes na relação 

do PNBE como se pode constatar no Quadro 2, na sequência. 

Lembramos que os dados expostos nos Quadros que se seguem, trazem informações acerca 

das obras distribuídas pelo PNBE, nos anos de 2006 a 2013, para o Ensino Fundamental, séries 

                                                 
183 A história, contada em rimas, refere-se a um rei negro que, traído pelos brancos, torna-se prisioneiro 

junto com seu povo e é trazido ao Brasil como escravo. O tema gira em torno do sonho de liberdade de 

todos os cativos, exaltando aqueles que lutaram por todo o tempo pela liberdade, sem deixar escravizar a 

mente. 
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iniciais e finais. Essas informações foram coletadas no sítio do MEC, em http://www.fnde.gov.br, 

em trinta de setembro de 2013. 

Quadro 2 - Classificação das obras do PNBE por temas 

 

ANO: 2006 TEMA OBRAS AUTOR 

 

1 - A África ou histórias da 

África 

1)A gênese africana- contos, mitos e lendas da África, de Dinah A. Azevedo 2)Histórias africanas para 

contar e recontar, de R.A.Barbosa 

3)Sikulume e outros contos africanos, de J.E. Braz 4)Lendas Negras, de J.E.Braz, J.E. eJ.S.D.Alencar 

2 - Acultura negra, o negro e 1)Leite do peito, de G.Guimarães. 

 
FONTE: Autora desta pesquisa. 

 

Além das obras citadas no Quadro 2, encontramos outros títulos que tangenciam os temas 

das africanidades ou afro-brasilidades, dentre elas estão as obras, classificadas por Martins e 

Cosson (2008), como sendo de biografia de pessoas que se destacaram na sociedade brasileira em 

as questões raciais 2)O negro da chibata, de F.L.Granato. 

3 - A cultura afro-brasileira Não consta 

ANO: 2008 TEMA OBRAS AUTOR 

 
1 - A África ou histórias da 

África 

1)O três presentes mágicos, de S. Dansa, S. e R.A. Barbosa 

2) Os chifres da hiena e outras histórias da África Ocidental, de M.Diallo, et. al. 

3) Ulomma, a casa da beleza e outros contos, de I.S. Nkeechi 

4)Os gêmeos do tambor, de R.A.Barbosa 

2 - Acultura negra, o negro e 

as questões raciais 

1)O cabelo de Lelê, de V.B.B.Dias 

2)O rei preto de Ouro Preto, de Orthoff e R.N. Borges 

3- A cultura afro-brasileira Não consta 

ANO: 2009 TEMA OBRAS AUTOR 

 
1 - A África ou histórias da 

África 

1) As narrativas preferidas de um contador de histórias, de I. Brenman 

2) Bom dia camaradas, de Ondjaki 

3) Eleguá, de C.F.C.C. da Silva 

4) Mãe África: mitos, lendas, fábulas e contos, de Celso Sisto 

5) O segredo das tranças e outras histórias africanas, de R. A. Barbosa 

6) Sundjata o príncipe leão, de R. A. Barbosa 

7) Contos e lendas afro0brasileiros, de Reginaldo Prandi 

8) O papagaio que não gostava de mentiras e outras fábulas africanas, de L.J.Hess e Martins 

2 - Acultura negra, o negro e 

as questões raciais. 

1) Zumbi, o último herói dos Palmares, de C. Caruso 

2) Benjamim, o filho da felicidade, de M.P.Pacheco e H.P.de Lima 

3) Quem me dera ser feliz, de J.E.Braz 

4) Agbalá, M.Castanha 

5) Tumbu, de A.C. Paraguassu et. al. 

3 - A cultura afro-brasileira Não consta 

ANO: 2010 TEMA OBRAS AUTOR 

 
1 - A África ouhistórias da 

África 

1) Contos ao redor da fogueira, de R.A.Barbosa 

2) Histórias de Ananse, de B.W.Diakite e A.Badoe 

3)Krokô e galinhola, de M.T. Kowalczyk 

4) Nina África – contos de uma África menina para ninar gente de todas as 

idades, de A.H.N. Maia et. al. 

2 - Acultura negra, o negro e 

as questões raciais. 

1) Betina, de N.L.Gomes e D.C.do Nascimento 

3 - A cultura afro-brasileira Não consta 

ANO: 2011 TEMA OBRAS AUTOR 

 
1 - A África ouhistórias da 

África 

1) Mzungu, de MejaMwangi 

2) Contos africanos dos países de língua portuguesa, de L.B.Honwana et.al. 

3) Erinlé, o caçador, de A.A. Martins e Luciana J. Hess 

4) O príncipe medroso e outros contos africanos, de Pilar Millan e Soler-Pont 

5) NyangaraChena – a cobra curandeira, de R.A. Barbosa 

6) Omo-oba: histórias de princesas, de K.R. de Oliveira 

2 - Acultura negra, o negro e 

as questões raciais. 

1) Palmares a luta pela liberdade, de E. Vetillo 

2) Quilombo OrumAiê, de A.D. Fernandes 

3 - A cultura afro-brasileira Não consta 

ANO: 2012 TEMA OBRAS AUTOR 

1 - A África ouhistórias da 

África 

1) Obax, de A. Neves 

2) Lendas da África moderna, de R.M.T.Andrade et. al. 

2 -Acultura negra, o negro e 

as questões raciais. 

 
Não consta 

3 - A cultura afro-brasileira Não consta 

ANO: 2013 TEMA OBRAS AUTOR 

1 - A África ouhistórias da 

África 

1) Aqualtune e as histórias da África, de A.C.Massa 

2) Comandante Hussi, de J.Araújo e P.S. Pereira 

2 - Acultura negra, o negro e 

as questões raciais. 

1) Kamazu: o curandeiro, de C. Caruso 

2) O negrinho do pastoreio, de A. Diniz 

3) Orixás: do Orum ao Ayê, de A. M. Silva 

3 - A cultura afro-brasileira Não consta 

 

http://www.fnde.gov.br/
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tempos passados, como exemplo temos Chica e João, do autor Nelson Alves da Cruz. Essa 

literatura tematiza o amor entre uma negra e um branco. 

Em outra vertente aparecem obras em que o protagonista é negro, somente identificado 

pelas imagens ilustrativas da obra. O enredo não apresenta qualquer relação com o tema em 

questão, um exemplo dessa vertente é O que tem na panela, Jamela?,de Niki Daly, ou Contos de 

Mirábile, de Édimo de Almeida Pereira. 

Esse cenário permite-nos vislumbrar que a temática afro-brasileira, como concebida por 

nós nessa pesquisa, não aparece nas obras literárias do PNBE. Os temas mais recorrentes voltam-

se para as outras solicitações de acesso ao conhecimento, proposto pela Lei nº 10.639/2003, ou 

seja, o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, o negro na 

sociedade nacional. 

Todavia, o ponto que fixamos para a identificação do tema, nas obras literárias 

anteriormente apresentadas, liga-se àquilo que entendemos como sendo da “cultura negra 

brasileira”. É nesse aspecto que, de acordo com a ideia aqui defendida, situa-se a literatura que 

tematiza a afro-brasilidade. Assim, outra categorização para essas obras literárias, como a 

proposta neste trabalho, parece-nos pertinente, sem, contudo, desconsiderar aquelas apresentadas 

pelos outros estudiosos. Essa (re)leitura da classificação das obras literárias, propostas por nós, 

tem como objetivo possibilitar um aprimoramento na condução das leituras dos educandos em 

processo de formação. A condição de literatura transitiva, em Bernd (2003), e literatura em 

construção, em Duarte (2007), amparam-nos nessa proposição. 
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RETRATOS DE PRINCESAS PELAS LENTES DE FLÁVIO DE SOUZA 

E PAULO RICARDO DANTAS 

 

Samira dos Santos Ramos (USP) 

samiraramos@usp.br 

 

Resumo: Inserida na área de Literatura Infantil, este trabalho trata da construção e 

desconstrução do feminino na obra do autor Flávio de Souza, ilustrada por Paulo Ricardo 

Dantas. Precisamente no conto A Princesa Silvana do Reino de Vronka, presente no livro 

Príncipes e Princesas, Sapos e Lagartos: histórias modernas de tempos antigos (1989), conto 

curtíssimo que o autor denomina Retrato. Através dos planos de conteúdo e expressão visuais 

e verbais do texto, este trabalho investiga como as mudanças na construção simbólico-

imaginária do feminino são representadas na literatura infantil a partir dos novos padrões 

de pensamento e comportamento da sociedade brasileira no último século. De acordo com 

a pesquisa desenvolvida, que tem como referencial teórico Nelly Novais Coelho, Lúcia 

Santaella e José Nicolau Gregorin Filho, a literatura infantil, assim como a literatura 

popular, transmite valores e padrões através da narrativa quando essa proporciona 

experiências sensoriais e concretas, tornando-se necessário voltar o olhar para quais 

padrões são oferecidos para as crianças através da literatura. E esses padrões são 

construídos através da imagem, que pode ser verbal ou visual. A formalização na linguagem 

verbal e a seleção de técnicas, materiais, combinações dos elementos visuais primitivos de 

maneira não representativa/referencial garantem que se explorem as conotações e 

significações das possibilidades de construção de imagens antes impensáveis, mas 

realizáveis, reorganizando a realidade. A contradição e o estranhamento são importantes 

geradores de novas imagens. Na nova literatura infantil, as relações estabelecidas por essas 

duas linguagens – verbal e visual – no texto, formam um novo plano de conteúdo e de 

expressão. Na obra Príncipes e Princesas, Sapos e Lagartos, histórias modernas de tempos 

antigos, Flávio de Souza, como autor, e Ricardo Dantas, como ilustrador, descontroem 

padrões como a beleza, a fragilidade, a previsibilidade e a futilidade relacionadas ao ideal 

feminino representado pela princesa. Para isso, usam da ironia como figura de retórica tanto 

no texto visual quanto no texto verbal. 

Palavras-chave: Literatura infantil. Relação intercódigos. Gênero feminino. Ilustração.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Evangelista voltou Com o retrato na mão Tremendo quase assustado Perguntou ao seu irmão 

Se a moça do retrato Tinha aquela perfeição. 

(FERREIRA, 2015) 

 

No cordel Romance do Pavão Misterioso, o retrato de Creuza faz Evangelista viajar até a 

Grécia para encontrá-la. Essa pesquisa também tem sua jornada iniciada em um retrato, porém, a 

busca idealizada não é pela princesa, mas pelas tintas, pincéis, artistas e molduras que tornaram 

esse retrato possível. 

Este artigo propõe-se a analisar o conto A Princesa Silvana do Reino de Vronka, que integra 

a obra Príncipes e Princesas, Sapos e Lagartos: histórias modernas de tempos antigos (1989), 

com intenção de investigar como as mudanças na construção simbólico-imaginária do feminino 

são representadas na literatura infantil a partir dos novos padrões de pensamento e comportamento 

da sociedade brasileira no último século. 

mailto:samiraramos@usp.br
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As descobertas do físico Albert Einstein, durante o início do século XX, estão alterando 

todo o padrão de pensamento e de construção de conhecimento na sociedade contemporânea 

ocidental. O padrão cartesiano-newtoniano está aos poucos sendo substituído pelo padrão 

sistêmico einsteiniano (COELHO, 200b; FERRARA, 1993). Essa mudança altera a percepção 

que temos do que é realidade e, com isso, as relações que estabelecemos com o mundo passam 

por questionamentos, visto que o que era considerado certeza torna-se possibilidade dentro de um 

sistema de relativização e de relações complexas. 

O universo feminino, conforme afirma Coelho (2000b) é uma das mudanças mais decisivas, 

pois atinge o sistema patriarcal, base do sistema de relações vigente. Este processo constitui-se 

paradoxal, com consolidação ainda distante, posto que “ao nível do Sistema Social vigente e no 

âmbito das famílias, ela [a imagem da mulher tradicional] continue sendo exigida e se tornando 

cada vez mais difícil de ser conservada pelas mulheres, sem questionamento”. Coelho (2000a) 

chama atenção para o longo tempo de adequação e adaptação em que os novos paradigmas e os 

paradigmas antigos convivem, nem sempre em harmonia. 

Entendendo que as artes que fazem uso da mimesis, como a literatura e a pintura, usam 

signos referenciais ou icônicos que são resultados de uma visão de mundo para narrar ou mostrar 

o mundo (LUNA, 1986), podemos compreender porque entre os anos de 1960 e 1980, a imagem 

tradicional da mulher já não representava um padrão a ser seguido na literatura em geral 

(COELHO, 1989). 

Todavia, devido à literatura infantil ter em sua gênese os contos populares, muitos dos 

valores axiológicos presentes também derivam desse gênero. Entre eles, a imagem da mulher. 

Para Coelho (2000a), nos contos de fadas, as qualidades exigidas às mulheres são total submissão 

ao homem, além de pureza, beleza e modéstia. Completa que os contos enfatizam a ambiguidade 

feminina já nas narrativas primordiais, delegando-lhe o papel de causadora da sorte do homem, 

salvando-o através do amor ou pondo-o a perder com seus ardis e traições (COLELHO, 2000ª, 

p.180). 

Lajolo (1989) ressalta que a partir da década de 1970, emerge na literatura infantil e juvenil 

uma mulher do contra, que a autora define como “uma espécie de versão para consumo infantil 

da mulher feminista que queimava sutiãs e não depilava as axilas como uma estratégia de um 

projeto de equiparação ao homem” (p.23). E observa que, aparentemente, a literatura infantil tem 

construído, reproduzido e reforçado “os papéis, funções e horizontes vistos ou desejados como 

femininos na sociedade que produz, na qual circula e com a qual interage tal literatura” (p.24). 

Luna (1996) enfatiza a importância da leitura na configuração do pensamento simbólico e 

na construção de nosso sistema axiológico, e assim acontece com a imagem da mulher enquanto 

signo. 

 

Si ser mujer es culturalmente aceptar um destino de mujer, rechazarlo, rechazar esse pensamiento 

circular, significa si remedio empeñarse en la búsqueda de otro, llamésmolo así, destino, identidad, 

personalidad o estilo, lo cual lleva inevitablemente a una búsqueda de lenguaje. Aprendemos a ser 

mujer como aprendemos el linguaje. Em nuestro aprendizaje (y pensemos em el modelo 

lingüístico) solemos iniciarnos com uma primeira fase imitativa, repetitiva que va construyendo 

um sistema de analogías y marcas diferenciales clasificatorias para nuestro teatro de la memoria. 

(LUNA, 1996, p. 16) 

 

Para a autora, a imagem do que é ser mulher é construída através da linguagem durante 

toda a vida. E essas marcas de identidade estão presentes na forma com que se lê, se escreve e se 

critica literatura. 

Partindo do pressuposto que cada texto, seja visual ou verbal, apresenta os planos de 

conteúdo e de expressão – visto que é a partir da associação entre a expressão de linguagem, 
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enquanto concretude, e do conteúdo, enquanto abstração, que as linguagens são formadas – 

Gregorin Filho (2009) afirma que na obra de literatura infantil que apresenta texto verbal e visual, 

a união entre os planos de expressão visual e verbal formam o plano de conteúdo e de expressão 

do texto, resultando na manifestação textual integral. 

Portanto, ao analisarmos a imagem feminina na obra Príncipes e Princesas, Sapos e 

Lagartos de Flávio de Souza, a ilustração de Ricardo Dantas torna-se tão constituidora dos planos 

de conteúdo e expressão quanto o texto escrito. 

Dessa forma, para a análise aqui em desenvolvimento, os campos, territórios de ocupação 

da imagem, que nos interessam são os domínios da imagem como representação visual e o 

domínio das imagens verbais. 

Sobre imagem visual, iniciemos distinguindo o que é imagem. De acordo com Santaella 

(2012), a imagem costuma ser definida como: 

 

Um artefato, bidimensional (como em um desenho, pintura, gravura, fotografia) ou tridimensional 

(como uma escultura), que tem uma aparência similar a algo que está fora delas – usualmente 

objetos, pessoas ou situações – e que, de algum modo, elas, as imagens, tornam reconhecíveis, 

graças às relações de semelhança que mantém com o que representam. (SANTAELLA, 2012, p. 

15) 

 

O conceito de imagem como representação se dá porque as imagens são “criadas e 

produzidas pelos seres humanos, nas sociedades em que vivem” (SANTAELLA, 2009, p. 17). E são 

artificialmente construídas, dependendo da “mediação de habilidades, instrumentos, suportes, 

técnicas e mesmo tecnologias” (SANTAELLA, 2009, p. 18). Podem ser divididas nas modalidades 

figurativas, simbólicas ou ainda apresentar-se como a imagem em si mesmo. 

A leitura da imagem depende da percepção e também da correta interpretação de seu 

conteúdo interno e de seu campo de referências. O ponto, a linha, o contorno, a direção, o tom, a 

cor, a textura, a escala, a dimensão e o movimento são os elementos visuais primários que 

compõem a imagem e “constituem-se na matéria-prima da informação visual e são as 

combinações seletivas da utilização de cada um que determina a força e a coerência da 

composição” (SANTAELLA, 2009, p. 34). 

Paz (1982), ao escrever sobre a imagem na poesia, faz algumas contribuições relevantes 

para compreendermos a construção da imagem verbal na literatura. Afirma que “toda a imagem 

aproxima e conjuga realidades opostas, indiferentes ou distantes entre si” (PAZ, 1982, p.120), 

porém, ainda que aproxime elementos contraditórios, nem sempre é através da lógica dialética 

que o processo de construção da imagem é construído. 

O autor explica que a imagem na literatura está contida nas expressões verbais, como 

símbolo, mito, comparação e fábulas, por exemplo, quando essas, ao serem arranjadas pelo 

escritor, guardam “a pluralidade de significados da palavra sem quebrar a unidade sintática da 

frase ou do conjunto de frases” (PAZ, 1982, p.119). Enquanto o processo dialético sugere que a 

união de duas imagens contraditórias faria surgir outra imagem, em alguns casos, como as 

imagens do humor, “a contradição serve apenas para assinalar o caráter irreparavelmente absurdo 

da realidade ou da linguagem” (PAZ, 1982, p. 121). 

Perrone-Moisés (1990), ao falar sobre a impossibilidade da literatura de ser realista, pois a 

linguagem da qual faz uso é uma mera convenção, afirma que ao retratar a realidade, o efeito que 

a literatura obtém é como o de refração de um objeto dentro da água. Assim, ao desvelar as 

contradições e absurdos do que conhecemos como realidade, é através da distorção da linguagem 

na literatura que se pode “revelar possibilidades irrealizadas do real” (PERRONE-MOISÉS, 1990, 

108). Para Perrone-Moisés (1990), “na sua gênese e na sua realização, a literatura aponta sempre 
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para o que falta, no mundo e em nós. Ela empreende dizer as coisas com são, faltantes, ou como 

deveriam ser, completas” (PERRONE-MOISÉS, 1990, 108). 

Paz (1982) e Perrone-Moisés (1990) falam da literatura como um processo de linguagem 

que busca dizer como o mundo deveria ser. E esse processo se realiza através da imagem verbal, 

que por sua vez, tem sua expressão ampliada através da forma. 

A formalização na literatura pode ser vista como a busca de uma verdade, tendo em vista 

que: 

 

Ao selecionar, o escritor faz um arranjo novo, sugere uma reordenação do mundo. É por esse 

artificio da forma que a literatura atinge uma verdade do real, e é por atingir essa verdade que ela 

escandaliza. Flaubert dizia que nunca é o fundo que escandaliza, mas a forma. (PERRONE-

MOISÉS, 1990, p. 106). 

 

Por fim, o processo de constituição de imagens verbais, no que diz respeito à literatura, 

passa pelo arranjo, pela formalização como recurso estético, rompendo com a linguagem 

referencial, seja através da contradição entre as imagens que as palavras evocam, seja a 

contradição entre o que conhecemos como realidade e a realidade que a literatura nos mostra. 

Apesar de serem sistemas linguísticos, as expressões visuais e verbais não podem substituir 

inteiramente uma à outra, pois representam e significam a realidade com modos próprios. Para 

Santaella (2009), a relação entre as linguagens é complementar. Enquanto a imagem tem seus 

elementos percebidos de forma simultânea, o texto é recebido de forma sucessiva e linear. Por 

sua vez, a imagem é incapaz de representar algo abstrato, exceto por emblemas, enquanto a língua 

pode representar tanto o abstrato quanto o concreto. Outra diferenciação está no fato de que 

apenas a linguagem verbal pode descrever as impressões de todas as percepções dos sentidos. 

Na análise de uma obra que apresenta as linguagens verbal e visual, deve considerar as 

relações sintáticas, semânticas e pragmáticas, além dos modos de referência entre a imagem e 

texto, os tipos de vínculo que estabelecem e mesmo a abertura da imagem às interpretações 

verbais como o material de análise. 

Neste trabalho, usaremos as categorias de leitura de imagem propostas por Santaella (2009) 

para analisar a relação entre imagem visual e verbal. Em seguida, apresentaremos algumas 

ponderações sobre a obra, o processo de escrita e de ilustração fornecidas pelo autor Flávio de 

Sousa e o ilustrador Paulo Ricardo Dantas em entrevista. 

 

QUE MOLDURA É ESSA? 

 

Retrato de uma princesa desconhecida 

 

Para que ela tivesse um pescoço tão fino Para que os seus pulsos tivessem um quebrar de caule 

Para que seus olhos fossem tão frontais e limpos 

Para que sua espinha fosse tão direita E ela usasse a cabeça tão erguida 

Com uma tão simples claridade sobre a testa Foram necessárias sucessivas gerações de príncipes 

Ainda um pouco toscos e grosseiros Ávidos cruéis fraudulentos 

 

Foi um imenso desperdiçar de gente Para que ela fosse aquela perfeição Solitária exilada sem 

destino 

 

Sophia de Mello Breyner Andresen 

 

Ao denominar os contos curtíssimos como retratos, Flávio de Souza nos dá uma indicativa 

do que poderia ser a intenção de seu texto: pintar a imagem de suas princesas incomuns em nosso 
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repertório tão repleto de princesas convencionais. Porém, essa pintura valeu-se de dois materiais 

distintos para construir essas imagens: a palavra e a ilustração. 

Iniciaremos evidenciando as relações entre visual e verbal que na obra apresentada. Para 

tanto, reproduzimos a página de livro: 

 

Figura 1 – A princesa Silvana. Página do livro. (SOUZA, 1989) 
 

 

Na ilustração, a imagem foi realizada em preto e branco com a técnica bico de pena184, 

assim como todas as ilustrações internas do livro. 

O texto é construído de forma predominantemente descritiva e narrativa, aproximando-se 

do gênero biografia, pois conta a história de vida da princesa. A linguagem é informal e faz uso 

da ironia como figura retórica. 

A relação sintática entre o texto visual e o verbal é de contiguidade, pois a imagem e o 

texto aparecem na mesma página. Entretanto, o título do conto, disposto entre o texto verbal e 

visual, aparece como inscrição indicial da identidade da personagem, visto que se configura como 

parte da imagem, cumprindo a função de legenda. Por sua vez, o texto aparece como inscrição 

em uma imagem que aparenta ser um papiro. 

                                                 
184 Foi lançada uma edição atualizada com as imagens coloridas. Nesse trabalho, porém, foi feita a opção 

por analisar a obra em sua edição original. 
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No primeiro contato com o conto, as relações semânticas indicam inicialmente a 

dominância da imagem, porém é a leitura do texto que desvela os significados aparentemente 

óbvios da ilustração. Por sua vez, se iniciarmos pela leitura do texto, a imagem poderia assumir 

as características de uma relação semântica redundante, contudo, além de ilustrar o verbal, cada 

imagem visual apresenta conteúdos que potencialmente ampliam o poder de crítica e 

desconstrução da imagem da princesa clássica. 

Através das relações pragmáticas, os textos visual e verbal dirigem reciprocamente a 

atenção do leitor às mensagens verbais ou figuras específicas dentro da ilustração. 

No retrato, o modo de referência entre o texto escrito e a imagem é de ancoragem, pois o 

texto seleciona e dirige a atenção do leitor através dos significados da imagem. E os vínculos 

estabelecidos são indiciais, do subtipo função indicadora por contiguidade, pois a justaposição 

entre os textos indica que o texto e a imagem se referem um ao outro. 

A figura feminina, que inferimos ser a princesa Silvana, aparece como plano central em 

uma moldura de retrato em formato circular. O olhar do observador dirige-se ao sorriso da figura, 

visto que o ponto de convergência das linhas formadas por seu cabelo nos indica o ponto de fuga. 

Os cabelos espalham-se pelo quadro, ocupando a parte inferior do retrato como um manto. Em 

primeiro plano, as mãos da figura estão cobertas por luvas e carregam um cajado, como símbolos 

de sua elegância e nobreza. No fundo escuro, uma repetição de círculos mais claros, pontos e 

linhas curvas representam rostos risonhos, que convergidos para a princesa, reforçam-na como 

imagem central. Toda a imagem, apesar da falta de cor, transmite alegria e energia. O único ponto 

de contraditório são os olhos. 

Enquanto o rosto e o sorriso da figura estão posicionados em direção frontal, seu olhar 

esgueira-se para a figura de um inseto, provavelmente uma abelha, que se aproxima. O movimento 

de aproximação e representado por uma linha que convenciona a trajetória do bicho, indo do canto 

inferior do lado direito da moldura até o inseto. 

O primeiro parágrafo justifica o sorriso como plano central, ao dizer que a personagem 

ganhou vários concursos de miss simpatia por causa do sorriso. Porém, é o segundo paragrafo que 

desvenda, amplia e subverte a imagem da princesa. 

Ao afirmar que o sorriso era um defeito e que a princesa não conseguia deixar de sorrir, há 

um esvaziamento dos valores positivos desse gesto/expressão. O estranhamento causado pela 

diferença entre as direções do sorriso e do olhar assume novas possibilidades de interpretação, 

visto que a princesa está impossibilitada de exprimir em seu rosto desagrado ou medo, expressões 

mais condizentes com o sentimento esperado ante a aproximação da abelha. 

A ilustração, através desse recurso, consegue imbuir-se do mesmo tom irônico do texto, 

que se vale do dito popular há males que vem para o bem para mostrar o quanto a alegria da 

princesa, forjada por seu defeito, é insólita. 

Enfim, a desconstrução da imagem da princesa clássica nesse conto, ainda que se de pelo 

riso, se dá quando o texto insinua que a beleza e a alegria transmitidas inicialmente pela 

imagem da princesa pode guardar um drama interno invisível ao olhar. 

 

RETRATO REVISITADO – A PALAVRA DOS ARTISTAS 

 

De acordo com Flávio de Souza, Príncipes e Princesas, Sapos e Lagartos: histórias 

modernas de tempos antigos (1989) foi um dos livros que escreveu mais rápido e que mais se 

divertiu no processo. Ricardo Dantas foi indicado por Flávio de Souza para realizar a ilustração 

de Príncipes e Princesas, sapos e lagartos – histórias modernas de tempos antigos (1989). Autor 
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e ilustrador tiveram algumas conversas para sobre o texto para alinhar as ideias (informação 

pessoal)185. No entanto, o autor afirma que só tomou conhecimento da ilustração com o livro já 

pronto e que nenhum dos desenhos ficou como ele imaginou na hora em que escreveu, o que 

admite ser impossível186. 

Para o autor, Ricardo Dantas contribuiu principalmente nos retratos, que considera as 

ilustrações que mais gosta. Acredita que quando a ilustração fala muito o que está no texto, existe 

uma sensação de falta de novidade ou repetição da informação, assim gosta principalmente do 

que está na ilustração e não está no texto (informação pessoal)187. 

Ricardo Dantas explica sobre o processo de ilustração: 

 

Esse livro foi ilustrado nos anos 80, não usava o computador para ilustrar ainda, o editor me pediu 

ilustrações em preto e branco, achei que se usasse a técnica de “bico de pena” daria uma cara 

“antiga” como manuscritos dos tempos medievais, e o aerógrafo, às vezes utilizados nos fundos, 

era mais moderno, irreverente. Como era próximo do autor, tivemos algumas conversas sobre o 

texto, para “alinhar” nossas ideias, só isso. Os retratos eram uma diversão à parte, ficar imaginando 

como seriam aqueles personagens e qual momento eu tiraria a “foto” deles. 

Anos depois da primeira edição, a editora me procurou para lançar uma nova edição do livro, com 

uma “roupa” nova, diagramação e cor. Como todos gostavam das ilustrações, resolvemos apenas 

colorir as antigas. (informação pessoal)188
 

 

Após 26 anos da publicação original, a obra já foi objeto de estudo acadêmico diversas 

vezes, geralmente abordando temas relacionados ao estudo de gênero e as relações sociais. 

Quando questionados se as discussões éticas, de identidade de gênero e de (des) construção de 

valores sociais foram significativas na escrita/ilustração da obra, ambos os artistas negam terem 

realmente se preocupado com isso. Flávio de Souza afirma que os retratos foram escritos no 

improviso e que, na maior parte das vezes, só tinha pensado o nome das personagens antes de 

começar a escrever. 

Conforme pudemos compreender através das colocações dos artistas envolvidos na obra, a 

questão da imagem da mulher em Príncipes e Princesas, Sapos e Lagartos, histórias modernas 

de tempos antigos não partiu de um posicionamento político-social engajado. 

Todavia, essa falta de posicionamento não resulta em neutralidade ideológica, pois o 

movimento dialético que Cândido (2006) nomeou como sistema solidário de influências 

recíprocas, que engloba a arte e a sociedade, age independentemente da função ideológica 

proposta pelos artistas, configurando a função social quando a obra entra em contato com o leitor. 

 

  

                                                 
185 DANTAS, Paulo Ricardo. Entrevista concedida pelo ilustrador. Mensagem recebida por 

samiraramos@usp.br em 04 ago. 2015. 
186 SOUZA, Flavio de. Entrevista concedida pelo autor. Mensagem recebida por samiraramos@usp.br em 

07 ago.2015. 
187 SOUZA, Flavio de. Entrevista concedida pelo autor. Mensagem recebida por samiraramos@usp.br em 

07 ago.2015. 
188 DANTAS, Paulo Ricardo. Entrevista concedida pelo ilustrador. Mensagem recebida por 

samiraramos@usp.br em 04 ago. 2015 
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CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que a literatura infantil, assim como a literatura popular, transmite valores e 

padrões através da narrativa quando essa proporciona experiências sensoriais e concretas, 

tornando-se necessário voltar o olhar para quais padrões são oferecidos para as crianças através 

da literatura. E esses padrões são construídos através da imagem, que pode ser verbal ou visual. 

A formalização na linguagem verbal e a seleção de técnicas, materiais, combinações dos 

elementos visuais primitivos de maneira não representativa/referencial garantem que se explorem 

as conotações e significações das possibilidades de construção de imagens antes impensáveis, 

mas realizáveis, reorganizando a realidade. A contradição e o estranhamento são importantes 

geradores de novas imagens. 

Na literatura infantil, as relações estabelecidas por essas duas linguagens – verbal e visual 

– no texto, formam um novo plano de conteúdo e de expressão. Na obra Príncipes e Princesas, 

Sapos e Lagartos, histórias modernas de tempos antigos, Flávio de Souza, como autor, e Ricardo 

Dantas, como ilustrador, descontroem padrões como a beleza, a fragilidade, a previsibilidade e a 

futilidade relacionadas ao ideal feminino representado pela princesa. Para isso, usam da ironia 

como figura de retórica tanto no texto visual quanto no verbal. 

E, apesar dos paradigmas estarem mudando e, com eles, a mentalidade da sociedade, a 

literatura infantil passa pela censura adulta e depende da aceitação e consolidação de um valor na 

sociedade para veiculá-lo. 

Enquanto a literatura “foi sempre uma espécie de arauto de novas formas de vida, de sentir 

e de pensar que se sucedem nos tempos” (COELHO, 2000b, p.94), a literatura infantil 

contemporânea pode ser vista como um arauto da ressignificação do feminino e do papel da 

mulher em nossa sociedade. Isto porque os temas inquietantes da sociedade só chegam à literatura 

infantil quando são aceitos pelo discurso social vigente. 

Temos na literatura infantil, então, um documento importante do que a sociedade espera 

que suas crianças desenvolvam como valores desejáveis e como contravalores, possibilitando a 

permanência das ideologias consolidadas e de padrões esperados e atuando sobre a construção 

simbólico-imaginária do leitor/receptor. 

Contudo, desconstruir a princesa não é o mesmo que exclui-la como representação do 

feminino, visto que o príncipe e a princesa simbolizam a realização e a primazia do ser, símbolos 

importantes para a condição humana. O que poderá propiciar maior consciência crítica sobre o 

papel da mulher na sociedade será a problematização dos valores femininos como geradores da 

imagem da princesa, ou ainda a exposição das princesas antigas por diferentes luzes. E a 

coexistência das princesas clássicas e contemporâneas termina por ser garantida através do tributo 

à história clássica, da dessacralização dessas mesmas histórias e do uso da personagem-símbolo 

em novas narrativas. 

A persistência de todas essas obras nas estantes das bibliotecas, livrarias e escolas, sendo 

continuamente reeditadas e reimpressas, nos dá duas indicativas. A primeira é de que para 

permanecerem sendo lidas as obras precisam fazer eco a valores novos ou antigos ainda passíveis 

de representação no imaginário de nossa sociedade, ou seja, esses valores coexistem. E a segunda 

é de que nos mostra que quem determina quais valores apresentar a criança é a experiência de 

leitor e formador do adulto, seja como pai que adquire a obra, selecionador que as indica para a 

compra pelo Ministério da Educação ou professor que as lê ou proporciona leitura para o aluno. 
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CONTAÇÃO IFSUL: RESSIGNIFICANDO HISTÓRIAS ATRAVÉS DA 

TRADIÇÃO ORAL 

 

Sandra Beatriz Salenave de Brito (IFSul) 

 sandra.brito@camaqua.ifsul.edu.br 

 

Resumo: Antes mesmo da linguagem escrita, o ser humano já contava histórias como uma 

maneira de manter e propagar o conhecimento. Esta comunicação visa à reflexão sobre um 

trabalho que vem sendo desenvolvido no IFSul Campus Camaquã/RS, desde março de 2015. 

É um projeto de extensão desenvolvido por alunos dos Cursos Técnicos Integrados, que tem 

por objetivo promover o incentivo à leitura e à escrita através da contação e histórias, bem 

como registrar histórias da tradição oral, através do diálogo entre os membros envolvidos 

e a comunidade, privilegiando escolas, centros de referência e assistência sociais, 

associações beneficentes, asilos, comunidades quilombolas e aldeias indígenas. O hábito de 

ouvir e interpretar histórias auxilia na formação da identidade e no olhar para a alteridade, 

propiciando diferentes experiências, mexendo com as emoções e estimulando a imaginação. 

Ler e registrar significam muito mais que identificar letras e palavras, é necessário 

compreender e se apropriar do significado através da seleção, da organização, da 

interpretação e da reelaboração do conhecimento. A leitura não é um processo natural, 

como falar, comer, caminhar, é um procedimento construído social e culturalmente, um 

hábito atravessado pelo caráter afetivo. Dessa forma, familiares, professores, amigos, 

colegas, todos podem contribuir no incentivo a esse hábito. Nas nossas rodas de conversa, 

o diálogo sobre as histórias está no cerne das atividades, favorecendo a troca de saberes e 

experiências com várias idades, classes sociais e diferentes situações de vida. Nossas ações 

estão baseadas em sessões de estudo, planejamento e confecção de materiais que possam 

valorizar o ato de ler, bem como o resgate e a valorização da tradição oral, contribuindo 

para tornar os alunos do Ensino Médio sujeitos críticos que promovem a mediação de leitura 

pelos lugares que passam. Nas ações de estudo, os principais teóricos foram Abramovich 

(1997), Freire (1989), Martins (2003) e Zumthor (2000). 

Palavras-chave: Contação de histórias. Extensão. Ensino Médio. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Antes mesmo da criação da linguagem escrita, o ser humano já contava histórias como uma 

maneira de propagar o conhecimento, além de ser também um procedimento utilizado para o lazer 

e para o aprendizado, através da criação e da interpretação de histórias autênticas ou fictícias. 

O Projeto ContAção IFSul está sendo desenvolvido no Instituto Federal Sul- rio-grandense 

Campus Camaquã/RS desde abril de 2015, e de início era composto por dois grupos que atuariam 

juntos: um estaria responsável pela contação, produção e registro de histórias, e o outro se voltaria 

para intervenções teatrais. Como a maioria dos integrantes optou por fazer parte dos dois grupos 

de trabalho, a ideia foi transformada em dois projetos distintos, mas que ainda realizam muitas 

atividades em parceria. 

Performances em diálogo: ressignificando histórias através da tradição oral é o nome 

oficial, mas o projeto de extensão é carinhosamente conhecido como ContAção IFSul (nome da 

página no facebook, no YouTube), e no ano de 2016, já conta com mais de sessenta alunos dos 

Cursos Técnicos Integrado, seis docentes e oito técnicos administrativos. 

O objetivo original de 2015 era bastante amplo, pretendia estimular a escrita de textos dos 

alunos para o público infantil, analisar obras da Literatura Infantil já conhecidas e resgatar 

histórias da cultura popular através de visitas na comunidade em locais diversos, como escolas, 

mailto:sandra.brito@camaqua.ifsul.edu.br
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hospitais, asilos. Entretanto, este propósito foi apenas parcialmente, pois assim que começamos a 

desenvolver o trabalho nas escolas, muitas atividades foram agendadas e não tivemos mais tempo 

disponível para conhecer os outros ambientes e preparar as atividades para os públicos variados. 

No entanto, com a experiência adquirida, no ano de 2016 conseguimos cumprir as metas que não 

foram alcançadas no primeiro ano através de uma ampliação das atividades, das temáticas e do 

público de trabalho. 

Com as nossas práticas conseguimos construir significados e valores, através do trabalho 

em equipe e da ação como instrumento de reflexão a partir da contação de histórias. Para 

qualificar nossas ações, realizamos desde o início estudos de histórias e técnicas de contação 

de histórias, no intuito de desenvolver atividades lúdicas relacionadas ao hábito de ler e à 

valorização da tradição oral. Vale ressaltar que a extensão não se efetiva sem a pesquisa, pois ao 

levar as ações para além dos muros da escola, a sociedade traz inúmeras demandas que nos exigem 

novas leituras, perguntas, respostas e reformulações. 

Explicitando melhor, então, no nosso segundo ano de trabalho (2016) conseguimos dar 

sequência ao trabalho realizado, aproximando-nos mais da plena execução das metas iniciais 

acima referidas, através da divisão do grupo de trabalho em três setores, sendo estes: asilo 

municipal, aldeia indígena e entidades infantis de assistência social. Cada um destes grupos 

contou com um bolsista que realizava a articulação entre os membros do nosso instituto para 

planejamento, ensaios e realização das atividades. 

Nosso trabalho iniciou com a pesquisa de lendas locais e esse material está sendo 

organizado de forma digital no momento, pois entendemos que quando se fala em contação de 

histórias, existe uma diversidade de materiais riquíssima, mas que está dispersa em vários livros, 

sites, blogs e vídeos e podemos tentar compilar este material em um canal com as devidas 

referências, auxiliando, assim, a busca de quem procura aprender mais sobre a temática. 

Após esse resgate escrito das lendas urbanas do município de Camaquã/RS e arredores, 

passamos ao recolhimento de histórias na aldeia e nos asilos, as quais passaram a ser contadas nas 

instituições infantis. Também mapeamos diversos livros infantis de parlendas, adivinhas, cantigas 

de roda para esse trabalho com as crianças, como por exemplo, a edição Livros Divertidos da 

Editora Paulinas. 

Por ser uma atividade prática que gera estudo, as ações não são facilmente delimitadas nos 

tópicos de trabalhos científicos como tema, problema, hipóteses. Por outro lado, sempre tivemos 

em mente um objetivo bem delimitado e um método para alcançá-lo, que é promover o incentivo 

à leitura e à valorização da tradição oral através de encontros com o público já mencionado. 

Dessa forma, a escolha deste público de trabalho tão variado se deve ao propósito de 

contemplar a diversidade cultural na busca pela reflexão sobre o patrimônio cultural a partir da 

contação de histórias que envolve a construção da identidade e a ponderação sobre a alteridade. 

Vejamos a seguir um pouco mais do trabalho realizado nos três segmentos. 

 

O TRABALHO COM AS CRIANÇAS 

 

Segundo Lippi e Fink (2012), a contação de histórias auxilia no processo de construção do 

conhecimento, bem como na formação dos pequenos enquanto leitores críticos, ampliando o 

interesse das crianças pela literatura infantil. Dessa forma, a mediação de leitura pode ocorrer 

através do manuseio do livro, assim como através de recursos pedagógicos que estimulem a 

criatividade. Ainda segundo estas autoras, a contação é um espaço de aprendizagem que estimula 

a imaginação e a curiosidade, unindo a fantasia ao prazer da leitura. Isso acontece através da voz, 

das pausas, do ritmo, da interação entre o contador de histórias e o ouvinte, das emoções que a 
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história narrada pode provocar. E assim, estabelece-se um convite à reflexão, à interpretação, a 

um posicionamento frente às situações do cotidiano. 

Para iniciar esta caminhada protagonizada por jovens estudantes do Ensino Médio frente a 

Literatura Infantil, fez-se necessário uma aproximação teórica e prática, em que foi necessário 

construir um repertório de histórias e atividades lúdicas. O início do estudo ocorreu através de 

algumas histórias infantis conhecidas, como as histórias dos contos de fadas e do folclore 

brasileiro, assim como O Grande Rabanete de Tatiana Belinky, Lúcia já vou indo de Maria 

Heloísa Penteado, O pneu chorão de Sandra Aymone e A Galinha Ruiva de António Torrado. 

Essas histórias foram selecionadas por trabalharem a temática da união e da amizade, e com o 

suporte teórico da obra de Fanny Abramovich (1997) foi possível aprender mais sobre alguns 

recursos de contação de histórias como gravuras (avental e flanelogravuras), dramatização, teatro 

de sombras, televisão pedagógica, fantoches, dedoches, narração através do livro, confecção de 

livros pop-up. 

No início, algumas adaptações foram necessárias, como aprender a contar em um tom de 

voz e ritmo adequados, utilizar bem o espaço, explorar a expressão corporal e os recursos 

pedagógicos, e a interação com as crianças ampliou o gosto pela pesquisa e começamos a 

participar também de oficinas de contação de histórias e promover espaços de diálogo sobre a 

temática com educadores na nossa escola. 

As atividades que melhor funcionaram foram as que possibilitavam a roda de conversa, o 

trabalho com o ritmo e com a música, bem como aquelas que permitiam releituras das obras 

através de atividades artísticas, como dobraduras, produção de histórias coletivas, confecção de 

painéis e criação de fantoches. 

Todas essas atividades exigiram dedicação nos momentos de escolha das narrativas e dos 

recursos, através de estudo, de ensaio, de execução e avaliação do que poderia ser melhorado a 

cada novo encontro. “Ouvir histórias é viver um momento de gostosuras, de prazer, de 

divertimento dos melhores [...] É encantamento, maravilhamento, sedução...” 

(ABRAMOVICH,1997, p.16). 

Dessa maneira, o projeto pretende desenvolver as habilidades linguísticas, que nos 

encontros da ContAção se efetivam na escuta e interação entre os componentes do grupo, o 

contato com a leitura ou com a narração oral de histórias, com a produção de histórias que não 

necessariamente precisa ocorrer através da escrita. Objetiva-se valorizar a oralidade, estimulando 

a criatividade, a imaginação, a expressão oral e corporal, proporcionando um ambiente lúdico, 

repleto de sentidos e significados. 

Fanny Abramovich (1997) também ressalta a importância da música e do desenho no 

trabalho com crianças menores (até 7 anos), como um instrumento de terapia e catarse e na fase 

seguinte, com a qual também trabalhamos (até os 11 anos), a criança começa a pensar antes de 

agir, pois vai-se tornando consciente de seu ego e capaz de estabelecer novas relações entre si 

mesma e os outros, facilitando assim a compreensão das histórias e o diálogo com o grupo. 

Vitor e Korbes (2011) evidenciam que é através da contação de histórias que os pequenos 

vivem seus personagens lidam melhor com seus desejos e criam soluções e situações imaginárias, 

compreendendo o mundo e transformando seu jeito de pensar, agir e ser: 

 

as narrativas estimulam a criatividade e a imaginação, a oralidade, facilitam o aprendizado, 

desenvolvem as linguagens oral, escrita e visual, incentivam o prazer pela leitura, trabalhando o senso 

crítico, as brincadeiras de faz- de-conta, valores e conceitos, colaboram na formação da personalidade 

da criança, propiciam o envolvimento social e afetivo explorando a cultura e as crianças demonstram 

muito interesse, querem participar, antecipar, e questionar e dependendo da história sente medo, alegria, 

curiosidade etc. (VITOR E KORBES, 2011, P.96) 
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Dessa forma, os resultados de nossas ações não são mensuráveis a curto prazo, mas 

percebemos interesse das crianças em relação as histórias e também na execução das atividades 

de discussão e produção. No último trimestre de 2016, passamos a levar para as crianças as 

histórias coletadas no asilo e na comunidade indígena, realizando assim uma maior integração 

entre os três segmentos de trabalho. 

 

O TRABALHO COM OS IDOSOS 

 

No trabalho realizado no asilo, precisamos primeiramente conhecer este público que é tão 

distinto do infantil, pelas características próprias, mas que também nos exige afetividade. 

Trabalhamos com o asilo municipal, que conta com trinta idosos em média. São muito bem 

cuidados e nossas visitas ocorrem mensalmente. A cada novo encontro, estreitamos nossos laços, 

o que contribui para o diálogo e a confiança para o resgate das histórias. 

Realizamos rodas de conversa e conversas individualizadas e também realizamos outras 

atividades que são solicitadas pelos próprios “vovôs” e “vovós”. Dentre o rol de atividades está 

cantar músicas de sua época (vale ressaltar que alguns idosos tem como sua primeira língua o 

polonês), tocar algum instrumento (alguns sabem tocar violão, teclado, gaita e também compõe), 

pintar as unhas e fazer algumas atividades manuais e de motricidade fina, jogar cartas. É nos 

intervalos dessas atividades que os idosos nos contam suas histórias de vida, as canções de ninar 

que seus pais contavam, as narrativas que lhe ensinaram quando eram crianças, as brincadeiras e 

jogos que se recordam. Também escutam as histórias que os alunos trazem, previamente 

selecionadas, e neste encontro de gerações, valores e ideias, nasce um novo significado. Assim 

como o trabalho com as crianças, a leitura é permeada pela afetividade. 

A literatura, seja oral ou escrita propõe a compreensão do real, jovens e idosos se 

conhecem, interagem e juntos aprendem nesta convivência. Esta aquisição de conhecimento pode 

dar-se através da audição, ou seja, enquanto ouve uma história, uma música, uma poesia, ou pela 

leitura assim como as crianças. A memória é ativada, ainda que se perceba que muitos já 

apresentem debilidades na área do raciocínio, o carinho e a paciência para dar-lhes voz e atenção 

superam essas limitações. 

Os textos orais trabalhados com os idosos, traz a participação na sua construção e 

interpretação, relacionando com sua experiência de vida, despertando emoções, transportando-os 

para o mundo das lembranças. Se o primeiro contato da criança com a leitura se dá através da 

oralidade, é a recordação das histórias e cantigas que permite aos idosos reviver esse aprendizado, 

aventurando-se na (re) descoberta, refletindo sobre si mesmo, sobre o outro e sobre o mundo. 

Assim como defende Paulo Freire (1989), a leitura do mundo, ou seja, a valorização do 

conhecimento de vida dos idosos, em relação aos temas e textos preparados pelos alunos através 

da literatura e das narrativas orais, configura o saber vivenciado, inserindo todos os envolvidos 

num processo criador, em que dialogam enquanto sujeitos críticos e conscientes, seres fazedores, 

transformadores, uma construção em conjunto, analisando a realidade em que vivemos. Da 

mesma forma que propõe Freire, nosso trabalho no asilo está fundamentado na ajuda mútua, na 

criatividade, na união entre a prática e a teoria. 

 

O TRABALHO COM OS INDÍGENAS 

 

O trabalho com os indígenas ocorre de forma mais lenta que os demais grupos acima 

mencionados, pois há uma série de protocolos que são necessários para que os nossos encontros 



 

 

P
ág

in
a8

9
6

 

se efetivem. Por exemplo, para visitarmos a aldeia, torna-se necessário a presença do cacique. Os 

indígenas se mostram bastante quietos, desconfiados, mas estamos aos poucos nos aproximando 

e conhecendo mais sobre a sua cultura, seus hábitos e suas histórias. Nesse sentido, o Núcleo de 

Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI) do nosso campus tem ajudado a efetivar esse 

diálogo. 

Afirmar que esse nosso distanciamento cultural, visto que os indígenas aprendem português 

por volta dos sete anos, torna o trabalho um pouco mais lento é respeitar as características deste 

povo, seus costumes, seu ritmo. Temos conseguido que eles também participem dos eventos de 

nossa escola e aos poucos estamos conhecendo suas lendas, seu artesanato, suas crenças, sua 

estrutura social, sua espieitualidade. Falam pouco e observam muito. 

ContAção IFSul e NEABI trabalham juntos na construção de uma cartilha bilíngue guarani-

português que conterá a narrativa escrita e ilustradas de quatro lendas Mbyá-guarani. Esse já é 

um avanço imenso para o nosso projeto, que se vale de alguns elementos da pesquisa etnográfica, 

bem como do registro de campo, entrevistas, gravações para tentar compreender a realidade 

indígena e levar adiante os ensinamentos passados por eles. 

Com a lei 11645, de 2008, que “nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino 

médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e 

indígena”, torna-se necessário conhecer a cultura indígena para poder ministrar este ensino. No 

entanto, após oito anos, o número de materiais disponíveis e ações que nos aproxime desta cultura 

são bastante escassos. Nossa meta para 2017 é realizar uma formação ministrada pelos indígenas 

para professores das redes municipal, estadual e federal de nosso município. Além disso, também 

pretendemos estabelecer parcerias com comunidades quilombolas da microrregião, já que devido 

a intensidade de atividades desenvolvidas em 2016, essa ação ainda não foi concretizada. 

Somente através desta aproximação real é que poderemos compreender verdadeiramente, 

como sugere a lei: 

 

a história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos 

étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas 

no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, 

resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil 

 

Quanto a literatura, temos estudado as obras de Daniel Munduruku e dialogando sobre elas 

com a tribo de nosso município, bem como pesquisando textos indicados no site do Instituto Uka. 

 

CONCLUSÃO 

 

Através da interação promovida pela contação de histórias, podemos discutir valores, 

formar laços, valorizar conhecimento, elevar a autoestima, potencializar a imaginação, a atenção, 

a memória, o gosto pela leitura, refletir sobre outras culturas e ampliar nosso conhecimento de 

mundo. O que o nosso trabalho pretende mostrar é que oralidade e leitura caminham de mãos 

dadas e que buscamos valorizar a pluralidade cultural no trabalho com os três grupos trabalhados. 

A finalidade de toda as ações aqui descritas e analisadas foi contribuir para o 

desenvolvimento da aprendizagem através da escuta do outro. Os textos produzidos e 

selecionados abrangeram os mais diversos gêneros, como contos, fábulas, lendas, crônicas. A 

preparação para estas atividades foi realizada através de encontros semanais, nos quais estudamos 

técnicas como entonação de voz, musicalidade, expressão corporal, criação de materiais concretos 

e outros recursos pedagógicos. 
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Como ressalta Zumthor (2010), o resultado foi uma grande interação do projeto com os três 

segmentos de trabalho e pudemos comprovar que é uma atividade que se adapta a todos os 

públicos, sem distinção de idade, classe social ou circunstância de vida. A mesma história diante 

da mudança do público, da pessoa que narra, das circunstâncias, do ambiente cultural, das relações 

intersubjetivas, das relações entre a representação e o vivido, tudo isso torna cada história uma 

nova história... Ou seja, como tão bem descreve Torres (2009), o contador primeiro se apropria 

da história para depois contá-la, que muda a cada vez que é narrada, na troca do contador e até o 

mesmo narrador jamais contará a mesma história duas vezes, pois o momento e o diálogo com o 

público pluralizam as interpretações e a troca de saberes. E para isso, o contador deve ser um 

leitor com um olhar sensível, já que ler vai muito além de decodificar, há que se acrescentar 

sentido. 

Celso Sisto (2007) salienta que contar histórias é a união de muitas artes: da literatura, da 

expressão corporal, da poesia, da música, do teatro... Não há como ignorar o tom performático 

deste ato, ainda que o foco maior seja apenas a voz e o texto, projetados no espaço, para atingir 

uma plateia. E para isso, é necessário um meticuloso preparo anterior, um domínio prévio, que 

envolve conhecimento, estudo e ensaio. 

Neste segundo ano de trabalho já conseguimos evoluir, principalmente em relação à 

construção de um acervo de histórias, por meio de registros escritos, fotográficos e audiovisuais, 

bem como a exposição dos mesmos para a comunidade, participação em feiras cientificas e 

seminários. E pretendemos seguir a nossa caminhada nos próximos anos, trocando experiências 

com outros contadores e levando à nossa cidade e à nossa escola mais conhecimento sobre esta 

temática. Sigamos, como sugere Maria Helena Martins (2003), estimulando os três níveis da 

leitura: sensorial, emocional e racional, tanto nos membros de nossa equipe quanto nos nos 

sujeitos parceiros de trabalho e aprendendo através da troca de experiências. 
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A RAINHA MÁ DE ONCE UPON A TIME: A VILÃ DOS CONTOS PARA 

A SÉRIE DE TV 

 

Sandra Trabucco Valenzuela(UAM) 

sandratrabucco@uol.com.br 

 

Resumo: A análise da construção dramática da Rainha Má como releitura de textos clássicos 

e sua transposição para a série de TV Once upon a time (2011) constituem o objeto deste 

trabalho. Os contos maravilhosos e os contos de fada permeiam o imaginário desde as 

sociedades primitivas, que buscavam compreender o mundo circundante através da visão 

mítica, produzindo cosmogonias voltadas a explicar a origem e o princípio da criação. 

Religiões, lendas e mitos geraram uma tradição oral de cunho popular que disseminou e 

transformou as narrativas ao longo do tempo e do espaço. Nessa transformação, divindades 

tornam-se fadas, bruxas, ninfas, ondinas, dríades e valquírias, povoando a história mítica e 

a formação do imaginário das diversas culturas. A partir do século XVII, parte desse 

imaginário ganha corpo literário em versões compostas por La Fontaine, Perrault, Madame 

D’Aulnoy e Swift, popularizando-se, no século seguinte, como literatura para a infância 

através de Andersen e dos irmãos Grimm. A série de TV Once upon a time, lançada em 2011, 

propõe a reconstrução dos contos tradicionais, trabalhando com elementos ficcionais que 

antecedem a diegese conhecida das narrativas. A série revela como uma jovem romântica se 

transforma na vilã Regina, a Rainha Má, que lança sua maldição sobre todos os personagens 

dos contos, despojando o mundo encantado dos finais felizes na medida que os condena a 

uma vida cotidiana e sem magia na fictícia cidade de Storybrooke. 

Palavras-chave: Once upon a Time. Contos de fada. Rainha Má. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho propõe o estudo da construção dramática da Rainha Má como releitura 

de textos clássicos e sua transposição para a série de TV Once upon a time (OUAT), produzida 

pela ABC e Disney, desde 2011. 

Mitos e lendas compõem o imaginário das sociedades, ao construir cosmogonias 

direcionadas a compreender o mundo circundante. Por sua vez, o maravilhoso incide na 

composição das narrativas difundidas através da tradição oral, associando-o a elementos 

ficcionais. 

Nessa transformação, divindades ganham uma diversidade de aspectos e formas, povoando 

a história mítica e a formação do imaginário das diversas culturas. Assim, fadas, bruxas, magos, 

ninfas, dríades, duendes e valquírias passam a conformar elementos mágicos que transitam entre 

o bem e o mal, entre o belo e o feio, entre a redenção e o castigo, entre a vida e a morte. A partir 

do século XVII, parte desse imaginário ganha corpo literário em versões propostas por La 

Fontaine, Perrault, Madame D’Aulnoy e Swift, com base na tradição oral, popularizando-se como 

uma escrita voltada para a infância através das obras de Jacob (1775-1863) e Wilhelm Grimm 

(1784-1859), os irmãos Grimm, e de Hans Christian Andersen (1805-1875), que fixaram histórias 

transmitidas oralmente de geração a geração, além de lendas, narrativas medievais e contos 

populares celebrados como folclore e, portanto, representativos da cultura nacional. 

A série de TV Once upon a time, lançada em 2011, propõe a reconstrução dos contos 

tradicionais, trabalhando com elementos ficcionais que antecedem a diegese conhecida das 

narrativas. A série revela como uma jovem romântica se transforma na vilã Regina, a Rainha Má, 

que lança sua maldição sobre todos os personagens dos contos, despojando o mundo encantado 
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dos finais felizes na medida em que os condena à vida cotidiana sem magia na cidade de 

Storybrooke. 

A “dark curse” lançada pela Rainha Má durante o casamento de Branca de Neve e do 

Príncipe Encantado aprisiona os personagens dos contos uma vida cotidiana numa cidade comum 

– Storybrooke —, onde não há magia e nem finais felizes, perdendo assim os atributos mágicos 

que os diferencia da realidade comum dos mortais. Os personagens amaldiçoados perdem a 

memória, tornam-se fracos e, por isso, submetem-se aos desmandos da Rainha, uma mulher hostil 

e vingativa. Seu cúmplice, o duende Rumpelstiltskin, desempenha o papel de um segundo 

antagonista, que entra em confronto tanto com a Rainha como com os demais personagens 

vitimados pela maldição (Valenzuela, 2016, p. 61). 

A primeira temporada da série Once upon a time propõe duas diegeses diferentes: a Floresta 

Encantada, onde habitam os personagens dos contos, e a diegese de Storybrooke, no Maine 

(EUA), cidade contemporânea onde os personagens vivem a maldição de viver uma vida cotidiana 

e sem magia, e sob os desmandos de Regina, a prefeita da cidade, encarnada pela Rainha Má. 

No piloto da série, após a citação da clássica cena do despertar de Branca de Neve após o 

beijo do Príncipe Encantado, segue-se o casamento de ambos, cercado por seus súditos. No 

entanto, o final feliz dos personagens é abalado durante a cerimônia: a Rainha Má surge, sem ser 

convidada, e lança diante de todos a sua maldição sobre o futuro dos noivos e demais habitantes 

da Floresta Encantada. Esta fórmula da maldição assemelha-se à predestinação lançada no conto 

“A Bela Adormecida”, quando a 13ª. fada, que não fora convidada para a festa, adianta-se à 12ª. 

e preconiza a morte da princesa recém-nascida quando esta completar 15 anos. A 12ª. fada atenua 

a predestinação, determinando que a jovem não morreria, mas ficaria adormecida por 100 anos 

(Grimm, 2012: 43). A maldição da Rainha Má e a da 13ª. fada geram medo e a angústia pelo que 

poderá ocorrer no futuro em especial, nas figuras dos progenitores. 

Em OUAT, a ira da Rainha Má — madrasta de Branca de Neve – deve- se não à inveja 

despertada pela beleza da enteada, mas pela morte precoce de Daniel, um jovem cuidador de 

cavalos com quem Regina, ainda jovem, teria fugido para viver um grande amor. Por sua vez, 

Regina é filha de Cora, mãe malvada e bruxa truculenta, que coleciona corações. Cora arquiteta 

a morte da mãe de Branca de Neve para que Regina se case com o viúvo rei Leopold. Cora coloca 

seus interesses acima de tudo e não aceita o amor de Regina e Daniel, a quem julga indigno. Para 

aproximar o rei de Regina, Cora provoca um acidente com a ainda criança, Branca de Neve. 

Regina a salva, e aproxima-se do rei. 

Branca de Neve, contudo, deixou-se enganar por Cora, contando a ela o plano de fuga, 

explicando que Regina não queria se casar com o rei Leopold. Enfurecida, Cora arranca o coração 

de Daniel e, por isso, Regina culpa Branca de Neve por sua infelicidade eterna. Amarga e 

vingativa, Regina dedica sua vida para impedir a felicidade de Branca de Neve. Por sua vez, o 

duende Rumpelstiltskin introduz Regina ao mundo da bruxaria, ensinando-a como livrar-se de 

Cora, prendendo-a num mundo paralelo ao da Floresta Encantada. Regina passa então a temer o 

retorno de sua mãe. Desse modo, a Rainha Má é dominada por dois sentimentos: a ira por sua 

infelicidade amorosa e o medo do retorno de Cora. 

Na primeira versão de Branca de Neve encontrada num manuscrito escrito pelos irmãos 

Grimm em 1810, mas nunca publicado, quem inflige todo o sofrimento a Branca de Neve é a sua 

própria mãe, e não a madrasta, por sentir inveja da filha. (Valenzuela, 2016, p. 71). A opção 

ficcional de matar a mãe de Branca de Neve e fazer da antagonista sua madrasta, permite aos 

autores a associação da figura materna à imagem religiosa da Família, vista como uma instituição 

a ser preservada. Assim, em Once upon a time, é Regina quem sofre com a maldade da mãe, 

justificando de certo modo seu comportamento agressivo e assustador. Esta escolha permite a 

manutenção tanto da tensão provocada por uma mãe cruel, como pela madrasta má. Numa 
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perspectiva da Psicologia, “a fantasia da madrasta perversa não só preserva a boa mãe intacta, 

como também evita a necessidade de se sentir culpado devido aos pensamentos e desejos 

zangados em relação a ela” (Bettelheim, 1980: 245). 

Por outro lado, ocorre a metamorfose da fada madrinha em madrasta ou bruxa, que através 

de poderes maléficos, interfere negativamente na vida da enteada. Regina era gentil e bondosa, a 

ponto de salvar Branca de Neve da morte quando seu cavalo disparou, mesmo sem saber que a 

menina era a filha do rei viúvo e que tudo fora preparado por Cora. Assim, devido à infelicidade 

no amor, Regina passa de salvadora a vilã, de provável madrasta gentil, a cruel malfeitora da 

enteada e dos personagens da Floresta Encantada. 

 

BRUXAS E FEITICEIRAS 

 

O termo “witch” – “Bruxa” –, provém do o Inglês arcaico, “wicce”, que significa “mulher 

mágica”, que se relaciona com o demônio ou espíritos do mal, capazes de auxiliar na realização 

de atos sobrenaturais (OED, witch). 

A personagem Regina é inicialmente apresentada como uma jovem romântica, apaixonada 

pelo jovem Daniel, considerado seu inferior socialmente, e rejeitado por Cora, mãe de Regina, 

que sonha para a filha um casamento com um rei. A morte do amado, provada por Cora e 

indiretamente por Branca de Neve, é que desperta o lado “sombrio” em Regina, atraindo 

Rumpelstiltskin e seu desejo de ensinar lhe magia. 

Nos contos de fada e contos maravilhosos é constante a posição entre o bem e o mal, em 

geral, representado pelo binômio bruxa/feiticeira versus jovem belo/bela, cujo destino é marcado 

por uma terrível maldição ou presságio, que pode ser modificado através de agentes de 

intermediação positivas, ligados ao bem, como fadas, por exemplo. 

Em OUAT, Regina torna-se em alguns momentos uma bruxa, em outros assume o papel de 

feiticeira. De acordo com Nogueira (2004), magos, feiticeiros e bruxos não apresentam a mesma 

definição ao longo da história. Enquanto na antiguidade os magos vinculavam-se à nobreza e 

eram considerados sábios, por conhecerem alquimia, teologia e filosofia, as feiticeiras surgiram 

na Idade Média, como mulheres que possuíam amplos conhecimentos sobre a natureza e, em 

especial, sobre o uso medicinal de plantas e elementos da natureza. Remédios naturais eram 

entendidos como poções capazes de promover a cura ou, ao contrário, produzir doenças ou 

malestar, o que associou sua imagem a poderes mágicos. 

As bruxas surgiram mais tarde, na Idade Moderna, remetendo-se o termo a pessoas (mais 

diretamente a mulheres) que, segundo a Igreja Católica, teriam pacto com instâncias demoníacas, 

ao cultuar o paganismo através de rituais. Perseguidas pela Inquisição, todos aqueles considerados 

bruxos ou feiticeiros pacediam queimados em fogueiras. Assim, bruxas e feiticeiras tornam-se 

sinônimos dentro deste contexto histórico persecutório (Nogueira, 2004). 

Embora muitos contos de fada surjam no contexto medieval, as versões mais populares são 

fixadas na literatura do século XIX. OUAT constrói o personagem da Rainha Má como um 

amálgama entre o mago, a feiticeira e a bruxa, que conhece alquimia, é capaz de valer-se com 

habilidade dos elementos da natureza e provome o mal através de pactos e do uso da magia. 

 

A RAINHA MÁ NA CERIMÔNIA DE CASAMENTO 

 

A figura da festa de casamento assolada pelo mal impetrado por seres míticos e/ou mágicos 

é recorrente na cultura ocidental. Éris, a deusa da Discórdia, é uma das potestades primordiais da 
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mesma geração de Nix (a Noite) e, é apontada por Hesíodo como sendo mãe de outras 

personificações do mesmo tipo, Algos (a Dor), Horcos (o Juramento), Lete (o Esquecimento) e 

Ponos (a Fadiga) e outros flagelos. Éris é a deusa que, mesmo sem ser convidada para o casamento 

de Peleu e Tétis - por seu caráter litigioso -, compareceu ao festejo, lançando o chamado “pomo 

da Discórdia”, uma maçã seria presenteada à deusa mais bela do panteão. O presente torna-se um 

desafio e uma disputa entre as deusas Hera, Atena e Afrodite para saber quem era a mais bela e 

ficaria com o pomo. Este conflito terminará por causar a Guerra de Troia. Assim, em Once upon 

a time, Regina assume a função de Éris, da deusa Discórdia, ao aparecer no casamento sem ser 

convidada, interrompendo a alegria vivida na festa e gerando consequências malignas. 

A presença de Regina amedronta a todos os personagens, com exceção de Branca de Neve 

e do Príncipe. Todos os personagens presentes à cerimônia evitam dirigir o olhar em direção a 

Regina. A invasão solitária de Regina constitui uma afronta ao sagrado, ao espaço cerimonial de 

sentido místico onde se efetuam os votos matrimoniais. 

Regina surge na cerimônia trajando preto, caminhando com passos quase flutuantes, e lança 

sua maldição em solo sagrado: o fim dos finais felizes virá quando nascer o primeiro filho do 

novo casal que realiza os votos. Como é comum nos contos, a maldição não é precisa em termos 

de linguagem, propiciando uma ambiguidade. Regina sentencia: “todos perderão aquilo que mais 

amam”, mas não sabem como tudo acontecerá. Regina aproveita-se da incerteza para gerar o 

medo, numa forma de oráculo ou predestinação que determina a morte, seja física, seja 

metafórica. 

As vestes de Branca de Neve e da Rainha oferecem o contraste entre claro e escuro, 

reforçando a oposição bem e mal. Contudo, Branca de Neve ostenta seu caráter guerreiro: ao ouvir 

a maldição, Branca desembainha a espada de Encantado e a ameaça Regina com a arma, 

evidenciando sua personalidade heroica. 

 

REGINA: ENTRE O BEM E O MAL 

 

Regina é a personificação do mal, proposta inicialmente como uma versão da Rainha Má 

do conto tradicional dos Irmãos Grimm, Branca de Neve. Há, porém, diferenças evidentes: Regina 

tinha um bom relacionamento com a pequena Branca de Neve, até que Daniel morreu devido a 

uma indiscrição de Branca, ao relatar a Cora que Regina fugiria com Daniel. 

Regina se casa com o pai de Branca, torna-se Rainha, e só então começa seu ódio e sua 

tentativa de vingança com relação tanto a Branca como a Cora. Não há uma preocupação pela 

beleza ou por inveja de Branca, já que ela ainda era uma criança e já estava em suas mãos. O Rei 

Leopold falece e, com isso, Regina vê-se como a toda poderosa, com uma única motivação: 

impedir a felicidade de Branca de Neve. 

A tradição expressão “Espelho, espelho meu, existe no reino alguém mais bela do que eu”, 

não cumpre a mesma função que enfatiza a inveja pela beleza e juventude de Branca. Regina tem 

uma preocupação: aprender magia para vingar-se da própria mãe, uma bruxa poderosa e temida 

pela própria Regina. É então que Rumpelstiltskin começa a auxiliar Regina, ensinando-lhe os 

princípios da magia, no intuito de vencer Cora. Como reitera Rumpelstiltskin, “toda magia tem 

seu preço”; o preço de dominar a magia é a infelicidade. Regina tem plena consciência desse 

preço, mas, mesmo assim, opta por pagá- lo. 

Já com o domínio da magia, Regina vence Cora, aprisionando a mãe num universo paralelo. 

No entanto, Regina conhece os poderes de Cora e, por isso, passa a temer o seu retorno, sentindo 

permanente insegurança pelo medo gerado pelo possível regresso da própria mãe. 
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Livre de Cora, Regina volta seu ódio contra Branca de Neve. Já conhecida como a Rainha 

Má, ela usa o poder político, colocando o exército do Reino aos seus serviços, amedrontando a 

todos os habitantes da Floresta Encantada com seu poder. A Rainha torna-se cada vez mais cruel 

e determinada a produzir a infelicidade. 

Em muitos momentos da série, Regina revela sua insegurança e sua personalidade anterior 

à morte de Daniel: há uma permanente busca de Regina pela própria felicidade, porém, ciente do 

seu poder, assume uma atitude prepotente, ao tentar manipular os sentimentos de todos aqueles 

que a cercam: deseja viver um novo amor, quer cercar-se e oferecer amor, como no caso dos 

irmãos João e Maria (Hansel e Gretel), aos quais oferece o conforto de viver no palácio em troca 

de deixar o pai sozinho. A mesma atitude observa- se na Regina de Storybrooke, quando ela 

seduz, com seu poder, o xerife, deixando-o sob seu jugo. Ao perceber o interesse do xerife por 

Emma, o xerife perde a vida, considerando-o como um traidor. 

A adoção de Henry é uma demonstração do amor que Regina quer dividir, mas não sabe 

como. O nome da criança é uma homenagem e uma compensação pela dor de ter matado o próprio 

pai — Henry — para conseguir realizar um feitiço. A solidão é o pior castigo de Regina e ela 

nutre o desejo de ter amigos, familiares e viver um amor. No entanto, como afirmou 

Rumpelstiltskin, “a magia tem um a preço”, e ela sabe disso: 

 

Através dos tempos, os poetas revestiram a mulher do sinal do bem e do mal e investiram nela com a 

febre do desejo e do ódio. A história da humanidade pode resumir- se neste enunciado – o desejo 

amoroso e sua satisfação, as desilusões do amor e a angústia são o segredo de todo o bem e de todo o 

mal que existe na terra. A trama de romances, novelas, poemas e epopeias desenrola-se dentro do amor, 

irradiação da bondade divina, simples exercício da sexualidade, autodestruição e sadismo, como resumo 

dos mitos primitivos e literários (Turchi, 2003, p. 135). 

 

Na teoria junguiana, a “ânima” representa a porção feminina do homem, enquanto que o 

“ânimus” é a porção masculina da mulher. Interessa-nos aqui a “ânima” como elemento do 

inconsciente coletivo, vinculada ao feminino. Regina é possessiva e quer dominar a todos com o 

seu poder, ela deseja o amor, o amor que não recebera da mãe, personagem distante dos preceitos 

do arquétipo materno, que se alia à bondade, à nutridora que oferece condições de crescimento 

através de alimento em seu sentido real ou metafórico, proporcionando sabedoria de elevação 

espiritual (Jung, 2000). Por sua vez, temos na “ânima” a projeção do caráter feminino, que mostra 

a polaridade entre a bondade, da fada, por exemplo, e da maldade, empreendida pela bruxa. 

 

Regina representa esta ambiguidade arquetípica: ao mesmo tempo, é a mãe nutridora que 

deseja o bem do filho Henry, por outro, é a mãe destrutiva e obscura que não permite o 

desenvolvimento do filho. O medo faz com que Regina assuma as máscaras da crueldade e da 

bondade, afastando-se da narrativa tradicional da Rainha Má da Branca de Neve dos Irmãos 

Grimm. 

 

CONCLUSÃO 

 

Os contos de fada expressam sonhos e medos, emoções e sentimentos através de mitos e 

histórias que tentam compreender os fatos humanos, como fenômenos sociais (disputa pelo poder, 

modelos de comportamento, conquista de status social), questões éticas (luta entre o bem e o mal, 

artifícios usados para alcançar os objetivos), e necessidades inerentes ao ser humano, através de 

abordagens arquetípicas e contextos culturais. 
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Regina dissimula o medo da solidão sobrepondo a máscara da maldade. Sua vingança, dar 

fim aos finais felizes, é compartilhar com todos a sua própria dor. Ela opta por vivenciar uma 

pseudo realidade na qual ostenta o poder, sem a necessidade de enfrentar adversidades 

(Valenzuela, 2016), cercando-se de bajuladores ou de pessoas que a temem. 

Como receptores, compartilhamos com os personagens da mesma maldição: o mundo sem 

magia e sem finais felizes é, como anuncia OUAT, “o nosso mundo”, este no qual vivemos. 
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O HIPERTEXTO NO IMPRESSO: UMA LEITURA DA OBRA TODOS 

CONTRA D@NTE 

 

Silvani Lopes Lima(UPF/IFRS) 

 slopeslima@gmail.com 

 

Resumo: O presente trabalho propõe uma leitura da obra Todos contra D@nte, de Luís Dill, 

buscando perceber a perspectiva inovadora do autor – a considerar os decorridos oito anos 

da publicação da obra – na escolha do tema, abordando as consequências do (ciber)bullying 

no universo juvenil, e da estrutura formal, transpondo para o impresso a ideia de rede de 

interconexões do hipertexto, ao compor o enredo ficcional. O objetivo da análise proposta é 

identificar o potencial do texto enquanto leitura crítica e formativa para o público 

adolescente e jovem. O texto divide-se em links, diálogos, comunidade e blog através dos 

quais vai sendo tecida a trama ficcional, que gira em torno de personagens adolescentes, 

cujo protagonista é Dante Silva. Para efetuar o estudo proposto, de um lado, autores como 

Sonia Kramer (2000), Teresa Colomer (2003) e Michèle Petit (2008) nos auxiliam no intento 

de compreender temas relevantes para os jovens e a leitura literária como experiência 

formativa; de outro, estudiosos como Pierre Lévy (1999), pioneiro na abordagem dos 

conceitos de ciberespaço e cibercultura, Antonio Xavier (2007) e Lucia Santaella (2013), 

que discutem sobre leitura, convergência das mídias e ubiquidade na rede, nos iluminam no 

sentido de compreender a composição externa da obra, aproximando-a do universo digital. 

O emprego de uma estratégia de escrita diferenciada torna o texto interessante e singular 

quando aproxima o leitor do cânone literário, através do intertexto com um clássico da 

literatura universal, e utiliza-se de estratégias de acercamento com o universo juvenil, ao 

fazer uso de recursos próprios da comunicação via Web e abordar temas especialmente 

importantes para essa faixa etária. 

Palavras-chave: Texto. Hipertexto. Literatura juvenil. (Ciber)bullying. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Teresa Colomer diz que em fins do século XX, graças à intensificação dos estudos relativos 

à psicanálise, a infância passou a ser considerada a experiência social humana mais definitiva. 

Assim, voltada para essa fase de desenvolvimento humano, “a literatura infantil e juvenil foi se 

consolidando como um instrumento socializador de nossa cultura” (2003, p. 161), especialmente 

porque o texto literário amplia a compreensão do mundo e a percepção sensorial do sujeito, 

permitindo que, através da experiência vivida por meio da leitura, seja possível a construção de 

um olhar mais crítico e emancipatório. 

Ao longo deste texto, procuramos entender como essa função colocada para a literatura 

juvenil se realiza na obra em análise. Nesse sentido, começamos por situar quem é o autor da 

obra, o qual, de acordo com informações recolhidas do site do autor (2016), nasceu em Porto 

Alegre, no ano de 1965. Formou-se em Jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul e, posteriormente, especializou-se em Literatura Brasileira. Estreou como escritor 

em 1990, tendo publicado até o momento em torno de cinquenta livros, além de ter participado 

de diversas coletâneas. Ao longo da carreira, recebeu diversos prêmios e alguns de seus títulos 

mereceram o selo de livro Altamente Recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e 

Juvenil (FNLIJ). 

Confirmando a aclamada produção do autor, a obra Todos contra D@nte, publicada em 

2008, que, segundo informações do próprio livro, baseia-se em acontecimentos reais – morte de 

mailto:slopeslima@gmail.com


 

 

P
ág

in
a9

0
5

 

uma menina de treze anos em decorrência de uma agressão dos colegas de escola – versa sobre 

um tema polêmico e muito discutido no contexto escolar, o (Ciber)bullying, ultrapassando, 

porém, o caráter meramente pedagogizante que inúmeros textos sobre o assunto possuem, 

alcançando uma narrativa densa, com aprofundamento crítico, que chega ao âmago do problema 

ao levá-lo às últimas consequências. Nesse sentido, o texto de Dill, além de experiência estética, 

permite uma experiência formativa ao leitor. 

Nas próximas seções do presente artigo, empenhamo-nos em compreender um pouco mais 

o enredo da obra para, em seguida, lançarmos luz a alguns aspectos que julgamos mais relevantes 

para o objetivo de nossa análise. 

 

COMPOSIÇÃO NARRATIVA: ENTRE DIÁLOGOS, POSTAGENS E LINKS 

 

O livro Todos contra D@nte divide-se em links, diálogos, Comunidade e Blog, através dos 

quais vai sendo tecida e apresentada a trama ficcional que gira em torno de personagens 

adolescentes, entre os quais está Dante Silva, protagonista das ações. Trata-se de um garoto 

proveniente de família de classe baixa, que vai estudar em uma escola particular, frequentada por 

alunos de classe média à alta, e passa a sofrer perseguições dos colegas, que o rejeitam por ele ter 

feito “pouso forçado e não autorizado” naquela área. 

A fim de que possamos compreender como se estrutura a narrativa da obra em análise, 

consideramos importante retomar algumas técnicas de construção narrativa apresentadas por 

Yves Reuter, na obra A análise da narrativa, quando fala da ordem da narração como sendo “a 

relação entre a sucessão dos acontecimentos na ficção e a ordem na qual a história é contada na 

narração” (2002, p. 93). Nesse sentido, o autor observa que o mais recorrente é a ordem da 

narração corresponder à ordem cronológica das ações; entretanto, muitos narradores optam por 

modificar a ordem da aparição dos acontecimentos, buscando produzir certos efeitos e dar 

relevância a determinados fatos. São dois os tipos de anacronias narrativas que Reuter destaca: 

por antecipação, também chamada de prolepse ou catáfora; e por retrospecção, também chamada 

de analepse, anáfora ou flashback. A catáfora consiste na técnica de “contar ou evocar um 

acontecimento antes do momento em que ele ‘normalmente’ se situa na ficção. [...] É também o 

que ocorre com as entradas in medias res, quando, para captar a atenção do leitor, começa-se o 

relato no meio de uma ação já iniciada.” (REUTER, 2002, p. 94, grifo do autor). A anáfora 

relaciona-se com 

 

contar ou evocar um acontecimento depois do momento em que ‘normalmente’ se situa na ficção. 

Essas analpses têm freqüentemente um valor explicativo: esclarecer o passado de um personagem, 

contar 

– após uma entrada in media res – aquilo que a precedeu, narrar aquilo que um protagonista de 

determinada história viveu [...]. (REUTER, 2002, p. 95, grifo do autor) 

 

Para construir a narrativa de Todos contra D@nte, o autor recorre aos dois tipos de técnicas 

empregadas na ordenação narrativa. Assim, a história, que tem foco narrativo em terceira pessoa, 

inicia-se por uma entrada in media res com o relato de uma ação já começada e na sequência irá 

recuando na narrativa a fim de explicar o que precedeu esse acontecimento inicial. 

Em toda a narrativa, as páginas pares (no verso e não numeradas) contêm, regularmente, 

textos que constituem os chamados links, os quais vãos do 1 ao 41. As páginas impares (anverso) 

se alternam em Diálogos (do 1 ao 21), postagens da Comunidade “Eu Sacaneio o Dante” (as quais 

vêm sem indicação numérica e somam um total de 10) e Blog (postagens de 01 a 10). Cada bloco 

narrativo, que corresponderia a uma espécie de “capítulo” da obra, é constituído, respectivamente, 
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por: um primeiro diálogo, uma postagem da Comunidade “Eu sacaneio o Dante”, um segundo 

diálogo e uma postagem do Blog. 

Cada link constitui uma informação complementar a um diálogo, uma postagem da 

Comunidade “Eu sacaneio o Dante” ou uma postagem do Blog, na ordem em que aparecem. 

Assim, no verso está o link e no anverso o texto ao qual ele complementa. Para orientar o leitor, 

há sempre no texto do anverso um apontamento para o link. 

Importante destacar que as postagens da Comunidade e do Blog são ações ulteriores aos 

diálogos e o ponto de referências para a anterioridade ou a posterioridade das ações é o 

acontecimento definitivo para o personagem central da narrativa, Dante Silva. 

 

OS DIÁLOGOS 

 

No diálogo 1 (p. 9), transcorrido entre Manoela e James, a garota se mostra muito 

preocupada em saber o que aconteceu a alguém que é referido como “neguinho”, o qual teria 

provocado “aquele desfecho” quando veio para cima deles. James afirma que não vai “dar nada”, 

mas Manoela se mostra preocupada e se questiona se eles agiram corretamente. Nesse diálogo, 

há uma indicação para o link 1, o qual retrata um almoço em família na casa de Manoela, quando 

ela se sente com o estômago embrulhado, sem conseguir almoçar: “a sensação de repulsa só 

crescia diante da comida e da harmonia familiar. O contraste com o corpo estendido no capim 

alto mordia-lhe os pensamentos.” (DILL, 2008, p. [8]). Não sabemos de quem os personagens 

estão falando, mas compreendemos que é o mesmo personagem nos dois textos. Assim, é só à 

medida que avançamos na narrativa, que vamos descobrindo quem são essas personagens e o que 

aconteceu. 

Enquanto o diálogo 1 transcorre entre Manoela e James, o diálogo 2 (p. 13) se passa entre 

Cauã e Davi e ambas as falas giram em torno de um mesmo acontecimento que preocupa à 

Manoela, no primeiro, e a Davi, no segundo. Os links 1 e 3 [p. 8 e 12], que se ligam aos diálogos, 

revelam o motivo da angústia de ambos: eles não conseguem se sentir os mesmos depois do que 

aconteceu, um sentimento de angústia os domina. 

No diálogo 3 (p. 17), Manoela diz a Davi que teme que o pior possa ter acontecido e ele 

pede que a amiga não fique ligando para todo mundo para não levantar suspeita. Entretanto, no 

link 5 [p. 16], vemos que Manu liga para a amiga Rosália, mas não consegue conversar com ela. 

No diálogo 4 (p. 21), James e Cauã, finalmente, tocam diretamente no nome de Dante, dizendo 

que ele “vacilou”. O link 7 [p. 20] traz mais detalhes do ocorrido, o grupo deixara o corpo caído 

no capim alto e se afastara da cena, combinando que iriam pegar as mochilas e ir embora, fingindo 

não saber nada. 

A partir daí, compreendemos que os diálogos ocorrem entre colegas de Dante, e é ele o 

envolvido no incidente do qual se fala. Os demais diálogos, do 5 ao 19, irão transcorrer entre os 

mesmos personagens, contendo sempre links com informações complementares aos fatos 

narrados, e tratar do mesmo tema: a surra que Cauã, Davi, James e Manoela deram em Dante. Os 

acontecimentos se precipitam, e os jovens veem suas vidas mudar radicalmente quando o colega 

vai parar na UTI e depois morre. Eles, inicialmente, são os principais suspeitos e as suspeitas vão 

se confirmando à medida que o cerco vai se fechando sobre os acusados. 

Os diálogos finais transcorrem entre James e Cauã e Graziela e Rosália. No diálogo 20 (p. 

85), Cauã revela a James que recebeu um telefonema anônimo de alguém que afirmava ter 

testemunhado o crime contra Dante. Pela primeira vez, ele se mostra apavorado: “não tô mais 

conseguindo respirar aqui dentro, vou me mandar”. (DILL, 2008, p. 85). No último diálogo da 

narrativa (p. 85), as colegas Graziela e Rosália conversam no shopping sobre o que aconteceu 
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com Dante, mostrando-se impressionadas pelo fato de Manu, “uma menina tão querida”, estar 

metida no “rolo”. Comentam ainda sobre o livro de cabeceira que seria A divina comédia, de 

Dante Alighieri. No Link 41 [p. 88], o irmão de Dante, Ulisses, sob o pseudônimo de vingador, 

deixa um recado na página da Comunidade “Eu sacaneio o Dante”, avisando que “vai doer”. 

 

A COMUNIDADE 

 

A primeira aparição da Comunidade “Eu sacaneio o Dante” contém a descrição e os dados 

de perfil: 

 

comunidade dos colegas do dante, aquele pirralho magrinho, mirrado, com cara de esmoleiro, um 

nariz que parece uma tromba e dois olhos pretos esbugalhados. [...] além de tudo, o cara é da zona 

norte e fez pouco forçado e não autorizado na nossa área”. (DILL, 2008, p. 11). 

 

Dentro da descrição, há uma indicação para o link 2, no qual é relatada a chegada de Dante 

à escola. No momento em que duas alunas da escola o avistam, surge a seguinte fala: “Como é 

que pobre se matricula em escola particular? [...] Não sei, responde a colega, mas o maior 

problema não é a pobreza, é a feiura, olha só aquele nariz, pode?”. (DILL, 2008, [p. 10]). Assim, 

tanto na descrição da comunidade quanto no link 2 aparecem os dois pontos cruciais que geram 

toda a “zoação” em cima do Dante: ele não está dentro do padrão de beleza do grupo e veio de 

um bairro pobre, portanto não pertence ao universo dos que frequentam aquela escola. A pergunta 

“quem sabe ele não volta pra maloca dele?” expressa o objetivo final da comunidade: a expulsão 

de Dante. 

As demais postagens da Comunidade constituem fóruns dedicados a ridicularizar Dante. 

No “Fórum: doença ou feiura mesmo?” (p. 27), “nightrider” comenta: “eu quero é distância do 

koisafeia [...]”, ao lado da fala aparece a indicação do link 10, no qual há o relato da ocasião em 

que “nightrider” fora obrigado a formar dupla com Dante para um trabalho: “Sentiu o olhar de 

Dante. Que que é?, perguntou, com hostilidade instantânea. Nada, foi a resposta, eu só queria 

saber como é que a gente vai fazer, a gente vai se reunir?, ou... Tá maluco, cara? Sai fora, não 

enche”. (DILL, 2008, [p. 26]). 

Mais adiante, no “Fórum: vc já sacaneou o koisafeia esta semana?” (p. 35), os integrantes 

relatam as sacanagens feitas contra o Dante durante a semana. Uma das situações relatadas 

remetem ao link 14 e se refere ao fato de Dante usar ônibus para vir à escola: “[...] Aquele negócio 

sobre o teu ônibus. [...] São quantos HPs? É desses movidos a gás? Dante sentou tentando ignorá-

los. Percebia o resto dos colegas acompanhando a cena. A outra coisa: teu transporte é direto ou 

semidireto? Risadas.” (DILL, 2008, [p. 34]). 

No link 18, que se liga ao “Fórum: koisafeia é virgem?” (p. 43), trata-se da primeira paixão 

de Dante, uma menina que morava na casa ao lado, a qual ele definiu de ‘olhos tristes’: “Dante 

decidiu que se ela ficasse ali, tão pertinho, até o próximo carro passar na rua, tomaria coragem e 

diria alguma coisa. Qualquer coisa, nem que fosse só um simples: É, tá frio.” (DILL, 2008, [p. 

44]). O texto revela a postura tímida e reservada de Dante, que não tem facilidade em “chegar” 

nas garotas e por isso ainda vive amores idealizados. 

O link 22, que se liga ao “Fórum: como aproximar koisafeia e a professora de português?” 

(p. 51), é a transcrição de uma carta deixada colada na cadeira de Dante e assinada por “ariano 

1,90”, na qual ele comenta que Dante é uma aberração, merecendo estudo científico: “na feira de 

ciência do colégio, no mês que vem, gostaria de te usar como trabalho”. (DILL, 2008, [p. 50]). 
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No “Fórum: jeitos pro koisafeia sair do colágio” (p. 59), aparece transcrito no link 26 um 

abaixo-assinado pedindo a expulsão de Dante da escola: “Os abaixo-assinados [...] solicitam a V. 

Exa. a urgente expulsão do aluno Dante Silva [...], também conhecido como Koisafeia, a fim de 

atender toda a comunidade escolar, já que ninguém gosta do referido aluno [...]”. (DILL, 2008, 

[p. 58]) 

O “Fórum: a família do koisafeia é feia tb?” (p. 67) traz falas dos participantes sobre a 

família de Dante, inclusive o que “ouviram dizer”, como na fala seguinte: “ouvi dizer que o pai 

dele é o próprio irmão. Isso explicaria a feiura.” (DILL, 2008, p. 67) 

A penúltima postagem da Comunidade é o “Fórum: qual a melhor maneira de torturar o 

koisafeia?” (p. 75), que compartilha formas de tortura a serem aplicadas ao Dante. Neste caso, o 

link complementar é o 34, onde se relata uma ocasião em que Dante é agredido no banheiro do 

colégio, caindo sobre o vaso sanitário e, por pouco, não afundando o rosto na própria urina. 

Na última postagem da comunidade, “Fórum: por que o pai do koisafeia caiu fora?” (p. 83), 

os colegas cogitam possíveis motivos que levaram o pai de Dante a abandonar a família. No link 

38, sobre o mesmo assunto, Dante e o irmão Ulisses falam sobre o pai, este diz a Dante que o pai 

nunca o procurou porque as pessoas são assim mesmo: “convivem um tempo, depois vão embora, 

entram em contato de vez em quando, depois só nos aniversários e no natal, depois nem isso”. 

(DILL, 2008, [p. 82]). Ao ouvir isso, Dante chora uma lágrima “espontânea e doída”, o que revela 

que o personagem tem uma vida muito sofrida. 

 

O BLOG 

 

Se a Comunidade representa o espaço de manifestação da turma em relação ao desafeto 

sentido por Dante, o Blog representa o local de expressão de Dante, constituindo uma espécie de 

diário. Ali, ele escreve seus depoimentos e desabafa suas angústias, dirigindo-as a um confidente 

muito especial, a quem ele chama de “meu xará florentino”: o escritor Dante Alighieri. A escrita 

no Blog mantém a mesma dinâmica apresentada nos diálogos e na Comunidade, onde, em cada 

novo texto, há a indicação de um link que traz um dado complementar à postagem. Neste caso, 

são quase na totalidade Cantos da obra A divina comédia, os quais aparecem na seguinte ordem: 

aos Blogs 1 ao 4, vinculam-se os Cantos I (link 4), II (link 8), XIV (link 12) e XXXIV (link 16), 

pertencentes ao “Inferno”; aos Blogs 5 e 7, estão vinculados os Cantos XV (link 20) e XVI (link 

28), do “Purgatório”; e aos Blogs 8 ao 10 estão atrelados os Cantos I (link 32), XIV (link 36) e 

XVII (link 40), pertencentes ao “Paraíso”. O Blog 6 é o único que contém um link diferente que 

o complementa, a transcrição da letra original da canção “Far away”, no link 24, da banda 

canadense Nicklback. 

Dante se dirige ao amigo florentino, no primeiro Blog, confessando-lhe os tormentos pelos 

quais tem passado, à sua semelhança: “Seiscentos e oitenta e cinco anos após tua morte, meu 

velho amigo, estou aqui em pleno Inferno. [....] descubro, a cada dia que passa que a vida não é 

fácil, mas não vou deixar que um bando de riquinhos retardados me convença a desistir [...].” 

(DILL, 2008, p. 15). Dante também confessa ter uma amada, Giovana, da qual precisou se separar, 

assim como Dante Alighieri de sua Beatriz. Em sua fala, o protagonista, que diz ter treze anos, 

fala das perseguições sofridas pelos colegas e de sua persistência em não se deixar abater. 

No Blog 2, Dante destaca ponto que o aproximam de Dante Alighieri: o mês de nascimento, 

um amor não realizado e a condição de exilado: “Pelo que descobri, meu xará florentino foi 

embaixador, e a vida na política acabou fazendo dele um exilado. Acho que essa é outra 

coincidência: pelo visto sou uma espécie de exilado na minha escola [...]”.(DILL, 2008, p. 23) 
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Nos Blogs 3 e 4 (p. 31 e 39), o protagonista fala da descoberta da Comunidade sobre ele 

criada pelos colegas da escola e de um confronto que teve com um colega, descrito como “idiota” 

e “suíno gordo”, o qual o empurrou propositalmente, derrubando-o. Ele lamenta o fato de os 

colegas o julgarem pela aparência, taxando-os de infelizes. A partir desses episódios, que vão se 

tornando frequente, nasce a revolta dentro de Dante, crescendo pouco a pouco um desejo de 

vingar-se dos colegas. Mas enfatiza a necessidade de resolver tudo sozinho, pois não quer 

provocar a fúria do irmão mais velho ou magoar a mãe ao relatar o que está acontecendo com ele 

na escola. 

Mais adiante, nos Blogs 7 e 8, Dante volta a referir situações de confronto com os colegas. 

Comenta sobre o abaixo-assinado que os colegas fizeram para expulsá-lo da escola, situações que 

têm despertado nele a vontade de se exilar e viver para o amor, e relata o episódio em que os 

colegas o jogaram sobre a privada do banheiro na escola. Isso provocou a sua fúria que jurou, a 

partir de então, revidar: “Tô com muita raiva, meu xará florentino. Acho que não devia sentir isso. 

Acho que não deveria dar tanta importância para esses idiotas [...]. O problema é que não consigo 

mais deixar passar.” (DILL, 2008, p. 71) 

O relato do episódio de revanche de Dante contra os colegas surge no Blog 9 (p. 79). A 

situação que provocou o descontrole de Dante foi quando os colegas publicaram no muram uma 

lista com as formas de torturá-lo. Então, no banheiro, ele socou a cabeça de colega que ria dele 

dentro do xixi na privada, conseguindo arrancar-lhe o nome de quem havia feito a Comunidade. 

Na última postagem (p. 87), Dante comenta que os colegas conseguiram descobrir e invadir 

seu Blog, pichando-o com fotos retocadas e muitas ofensas contra seus pais. Resoluto, ele 

comenta que irá resolver isso com eles. 

 

ASPECTOS RELEVANTES DA TRAMA: DO TEXTO AO HIPERTEXTO 

 

A utilização do Blog, especialmente, mas também, em certo sentido, as falas da 

Comunidade “Eu sacaneio o Dante” confirmam uma das grandes tendências dos novos gêneros 

narrativos para adolescentes, apontada por Teresa Colomer, de colocar em destaque a construção 

de uma personalidade própria, adotando como estratégia narrativa a organização em forma de 

diários pessoais dos protagonistas. A autora comenta que é preciso destacar “algumas obras, que 

só utilizam fragmentos de diários de forma intercalada na narrativa, ou que focalizam, 

nitidamente, os protagonistas-narradores [...].” (COLOMER, 2003, p. 249), o que se aplica muito 

bem à obra em questão. 

Evidencia-se também na obra o uso de “jogos referenciais, com apelação explícita a 

autores, obras e elementos concretos da tradição literária e artística” (COLOMER, 2003, p. 262), 

quando as postagens no Blog são dirigidas a um renomado autor da literatura universal e 

relacionadas a fragmentos da sua mais famosa obra literária. Assim, ao dialogar com a obra A 

divina comédia, de Dante Alighieri, a narrativa faz uso daquilo que Colomer denomina de “jogo 

de transgressão das normas sociais e literárias” algo que se verifica, contemporaneamente, nos 

gêneros literários voltados os jovens leitores. 

A campanha incessante e violenta dos colegas contra Dante, por meio de agressões físicas, 

verbais e da publicação de conteúdo desmoralizante na rede, levam-no a buscar subterfúgios para 

lidar com a situação. Ele acaba encontrando isso através do processo de escrita quando passa a 

escrever diariamente em um blog. Nesse espaço virtual, Dante estabelece um diálogo com um 

leitor ideal e pode extravasar a tensão sofrida diariamente, fazendo dele uma espécie de confessor. 

Michèle Petit comenta que a linguagem “tem a ver com o processo de construção de nós 

mesmos enquanto sujeitos falantes”, pois “o que determina a vida dos seres humanos é em grande 
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medida o peso das palavras, ou o peso de sua ausência”. Nesse sentido, “quando se é 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 seus sintomas, seja o enfrentamento 

violento de um corpo com outro, a passagem para o ato.” (PETIT, 2008, p. 71). Se essa 

constatação serve para a vida real, já que a Petit fala do cotidiano de bairros periféricos nos quais 

circula em Paris, também serve para a sua representação dentro do texto literário. Verificamos 

isso na obra Todos contra D@nte, onde os espaços de manifestação e consequente construção de 

si por meio da palavra se fortalecem, seja através da Comunidade, seja por meio do Blog. 

Entretanto, quando cessa o uso da palavra, o corpo grita e então se dá o enfretamento violento e 

se chega às vias de fato: Dante parte para cima dos colegas querendo revanche, e estes atacam 

violentamente Dante, gerando consequências irreversíveis. 

Nesse sentido, Teresa Colomer, a partir de um amplo estudo de obras literárias publicadas 

na Espanha de 1977 a 1990 a fim de propor uma caracterização da narrativa infantil e juvenil, 

verifica, em seu levantamento, que, nos textos para leitores de 12 a 15 anos, a abordagem de temas 

considerados impróprios constitui uma inovação temática bastante significativa. Tal inovação 

“compreende os conflitos considerados inadequados pela sua dureza”, os quais “são tratados em 

perspectiva realista, sem atenuantes fantásticas e se referem tanto à dor individual (a cegueira, a 

depressão, a morte ou anorexia) como à violência social.” (COLOMER, 2003, p. 284). Na 

obra de Dill, a perspectiva realista no tratamento do tema fica evidente, enfatizando-se a violência 

física e psicológica explícitas, provocadas pela não aceitação social. 

Essa abordagem de tema considerado inadequado para a infância [e a adolescência], 

conforme caracterização proposta por Colomer, descreve situações de agressão, violência, 

repressão social e perseguição. Nesse sentido, “as vias de saída para este tipo de conflito são muito 

distintas das anteriores, já que o que se busca aqui é o impacto emocional que promova uma 

consciência social ativa” e, nesse sentido, podem desembocar “em finais negativos para contribuir 

em deixar marcas no leitor”. (COLOMER, 2003, p. 268) 

Nesse viés, Sonia Kramer, no texto “Infância, cultura e educação”, enfatiza que sente 

perplexa 

 

diante da discriminação, da exclusão e da eliminação do outro, ou seja, da constatação de que [...] 

a humanidade não conseguiu enfrentar e superar o problema que está na origem dos grandes crimes 

cometidos contra a vida – sejam de ordem política, étnica, religiosa, social, sexual – na origem de 

todos os genocídios: a dificuldade de aceitar que somos feitos de pluralidade, pois o que nos 

singulariza como seres humanos é justamente nossa pluralidade. (2000, p.14) 

 

Como arma de combate a uma postura discriminatória e excludente, a autora propõe que 

se possibilite formação cultural primeiramente aos educadores, assim como às crianças e aos 

jovens, porque 

 

com a literatura, o teatro, o cinema, a poesia, a música, as conquistas da mídia, da informática e 

também com a escola, podemos nos construir como seres humanos críticos, imbuídos de uma ética 

e de uma vontade de agir em prol da justiça, da solidariedade e de um espírito de coletividade. 

(KRAMER, 2000, p. 25) 

 

Essa perspectiva sociológica da leitura cremos que vá ao encontro da proposta temática da 

obra Todos contra D@nte, cuja leitura constitui uma experiência em que “tanto quem lê, quanto 

quem propiciou a leitura ao escrever, aprendem, crescem, são desafiados”. (KRAMER, 2000, p. 

29) 
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Nesse sentido, a obra merece ser lida e conhecida entre os adolescentes e jovens porque 

possibilita uma leitura que atende a uma dimensão formativa além de fruição. Cabe ressaltar ainda 

que, embora o tema do (ciber)bullying tenha hoje se tornado recorrente entre as obras voltadas 

para adolescentes e jovens, textos literários que o abordem de maneira contundente, mantendo a 

qualidade estética, são bastante reduzidos. 

Ao mesmo tempo, buscando atender a proposta de fazer um paralelo entre os 

acontecimentos “reais” vivenciados por Dante na escola e os acontecimentos no espaço virtual, é 

que se dá a composição da obra, onde os diálogos, a comunidade e o blog remetem para os links, 

estes trazendo informações complementares àqueles. Como vimos, os diálogos são falas entre os 

colegas de escola de Dante, a comunidade é um grupo criado na rede para ridicularizá-lo, onde 

seus colegas interagem usando codinomes próprios de bate-papos virtuais, e o Blog é o espaço de 

fala do próprio Dante, onde ele faz confissões sobre sua vida ao seu ídolo Dante Alighieri. 

Teorizando sobre o ciberespaço, Pierre Lévy, ainda nos primórdios de toda a revolução 

provocada pelo avanço no uso da internet, destaca que somente as peculiaridades técnicas da 

comunicação por redes de comunicação “permitem que membros de um grupo humano [...] se 

coordenem, cooperem, alimentem e consultem uma memória comum [...]”. Assim, a extensão do 

ciberespaço acelera uma virtualização geral da sociedade, onde a informação é ubíqua, os 

documentos são interativos e interconectados, a telecomunicação é recíproca e assíncrona em 

grupo e entre grupos, fazendo do ciberespaço um universo aberto, onde, “simetricamente, a 

extensão de um novo espaço universal dilata o campo de ação dos processos de virtualização”. 

(LÉVY, 1999, p. 51-52) 

Nessa mesma perspectiva, em ensaio publicado na obra Questões de leitura e hipertexto, 

Antonio Carlos Xavier destaca que a instantaneidade acentuada com o avanço da NET beneficia 

o processo de interatividade, permitindo 

 

realizar ações colaborativamente na rede com o conceito de compartilhamento de informação 

‘todos para todos’ [...]; experimentar as sensações da telepresença; enxergar espaços distantes e 

agir simultaneamente em locais remotos; existir simultaneamente em locais reais e virtuais. 

(XAVIER, 2007, p. 36). 

 

Nesse sentido, o autor destaca ainda que, a partir da Web 2.0, cada vez mais cidadãos 

comuns podem mergulhar no mundo virtual e criar seu próprio universo ideal. “A liberdade de 

escolher seu perfil, de modifica-lo e acomodá-lo às necessidades emergentes pode ser vivenciada 

pelo menos na realidade virtual.” Os efeitos psicológicos disso são quase sempre positivos, “pois 

fazer amigos e encontrar pessoas, mesmo que virtualmente, é sempre uma oportunidade de 

ampliar a visão do mundo, de conhecer novas percepções e de ponderar os próprios valores à luz 

dos alheios.” (XAVIER, 2007, p. 40). 

Lúcia Santaella, na obra Comunicação Ubíqua (2013, p. 93), ressalta que os dispositivos 

tecnológicos que permitem a interação homem-máquina incorporam-se à vida humana como uma 

segunda natureza, permeando as mais diversas áreas, como arte, cultura, história, economia, 

política, etc., as quais são mediadas pelas culturas digitais. 

Em Todos contra D@nte, podemos notar a intensidade dessa realidade virtual na vida das 

personagens, a qual possibilita alargar as fronteiras da realidade física e entrar em um outro 

espaço. Nesse sentido, ao mesmo tempo em que a internet proporciona ao protagonista uma 

espécie de acolhimento, onde ele pode desabafar, interagindo com os seus seguidores e fazendo 

confissões ao ídolo Dante Alighieri, também é seu tormento, pois ali ele vê informações 

caluniosas sobre ele serem expostas e se sente cada vez mais acuado diante da ação dos colegas 

que o perseguem. O leitor, por sua vez, acompanha os acontecimentos através de informações que 
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convergem a partir de diferentes lugares, que funcionam como abas/telas/links cujos dados se 

complementam. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A abordagem temática da obra Todos contra D@nte coloca o leitor em contato com um 

problema cada vez mais gritante em nossa sociedade, a violência gerada pela intolerância. Assim, 

ao tratar do tema sob um viés realista, fugindo do “final feliz” característico de clichês narrativos, 

a obra, de certa maneira, quebra a expectativa do leitor e suscita sentimentos diversos, de repúdio, 

choque, compaixão, empatia, etc. 

Também a proposta de composição da obra torna-se interessante, pois, ao mesmo tempo 

em que aproxima o leitor do cânone literário, ao fazer um intertexto com Dante Alighieri, utiliza-

se de estratégias de aproximação com o universo do adolescente, como recursos da cultura de 

massa e dos meios de comunicação digital. Assim, os dispositivos de escrita empregados se 

afastam da estrutura narrativa tradicional, exigindo maior esforço de compreensão do texto, 

proporcionando assim um amadurecimento ao jovem leitor. 
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Resumo: O presente artigo trata do atendimento pedagógico que é realizado com escolares 

em tratamento de saúde em hospital, que envolve a literatura infantil e juvenil. As 

intervenções pedagógicas são realizadas por acadêmicos do 4º ano de Pedagogia com 

escolares hospitalizados entre 3 a 14 anos de idade, em brinquedoteca hospitalar e nos leitos. 

O atendimento é realizado há treze anos por meio de projeto de extensão da Universidade 

Estadual do Centro- Oeste (UNICENTRO), coordenado pelo Departamento de Pedagogia 

do campus de Guarapuava-PR, sob o financiamento do Programa Universidade Sem 

Fronteiras. Esse tipo de atendimento educacional em hospitais pode ocorrer também em 

casas de apoio e em domicílio, sendo previsto em lei, com objetivo de garantir a continuidade 

dos estudos, e também, como medida para reduzir os riscos de perda do ano escolar e de 

evasão. O atendimento pedagógico do projeto de extensão em “Pedagogia Hospitalar” é 

prestado em ala pediátrica, do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, por professoras 

e acadêmicos, e as metodologias utilizadas são adaptadas às necessidades educacionais 

especiais do escolar hospitalizado, e envolvem a literatura infantil e juvenil com o objetivo 

de incentivo à leitura e à formação de leitores competentes. Nesse sentido no projeto a leitura 

e a contação de histórias permeiam todas as atividades de escolarização hospitalizada, 

sendo assim o “carro chefe” de todo o trabalho pedagógico. Outro fator que tornou a leitura 

e a contação de história prioridade no projeto foi o de ter se constatado que o poder da 

literatura de acionar a imaginação e a criatividade auxiliou a amenizar o estado de tensão 

e stress acarretados pela estadia no hospital, justamente por tornar o ambiente mais 

humano. 

Palavras-chave: Literatura Infantil e Juvenil. Leitura. Escolarização Hospitalizada. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo trata do atendimento pedagógico que é realizado com escolares afastados 

da escola para tratamento de saúde, que é previsto em lei a fim de garantir ao direito à educação, 

a continuidades dos estudos e também com o objetivo de evitar a perda do ano escolar de alunos 

que se encontram afastados da escola por longos períodos para tratamento de saúde. O 

atendimento pedagógico com escolares em tratamento de saúde pode ser realizado em hospitais, 

casas de apoio e de recuperação e em domicílio, por professores e pedagogos. 

O estudo que apresentaremos destaca o atendimento realizado em hospitais, mais 

especificamente em classes hospitalares e brinquedotecas hospitalares. Esse tipo de intervenção 

ocorre a partir de metodologia adaptada para o contexto, com materiais adaptados para a 

intervenção pedagógica, que podem contar com o auxílio da literatura infantil e juvenil como 

meio para possibilitar o processo de ensino e aprendizagem de forma mais humana e lúdica. O 

objetivo aqui é identificar em que medida a literatura infantil e juvenil pode se configurar como 

mailto:rosangelaabreupw@gmail.com
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instrumento mediador no processo de ensino e aprendizagem, e também de formação de leitores 

em contexto hospitalar. 

Para tanto utilizamos durante as observações o método fenomenológico para coleta de 

dados, a fim de realizar os registros das intervenções realizadas por acadêmicos do curso de 

Pedagogia da Universidade Estadual do Centro- Oeste/UNICENTRO, que também eram bolsistas 

no Projeto de Extensão em Pedagogia Hospitalar: Educação e Saúde, financiado pelo Programa 

Universidades Sem Fronteiras. As intervenções ocorreram na ala da pediatria do Hospital de 

Caridade São Vicente de Paulo, no município de Guarapuava, no Estado do Paraná. Na análise 

dos dados coletados delimitamos a contação de história, para identificar nos registros o papel da 

literatura infantil e juvenil nas intervenções realizadas em brinquedoteca hospitalar e nos leitos 

com escolares em tratamento de saúde. 

 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O ATENDIMENTO EDUCACIONAL EM CONTEXTOS 

NÃO ESCOLARES AO ESCOLAR EM TRATAMENTO DE SAÚDE 

 

O atendimento educacional à escolares em tratamento de saúde pode ocorrer em hospitais, 

em casas de apoio e em domicílio, e é previsto em lei, com objetivo de garantir a continuidade 

dos estudos, e também, como medida para reduzir os riscos de perda do ano escolar e de evasão. 

De acordo com o previsto na resolução CNE/CEB² Nº02 de 11 de setembro de 2001, que institui 

as Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação Básica, determina em seu artigo 13: 

 

Os sistemas de ensino, mediante ação integrada com os sistemas de saúde devem organizar o 

atendimento educacional especializado a alunos impossibilitados de frequentar as aulas em razão 

de tratamento de saúde que implique internação hospitalar, atendimento ambulatorial ou 

permanência prolongada em domicilio (BRASIL, 2011, s/p.). 

 

Pelo exposto podemos perceber que esse tipo de atendimento vem atender diversidade de 

necessidades educacionais especiais, que emergem no contexto escolar e não escolar. 

A fim de garantir o que prevê a lei em termos de direito a educação aos escolares em 

tratamento de saúde, que os cursos de licenciatura de formação de professores em Pedagogia estão 

garantindo a formação de professores e pedagogos com conhecimentos teóricos e práticos para 

prestarem atendimento pedagógico em hospitais, casas de apoio e em domicilio. Podemos 

comprovar isso pelo que determinam as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Pedagogia- 

DCNP de (2006) em seu Artigo 4º que: 

 
Parágrafo único. As atividades docentes também compreendem participação na organização e 

gestão de sistemas e instituições de ensino, englobando: 

- planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de tarefas próprias do setor 

da Educação; 

- planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de projetos e experiências 

educativas não-escolares; 

- produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo educacional, em contextos 

escolares e não escolares (BRASIL, 2006, s/p.). 

 

Pelo exposto no artigo 4º das DCNP evidencia-se que a atuação em contextos não escolares 

compreende ações educacionais em ambientes que possibilitam a realização de processos 

educacionais com a intencionalidade de promover a continuidade dos estudos. Mas para tanto 

necessário se faz profissionais preparados, com a formação e a capacitação para esse processo de 
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intermediação entre o ensino regular que ocorre na escola de origem do hospitalizado, com o 

contexto não escolar, no qual haverá a adaptação dos conteúdos e práticas pedagógicas que podem 

ocorrem nos hospitais em classes hospitalares, em brinquedotecas hospitalares ou nos leitos. 

No artigo 5º das DCNP determina que o egresso do curso de Pedagogia precisa estar apto 

a: 

 

IV- trabalhar, em espaços escolares e não escolares, na promoção da aprendizagem de sujeitos em 

diferentes fases do desenvolvimento humano, em diversos níveis e modalidades do processo 

educativo; [...] XIII- participar da gestão das instituições planejando, executando, acompanhando 

e avaliando projetos e programas educacionais, em ambientes escolares e não-escolares; XIV- 

realizar pesquisas que proporcionem conhecimentos, entre outros: sobre alunos e alunas e a 

realidade sociocultural em que estes desenvolvam suas experiências não-escolares. 

 

Nos contextos hospitalares em que há processos educativos com escolares hospitalizados, 

essas práticas são conhecidas como escolarização hospitalar ou Pedagogia hospitalar. No Estado 

do Paraná é oferecido o Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar - SAREH, 

serviço proposto pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná - SEED, que foi implantado 

para a efetivação de uma política pública de promoção da universalização da Educação Básica. O 

SAREH atende escolares da rede estadual de ensino regular, que se encontram hospitalizados, 

porém nem todos os hospitais do Estado do Paraná têm este serviço instalado, e para este casos 

há as parcerias entre hospitais e universidades, a partir de projetos de extensão, que encaminham 

acadêmicos para realizarem atividades de estágio supervisionado, configurando-se assim um 

atendimento de dupla funcionalidade, pois tanto possibilita a construção de conhecimentos 

teóricos e práticos para a formação do pedagogo que pretende atuar com escolares em tratamento 

de saúde, como também, garante o direito a educação e a continuidade dos estudos destes 

escolares. Nesse sentido nos remetemos as colocações de Ceccim e Carvalho (1997, p. 79): 

 

Entendemos que a criança, porque aprende, porque pensa, se desenvolve e, com isso, enfrenta 

melhor os acontecimentos de sua vida. A percepção de que, mesmo doente, pode aprender, brincar, 

criar e, principalmente, continuar interagindo socialmente, muitas vezes ajuda na sua recuperação. 

Entendendo melhor o que acontece com ela, a sua doença e o contexto hospitalar, a criança terá 

uma atitude mais ativa diante da enfermidade, independente de suas consequências, ao invés de 

uma atitude passiva de vitimização. 

 

Independente do meio que promova a escolarização hospitalar, as práticas educacionais 

que são desenvolvidas em contexto hospitalar podem também envolver atividades de leitura e de 

contação de história, a partir da literatura infantil e juvenil, como instrumentos valiosos de 

inspiração, de motivação da imaginação e da criatividade, que fortalecem as práticas pedagógicas. 

Tais práticas serão a seguir expostas e comentadas. 

 

A LITERATURA INFANTIL E JUVENIL NA 

FORMAÇÃO DE LEITORES EM CONTEXTO HOSPITALAR 

 

A literatura infantil é instrumento valioso em contexto hospitalar, pois propicia o 

rompimento com a realidade, com a dor, que perdem espaço para uma leitura individual ou 

coletiva que estimula a imaginação, o pensamento mágico e a criatividade. 

De acordo com Bettelheim (1996.p.13): 
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Para que uma história realmente prenda a atenção da criança, deve entretê-la e despertar sua 

curiosidade. Mas para enriquecer sua vida, deve estimular-lhe a imaginação: ajudá-la a 

desenvolver seu intelecto e a tornar claras suas emoções; estar harmonizada com suas ansiedades 

e aspirações; reconhecer plenamente suas dificuldades e, ao mesmo tempo, sugerir soluções para 

os problemas que a perturbam [....]. 

 

Isso não significa que a literatura sirva como instrumento de fuga, mas como instrumento 

humanizador do contexto hospitalar, ressignificando a estadia hospitalar e o momento do 

tratamento. 

Por essa razão buscamos em Cademartori (1994, p.23), a seguinte afirmativa: 

 
[...] a literatura infantil se configura não só como instrumento de formação conceitual, mas também 

de emancipação da manipulação da sociedade. Se a dependência infantil e a ausência de um padrão 

inato de comportamento são questões que se interpenetram, configurando a posição da criança na 

relação com o adulto, a literatura surge como um meio de superação da dependência e da carência 

por possibilitar a reformulação de conceitos e a autonomia do pensamento. 

 

Portanto, o contato do escolar hospitalizado com a literatura possibilita a reformulação do 

olhar sobre o momento de tratamento a que é submetido, podendo assim perceber que a vida 

continua mesmo com a hospitalização.  

Essa é a perspectiva que a literatura disponibiliza, que significa uma tomada de consciência 

sobre a vida real, para o despontar de um novo sentido que “propicia o alargamento dos conteúdos 

da consciência por uma prazerosa tomada de posse do desconhecido, suscitada pelo desafio das 

formas e das ideias”. (BORDINI, 1991, P.39). 

Mas a utilização de textos literários por acadêmico de Pedagogia, assim como dos demais 

textos didáticos e sociais em processos de escolarização hospitalar, precisam ser veiculados com 

cautela e respeito com sua essência, para que não sejam vistos como meros pretextos 

metodológicos para as atividades de intervenção pedagógica com os escolares hospitalizados. 

Esse é um fato importante e que deve ser considerado para que não se corra o risco de 

descaracterizar o texto e cometer equívocos, como advertem Kaufman e Rodríguez (1995, p.49): 

 

[...] convenhamos que se pode não só usar mal os livros de textos, como também fazer abordagens 

ruins dos textos de circulação social ao escolarizá-los, utilizando-os em atividades que 

contradizem, alteram ou desviam os propósitos que orientam a leitura destes textos fora da escola. 

 

Sendo assim fica evidente a importância de um uso coerente, que respeite a autenticidade 

e funcionalidade, independente do contexto no qual seja utilizado o texto literário, como 

instrumento de promoção do saber e da educação. 

A realidade hoje que permite a inclusão da literatura e de práticas de leitura em contexto 

não escolar, é algo que precisa ser compreendida na sua situacionalidade, para que faça sentido e 

não se configure apenas na prática pela prática, sem relevância e objetividade. 

Para Molina (1992, p.11) uma prática de leitura de mera decodificação, desconectada da 

essência do seu gênero literário é algo que ocorre pela metade, pois de acordo com a autora: 

 

[...] os alunos chegam a ler, mas apenas decodificando os textos, sem alcançar a compreensão 

verdadeira nem, muito menos, a capacidade crítica. Iludem-se com o que leem, porque está 

impresso, aceitam tudo que vem escrito, não são autônomos diante do texto. Será que a escola 

teria, realmente, beneficiando esses alunos? Ou haveria, nesse caso, apenas o cumprimento de uma 

imposição legal, portadora de um anseio legítimo de uma larga faixa da população, porém 

distorcido na concretização? 
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Portanto são novos contextos, cenários não só de intervenções pedagógicas e de processos 

educativos, mas de novas propostas de inclusão da leitura e de textos literários, como otimizadores 

do processo de ensino e aprendizagem, possibilitando ressignificar espaços e vidas. 

PROJETO DE EXTENSÃO EM PEDAGOGIA HOSPITALAR 

E A LITERATURA COMO MEDIAÇÃO 
 

O Projeto de Extensão em Pedagogia Hospitalar: Educação e Saúde, é ofertado desde 2003 

pelo Departamento de Pedagogia da Universidade Estadual do Centro-Oeste, campus de 

Guarapuava-PR, e já completou treze anos, com o objetivo de proporcionar aos acadêmicos de 

Pedagogia a oportunidade de adquirirem conhecimentos teóricos e práticos sobre o atendimento 

pedagógico junto a escolares em tratamento de saúde, especificamente em hospitais. Entre os anos 

de 2015 e 2016 o projeto foi financiado Programa Universidade Sem Fronteiras. 

As intervenções pedagógicas são realizadas por acadêmicos do 4º ano de Pedagogia com 

escolares hospitalizados na Pediatria do Hospital de caridade São Vicente de Paulo, entre 03 a 14 

anos de idade, em brinquedoteca hospitalar e nos leitos. O atendimento pedagógico é realizado 

pela coordenadora do projeto e acadêmicos, a partir de metodologias adaptadas às necessidades 

educacionais especiais dos escolares hospitalizados, e também envolvem a literatura infantil e 

juvenil com o objetivo de incentivo à leitura e à formação de leitores competentes. Nesse sentido 

no projeto a leitura e a contação de histórias permeiam todas as atividades de escolarização 

hospitalizada, configurando-se como o “carro chefe” de todo o trabalho pedagógico. 

As intervenções pedagógicas observadas envolveram a contação de histórias e a leitura 

compartilhada, a partir de textos da literatura infantil e juvenil, relacionadas a temáticas diversas, 

como meio ambiente, alimentação saudável, higiene, valores humanos, dentre outros, envolvendo 

as áreas de conhecimento de forma interdisciplinar. 

Durante as observações detectamos que além das intervenções atingirem o objetivo de 

continuação dos estudos e de incentivo à leitura, consequentemente despertaram nos escolares e 

acompanhantes emoções como a alegria, e também estimularam a imaginação e o riso, que foi 

externalizado na interação entre acadêmicos e hospitalizados. 

A troca, a mediação estabelecida pelos acadêmicos durante o processo de intervenção 

pedagógica caracterizou-se como um momento de feedback, de identificação do nível de 

compreensão dos escolares sobre o conteúdo abordado. Pudemos perceber que houve durante as 

atividades momentos de troca de experiências, de compartilhar sentimentos e realidades, que não 

só amenizaram a tensão dos hospitalizados, como também dos acompanhantes. 
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Figura 1- Atividades de contação de história realizadas nos quartos com os escolares 
impossibilitados de sair dos leitos. 

 

Nas fotos acima é possível perceber a vulnerabilidade dos escolares, que encontravam-se 

com limitações físicas e de locomoção, mas por outro lado em plenas condições cognitivas de 

participar, tanto que se mostravam seduzidos e concentrados durante a contação de histórias. 

Pudemos também perceber que o envolvimento dos escolares ocasionava certo conforto aos 

acompanhantes, que se encontravam muitas vezes tensos e melindrosos pelo estado de saúde do 

hospitalizado. Isso indica o poder de sedução e de bem estar que a leitura pode promover dentro 

dos hospitais. 

A história contada nestas duas intervenções apresentadas na figura 01 foi “Os músicos da 

cidade de Bremen”, um conto de fadas dos Irmãos Grimm.A partir da história houve o diálogo a 

interação para identificar a compreensão dos escolares sobre a trama da história, bem como, as 

relações que poderiam estabelecer com o tema do dia meio ambiente e animais, especificamente 

a preservação da vida animal. 

Os acadêmicos partiram dos conhecimentos prévios dos escolares, relacionando com o 

exposto pela história para em seguida propor as atividades que forma realizadas nos leitos, como 

auxilio de material adaptado. 

Além das atividades realizadas nos leitos também observamos as que foram realizadas na 

brinquedoteca hospitalar da Pediatria, que envolveram dramatização durante as contações de 

histórias. Destacamos dentre as dramatizações observadas a que envolveu um dos clássicos da 

literatura infantil brasileira, como do renomado Monteiro Lobato, “O Sítio do Pica Pau Amarelo”. 

Foi possível perceber que as dramatizações são altamente motivantes, cativando os escolares e os 

acompanhantes a participarem realização das atividades escolares na brinquedoteca hospitalar, 

conforme aparece nas fotos seguintes: 
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Figura 02: Atividade de contação de história com dramatização. 

As fotos apresentadas das bolsistas caracterizadas dos personagens do “Sítio do Pica Pau 

Amarelo” indicam que o hospital pode ser um ambiente propicio para o processo de ensino 

aprendizagem, tanto dos escolares hospitalizados, quanto para os acadêmicos que se encontravam 

em processo de formação para docência também em contexto hospitalar. 

Nesta intervenção pedagógica o tema envolvido foi alimentação saudável, com contação 

de história encenada pelas acadêmicas que propiciou um momento de magia, que também foi 

compartilhado pela equipe de saúde, que trabalha em parceria com a equipe do Projeto Pedagogia 

Hospitalar: 

O envolvimento dos escolares com os personagens da obra literária mostrou que a leitura 

e a contação podem ser considerados como terapêuticos psicológicos, pois ao abordarem 

conteúdos de forma lúdica e descontraída, também possibilitaram um maior envolvimento e 

interesse dos escolares. 

Há pesquisas que apontam que o estado emocional influencia diretamente no tratamento e 

na aceleração da recuperação do estado de saúde. De acordo com Goleman (2001, p.180): 
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[...] há argumentos científicos que demonstram, efetivamente, que há ganhos para a eficácia 

médica, tanto no campo preventivo como no tratamento de doenças, quando o estado emocional 

das pessoas é, juntamente com seu problema clínico, objeto de tratamento. 

 

Com os dados coletados durante as observações pudemos analisar que a literatura e suas 

expressões em ambiente hospitalar permitem que os escolares e seus acompanhantes se sintam 

mais seguras, instigadas a continuar os estudos, a serem criativas em suas produções, movidas 

pela imaginação estimulada pela literatura. Enfim, o incentivo ao desenvolvimento cognitivo 

ameniza o momento difícil que passam, e estes passam a perceber que a vida continua mesmo 

dentro de um hospital, e que o momento que passam pode ser visto com olhos diferentes. 

 

CONCLUSÃO 

 

Retomando o problema de pesquisa, de identificar em que medida a literatura infantil e 

juvenil pode se configurar como instrumento mediador no processo de ensino e aprendizagem, e 

também de formação de leitores em contexto hospitalar, concluímos que pelos registros coletados 

e analisados que a literatura infantil e juvenil são instrumentos valiosos a serem utilizados em 

contexto hospitalar. 

Nossa afirmativa deve-se ao fato de termos constatado que a humanização proporcionada 

pela literatura no contexto hospitalar não só motiva a continuidade dos estudos, mas também abre 

espaço para o aconchego, para a vontade de lutar pela recuperação e fortalece a esperança em 

realizar os sonhos e a continuar a vida. 
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LOBATO NA ESCOLA: TENSÕES E POSSIBILIDADES 

 

Sônia Travassos (UFRJ) 

 soniamariatravassos@gmail.com 

 

Resumo; Esse trabalho é parte da dissertação Lobato, Infância e Leitura – a obra infantil 

de Monteiro Lobato em diálogo com crianças da atualidade (UFRJ, 2013), cujo objetivo foi 

o de analisar a obra infantil de Monteiro Lobato e suas relações com a infância e a leitura: 

no âmbito dela própria e no diálogo com leitores/crianças contemporâneos. Tem como 

proposta dialogar com discussões sobre a presença de preconceito racial na obra lobatiana, 

especialmente em relação à personagem Tia Nastácia, e refletir sobre as possibilidades da 

mediação de sua leitura na escola, no intuito de ampliar o diálogo das crianças de hoje com 

tensões que a obra também traz. Para isso, além das reflexões teóricas de passagens da obra, 

será apresentada a análise de um evento, construído no trabalho de campo da dissertação, 

que contou com observações e oficinas de leitura com crianças do 2º ano do Ensino 

Fundamental de uma escola municipal do Rio de Janeiro. Para desenvolver as reflexões 

teóricas a respeito do racismo e da representação do negro em obras lobatianas, nos 

apoiamos nos estudos de Lajolo (1998; 1999), Silva (2008) e Silva R. (2008). Para sustentar 

a análise da mediação realizada durante a leitura de um trecho de “Caçadas de Pedrinho” 

(Lobato, 2008), que envolveu o diálogo entre a pesquisadora e as crianças da turma, 

contamos com os estudos de Bakthin (1988; 2011) e de Benjamin (1994): autores que 

sustentam as concepções de linguagem, tomada na sua dimensão expressiva e constituinte – 

e de sujeito. Em síntese, o trabalho aponta para a possibilidade de leitura da obra, que inclui 

tensões, mas que pode, por via da mediação realizada, abrir espaços para a interlocução 

das crianças de hoje com ela, problematizando também questões sobre preconceitos raciais. 

Palavras-chave: Monteiro Lobato. Preconceito Racial. Mediação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este artigo será desenvolvido a partir de discussões e análises realizadas em minha 

dissertação “Lobato, Infância e Leitura – a obra infantil de Monteiro Lobato em diálogo com 

crianças na escola da atualidade”189. Dentre os objetivos desenvolvidos na pesquisa, que 

envolveram a análise da obra infantil de Lobato e suas relações com a infância e a leitura, 

destaco neste trabalho problematizações que partiram de debates sobre a presença de preconceito 

racial na obra, em especial em relação à personagem Tia Nastácia. Para tanto, apresento reflexões 

sobre passagens da obra infantil do autor - compreendida por este estudo como um clássico da 

literatura infantil que atravessou gerações de leitores, deixando marcas em diferentes sujeitos e 

na cultura brasileira - e analiso um evento construído no trabalho de campo da dissertação, numa 

turma de 2º ano do ensino fundamental de uma escola municipal do Rio de Janeiro, durante 

oficinas comandadas por mim e cujo mote foi a leitura do livro “Caçadas de Pedrinho” 

(LOBATO, 2008). 

A escolha por desenvolver oficinas surgiu após um período de seis meses de observação 

participante na turma citada (uma vez por semana), quando as atividades presenciadas com a 

leitura literária mostraram-se pouco provocativas para a interlocução entre texto e leitor, uma vez 

que se voltavam muito para o ensino de letras e sílabas. Assim, para provocar as crianças a outras 

experiências com a literatura, foram necessárias ações propositivas, diferentes das que elas 

                                                 
189 Dissertação defendida em abril de 2012. Visualizar em: http://www.educacao.ufrj.br/dsoniat.pdf. 

mailto:soniamariatravassos@gmail.com
http://www.educacao.ufrj.br/dsoniat.pdf
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costumavam vivenciar nas propostas da professora. Com este intuito, me apoiei na pesquisa-

intervenção. Sobre essa concepção, Castro (2009) esclarece: “o pesquisador seria o agente que, 

ao desencadear o processo de pesquisa junto a crianças, atua como um parceiro na produção de 

significados [...]” (p.27). A pesquisa, nessa abordagem, centra-se na relação dialógica entre 

sujeitos e provoca compreensão ativa de seus participantes. Apostando nela, passei a propor 

momentos para contar histórias às crianças, entremeados por conversas e seguidos de ações 

informais, como desenhos etc., que contribuíam para que suas vozes se fizessem ouvir no encontro 

com tais narrativas. Quando tais experiências se tornaram uma prática, iniciei a proposta de 

oficinas de leitura com textos de Lobato, seguindo as mesmas propostas de mediação vivenciadas 

anteriormente. Várias categorias de análise surgiram desta experiência e foram discutidas na 

dissertação, por via de oito eventos. Entre eles está o evento “Falar preto é racismo”, que 

apresentarei neste artigo e cuja categoria de análise denominei de “A palavra e seus efeitos de 

sentido; a compreensão ativa: enunciações e réplicas”. 

Ainda nesta introdução, no intuito de apresentar o tema a ser discutido, trago as palavras 

de Marisa Lajolo, retiradas de uma entrevista concedida por ela à Revista Nova Escola, num 

contexto em que, a partir da divulgação do parecer nº15/2010, elaborado pelo CNE190 
solicitando 

ao MEC que livros com conteúdos racistas, entre eles, “Caçadas de Pedrinho” (LOBATO, 2008), 

deixassem de ser distribuídos a escolas públicas do país: 

 

Faz parte do papel da escola familiarizar os alunos com um conjunto de textos que se acredita que 

são importantes para a formação da criança como pessoa humana, justa, decente, generosa, como 

cidadão crítico, participante, e eu acho que Lobato talvez seja o primeiro grande autor brasileiro 

que se tem neste sentido, apresentando uma obra admirável sob todos os pontos de vista (MARISA 

LAJOLO191). 

 

No momento da divulgação do parecer, inúmeros debates circularam entre educadores, 

especialistas em literatura infantil e juvenil, escritores, representantes do Movimento Negro e 

leitores em geral, mas este primeiro parecer foi revisto pelo CNE em junho de 2011 (parecer 

nº 06/2011), como explica o texto publicado pelo Globo Online192, em 2/6/2011: 

 

Reunida ontem, a Câmara de Educação Básica do CNE aprovou novo texto em que enfatiza a 

necessidade de contextualização de obras literárias escritas em outras épocas, quando o 

preconceito racial era tolerado: 

“O Conselho Nacional de Educação entende que, assim como é importante o contexto histórico 

em que se produziu a obra literária, tão ou mais importante é o contexto histórico em que se produz 

a leitura dessa obra”, diz nota divulgada pelo CNE. “Uma sociedade democrática deve proteger o 

direito de liberdade de expressão e, nesse sentido, não cabe veto à circulação de nenhuma obra 

literária e artística. Porém, essa mesma sociedade deve garantir o direito a não discriminação, nos 

termos constitucionais e legais, e de acordo com os tratados internacionais ratificados pelo Brasil”. 

A revisão só ocorreu após o MEC divulgar texto, no mês passado, recomendando a professores 

que utilizam a obra de Monteiro Lobado que tenham o cuidado de contextualizá-la (O GLOBO, 

2011). 

 

Na leitura do texto acima, percebe-se que a discussão sobre a discriminação contra os 

negros na obra de Monteiro Lobato trouxe também à tona questionamentos sobre os limites do 

                                                 
190 Conselho Nacional de Educação. 
191 http://www.youtube.com/user/revistanovaescola?blend=7&ob=5#p/u/1/aKAUuOTQ3Vs. Acesso: 

janeiro de 2013. 
192 http://oglobo.globo.com/educacao/mat/2011/06/02/conselho-nacional-de-educacao-volta-atras-em-

parecer-sobre-proibicao-agora-sugere-contextualizacao-para-obras-924590304.asp#ixzz1OAKKqeMZ. 

Acesso: janeiro 2013. 
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politicamente correto nas narrativas, além de provocar reflexões sobre como a obra pode ser 

interpretada nos dias de hoje. Uma obra que apresenta trechos com preconceito racial deve ser 

indicada para leitura? Como ela deve ser mediada na escola atual? 

Para Lajolo193, ao se pensar a questão do racismo na obra de Lobato, o importante seria 

refletir a respeito dos efeitos que ela tem sobre o leitor. A obra forma pessoas racistas? Para ela, 

ao contrário, a obra contribui para tornar as pessoas mais solidárias com aqueles que sofrem 

atitudes preconceituosas por parte de outros. Destaco um diálogo de “Viagem ao Céu” (LOBATO, 

2007), entre Narizinho e Emília, para ilustrar essa perspectiva: 

 

Vou pedir a Tia Nastácia que bote as perninhas, os braços e a cabeça que faltam. - Hoje? Que 

ideia! – exclamou a menina. 

Hoje, sim – afirmou Emília. – Tia Nastácia está “lagarteando”, mas negra velha não tem direito 

de repousar. Narizinho encarou-acomolhosdecensura. 

Malvada! Quem neste sítio tem mais direito de descansar do que ela, que é justamente quem 

trabalha mais? Então negra velha não é gente? Coitada! (p. 13 e 14). 

 

Não se pode afirmar que a obra lobatiana forme pessoas racistas, mas há questões já 

elucidadas por Lajolo e por outros estudiosos que ajudam a refletir sobre essa polêmica questão. 

Assim, num primeiro momento deste artigo, apresentarei exemplos retirados de livros infantis de 

Lobato, nos quais observaremos como suas personagens dialogam criticamente com o mundo. 

Em seguida, destacarei passagens em que Tia Nastácia ora é valorizada, ora sofre preconceitos. 

Por fim, analisarei um evento no qual acontece o encontro de leitores com uma passagem de 

“Caçadas de Pedrinho”. 

Para analisar as passagens da obra que envolvem a relação entre as personagens lobatianas 

e o mundo, assim como entre elas e Tia Nastácia, visando refletir a respeito do preconceito racial 

e da representação do negro em obras de Lobato, nos apoiamos em estudos e ensaios de 

Lajolo (1998, 1999), Silva (2008) e Silva R. (2008), entre outros. Para sustentar a análise da 

mediação realizada durante a leitura de um trecho de “Caçadas de Pedrinho” (LOBATO, 2008), 

que envolveu o diálogo entre a pesquisadora e as crianças da turma, revelando enunciações e 

réplicas de ambas as partes, contamos com os estudos de Bakthin (1988, 2011) e de Benjamin 

(1994): autores que sustentam as concepções de linguagem - tomada na sua dimensão expressiva 

e constituinte - e de sujeito. 

 

LOBATO – UM MARCO NA LITERATURA INFANTIL BRASILEIRA 

 

A obra de Lobato é considerada por muitos pesquisadores como um marco de qualidade na 

literatura infantil brasileira. Estudos mostram que antes do autor iniciá-la, as histórias lidas pelas 

crianças eram quase todas importadas da Europa, ambientavam-se em contextos diversos dos da 

realidade nacional e, muitas vezes, preocupavam-se mais em ensinar do que em abrir as portas 

para a imaginação. Atento a este cenário, Lobato, a partir dos anos 1920, cria uma literatura na 

qual a criança é convidada a sonhar e a ampliar suas experiências culturais e o diálogo com a 

realidade. Os principais agentes de suas narrativas são crianças livres que imaginam, brincam, 

leem, trocam ideias, resolvem problemas e recriam o contexto no qual estão inseridos. Para vários 

estudiosos, Lobato possuía um projeto político e ideológico: através de sua literatura abrir espaços 

de interlocução entre as crianças e o mundo, investindo na sua formação crítica, para, através 

                                                 
193 http://www.youtube.com/user/revistanovaescola?blend=7&ob=5#p/u/1/aKAUuOTQ3Vs. Acesso: janeiro de 2013. 
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delas, buscar um Brasil melhor e mais justo: “Educam-se futuros cidadãos que possam encontrar 

soluções para os problemas brasileiros...” (VASCONCELOS, 1982, p. 58 apud SANDRONI, 

1987, p.53). Assim, temas como a política, a ciência, a cultura, a economia, as relações sociais 

são abordados nas histórias lobatianas, provocando sempre o debate e apontando também para 

sentimentos humanitários. Em “Geografia de Dona Benta” (1957), quando a avó conversa com 

os netos sobre a situação da seca no nordeste brasileiro e a fome que assola as pessoas da região, 

Pedrinho logo se afeta pela informação e reage: “- Mas por que não corrigem isso? Por que não 

fazem poços artesianos, ou não plantam árvores nessas caatingas, ou não constroem canalizações 

[...]?” (p.70). 

O exercício de questionar, opinar, criticar – que revela as vozes das personagens e da 

sociedade em que vivem - perpassa a obra nas mais variadas situações, contribuindo para o 

desenvolvimento do pensamento crítico das personagens e consequentemente dos leitores. 

Importante ressaltar que todas as personagens - crianças, adultos, negros, brancos, animais, 

bonecos- têm vez e voz para expressar suas opiniões. Vejamos uma cena de “O Minotauro” 

(LOBATO, 2010), quando, ao chegarem aos domínios de Péricles (na Grécia Antiga), Narizinho 

e Dona Benta precisam embarcar numa liteira. 

 

- Minha senhora, o estratego manda pôr à vossa disposição a sua liteira 

– disse ele apontando para uma liteira estacionada ali perto, ladeada de cinco latagões. Eram 

escravos de Péricles. 

Dona Benta respirou. “Ora graças!”, e encaminhou-se para o veículo. Narizinho, porém, revoltou-

se. Não podia admitir que seres humanos fossem usados como bestas de transporte. 

Não tenho coragem de entrar nisso, vovó! Desaforo. Gente como nós a nos carregar. Nunca! E 

ainda chamam isso de democracia... (p. 64). 

 

Narizinho está num outro tempo histórico e cultural, mas dialoga com ele de acordo com 

as convicções que traz do seu tempo. Em sua fala, questiona a situação em que se encontra e 

justifica sua opinião construindo uma crítica, fundamentada por sua visão de mundo. O diálogo 

com outros tempos e culturas faz parte de várias narrativas lobatianas, o que contribui para que 

suas personagens sejam levados a ampliar a visão de mundo, provocando-as a construir uma 

postura crítica diante daquilo que se apresenta, além de abrir espaço para que ressignifiquem o 

próprio presente, reafirmando ou repensando sentidos para a realidade em que vivem. 

Como muitos estudos apontam, Lobato acreditava profundamente na democracia como 

forma de governo. Assim, em variadas situações, onde os problema s e impasses não podem ser 

resolvidos pela análise da situação, da argumentação e da troca de informações, lança-se mão do 

voto. Em “Viagem ao Céu” (LOBATO, 2007), as personagens querem chegar à Lua, mas ao 

aterrissarem nela, não reconhecem o lugar e iniciam-se as discussões: 

 

Eu acho que isso aqui é o Sol – declarou Emília. – Apenas estou estranhando não ver nenhuma 

floresta de raios. 

O disparate está de bom tamanho! – caçoou Pedrinho. – Não sabe que o sol é mais quente que 

todos os fogos e que se estivéssemos no Sol já estávamos torrados até a alma? Pelo o que vovó 

nos explicou, isso está com cara de ser a Lua, mas não tenho certeza (p. 31). 

 

A troca de ideias e informações faz parte das relações entre as personagens do Sítio e por 

mais inteligentes ou inusitadas que possam parecer, haverá sempre outro personagem para 

contrapô-las, usando de conhecimentos já adquiridos. Porém, quando elas não resolvem a 

situação, lança-se mão de outros instrumentos do mundo real. Parafraseando Vasconcelos (1982), 

poderíamos dizer: educam-se futuros cidadãos que conheçam os instrumentos da democracia e, 

num exercício cotidiano, aprendam a usá-los. Vejamos a continuidade dessa cena: 
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Emília interrompeu-o: Achei um jeito de saber que astro é esse. Basta fazermos uma votação. Se 

a maioria votar que isso é a Lua, fica sendo a Lua. É assim que os homens lá na Terra decidem a 

escolha dos presidentes [...] Pedrinho foi tomando os votos. - Você Narizinho? - Lua! 

- E você Emília? - Luíssima! - Eu, Pedrinho, também Lua. E você, Tia Nastácia? A negra, ainda 

tonta, olhou para o menino com expressão idiotizada e respondeu: - Para mim, nós estamos na 

Terra mesmo; e tudo não passa de um sonho de fadas. - Três narizes a favor da Lua e um a favor 

da Terra! – gritou Pedrinho. - A Lua ganhou. Estamos na lua. Viva a Lua!... (LOBATO, 2007, p. 

33-34). 

 

O Sítio é o espaço da fantasia, mas é o espaço onde a fantasia dialoga naturalmente com a 

realidade. O que importa aqui é a forma como as personagens agem para resolver a situação, 

fazendo uma votação tal “como os homens lá na Terra decidem a escolha dos presidentes”. Elas 

se utilizam da fantasia para dialogar com o real e nesse “exercício” aprendem a estar no mundo 

de forma mais democrática. 

Duas questões chamam ainda a atenção na cena destacada e que nos leva às discussões 

sobre o racismo na obra. A primeira é a forma como as personagens incluem Tia Nastácia no 

processo de votação: mesmo não precisando mais do voto da cozinheira, Pedrinho dirige-se a ela, 

considerando sua opinião. A segunda é como o narrador, de forma pejorativa, se dirige a Tia 

Nastácia. O que se repete várias vezes ao longo da obra, também pelas vozes das personagens. 

Vamos refletir melhor sobre essa questão na próxima parte. 

 

TIA NASTÁCIA 

 

De acordo com Silva (2008), o narrador lobatiano, ao se referir à Tia Nastácia como a 

negra, a preta e a boa negra, omitindo seu nome, revela “sinais do que também seria conhecido 

como racismo cordial, uma forma de racismo peculiar da experiência brasileira com a escravidão” 

(p. 51). No entanto, para ela, seria importante lembrar que Lobato terminou de escrever sua obra 

nos anos 1940 e, ao olharmos para ela, também seria importante atentar para a ideia de que a 

literatura reflete uma sociedade em andamento: 

 

no caso da obra lobatiana caracteriza uma produção surgida num país cuja sociedade buscava seus 

caminhos em meio às consequências de um demorado escravismo e de um recente encontro com 

os ideais republicanos. Os estertores de um sistema deixado para trás se mesclavam com os 

preconceitos e com um acentuado europeísmo, e neles se prolongavam (SILVA, 2008, p.52). 

 

Mas continuemos a pensar sobre Tia Nastácia: ao longo das centenas de páginas escritas 

pelo autor, a personagem está sempre presente. Cozinheira de mão cheia, simplória e medrosa, é 

descrita na primeira página de “Reinações de Narizinho” como uma “negra de estimação que 

carregou Lúcia em pequena” (LOBATO, 2007a, p. 12). Essa descrição, que hoje nos parece 

chocante, pode ser melhor compreendida se pensarmos no contexto social do século XIX, como 

sugere um comentário de Narizinho: “- Tia Nastácia conta que a mãe dela veio da África, dum 

lugar chamado Angola [...] - Também conta que foi escrava sua; quando nova, vovó (LOBATO, 

1957, p. 215). 

No final do século XIX e início do XX, era comum que os escravos libertos passassem a 

viver como empregados de seus antigos donos, realizando serviços domésticos, convivendo de 

perto com a família e tornando- se quase parte dela. Assim, para alguns estudiosos da obra, ao 

criar Tia Nastácia, Lobato tentava mostrar um retrato do seu tempo, quando o negro não tinha 

acesso à cultura letrada e a convivência interracial, na maior parte das vezes, só era possível na 
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relação patrão/empregado. O lugar social ocupado por Tia Nastácia nas narrativas é um lugar de 

subserviência, porém, isso não faz dela uma personagem menor: ela é uma personagem querida e 

que participa de todas as aventuras, mesmo que nos eventos que ultrapassam as porteiras do Sítio 

continue comprindo o mesmo papel que exerce nele, “fazendo bolinhos para o Minotauro ou 

fritando batatas para o Príncipe Codadade” (LAJOLO, 1999, p. 76). Em sua participação há 

diferentes posicionamentos das demais personagens para com ela. 

A primeira passagem que destaco, expressa o afeto que outros personagens têm por ela: “- 

Sim, Pedrinho! – confirmou Dona Benta enxugando os olhos. – Naquele tumulto perdemos a 

nossa querida e fiel cozinheira”. Ao que Pedrinho responde prontamente: “Temos que agir sem 

demora. Temos de organizar uma expedição para o salvamento de Tia Nastácia!” (LOBATO, 

2008a, p.119). Já quanto às opiniões, saberes e ações da personagem, ora ela é valorizada, ora é 

criticada. Vejamos: 

 

Acuda, Tia Nastácia! O lobo está entrando de verdade e vai comer Dona Benta. Ouvindo o berro, 

a negra veio da cozinha com a vassoura e num instante espantou dali a fera com três boas 

vassouradas no focinho. [...] - Bravos! – exclamou Emília batendo palmas. – A senhora é tão 

valente que até merece casar com o Pásaro Roca (LOBATO, 2007b, p. 30). 

 

Todos se admiraram daquela sabedoria, mas Pedrinho não se contentou. Quis também consultar 

Tia Nastácia lá na cozinha. 

E você, Tia Nastácia, que acha? – perguntou-lhe. A negra, que acabava de matar um frango, foi de 

opinião que o bonito seria começar pela lua, “onde São Jorge vive toda a vida matando um dragão 

com sua lança!” A ideia foi recebida com palmas e berros. [...] E a lembrança de Tia Nastácia foi 

a vencedora (LOBATO, 2007, p. 28). 

- Não entendo como a Sª Darling foi deixar a janela aberta. […] - Boba! – exclamou Emília. – Se 

ela não deixasse a janela aberta não podia haver história (LOBATO, 2009b, p. 27). 

 

Todos riram-se. A pobre preta achava que diante dos poderosos era de bom-tom “falar difícil”, e 

sempre que queria falar difícil vinha com aquelas três palavras, “competência”, “prepotência” e 

“fisolustria”. Ela ignorava o significado dessas coisas, mas considerava-as uns enfeites 

obrigatórios na “linguagem difícil” (LOBATO, 2007, p. 47). 

 

Nas passagens acima, Tia Nastácia, quando desvalorizada, nada diz. Porém, em outros 

momentos, sua voz pode ser ouvida: “- Tenha paciência – dizia a boa criatura. - Agora chegou 

minha vez. Negro também é gente, Sinhá…” (LOBATO, 2008, p. 71); ou: “- Isso também é 

demais! – gritou ela. – É judiação. Cortar a cabeça da sombra de uma pobre negra velha que nunca 

fez mal a um mosquito… Mas quem foi o malvado?” (LOBATO, 2009b, p. 27). 

Um dos pontos mais discutidos na polêmica sobre o racismo na obra de Lobato é a questão 

dos xingamentos e das palavras que desqualificam características físicas da pessoa negra, como 

na cena abaixo: 

 

Emília explicou: - Essa burrona teve medo de cortar a ponta da asa do anjinho. Eu bem que avisei. 

Eu vivia insistindo. […] E ela, com esse beição todo: Não tenho coragem… É sacrilégio… 

Sacrilégio é esse seu nariz chato. (LOBATO, 2007c, p. 69). 

 

A questão do desrespeito de Emília para com Tia Nastácia é motivo de muitos debates entre 

leitores e estudiosos da obra lobatiana, que entendem os xingamentos da boneca como 

manifestação clara do racismo do autor. Há que se admitir que tanto a obra adulta, como a infantil 

revelam posições ambíguas do escritor, como analisa Lajolo (1999). Em algumas obras o escritor 

abraça questões de superioridade racial, em outras tece críticas à escravidão. Assim: 
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Longe de desqualificar a questão, esta ambiguidade torna-a ainda mais relevante. Mas os melhores 

ângulos para discuti-la não se esgotam na denúncia bem intencionada dos xingamentos de Emília, 

absolutamente verossímeis e, portanto, esteticamente necessários numa obra cuja qualidade 

literária tem lastro forte na verossimilhança das situações e na coloquialidade da linguagem 

(LAJOLO, 1999, p. 67). 

 

De acordo com a pesquisadora, um caminho mais esclarecedor seria discutir como se 

coloca a questão da representação do negro nos livros de Lobato e aponta a obra “Histórias de Tia 

Nastácia” como exemplo para este estudo. Que espaço o negro ocupava ou poderia ocupar naquela 

sociedade? Que valor tinha sua cultura popular se comparada à cultura letrada? 

Nesse livro, de 1937, Tia Nastácia assume o posto de contadora de histórias do Sítio para 

narrar os contos do folclore. Porém, “o posto de ‘detentora do conhecimento’, ainda que de um 

conhecimento concernente à cultura popular oral, continua sendo de Dona Benta. É a avó quem 

esclarece aos netos as origens das histórias, as variações relativas à sua transmissão oral [...]” 

(SILVA, R. 2008, p.375). Tia Nastácia seria a porta-voz do povo. Aquela que transmite as 

histórias como ouviu, sem emitir reflexões sobre elas. Sua exigente platéia, ao contrário, criticará 

os contos folclóricos, assim como a cultura popular que os criou, contrapondo-os às histórias lidas 

por Dona Benta, cujo repertório parte da palavra escrita e de fontes européias. 

Ao longo deste livro, observa-se que a situação de narração e recepção encenada nos serões 

apresenta uma contraposição entre a cultura popular e a moderna, a rural e a urbana, a oral e a 

escrita. Ficará a cargo de Dona Benta, apontar razões históricas que teriam contribuído para este 

cenário, como o analfabetismo presente em muitas camadas sociais do Brasil: 

 

“- Os colonizadores trouxeram estas histórias e soltaram-nas por aqui – e o povo as vai repetindo 

[...]. Como não sabem ler, só entra na cabeça dos homens do povo o que os outros contam [...]. Só 

quem sabe ler, é que se põe de acordo com os progressos que as ciências trouxeram ao mundo 

(Lobato, 2009a, p. 61-62). 

 

Lajolo (1998), em “A figura do Negro em Monteiro Lobato”, faz importante reflexão sobre 

a forma como a obra revela as diferentes culturas que conviviam no Brasil de então: para ela, o 

apagamento da tensão entre diferentes mundos da cultura poderia ter um sentido alienante, pois 

não tematizá-la proporcionaria ao leitor “a experiência apaziguante de uma situação na qual fica 

apagada toda a violência do modo pelo qual se processava a modernização brasileira” (1998,s/p). 

Apontando para o europeísmo que dominava os anos 1930, questiona: “Que lugar podia haver, 

nesse mundo moderno, para tias nastácias e as culturas que elas representavam?” (1998). 

Para concluir esse item, tomo as ideias do filósofo da linguagem, Mikail Bakhtin (1988), 

que compreende que na tessitura de qualquer enunciado, já se encontram outras vozes que se 

entrelaçam dialogicamente. Assim, no discurso de um autor, se encontram as vozes sociais que 

ecoam no meio onde ele circula, as vozes de outros textos, dos leitores e a sua própria voz 

concordando e discordando destes discursos, como vemos em “Histórias de Tia Nastácia”. 

 

LOBATO E RACISMO: COMO DIALOGAR COM A QUESTÃO NA ESCOLA ATUAL? 

 

Tendo feito o percurso acima, volto à questão sobre a leitura ou não de obras que 

apresentam situações de discriminação racial na escola. Elas podem interferir negativamente na 

formação da identidade de leitores/crianças negros? Pensando na obra de Lobato, um clássico da 

literatura infantil brasileira, entendo que, apesar das ambiguidades que fazem parte dela, sua 
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leitura na escola do século XXI, ao contrário de trazer prejuízos aos leitores, pode levá- los a 

conversar com a realidade, problematizando-a. 

Apoiando-me nas ideias de Walter Benjamim (1994), compreendo o espaço da narrativa 

como um espaço de diálogo e de rememoração, que pode assumir papel importante na constituição 

do homem como sujeito social, pois ao intercambiar experiências, ao se reconhecer ou se 

estranhar na experiência do outro, estabelecemos elos de coletividade. Para Benjamin, passado, 

presente e futuro se interligariam e seria por meio da narrativa, que se poderia recuperar o passado, 

colocá-lo em questão no presente e alterar o futuro. Ao se deparar com as narrativas lobatianas, 

escritas em outro momento histórico e cultural, o leitor pode dialogar com o passado, colocá-lo 

em questão no seu presente, e, se assim o vislumbrar, redirecioná-lo para o futuro. 

Nesse sentido, a leitura, na escola, de uma obra escrita em outra época, e que traz suas 

marcas (como o preconceito racial) requer o olhar atento do professor/mediador para 

contextualizá-la, ouvir as vozes dos alunos, colocar os debates que surgirem na mesa, no intuito 

de ampliar quaisquer discussões. Mas ainda que essa mesma leitura não seja mediada por um 

professor adulto, a criança, que é constituída na interação com seu tempo e cultura - terá condições 

de dialogar com ela, interrogando-a. Um leitor, desde a infância, já é povoado de outras vozes e 

experiências que estarão com ele a cada nova leitura, fazendo parte da interação com aquela que 

se inicia. Assim, apresento abaixo a análise do evento: Falar preto é racismo – a palavra e seus 

efeitos de sentido; a compreensão ativa: enunciações e réplicas. 

Este evento refere-se à leitura do capítulo O assalto das onças, de “Caçadas de Pedrinho” 

(LOBATO, 2008). Nesta parte do livro, o “onço”, viúvo da onça morta pelas crianças do Sítio, se 

revolta e ataca o Picapau Amarelo, junto aos demais bichos da mata. As personagens se protegem 

sobre pernas de pau e as cenas seguem com emoção. Num determinado momento, os animais que 

atacavam o Sítio descobrem que o “almoço” deles estava sobre pernas de pau e ficam satisfeitos. 

O texto, na voz do narrador, e que foi lido integralmente pela pesquisadora, diz: “Não tinham 

comido na véspera, [...] e viram que iam ter uma bela variedade de petiscos – um menino, duas 

meninas, um leitão, uma boneca, uma velha branca e uma velha preta. Ótimo”. (LOBATO, 2008, 

p. 39). Ao ouvir a palavra preta, duas meninas cochicham “falar preto é racismo”, provocando o 

diálogo abaixo: 

 

Júlia: Falar preto é racismo. 

Pesquisadora: Por quê? (ninguém responde). 

Pesquisadora então pergunta: E como é que se fala? Negro? 

Júlia: Uma senhora. 

Pesquisadora: É que na época de Monteiro Lobato não era racismo falar assim. Hoje tem gente 

que acha que é. 

Marcos: Podia falar a negra. 

Pesquisadora: Naquela época eles não achavam que era racismo, mas hoje vocês acham que é 

racismo? 

Crianças: É. Eu acho. Eu acho. 

Pesquisadora: Então podia falar como? Vamos trocar então? Como eu posso falar - as duas 

senhoras? Maria: Negra. 

Pesquisadora: Então vou trocar: “Uma senhora branca e uma senhora negra.” Ficou melhor 

assim? Crianças: Ficou. Ficou. 

 

“O que faz da palavra uma palavra é a sua significação”, afirma Bakhtin (1988, p. 49). 

Estamos diante de um evento em que a palavra preta, pronunciada por via de um texto literário, 

provocou a reação imediata da ouvinte Julia. Para Bakhtin, quando pronunciamos palavras, 

pronunciamos “verdades ou mentiras, coisas importantes ou triviais, porque a palavra, segundo o 

autor está sempre carregada de um conteúdo e um sentido ideológico e vivencial [...] e somente 

reagimos àquelas que despertam em nós ressonâncias ideológicas ou concernentes à vida” (p. 95). 
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Ao ouvir a palavra preta, que no contexto da narrativa referia-se à personagem Tia Nastácia, Julia 

(uma menina negra) reagiu construindo uma enunciação – falar preto é racismo - que respondia 

à compreensão que teve daquele contexto. Para Bakhtin (1988), “aquele que apreende a 

enunciação de outrem não é um ser mudo, privado de palavra, mas, ao contrário um ser cheio de 

palavras interiores” (p. 147). Palavras que aparecerão em suas enunciações. 

Como coloca o filósofo, a enunciação é o produto da interação entre indivíduos socialmente 

organizados, por isso a palavra sempre se dirigirá a um interlocutor (Bakhtin, 1988). Ao dizer 

falar preto é racismo, Julia se dirigia a diferentes interlocutores, comunicando a todos o 

significado que atribuiu àquele contexto e fixando sua posição de sujeito social em relação ao 

outro. Porém, sua enunciação é feita de forma cochichada, o que também revela seu olhar sobre 

a sociedade e sobre seus interlocutores. Segundo Stella (2012), para Bakhtin, a palavra está 

relacionada à vida e, nos momentos de interação entre falante e interlocutor, concentra em torno 

de si as entoações do falante: “as entoações são valores atribuídos e/ou agregados àquilo dito pelo 

locutor. [...] correspondem a uma avaliação da situação pelo locutor posicionado historicamente 

frente ao seu interlocutor. [...] São esses valores que devem ser entendidos, apreendidos e 

confirmados ou não pelo interlocutor” (p. 178). 

Julia parece compreender que as questões que tangem o tema do racismo são polêmicas. 

Falar preto é racismo dialoga e reitera uma das concepções que giram em torno desta discussão 

na sociedade atual, e na qual ela se insere. Porém, ela está entre diferentes interlocutores que 

poderiam não confirmar tais valores: o outro nunca terá um papel passivo no processo 

interlocutivo, atribuindo significados às enunciações. Assim, sua enunciação provoca a da 

pesquisadora e o diálogo se inicia. Nas enunciações que se seguem, observamos o que Faraco 

(2009) explicita ao se referir às relações dialógicas, na teoria bakhtiniana: “para haver relações 

dialógicas, é preciso que qualquer material linguístico [...], tenha se transformado num enunciado, 

tenha fixado a posição de um sujeito social” (p. 66). A partir desta ideia, compreendo que os 

participantes do evento fixaram, através de seus enunciados e réplicas, suas posições de sujeitos 

sociais. De acordo com Bakhtin (2011), “o ouvinte, ao perceber e compreender o significado 

(linguístico) do discurso, ocupa simultaneamente em relação a ele uma ativa posição responsiva: 

concorda ou discorda dele, completa-o, aplica-o, etc.” (p. 271). Ao longo do diálogo travado foi 

possível ouvir concordâncias, discordâncias, ponderações e proposições sobre o tema discutido, 

que ampliaram as possibilidades de compreensão dos envolvidos. Como afirma Bakhtin (1988), 

quanto mais numerosas e substanciais as réplicas forem, “mais profunda e real é a nossa 

compreensão” (p. 132). Na concepção do filósofo, a compreensão, como coloca Freitas: 

 

se constitui como uma forma de diálogo, no qual compreender é opor à palavra do outro uma 

contrapalavra. Assim a significação só se realiza nesse processo de compreensão ativa e responsiva 

que supõe dois sujeitos, todos com direito a voz. Essa compreensão ativa é criadora, pois, completa 

o texto do outro, tornando-se um processo de co-criação dos sujeitos (2011, p. 3). 

 

Voltando à polêmica sobre o racismo na obra lobatiana e se textos com conteúdos e termos 

preconceituosos devem fazer parte dos acervos escolares, penso que o evento analisado aponta 

caminhos para lidar com tais questões: ao acolher as vozes das crianças, a mediadora trouxe 

informações sobre outra época, procurando ampliar a discussão e a compreensão dos ouvintes a 

esse respeito, apesar de mostrar um único ponto de vista ao afirmar que naquela época não era 

racismo, mas não deixa de abrir espaços, no debate, para as crianças expressarem seus pontos de 

vista, relacionando o que interpretaram na leitura com o contexto sócio histórico onde estão 

inseridos, ampliando assim a compreensão a respeito de si mesmo e sobre o mundo. Como afirma 

Bakhtin (2011), o sujeito da compreensão “não pode excluir a possibilidade de mudança e até de 
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renúncia aos seus pontos de vista [...]. No ato da compreensão desenvolve-se uma luta cujo 

resultado é a mudança mútua e o enriquecimento” (p.378). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nos debates em torno do ato de ler e de ler literatura, refletindo sobre o encontro entre texto 

e leitor, Cosson (2006) afirma que “ler implica troca de sentidos não só entre o escritor e o leitor, 

mas também com a sociedade onde ambos estão localizados” (p.27). Yunes (2009) completa esta 

ideia afirmando ainda que “o universo do discurso (a língua posta em uso) deixa ver/ouvir 

diferentes vozes, animadas por distintas ideologias, que atravessam os textos e os falantes” (p.32). 

Para os dois autores, a produção de sentidos que se estabelece por via da leitura, extrapola a 

relação entre quem escreve e quem lê, dilatando-se e expandindo-se para a esfera social. 

Entendo a literatura como parte inseparável da cultura, da história e do contexto social de 

cada época: sua leitura na escola seria um caminho possível para a compreensão do universo sócio 

histórico do qual fazemos parte, pois na enunciação literária estão impressos valores éticos e 

estéticos, visões de mundo, tempos e espaços que constituem os sujeitos, a sociedade e a história. 

Para Goulart (2007), baseada em Bakthin (1998), o discurso literário seria considerado como uma 

cratera “em que se hibridizam muitas linguagens sociais, muitos gêneros, muitos sujeitos, 

apresentando a sociedade de forma viva, pulsante, contraditória, estetizando e arquitetando a 

linguagem de modos diversos” (p.64). Para ela (2003
6
) os textos literários seriam mais 

polissêmicos e polifônicos do que os de outras áreas: porque são passíveis de diferentes leituras, 

dependendo da história de vida de cada leitor; e porque na voz do autor estão as vozes de outras 

pessoas, autores, da sociedade, da história. 

A obra de Lobato é permeada de muitas vozes e inclui tensões, sem dúvida, mas sua leitura 

na escola pode abrir espaços para a interlocução e a interação das crianças de hoje com contextos 

e realidades diferentes dos atuais, abrindo-se a múltiplas interpretações dos leitores, permitindo a 

vivência da alteridade e provocando reflexões e experiências que - fazendo passado, presente e 

futuro dialogarem em diferentes aspectos, como os que se referem a preconceitos raciais - 

ampliem os referenciais das crianças no mundo atual. 
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Resumo: Este estudo buscou contribuir para as reflexões sobre a leitura literária como 

potencializadora da formação leitora e inserção da criança na cultura letrada. Quando 

pensamos na formação dos pequenos leitores, é essencial refletirmos sobre espaço e tempo 

disponíveis para as ações pedagógicas que envolvem a leitura e a literatura. Sendo assim, 

este artigo apresenta discussões parciais realizadas em pesquisa de mestrado em 

desenvolvimento no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC), com o objetivo de mapear os espaços e tempos coletivos 

de leitura literária nas instituições de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de 

Florianópolis (SC). Para isso realizamos uma pesquisa quantitativa e qualitativa que se 

efetivou no mapeamento por meio do qual foram identificados quais são os espaços e tempos 

coletivos de leitura literária encontrados em 71 instituições de Educação Infantil da Rede 

Municipal de Ensino de Florianópolis. Desta forma, enviamos questionários às instituições 

em junho de 2015, finalizando em dezembro de 2015. A análise de dados nos levou a 

constatar que a maior parte das unidades possuem diferentes tempos e espaços coletivos de 

leitura literária, organizados e planejados pelos próprios professores(as) e demais 

funcionários da instituição, considerando que não existe biblioteca em todas as instituições. 

Portanto, esse artigo faz um recorte da pesquisa, focando nos tempos e espaços 

diferenciados, destinados a leitura literária na Educação Infantil. Com isso, concluímos que 

há profissionais preocupados com a formação dos pequenos leitores, realizando ações que 

incluem as crianças na cultura letrada. 

Palavras-chave: Tempos e espaços diferenciados. Formação leitora. Leitura literária. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este texto busca publicizar a pesquisa que teve como objetivo mapear os espaços e tempos 

coletivos de leitura literária nas instituições de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino 

(RME) de Florianópolis, Santa Catarina. Para isso buscamos compreender quais são os espaços e 

materiais disponíveis para a prática literária; analisar o tempo e o espaço proposto para a inserção 

das crianças que frequentam as instituições da Rede Municipal de Florianópolis no mundo letrado; 

perceber as estratégias e os recursos que são utilizados com as crianças para a formação de 

leitores; e analisar como os(as) professores(as) responsáveis pelo espaço promovem o interesse 

das crianças pequenas para a leitura. 

Para desenvolver o estudo aqui proposto seguimos um percurso quantitativo e qualitativo, 

o qual se efetiva no mapeamento realizado para levantar quais são os espaços coletivos de leitura 

literária encontrados em instituições de Educação infantil da Prefeitura de Florianópolis. Estas 

instituições são consideradas referência na Educação Infantil de Santa Catarina, por este motivo 

as selecionamos para a realização desta pesquisa. 

A pesquisa teve início com o levantamento das unidades de Educação infantil atendidas 

pela PMF, a qual possui um total de 104 unidades, sendo que 54 são creches, 16 são instituições 

conveniadas e 34 são NEI’s, sendo 10 NEI’s vinculados. Portanto, reduzimos nosso campo de 
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pesquisa para 78 unidades entre creches e NEI’s, retirando as 16 conveniadas e os 10 NEI’s 

Vinculados, dessas 71 unidades aceitaram participar da pesquisa. 

A segunda etapa da pesquisa se constituiu por meio do encaminhamento de questionários 

para as instituições de Educação Infantil da PMF, com o intuito de responder questões sobre os 

tempos e espaços coletivos de leitura literária existentes. Os questionários foram encaminhados 

por malote194 
para resposta dos diretores das unidades, porém é importante destacar que foram 

encaminhados aos diretores, mas supervisores e professores(as) também auxiliaram na pesquisa 

respondendo ao questionário. 

O questionário proporcionou saber quais unidades possuem tempos e espaços coletivos de 

leitura literária, bem como compreender muitas questões que rodeiam estes tempos e espaços, 

como por exemplo, quais são, como são nomeados, se a utilização destes espaços e tempos são 

planejados e principalmente sobre o acervo disponível nestes tempos e espaços coletivos de leitura 

literária. Portanto, esse artigo faz um recorte da pesquisa, focando nos tempos e espaços 

diferenciados, destinados a leitura literária na Educação Infantil. 

 

OS TEMPOS E ESPAÇOS COLETIVOS DE LEITURA LITERÁRIA 

 

Inicialmente pretendíamos localizar quais e quantas unidades de Educação Infantil da 

Prefeitura Municipal de Florianópolis, possuem biblioteca. No decorrer da pesquisa encontramos 

algumas unidades que possuíam outros espaços coletivos de leitura literária que não se 

caracterizava como biblioteca, chamados por nós de tempos e espaços diferenciados. Para uma 

melhor compreensão construímos um gráfico dividindo as instituições que possuem bibliotecas, 

as que possuem os espaços diferenciados, as que disponibilizam seu acervo apenas na sala de 

referência e as que não possuem nenhum espaço coletivo de leitura literária. 

 

Gráfico I – Espaços coletivos de leitura literária 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

                                                 
194 O malote é um serviço realizado pelos correios de coleta e transportes de documentos, utilizado pela 

Prefeitura Municipal de Florianópolis. Novos documentos são recebidos e enviados uma vez por semana 

em cada unidade 
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Percebemos no gráfico que 8 unidades não dispõem de um espaço coletivo de leitura 

literária e 6 possuem livros apenas na sala de referência, 25 instituições têm biblioteca, sendo que 

algumas contam também com outros espaços além da biblioteca, como a brinquedoteca, cantinho 

de leitura, sala de vídeo, cantinho de leitura no refeitório e sala alternativa. Por fim, 32 instituições 

que não possuem biblioteca, afirmam dispor de outros espaços diferenciados como sala 

alternativa, cantinho de leitura e outros nomeados como biblioteca itinerante, brinquedoteca, 

Gibiteca, biblioteca ambulante, sala da imaginação, sala multiuso, biblioteca no Hall de entrada, 

carro de livros e sala de literatura. 

No entanto, como optamos por não ir a campo conhecer estes espaços devido ao curto 

tempo que tínhamos para a pesquisa, não temos a pretensão de detalhar como funcionam e como 

foram construídos estes tempos e espaços, ou seja, não sabemos afirmar se são “espaços de livros” 

ou “espaços de leitura”, como defende Perrotti (2015). A ideia inicial de conhecer estes tempos e 

espaços possibilitaria saber se foram pensados após algum projeto dos próprios professores(as), 

ou construídos pela própria prefeitura. Entretanto, algumas unidades descreveram nos 

questionários sobre os seus tempos e espaços coletivos de leitura literária, ou projetos de leitura, 

contribuindo com o nosso conhecimento em relação às ações voltadas a cultura letrada que são 

propostas nas unidades pesquisadas. 

A Creche FC, dispõem de uma biblioteca no hall, construída pelos profissionais da 

instituição. Ao responder o questionário, o supervisor desta unidade destaca que a biblioteca no 

hall de entrada foi recém inaugurada e que “A expectativa é que as crianças e as famílias a utilizem 

diariamente e que as professoras planejem momentos de exploração da biblioteca do hall da 

creche, assim como já fazem nas salas de referência e outros espaços externos” (Creche FC, 

2015). Além da biblioteca no hall, a unidade conta também com o carro de livros (biblioteca 

itinerante). 

Com o intuito de compreender mais detalhes sobre estes projetos, encaminhamos e-mail 

para supervisor e diretor da unidade que nos relatam como funcionam estes projetos: “Já tínhamos 

na creche (de anos anteriores) um carro de supermercado (que em 2014) foi reestruturado para 

ficar mais atrativo para as crianças que tinha como objetivo funcionar como biblioteca itinerante, 

levando para cada sala livros diferentes daqueles que já tinha na sala referência.” (Creche FC, 

2016). A instituição também Gostaria de retomar o empréstimo de livros para as crianças e com 

isso surgiu uma ideia, vinda de uma das professoras da unidade, que após aprovação do grupo 

numa reunião pedagógica, foi implantada em agosto de 2015 e transformada em uma ação 

pedagógica que seguia dois movimentos distintos, o empréstimo dos livros as crianças e famílias, 

e criação da biblioteca no hall. 

Percebendo o quanto este projeto/ação envolveu as crianças de forma atrativa, o supervisor 

relata ainda que “Embora não tenha sido feito uma avaliação sistemática dessas ações para as 

crianças e famílias, de maneira geral um número de crianças obriga seus familiares a parar nesse 

espaço para explorá-lo na entrada e na saída da creche” (Creche FC, 2016). Sendo assim, o tempo 

e espaço proposto é tão significativo para as crianças, que elas acabam fazendo uso dele até 

mesmo nos momentos que não são propostos por algum professor(a)/profissional da creche, bem 

como as famílias que chegam na creche para inscrição e matricula. 

São nestes momentos que os indicativos das crianças nos dizem sobre o trabalho realizado 

pelo(a) professor(a) e com este retorno delas, é possível perceber quando as ações fazem sentindo 

e trazem contribuições expressivas a elas. Além disso, é possível identificar que não são 

ambientes que foram construídos pela prefeitura com a finalidade de ser uma biblioteca, mas sim 

um espaço conhecido como o hall de entrada que se tornou um tempo/espaço coletivo de leitura 

literária, pensado pelos(as) professores(as) e demais profissionais daquela unidade. Este exemplo 

nos mostra que existem profissionais preocupados com as propostas que incluem as crianças na 
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cultura letrada e que mesmo sem uma biblioteca, e sem o auxilio de um(a) professor(a) 

responsável, ou bibliotecário(a), é possível construir projetos, tempos/espaços coletivos de leitura 

literária. 

Na Educação Infantil a parceria com as famílias é fundamental para a construção de 

conhecimentos, e a ideia de aproximá-las da instituição e fazer com que elas contribuam e 

conheçam as ações realizadas pela instituição é essencial. Na Creche FC, encontramos esse 

processo em que além das crianças as famílias também se envolveram e foram envolvidas no 

processo de instigar nas crianças a curiosidade e o gosto pela leitura, por meio de vivencias e 

experiências com o objeto livro e o espaço de leitura. Acreditamos que esse é um exemplo a ser 

adotado: a participação das famílias no processo de aprendizagem de seus filhos. 

Quanto aos investimentos importantes que destacamos para a formação do pequeno leitor 

estão os tempos e espaços coletivos de leitura literária pensados com e para as crianças, sejam 

eles disponibilizados e arquitetados pelos responsáveis pela construção da unidade ou pelos(as) 

professores(as) e demais funcionários da instituição. De acordo com Perrotti (2014, p. 131), 

 

Espaços de leitura (cantos, salas, bibliotecas) são dispositivos de mediação cultural, no sentido a 

eles atribuído por Peraya (1999). Ao permitirem acesso à cultura, ao conhecimento, à informação, 

eles não só informam, mas formam. Possuem, portanto, uma dimensão pedagógica inerente, 

resultante das características próprias dos diferentes elementos que os constituem, das dinâmicas 

estabelecidas entre eles e das práticas concretas realizadas. 

 

Por acreditarmos na importância da existência de tempos e de espaços de leitura literária, 

reafirmamos a necessidade de investir na construção de bibliotecas ou outros tempos e espaços 

diferenciados, como mencionam algumas unidades 

 

As práticas desenvolvidas nas salas de referência sempre contemplam o trabalho com a literatura 

infantil através de leitura de livros, contação de histórias, teatros, etc. Porém é necessária uma 

estrutura adequada na educação infantil, ou seja, investimento com um espaço (biblioteca)(Creche 

DTB, 2015). 

Gostaríamos de ter na Unidade um espaço próprio de biblioteca, com móveis planejados para este 

espaço onde os livros ficassem expostos e bem organizados(Creche HCJ, 2015). 

 

Constata-se pelos comentários que os profissionais sentem falta e se preocupam com a 

ausência destes tempos e espaços coletivos para a sua prática pedagógica, bem como, com a 

organização destes tempos e espaços, pensando na exposição livros, ressaltando sobre o 

investimento e estrutura adequada para um trabalho de qualidade com as crianças. Para este 

investimento inicialmente destacamos 3 pontos importantes, o tempo e o espaço propostos às 

crianças, o acervo disponível e o investimento em profissionais qualificados que atuem nesses 

tempos e espaços. Refletindo ainda sobre esse investimento, destacamos a importância do cuidado 

estético desses tempos e espaços, como expõe Perrotti (2014, p. 134): 

 

O cuidado estético tem a ver com outras e mais importantes dimensões da vida, como a criação de 

vínculos, de relações do sujeito com o ambiente, com a mobilização de emoções e sentimentos. 

Desse modo, seja um canto ou uma pequena sala de leitura, seja uma biblioteca ampla, com 

diferentes e variados ambientes e recursos, há que se considerar, sempre, a qualidade estética do 

lugar. 

 

Portanto a qualidade estética está além da aparência, ela está relacionada com todas as 

dimensões que formam esses tempos e espaços, ou seja, principalmente com a afinidade entre 

sujeito-ambiente e os sentimentos das crianças que se beneficiam com esses tempos e espaços. 
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Para esse conjunto que forma a qualidade estética do ambiente é necessário profissionais 

responsáveis, planejamento e organização. 

Quando buscamos saber sobre os profissionais qualificados que atuam nestes tempos e 

espaços, descobrimos que nenhuma unidade possui bibliotecário(a), mas sim profissionais 

readaptados. No que se refere a estes responsáveis, a análise das respostas nos permitiram 

constatar que das 71 instituições, 38 possuem profissionais readaptados responsáveis pelo 

projeto/espaço de leitura e 26 não possuem nenhum profissional que auxilie neste espaço/projeto 

e 7 não responderam a pergunta. 

É preciso realçar que nem todas as unidades possuem profissionais readaptados. Por este 

fator, torna-se fundamental um(a) bibliotecário(a) que além de estar qualificado para sua função, 

será o responsável pelos projetos que envolvem a leitura e literatura na instituição. O(a) 

bibliotecário(a) tem como atribuições “planejar, organizar, gerenciar serviços, através de técnicas 

biblioteconômicas e promover ações visando a formação de leitores críticos e cidadãos plenos” 

(PMF, 2010). 

Tendo em vista a função dos(as) bibliotecários(as) acreditamos nas grandes contribuições 

que estes profissionais poderiam trazer para a Educação infantil, bem como a ampliação do 

repertório cultural das crianças e professores(as). É neste momento que surge a dúvida de porque 

não temos bibliotecários nas unidades de Educação infantil da PMF, visto que as unidades de 

Ensino Fundamental da PMF abrem concurso para tal cargo/função195, onde esta a diferença entre 

a Educação Infantil e o Ensino fundamental neste quesito? Uma das diretoras que possui 

biblioteca na unidade destaca que “Para melhorar a qualidade do atendimento e o uso da biblioteca 

com as crianças, precisamos melhorar muito o acervo da nossa unidade. Precisamosde mais livros 

e de uma pessoa que fique responsável por este espaço” (Creche PJCS, 2015). 

A unidade levanta dois pontos pertinentes quando se trata da qualidade do atendimento 

para os leitores em formação. Ou seja, é muito importante que se tenha uma biblioteca ou outro 

espaço coletivo de leitura literária nas unidades de Educação Infantil, no entanto, não podemos 

esquecer que para um melhor funcionamento do espaço e aproveitamento das crianças leitoras 

necessitamos também de um(a) professor(a) ou outro responsável por este espaço e 

principalmente de acervo suficiente para o número de crianças existentes em cada unidade. 

Precisamos reconhecer que o investimento em livros realizado pelo Programa Nacional 

Biblioteca na Escola(PNBE) tem avançado com o passar dos anos. Desde 2008 tem-se incluído 

livros de Educação infantil neste programa, além do aumento gradativo do número de exemplares 

anualmente. Em sua dissertação Souza (2015) enfatiza que as políticas públicas voltadas ao livro 

e a leitura no Brasil “têm garantido resultados significativos quanto à distribuição e o acesso aos 

livros nas escolas públicas brasileiras e, também, têm contribuído para o crescimento do mercado 

editorial voltado para a literatura infantil” (p. 09). Com este cenário constatamos a valorização da 

leitura voltada às crianças, em especial as que frequentam a Educação Infantil. 

O encontro com o objeto livro torna-se de grande importância para o desenvolvimento da 

criança, por este fator deve estar ao seu alcance, possibilitando sua escolha e autonomia. É 

importante ressaltar que o acesso da criança ao acervo, vai além do alcance ao objeto livro. Ter 

acesso aos livros, é além de tudo possibilitar este encontro de forma mediada pelo(a) professor(a), 

propondo constantes momentos desta descoberta, em um tempo e espaço organizado a partir da 

escuta da criança, no qual ela consegue se reconhecer e se sentir acolhida, pronta para uma leitura 

literária, priorizando o encontro com o livro. Contudo, algumas unidades da Prefeitura Municipal 

                                                 
195 Conforme podemos ratificar no edital nº 003/2011 – Concurso Público PMF. 
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de Florianópolis ainda não disponibilizam o acervo para que as crianças tenham livre acesso, ou 

seja, apenas o adulto tem contato com ele, impossibilitando a criança de fazer sua leitura através 

dos cinco sentidos. 

Diante disto, uma das questões apresentadas no questionário visa descobrir se o acervo da 

instituição encontra-se num local disponível ao acesso das crianças. Constatamos que na maior 

parte das unidades os livros estão disponibilizados de forma acessível às crianças. No entanto, 

precisamos nos preocupar com a minoria (12 unidades) que ainda não dispõem o acervo da 

unidade para que as crianças tenham livre acesso. Bem como, não é o suficiente possuirmos 

biblioteca se nossas crianças não tiverem livre acesso ao acervo. Uma das unidades destaca que 

há uma biblioteca na instituição, mas seu acervo não é de livre acesso das crianças. Portanto, é 

importante repensar as práticas dentro das unidades de Educação Infantil, para que não ocorra o 

impedimento de as crianças tocarem nos livros e usufruírem de algo que é enviado para este fim. 

A discussão apresentada até aqui, mostra unidades que não possuem biblioteca, e defendem 

um investimento da PMF no que diz respeito a ter uma biblioteca, um acervo de qualidade e um 

profissional qualificado responsável por este tempo/espaço. Quando enfatizamos a importância 

deste investimento, estamos pensando na criança como à principal beneficiada, no entanto, 

quando possuímos este tempo e espaço e privamos a criança de utilizá-lo, não estamos usufruindo 

deste tempo e espaço pensando em nossas crianças como sujeitos de direitos. 

Entendemos que para proporcionar o encontro da criança com a literatura infantil é 

necessário um planejamento que anteceda este processo, ou seja, esta ida ao espaço diferenciado 

que aproxime as crianças da cultura letrada. Quando perguntamos se existe algum planejamento 

que antecede a ida ao espaço coletivo de leitura literária, 12 instituições responderam às vezes, 

45 que sim, 7 que não e 6 não responderam. Portanto, a maior parte das 

instituições/professores(as) planeja momentos de encontro entre crianças e livros. Além disso, 

compreendemos que muitas vezes o planejado não sai como o esperado e acabamos propondo 

algo sem planejar anteriormente, o que poderíamos chamar de um improviso diante do imprevisto. 

No entanto, é preciso considerar que ainda temos uma minoria que não planeja estes momentos. 

Uma das unidades relata que “O planejamento diário das educadoras contemplam ações de 

incentivo e desenvolvimento do hábito de leitura e formação de novos leitores em todos os 

grupos” (Creche OC, 2015). Enfatizando assim, a importância desta prática na Educação Infantil. 

De acordo com Baptista (2013) as propostas que envolvem a literatura na educação infantil “[...] 

ao respeitar a criança como produtora de cultura, assume um papel importante não apenas na 

formação de leitores, mas na própria constituição dos sujeitos. Ouvir, ler e contar histórias 

possibilita descobrir outros significados para a experiência humana” (p. 5). 

As propostas relacionadas à leitura literária não só possibilitam novas experiências como 

também levam a criança a aprender mais sobre a realidade, a estar inserida nas questões que 

envolvem a sociedade e o meio social em que vive, bem como auxiliam nas capacidades de 

interpretação e compreensão. Por este motivo necessitam estar presente nos planejamentos 

dos(as) professores(as), visando à organização dos tempos e espaços dos livros que serão 

disponibilizados, como serão disponibilizados e como será realizada a mediação durante a ação 

pedagógica. 

Dentro das ações pedagógicas envolvendo a cultura letrada, previstas ou não nos 

planejamentos, realizadas ou não durante os imprevistos constantes nas unidades, identificamos 

algumas que chamam a atenção e que conhecemos a partir dos comentários finais ou no decorrer 

da leitura dos questionários. Apresentamos, na sequência, os projetos relacionados à leitura e as 

ações coletivas de leitura adotadas pelas unidades. 
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“Entre as diversas propostas que envolvem a leitura desenvolvemos os projetos coletivos 

como teatro realizado para e com as crianças e oficinas de histórias.” (Creche C, 2015); 

“Propomos/oferecemos para nossas crianças visita de contadores de histórias em vários 

momentos” (Nei BJ, 2015); 

“Contação de história musicada realizada por mãe de criança” (NEI CZ11, 2015); 

“Há contações de histórias sistematizadas pelas readaptadas da biblioteca” (Creche WSF, 

2015); 

“Projeto biblioteca móvel” (NEI SAP, 2015); 

“Projeto bibliotecão, uma viagem ao mundo encantado das histórias” (Creche MBD, 2015); 

Empréstimo de livros “Sacola viajante” (Creche HCJ, 2015); 

“Na creche Altino existe o projeto Sacola literária com os 3 grupos. Tendo como objetivo 

o contato com o livro, o gosto pela literatura e desenvolvimento cultural. Esta sacola serve de 

biblioteca móvel onde as crianças levam o seu livro emprestado nas 6° feiras e retornam para a 

biblioteca nas 2° feiras.” (Creche ADC, 2015); 

“Os grupos são contemplados com a visita da mala dos livros, casa dos livros e Baú dos 

livros, que durante o período existe um cronograma que possibilita duas vezes na semana o 

contato com as literaturas. E toda sexta-feira um grupo faz empréstimo para que a família 

acompanhe também esses momentos.” (Creche MB, 2015); 

“Temos na secretaria um espaço para retirada de livros e também a biblioteca ambulante, 

onde as 5° e 6° feiras as crianças escolhem livros para levar para casa”. (Creche DTB, 2015). 

Dentre os projetos e ações apresentados, percebemos que em algumas unidades, além 

dos(as) professores(as) de sala e profissionais readaptados(as), a família também é envolvida nas 

ações pedagógicas. Isso nos permite dizer que a instituição preocupa-se com a importância da 

aproximação da família com a unidade e a participação dela na formação de seus filhos. Além das 

contações e teatros, grande parte das unidades preocupa-se também com o empréstimo dos livros, 

para que as crianças possam compartilhar as histórias com seus familiares e amigos. 

Para finalizar nossa análise, construímos um mapa das unidades que possuem espaços 

coletivos de leitura literária, diferenciando as que possuem biblioteca, as que possuem outros 

espaços coletivos de leitura literária, as que possuem livros apenas na sala de referência, as que 

não possuem espaço coletivo de leitura literária e as unidades que não participaram da pesquisa. 

Ao finalizar o mapeamento nos surpreendeu a quantidade de instituições que possuem 

biblioteca, pois no início da pesquisa acreditávamos que encontraríamos espaços coletivos de 

leitura literária dos mais diferenciados tipos, construídos pelos próprios professores(as) como 

recurso para propostas que incluíssem as crianças na cultura letrada, tentando suprir a falta de 

uma biblioteca. No entanto, descobrimos que apesar de não ser um número suficiente, por 

acreditarmos que todas as unidades deveriam ter uma biblioteca, 25 é um número considerável de 

bibliotecas nas unidades de Educação infantil da Prefeitura Municipal de Florianópolis, bem 

como 32 unidades com tempos e espaços diferenciados tornam-se um grande número de unidades 

engajadas e preocupadas com a formação dos pequenos leitores, quandocomparado coma minoria 

quenão disponibiliza de nenhum tempo/espaço voltado à leitura literária. 

Perrotti (2015) nos auxilia na reflexão sobre continuarmos buscando uma educação infantil 

de qualidade, principalmente quando se refere à formação dos pequenos leitores. Para o autor “O 

tempo confirma a importância de continuar apostando na formação de leitores, mesmo se as 

dificuldades para tanto continuem grandes[...]Daí a importância maior de continuarmos buscando 

compreensões essenciais a tal empreendimento.” (p.103), pois essas compreensões trazem 

conseqüências teóricas e práticas. 
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Imagem I – Espaços coletivos de leitura literária PMF 

 
 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora 

 

Ao finalizar o mapeamento nos surpreendeu a quantidade de instituições que possuem 

biblioteca, pois no início da pesquisa acreditávamos que encontraríamos espaços coletivos de 

leitura literária dos mais diferenciados tipos, construídos pelos próprios professores(as) como 

recurso para propostas que incluíssem as crianças na cultura letrada, tentando suprir a falta de 

uma biblioteca. No entanto, descobrimos que apesar de não ser um número suficiente, por 

acreditarmos que todas as unidades deveriam ter uma biblioteca, 25 é um número considerável de 

bibliotecas nas unidades de Educação infantil da Prefeitura Municipal de Florianópolis, bem 

como 32 unidades com tempos e espaços diferenciados tornam-se um grande número de unidades 

engajadas e preocupadas com a formação dos pequenos leitores, quandocomparado coma minoria 

quenão disponibiliza de nenhum tempo/espaço voltado à leitura literária. 

Perrotti (2015) nos auxilia na reflexão sobre continuarmos buscando uma educação infantil 

de qualidade, principalmente quando se refere à formação dos pequenos leitores. Para o autor “O 

tempo confirma a importância de continuar apostando na formação de leitores, mesmo se as 

dificuldades para tanto continuem grandes[...]Daí a importância maior de continuarmos buscando 

compreensões essenciais a tal empreendimento.” (p.103), pois essas compreensões trazem 

conseqüências teóricas e práticas. 
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Desta forma, acreditamos na formação dos pequenos leitores e mesmo que as dificuldades 

apareçam, continuamos buscando compreender e colaborar com estas questões. Esperamos que 

este mapeamento auxilie nas discussões referentes à formação de leitores nas unidades de 

Educação Infantil, bem como na construção, reforma e ampliação das próximas unidades para 

que sejam construídos espaços coletivos de leitura literária. Também acreditamos na importância 

da contratação de professores(as) ou bibliotecários(as) responsáveis(as) por estes tempos e 

espaços, e na formação dos professores(as) relacionado a leitura literária e a construção de 

projetos que envolvam a criança com a literatura, pensando na formação dos pequenos leitores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando pensamos na formação dos pequenos leitores é essencial refletirmos sobre o espaço 

e tempo selecionado para as ações pedagógicas que envolvem a leitura e literatura, tendo em vista 

que estes também são mediadores das ações de leitura. Com a organização dos diferenciados 

tempos e espaços coletivos de leitura literária, percebemos como temos profissionais preocupados 

em aproximar as crianças da cultura letrada participando ativamente da formação dos pequenos 

leitores, inventando e reinventando novas possibilidades a cada dia. 

Entretanto, o que nos chama atenção é a falta de profissionais qualificados que fiquem 

responsáveis unicamente por estes tempos/espaços, pois pensar em um(a) professor(a) 

responsável ou bibliotecário(a) deixaria as propostas relacionadas à cultura letrada, bem como a 

organização tempo/espaço mais enriquecida. Portanto, o porquê de as bibliotecas na Educação 

infantil não possuir um profissional responsável, ainda é um questionamento não respondido nesta 

pesquisa. 

Refletimos também sobre o acesso das crianças ao acervo nas unidades, e defendemos a 

importância do contato da criança com o livro, sem a preocupação de sujá-los ou rasgá-los, tendo 

em vista que isso permite que a criança compreenda a função social do livro e como conservá-lo, 

ou seja, privarmos a criança do encontro com o livro é não oportunizar esse aprendizado. Portanto 

o acervo necessita estar ao alcance da criança, para a sua autonomia quanto à escolha de leitura. 

Quando falamos em um tempo e espaço coletivo de leitura literária nas instituições de 

Educação Infantil, estamos nos preocupando com a formação dos pequenos leitores desde os 

primeiros anos de vida, e que bom se assim pudesse ser, contando sempre com um investimento 

no que se refere ao profissional responsável, acervo e tudo que engloba a organização deste tempo 

e espaço. No entanto, precisamos ter claro que o(a) professor(a), o registro, o planejamento e a 

organização destes momentos são tão importantes quanto qualquer um dos investimentos iniciais, 

pois eles serão os mediadores desta ação, fundamentais para esta formação leitora. 

Entendemos que ser professor(a) na Educação Infantil é também preocupar-se com a 

formação dos pequenos leitores, criando e recriando os tempos e espaços, as propostas para atrair 

cada vez mais a atenção das crianças, bem como preocupar-se com a estética e organização destes 

tempos e espaços. 

Para finalizar, acreditamos que as discussões em diálogo com os estudiosos que 

sustentaram esta pesquisa nos mostraram o quando a literatura no cotidiano das crianças se torna 

importante no que diz respeito à formação de leitores, no amadurecimento das crianças, nas 

habilidades conquistadas e nas experiências vivenciadas, por meio desta aproximação. Por este 

fator acreditamos na importância de tempos e espaços coletivos de leitura literária pensados e 

construídos com e para as crianças na Educação Infantil. 
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JOGOS E RELEITURAS MIDIÁTICAS: UM CAMINHO DIDÁTICO- 

METODOLÓGICO PARA AS AULAS DE LEITURA LITERÁRIA 

 

Alexandre Guimarães (UPM) 

 alexandre.guimaraes@mackenzie.br 

Valéria Martins (UPM) 

 valeria.martins@mackenzie.br 

 

Resumo: Os jogos e o mundo virtual, frequentemente, tornaram-se mais atraentes e mais 

procurados do que os livros. Entretanto, esses instrumentos que, em primeira instância, 

servem como passatempo e diversão não precisam ser excluídos do ambiente escolar. A 

partir desses questionamentos cotidianos, é que este trabalho foi idealizado. Trata-se, 

portanto, de um instrumento de reflexão sobre a formação de professores de Língua 

Portuguesa que, futuramente, terão de criar propostas de leitura literária aos jovens para 

os quais ministrarão aulas. O objetivo desta pesquisa foi produzir, nos bancos universitários, 

em aulas das disciplinas pedagógicas, práticas docentes, calcadas em mídias digitais e TICs, 

que se demonstraram eficazes durante aulas de leitura literária na Educação Básica, ou seja, 

experiências que uniram ensino e tecnologia e aproximaram-se do cotidiano dos educandos 

brasileiros. Como referencial teórico, foram utilizados os estudos de Alberto Manguel, José 

Moran, Marisa Lajolo, Paulo Freire, Roger Chartier, Regina Zilberman e Tânia Rosing. Por 

fim, considera-se a necessidade de se repensar a formação dos docentes de Língua 

Portuguesa. 

Palavras-chave: Leitura literária. TICs. Prática pedagógica. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A importância da leitura e da literatura infantil e juvenil na formação de cidadãos críticos 

e reflexivos sempre foi inquestionável. Normalmente, a leitura literária oferece autonomia ao 

indivíduo para que ele viva em sociedade. Focando tal realidade ao plano educacional, se no 

passado a escola conseguiu levar significativa parcela de seus alunos a lerem várias obras 

literárias, na atualidade, porém, veem-se discentes ligados, quase que por um cordão umbilical, a 

jogos eletrônicos e à internet, elementos que, constantemente, desviram da leitura literária a 

atenção de parte desses jovens. Este é o tema desta pesquisa. 

A alfabetização, oficialmente, inicia-se na Educação Infantil. Entretanto, esta não é, 

constantemente, a realidade encontrada, uma vez que mesmo iniciada, vários alunos chegam ao 

Ensino Fundamental II sem, realmente, estarem aptos a desenvolver uma leitura dinâmica, eficaz 

e reflexiva, fato que desencadeia uma frágil produção textual. 

Nos tempos atuais, busca-se o início do processo de alfabetização cada vez mais cedo, 

porém não há, infelizmente e de maneira geral, a preocupação com a sua plena efetivação. Logo, 

frequentemente, também não se chega ao letramento. 

Vê-se discentes que até sabem ler e escrever, mas que não fazem uso competente e 

frequente da leitura e da escrita. Estão alfabetizados, porém não letrados, ou seja, o uso da leitura 

e da escrita é muito parco, limitado e não permite maior envolvimento em reais práticas sociais. 

Voltando-se para essa problemática, este trabalho representa um instrumento de reflexão 

sobre a formação de professores de Língua Portuguesa que, futuramente, terão de criar propostas 

de leitura literária aos jovens para os quais ministrarão aulas. 

mailto:alexandre.guimaraes@mackenzie.br
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Para conseguir caminhos para a problemática levantada anteriormente, o objetivo principal 

desta pesquisa foi elaborar, nas aulas das disciplinas pedagógicas de um curso de licenciatura, 

práticas docentes, calcadas em mídias digitais e TICs, que se demonstraram eficazes durante aulas 

de leitura literária na Educação Básica, ou seja, experiências que uniram ensino e tecnologia e 

aproximaram-se do cotidiano dos educandos brasileiros. Por fim, considera-se a necessidade de 

se repensar a formação dos docentes de Língua Portuguesa. 

 

O HÁBITO DE LER E A ESCOLA 

 

Mal preparados e instrumentalizados, muitos discentes acabam por não desenvolver o 

apego ao exercício da leitura que é, indiscutivelmente, um instrumento do exercício da cidadania. 

Além do desapego, por conta de ausência de sensibilização, de contextualização, de 

ludicidade e de incentivos nas propostas de leitura por parte de alguns professores, os alunos, 

muitas vezes, desenvolvem ojeriza pela prática da leitura, principalmente quando se trata dos 

cânones literários, a priori, mal trabalhados e mais distantes do universo do adolescente brasileiro. 

Lajolo (2008, p. 12) comenta essa realidade ao expor que: 

 

O problema é que os rituais de iniciação propostos aos neófitos não parecem agradar: o texto 

literário, objeto do zelo e do culto, razão de ser do templo, é um objeto nem sempre discreto, mas 

sempre incômodo, desinteresse e enfado dos fiéis – infidelíssimos, aliás – que não pediram para 

ali estar. Talvez venha desse desencontro de expectativas que a linguagem pela qual se costuma 

falar do ensino de literatura destile o amargor e o desencanto de prestação de contas, deveres, 

tarefas e obrigações. 

 

Chartier (1998, p. 103) também trata do afastamento dos jovens da prática da leitura e 

explica que: 

 

Encontramos ainda o discurso segundo o qual as classes mais jovens afastam-se da leitura. Sim, 

se concordamos implicitamente sobre o que deve ser a leitura. Aqueles que são considerados não-

leitores leem, mas leem coisa diferente daquilo que o cânone escolar define como uma leitura 

legítima. O problema não é tanto o de considerar como não-leituras estas leituras selvagens que se 

ligam a objetos escritos de fraca legitimidade cultural, mas é o de tentar apoiar-se sobre essas 

práticas incontroladas e disseminadas para conduzir esses leitores, pela escola, mas também sem 

dúvida por múltiplas outras vias, a encontrar outras leituras. É preciso utilizar aquilo que a norma 

escolar rejeita como um suporte para dar acesso à leitura na sua plenitude, isto é, ao encontro de 

textos densos e mais capazes de transformar a visão do mundo, as maneiras de sentir e de pensar. 

 

O processo da alfabetização que racionalmente levaria ao letramento deveria ser natural, 

como descreve Freire (2009, p.15) ao tratar de sua infância e da importância de seus pais ao longo 

desse percurso: 

 

E foi com eles, precisamente, em certo momento dessa rica experiência de compreensão do meu 

mundo imediato, sem que tal compreensão tivesse significado malquerenças ao que ele tinha de 

encantadoramente misterioso, que eu comecei a ser introduzido na leitura da palavra. A decifração 

da palavra fluía naturalmente da “leitura” do mundo particular. Não era algo que se estivesse dando 

superpostamente a ele. Fui alfabetizado no chão do quintal de minha casa, à sombra das 

mangueiras, com palavras do meu mundo e não do mundo maior dos meus pais. O chão foi o meu 

quadro-negro; gravetos, o meu giz. 

 

Em muitos casos, as leituras estão distantes do universo e da realidade infantil e juvenil e 

a maior parte dos educandos chega, portanto, à vida adulta sem o hábito de ler. Para eles, a leitura 
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envolve apenas uma obrigação e deixou de ser, há muito tempo, sinônimo de distração, prazer e 

lazer. 

COMPUTADOR E INTERNET NO AMBIENTE ESCOLAR 

 

Alguns estudiosos enaltecem as novas possibilidades que oferecem os computadores, 

afirmando que elas podem transformar a maneira de aprender, facilitando a aquisição de 

habilidades cognitivas. Outros falam sobre a possibilidade de o computador transformar-se em 

uma ajuda pessoal para os educandos já que poderia estar adaptado ao ritmo e às necessidades de 

cada um. 

Todavia, há, também, aqueles profissionais que assinalam o perigo de uma informatização 

exagerada nos ambientes escolares que poderia levar a uma mecanização do raciocínio, como se 

a máquina passasse a pensar pelo aluno, negligenciando, assim, habilidades mais intuitivas ou 

artísticas. 

Embora a utilização de mídias digitais no ambiente escolar seja, ainda hoje, muito 

questionada, não há como negar a sua presença no dia a dia da maior parte da população. 

Infelizmente, porém, não se vê, de forma geral, a preocupação das escolas de se plugarem às 

mídias digitais. Várias se defendem explicando que ainda não existem propostas plausíveis que 

justifiquem a sua utilização. Falcão (1989, p. 254) explica que: 

 

Neste sentido, admitir que muitas das propostas atuais para o uso do computador em sala de aula 

têm eficácia duvidosa ou comprovadamente nula não implica a defesa do abandono, e sim do 

refinamento desse instrumento, o que inclusive pode e dever ser feito a partir das experiências já 

em andamento. 

 

A escola e o professor não podem ficar de braços cruzados ignorando novas práticas 

pedagógicas por meio das tecnologias. Ambos devem ajudar no processo de criação e aplicação 

de novas propostas de trabalho. Todavia, afastando-se ainda mais do moderno mundo tecnológico 

de hoje, várias escolas, muitas de renome, fecham-se em propostas de livros paradidáticos que 

ampliam a distância entre os educandos e o hábito da leitura. 

Na Educação Infantil e no Ensino Fundamental I, a descoberta das letras e dos sentidos 

garante uma realização mais plena da leitura durante as aulas de Língua Portuguesa. Já no Ensino 

Fundamental II, a realidade altera-se ao se lidar com alunos que, mesmo no 6º ano, já buscam, na 

internet, resumos dos livros paradidáticos para que não precisem realizar a leitura da obra inteira. 

Faz-se necessário ressaltar que não se pode ser ingênuo e achar que isso só acontece nos 

dias de hoje. Mesmo quando a internet não existia, discentes procuravam resumos em bibliotecas, 

em livros preparatórios para o vestibular, por exemplo. Porém, atualmente, o acesso é mais fácil 

e rápido. Poucos cliques são necessários para se encontrar o tão desejado resumo e a tão necessária 

resenha, que nem sempre são de má qualidade. 

É diante desse quadro que o professor, principalmente o de Língua Portuguesa, tem de 

propor a seus alunos a leitura de obras. Como pode esse docente propor atividades de leitura que 

realmente deem prazer e suscitem a curiosidade de seus discentes? 

Da Antiguidade até o início do século XIX, predominou na prática escolar uma 

aprendizagem de tipo passivo e receptivo. Aprender envolvia quase exclusivamente memorizar, 

sendo que a compreensão desempenhava um papel muito reduzido. Segundo Zilberman e Rösing 

(2009, p. 71), é “o que se observa, por exemplo, no modelo de bom aluno repetidor, cuja 

competência mais valorizada é dizer aquilo que o livro didático ou o professor já disse: quanto 

mais literal a repetição, melhor”. 
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O processo de desenvolvimento da prática da leitura passava pelo mesmo exercício 

mecânico, já que a leitura, frequentemente, resumia-se à repetição do que era ouvido ou à 

memorização de textos. 

Essa forma de ensino baseava-se na concepção de que o ser humano era semelhante a um 

pedaço de argila que podia ser modelado à vontade. O pensamento humano era como se fosse 

uma tábua lisa, um papel em branco sem nada escrito, no qual tudo podia ser impresso. Ao analisar 

essa dinâmica mecânica, Freire (2009, p. 17) explica que: 

 

A memorização mecânica da descrição do objeto não se constitui em conhecimento do objeto. Por 

isso é que a leitura de um texto, tomado como pura descrição de um objeto é feita no sentido de 

memorizá-la, nem é real leitura, nem dela portanto resulta o conhecimento do objeto de que o texto 

fala. 

 

A leitura mecânica que se propunha ao aluno, não tinha sentido. Por meio da repetição de 

exercícios, o discente passava a executar certos atos complexos, que, aos poucos, tornavam-se 

hábitos. O estudo caracterizava-se pela recitação de cor, os conhecimentos a serem adquiridos 

eram reduzidos e para que os alunos pudessem repeti-los correta e adequadamente, o docente 

utilizava o procedimento de perguntas e respostas, tanto em sua forma oral quanto escrita. 

O mundo, porém, desenvolveu-se em um ritmo que, cada vez mais, ganhou uma 

característica desenfreada e esta educação tornou-se, consequentemente, antiquada. Era 

necessário pensar um ensino mais estimulante e adaptado aos interesses reais dos alunos e às suas 

condições de aprendizagem. Uma educação, ainda, que formasse para a vida cidadãos críticos e 

comprometidos com o mundo do qual fazem parte. 

Com o passar do tempo, o conhecimento passou a ser encarado não como algo que alguém 

transmite, mas, sim, como uma descoberta que a própria pessoa realiza, um ato que se dá no 

interior do indivíduo, sendo uma das funções do educador ajudar o aluno a descobrir, inclusive 

por si mesmo, a verdade. Entretanto, adotando-se essa forma de pensar, evidentemente, surge a 

seguinte questão: como ajudar o aluno a descobrir essa verdade? 

Daí a importância de um bom professor com uma consciente prática pedagógica. Existem 

meios, práticas e atividades que podem fazer com que o docente desenvolva melhor sua aula. 

Tendo consciência de sua prática e refletindo diariamente sobre ela, o educador, provavelmente, 

atingirá seus alunos com muito mais êxito. 

É imprescindível, portanto, que o professor entre em contato com a realidade do aluno, 

saiba em que condições ele vive, do que ele gosta, o que faz sua família, quais são seus medos e 

aflições e assim por diante. É preciso que o professor conheça o alcance de sua ação como 

mediador do conhecimento apresentado ao educando e se perceba como alguém que auxilia o 

aluno no ato de conhecer e conhecer-se de maneira autônoma e crítica. 

A leitura, durante as aulas de Língua Portuguesa, deveria partir, portanto, de temas do dia 

a dia do aluno e não de assuntos que passam muito longe de sua realidade. A compreensão desses 

temas mais próximos seria mais simples e efetiva. 

Entretanto, o que se constata, hoje, é que poucos professores têm essa visão mais ampla 

sobre a importância de partir da realidade do aluno. Além disso, muitos também optam, por 

comodidade, pelos materiais pré-fabricados pelas editoras que não se aprofundam na diversidade 

que envolve o mundo das crianças e dos adolescentes. Lajolo (2008, p. 15) explica muito bem 

esta dura realidade ao afirmar que: 

 

Não parece que o que fazer com o texto literário na sala de aula seja ainda de sua competência. Já 

faz alguns anos que decidir isso é da competência de editoras, livros didáticos e paradidáticos, 
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muitos dos quais se afirmaram como quase monopolizadores do mercado escolar, na razão direta 

em que tiraram dos ombros dos professores a tarefa de preparar as aulas. 

 

O docente de Língua Portuguesa, se quer fazer brotar em seus alunos o verdadeiro gosto 

pela leitura e pela literatura, não pode restringir a verificação desta por meio dos encartes que 

compõem o livro. Assim como em todas as áreas profissionais, o professor teve de se modernizar 

e deixar de lado a velha cartilha, a infinita cópia de várias palavras, o caderno de caligrafia e os 

cansativos ditados com fonemas semelhantes. 

Além disso, em um mundo em que a informação virtual domina vários aspectos da vida 

cotidiana e em que tudo muda muito rapidamente, o docente da área de Língua Portuguesa 

também ganhou um novo desafio. Por que não utilizar, durante as aulas de leitura e literatura, 

mídias digitais em sala de aula? 

A escola pode tirar proveito das novas possibilidades do mundo eletrônico e ao mesmo 

tempo entender a lógica de outro tipo de produção escrita que traz ao leitor instrumentos para 

pensar e viver melhor. Unir uma dupla extremamente bem aceita pelos alunos, o computador e a 

internet, a outro elemento que não é visto, de forma geral, como algo prazeroso, seria de grande 

valia. Representaria, pelo menos, um início para a transformação didática pretendida. 

Por todos esses fatores, pode-se afirmar que cabe aos professores de Língua Portuguesa, 

principais responsáveis, mas não os únicos, pela aquisição plena da escrita e da leitura, a 

consciência de que as estratégias devem ser constantemente repensadas. Foi a partir dessas 

reflexões que surgiram os dois projetos que serão descritos a seguir. 

 

A REESCRITA LITERÁRIA E OS JOGOS COMO FERRAMENTAS 

DIDÁTICO- METODOLÓGICAS PARA AS AULAS DE LEITURA LITERÁRIA 

 

O primeiro projeto que será aqui descrito, desenvolvido, inicialmente, no Ensino 

Fundamental II, iniciou-se com a escolha dos livros que melhor atenderiam às necessidades 

educacionais do 9º ano. A seleção de livros foi feita pelo grupo de professores que ministravam 

aulas para as turmas que executariam a proposta. 

O primeiro livro escolhido foi O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson. Além 

de ser um clássico de mistério e suspense, a obra possibilitou um trabalho interdisciplinar entre 

as disciplinas Língua Portuguesa, Ciências e Ética. Nesse caso, além da leitura e da reescrita 

literária, o livro promoveu reflexões sobre a ética na Medicina, tão presente, hoje, nos meios de 

comunicação, devido às descobertas que envolvem a bioética. 

O segundo livro escolhido foi Um certo capitão Rodrigo, de Erico Verissimo, autor 

expoente da segunda geração do Modernismo brasileiro. A proposta, além da disciplina Língua 

Portuguesa, envolveu a disciplina História, na medida em que o livro trata da Revolução 

Farroupilha, uma sangrenta guerra civil que dividiu o sul do Brasil, mais especificamente o estado 

do Rio Grande do Sul, dividindo as famílias e contrapondo irmão contra irmão. 

O passo seguinte deu-se com a apresentação das obras aos alunos. Inicialmente, foram 

feitos comentários sobre os autores e sobre o contexto em que os livros foram escritos. Na 

sequência, o primeiro capítulo de cada livro foi lido e interpretado, pela professora, em sala de 

aula, em voz aula. Depois dessa leitura, os alunos expuseram suas sensações e, quando tiveram 

dúvidas a respeito da obra e do conteúdo da mesma, colocaram suas questões. Essa etapa de 

sensibilização foi imprescindível. Por fim, os discentes foram convidados a dar continuidade à 
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leitura em casa, observando que durante todo o processo do ato de ler, os discentes tiveram o 

suporte dos professores. 

A verificação da leitura desses livros ocorreu no Laboratório de Informática da Instituição 

de Ensino. Todos foram informados a respeito dessa questão que os levaria à reescrita da narrativa 

em questão. Percorrendo o objetivo do projeto, lembra-se que: 

Ao ler, estou abrindo uma porta entre meu mundo e o mundo do outro. O sentido do texto só se 

completa quando esse trânsito se efetiva, quando se faz a passagem de sentidos entre um e outro. 

Se acredito que o mundo está absolutamente completo e nada mais pode ser dito, a leitura não faz 

sentido para mim. É preciso estar aberto à multiplicidade do mundo e à capacidade da palavra de 

dizê- lo para que a atividade de leitura seja significativa (COSSON, 2009, p. 27). 

 

Dez dias depois, os educandos foram encaminhados ao Laboratório de Informática e 

iniciou-se a proposta de reescrita. Na primeira aula, os professoras explicaram os recursos das 

ferramentas tecnológicas e comunicacionais que seriam utilizados. 

No caso do livro O Médico e o Monstro, foi escolhido o programa PowerPoint do pacote 

Office da empresa Microsoft Corporation. Como muitos alunos não sabiam utilizar o computador 

com plenitude, foi escolhida esta ferramenta por ser de fácil utilização. 

Semanalmente, os discentes dirigiam-se ao laboratório e, por meio da leitura prévia feita 

em casa, reescreviam as histórias, utilizando-se de trechos narrativos e de textos em discurso 

direto. As imagens de fundo dos quadrinhos, compostos pelos alunos, foram retiradas de sites e 

os personagens foram confeccionados pelos próprios alunos. Ao final do projeto, inseriram-se os 

efeitos de animação. 

A partir do estímulo inicial e com a possibilidade da reescrita das obras por meio de 

ferramentas tecnológicas de fácil utilização e, ainda, valendo-se da liberdade de criação, os alunos 

sentiram-se instigados a lerem os livros e, posteriormente comporem suas novas histórias. Uma 

questão é interessante. Se os alunos não lessem, como produziriam suas reescritas? Também é 

fundamental ressaltar que até mesmo os alunos com grande dificuldade na produção textual 

executaram suas tarefas com enorme boa vontade e resultados muito mais satisfatórios do que 

cobranças de leitura em provas tradicionais. 

Segundo Manguel (1997, p. 54), ler “não é um processo automático de capturar um texto 

como um papel fotossensível captura a luz, mas um processo de reconstrução desconcertante, 

labiríntico, comum e, contudo, pessoal”. A possibilidade de recriação, com os instrumentos de 

tecnologia da informação e, também, com o acesso irrestrito às mídias de interesse dos alunos, 

como sites, filmes e jogos, garantiu uma leitura eficaz e significativa das obras. 

Posteriormente, o mesmo projeto foi aplicado com alunos da Licenciatura em Letras para 

que os licenciandos pudessem investigar, ainda nos bancos universitários, uma prática pedagógica 

- que pode funcionar como instrumento de avaliação da leitura de um determinado livro - mais 

lúdica e mais significativa para os alunos da Educação Básica. 

O segundo projeto descrito neste artigo, por sua vez, envolveu a produção de jogos sobre a 

narrativa de livros que são adotados no ambiente escolar. Propor a criação de jogos midiáticos 

nos cursos de formação docente é um exercício de reflexão e leva o futuro professor a desenvolver 

a capacidade de elaborar práticas metodológicas e criar ferramentas pedagógicas. Tal proposta, 

talvez, leve o graduando, no seu futuro docente, a não abandonar essa prática reflexiva que, 

normalmente, conduz o educador a perceber que pode trabalhar de diversas formas para buscar 

sempre um processo de ensino-aprendizagem mais satisfatório, sendo a possibilidade lúdica uma 

delas. 

O jogo é uma ferramenta que mobiliza esquemas mentais e que se caracteriza por, 

normalmente, propiciar prazer e esforço espontâneo e criar, quando aplicado em sala de aula, um 
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clima de entusiasmo, de vibração e de construção de conhecimento. De acordo com Ronca (1989, 

p. 27), “o movimento lúdico, simultaneamente, torna-se fonte prazerosa de conhecimento”, pois, 

por meio dele, o aluno “constrói classificações, elabora sequências lógicas, desenvolve o 

psicomotor e a afetividade e amplia conceitos de várias áreas da ciência”. 

Assim, os jogos podem representar um importante recurso no meio educacional, pois 

podem propiciar um ensino mais dinâmico, trabalhando de forma muito mais envolvente a 

cognição dos alunos (ANTUNES, 2000). Além disso, estão relacionados, ainda, à questão afetiva, 

linguística, social e motora, ajudando os educandos a desenvolverem a criatividade, a autonomia 

e o relacionamento em grupo. É, assim, um meio que incentiva os alunos a participarem de uma 

atividade em equipe. 

Entretanto, mais interessante ainda é quando esse jogo aproxima os conteúdos escolares e 

o dia a dia dos alunos. Dessa forma, quando o docente une a leitura de um livro, por exemplo, aos 

jogos, quase unanimidade entre os jovens, o professor dá mais sentido ao que é visto na escola. 

É importante ressaltar, contudo, que o objetivo não é tomar o tempo de uma aula que estaria 

pautada em lições na lousa. Muito pelo contrário, objetiva-se facilitar a compreensão do tema 

abordado. Ademais, deve-se levar em consideração que em uma sala existem inteligências 

múltiplas. Às vezes, um aluno agitado, que não consegue prestar atenção na aula porque o docente 

passa o conteúdo na lousa, será o aluno que mais participará de um jogo. 

Isso se deve ao fato de os jogos, normalmente, serem mais chamativos. São vários, 

inclusive, os alunos mais visuais do que auditivos e os jogos valem- se, constantemente, do 

elemento imagético. É por isso que é muito valoroso o professor aproveitar as diversidades e a 

maneira como cada um absorve o conteúdo. Ademais, nesse processo de ensino-aprendizagem 

por meio de jogos, a classe trabalha em equipe, atendendo interesses pessoais e coletivos. 

Também é importante lembrar que o professor não pode deixar a classe sozinha só porque 

se trata de um jogo. A presença do docente é fundamental não apenas para esclarecer dúvidas, 

mas para os alunos observarem o seu interesse e interação com a classe. É por esse motivo que o 

educador precisa saber manusear os recursos digitais: “[...] o problema não está apenas em trazer 

os meios de comunicação para dentro das escolas, mas em saber a quem eles estão servindo” 

(FREIRE; GUIMARÃES, 2012, p. 122). A partir desses pensamentos, foi proposto que os 

licenciandos criassem jogos midiáticos sobre algum livro que poderia ser, futuramente, adotado 

por eles. 

Inicialmente, todos os graduandos foram levados ao laboratório de informática da 

Instituição de Ensino Superior em que a proposta ocorreu, e a docente responsável pela disciplina 

responsável pelo projeto iniciou a proposta demonstrando, na prática, como os jogos poderiam 

ser elaborados por meio do computador e da Internet. 

Na primeira etapa do projeto, foi fundamental mostrar exemplos criados pela própria 

docente universitária e que já haviam sido aplicados de forma satisfatória na Educação Básica. 

Quatro aulas foram utilizadas para a aplicação de jogos elaborados pela professora responsável 

pela disciplina e para a explicação de todos os recursos para a montagem das propostas lúdicas. 

Foram exemplificados quatro jogos, desenvolvidos por meio do PowerPoint, ferramenta do 

pacote de aplicações Microsoft Office. Foram apresentados e explicados todos os recursos para a 

montagem dos jogos por meio das barras de inserção de elementos, de animação e de transição 

de slides, sendo o recurso do hiperlink amplamente usado, servindo de conexão de um slide para 

outro slide na mesma apresentação. Na prática, basta selecionar um elemento (uma palavra, uma 

frase, uma caixa de texto ou ainda uma imagem, por exemplo) em que se deseja criar o link e 

clicar com o botão direito do mouse sobre ele. Uma janela abre-se e a única tarefa do usuário que 
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está criando o link é informar para qual novo slide o link deverá levar a pessoa que clicar naquele 

local. 

Tal etapa funcionou como um estímulo para a criação de outros jogos. A criatividade dos 

estudantes universitários foi aflorada e, mesmo durante a primeira aula do projeto, durante a 

explicação dos recursos midiáticos possíveis, ideias de novos jogos surgiram. 

Logo de início, veio a primeira surpresa: alguns grupos de alunos perguntaram na primeira 

aula se eles poderiam fazer as duas versões do mesmo jogo - uma em papel e outra em formato 

digital. A vontade surgiu, segundo os próprios alunos, da constatação, por meio dos Estágios 

Curriculares Supervisionados realizados em escolas particulares e públicas, de que, de forma 

geral, na rede privada, há computadores e projetores nas salas de aula, o que facilitaria o uso do 

jogo virtual, sendo esta, na rede pública, uma realidade mais distante. 

Durante três semanas de preparação dos jogos, os alunos eram direcionados para o 

laboratório de informática da Instituição de Ensino Superior em que ocorrera o projeto e docente 

e discentes construíam e aprimoravam a proposta lúdica e midiática criada por cada um dos 

discentes. 

Um dos jogos criados, por exemplo, para o 6o. ano do Ensino Fundamental II, tratou da 

obra Frankenstein, de Mary Shelley. Além de propor reflexões sobre a narrativa desenvolvida na 

obra, a aluna que elaborou o jogo deve a ideia de também desenvolver em algumas telas a 

coordenação motora fina dos educandos. 

Outro jogo produzido pelos licenciandos envolveu a história de Fernando, protagonista do 

livro O menino no espelho, de Fernando Sabino. 

Nesse material lúdico, a ideia do aluno foi criar três perguntas para cada capítulo do livro. 

Ao posicionar o cursor do mouse sobre uma das imagens que resumia cada um dos capítulos, o 

jogo informava a qual capítulo se referia a imagem em questão e o aluno participante do jogo 

poderia saber se responderia à pergunta daquele capítulo ou se preferiria mudar de capítulo. 

Clicando na imagem escolhida, o aluno era direcionado para uma tela com três 

possibilidades de perguntas e clicava em uma delas para responder a algum questionamento sobre 

a jornada de Fernando. 

Finalizados todos os jogos, ocorreu a dinâmica de apresentação e aplicação de todas as 

propostas lúdicas. Assim, esse projeto auxiliou no processo de 

 

favorecer a criação de estratégias de organização dos conhecimentos escolares em relação a: 1) o 

tratamento da informação, e 2) a relação entre os diferentes conteúdos em torno de problemas ou 

hipóteses que facilitem aos alunos a construção de seus conhecimentos, a transformação da 

informação procedente dos diferentes saberes disciplinares em conhecimento próprio 

(HERNÁNDEZ; VENTURA, 1998, p. 61). 

 

Por fim, foi solicitado, também, que todos os alunos da sala avaliassem todos os jogos para 

que eles exercitassem a capacidade de julgamento reflexivo. Embora muitos elogios tenham 

surgido, algumas sugestões foram dadas para melhorar ainda mais os jogos. 

Finalizada a atividade, observou-se a troca de experiências e de conhecimentos entre 

professor e alunos e entre os próprios alunos, estando, assim, a proposta desenvolvida de acordo 

com uma educação dialógica. 
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CONCLUSÃO 

 

As releituras midiáticas e os jogos educacionais podem articular a afetividade, a diversão e 

os processos de apropriação do conhecimento. O principal objetivo das propostas, aqui descrita, 

era discutir com os futuros professores a necessidade diária de repensar as metodologias das aulas 

de leitura literária em busca de práticas mais significativas, motivadores e eficazes em um mundo 

em que os jogos, importante instrumento no processo de ensino-aprendizagem, estão 

constantemente presentes. 

Ao longo do curso de Letras, muitas vezes, os universitários entram em contato com 

inúmeros referenciais teóricos, mas nem sempre são levados a refletir como todos esses conteúdos 

serão utilizados nas salas de aula da Educação Básica quando já estiverem formados. 

Os dois projetos expostos uniram teoria e prática pedagógica, valorizaram o processo 

criativo, a utilização do universo digital, a interdisciplinaridade e propiciaram diálogo e reflexão 

sobre práticas metodológicas mais eficientes. Assim, os jogos e as releituras ajudaram os futuros 

professores a construírem seus próprios materiais pedagógicos e novos instrumentos de avaliação, 

habilidade fundamental no dia a dia docente. 

Diante dessas constatações, portanto, cabe ao professor dos cursos de formação docente 

criar um ambiente com elementos motivacionais e propor atividades que estabeleçam relação 

entre teoria e prática e que, realmente, sejam significativas para a Licenciatura, como foi o caso 

das atividades descritas nesta pesquisa. 
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LEITURAS CLÁSSICAS E JOGOS VIRTUAIS NA CIBERCULTURA: 

OS PERSONAGENS DE “DOM CASMURRO” EM “LIVRO E 

GAME”. 

 

Valter Andre Jonathan OsvaldoAbbeg (UTFPR) 

abbeg78@gmail.com 

 

Resumo: A exigência contemporânea de leituras fluidas adaptadas ao leitor imersivo 

torna-se um convite à revisão das narrativas literárias clássicas. O presente estudo 

analisa tanto a adaptação quanto a transfiguração dos personagens Capitu e Bento, 

presentes na obra “Dom Casmurro” de Machado de Assis no jogo homônimo 

disponibilizado no site “Livro e Game”. Este limita-se a dimensão dos personagens, sua 

caracterização, emolduramento enquanto signos de uma dada representação em 

estratégias presentes em jogos virtuais, partindo da leitura de “Dom Casmurro” no site 

“Livro e Game”. Utiliza-se a caracterização do leitor (Santaella) e os estudos da 

cibercultura (Levy; Barton) para problematizar as relações intrínsecas dos 

personagens. Dessa forma, tomamos como corpus a obra de Machado de Assis e o jogo 

virtual proposto para realizar a análise das representações dos personagens. Esta 

pesquisa encontra-se, em fase de desenvolvimento, mas constatamos que essa nova 

maneira de ler transforma e contribui positivamente para o acesso à literatura. 

Parcialmente, considera-se que a leitura fluída não se torna recorrente, não há a 

constituição de hiperlinks ou associações múltiplas, mas um caminho proposto, rígido, 

constituindo uma sequência previsível de ações, emoldurando os personagens na obra 

proposta. Ocorre na adaptação, um processo de reorganização e ressignificação da 

narrativa frente aos personagens, reconstruída no jogo que se propõe educativo, 

promove uma recodificação, e consequente, transfiguração da narrativa original. Os 

personagens são caracterizados num processo de código-escrito e código- visual, 

evidenciando uma conformação identitária no qual se revela tanto uma potencialidade 

para o jogo, como um limite para a interpretação da obra literária. 

Palavras-chave: Cibercultura. Machado de Assis. Personagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A exigência contemporânea de leituras fluídas adaptadas ao leitor imersivo torna-se 

um convite a revisão das narrativas literárias clássicas. O presente estudo analisa tanto a 

adaptação quanto a transfiguração dos personagens Capitu e Bento Santiago, presentes na 

obra “Dom Casmurro” de Machado de Assis no jogo homônimo disponibilizado no site 

“Livro e Game”. 

Segundo Coelho: 

 

O Projeto Livro e Game é uma proposta “de mostrar aos jovens internautas que a literatura clássica 

pode ser divertida e interessante” conforme explicação do gestor cultural Celso Santiago que 

desenvolveu o projeto Livro e Game adaptando-o para o universo dos jogos virtuais os clássicos 

brasileiros. (2014, p.75) 

 

O projeto trabalha com três obras: “Memórias de um Sargento de Milícias”, um 

romance de Manuel Antônio de Almeida publicado em sua versão impressa em 1854; “O 

Cortiço”, um romance do escritor brasileiro Aluísio Azevedo impresso e publicado em 1890; 
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e, “Dom Casmurro” um romance escrito por Machado de Assis em 1899. Este último torna-

se objeto deste trabalho. 

Para realizar a análise utiliza-se a caracterização do leitor e os estudos da cibercultura 

para problematizar as relações intrínsecas dos personagens. Dessa forma, além de tomarmos 

como corpus a obra de Machado de Assis abordamos a questão do espaço, da cultura e do 

jogo virtual para realizar a análise das representações dos personagens. 

Esta pesquisa encontra-se, em fase de desenvolvimento, elencando e problematizando 

os jogos digitais que realizam a adaptação de leituras clássicas de língua portuguesa. Neste 

momento, debate-se tanto os aportes teóricos da cibercultura em sua complexidade, quanto 

o projeto “Livro e game” dispondo dos elementos que conduzem o leitor à personificação 

dos seus personagens principais, de Capitu e Bentinho; num movimento de representação 

semiótica identitária, representando as principais características físicas das personagens 

como uma forma transfiguração, materializando tanto a imagem quanto intervindo assim no 

contexto imaginário da história. 

Assim, este trabalho limita-se a dimensão dos personagens, sua caracterização, 

emolduramento enquanto signos de uma dada representação em estratégias presentes em 

jogos virtuais, partindo da leitura de “Dom Casmurro” no site “Livro e Game”. 

 

OS APORTES DA CIBERCULTURA 

 

Para debater a produção literária, sua adaptação, importação ou transmutação de 

plataforma, suporte ou significados, neste novo contexto cultural que emerge das tecnologias 

da informação, computação eletrônica, desenvolvimento de sistemas e processamento de 

dados, além de suas formas de interação, devemos compreender tanto o espaço quanto a 

cultura digital, também definida como cibercultura. 

O espaço virtual admite sua concretude na interconexão da rede mundial de 

computadores, mas... “O termo especifica não apenas a infra-estrutura material da 

comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ela abriga, assim 

como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo. (LEVY, 1999, p. 17). 

Mas, este espaço é regido não pelos binômicos zeros e uns, mas por diferentes 

demandas de regras, que constituem fator indispensável para realizar as conexões. 

 

A chave para conectar a rede está no seu conjunto subjacente de regras de comunicação ou 

protocolos. Para o usuário, a execução dos protocolos da rede é até certo ponto fácil, na medida 

em que não é necessário saber o que está por baixo da interface na tela, muito menos como 

funcionam os programas computacionais e a máquina em que esses programas são processados. 

(SANTAELA, 2004, p.39) 

 

Assim os protocolos da rede, desconhecidos dos navegadores, usuários e leitores, 

restringem-se aos desenvolvedores do sistema, e cabem a este delimitar os caminhos, os 

acessos, os sistemas, por mais, que ora ou outra, estes possam ser burlados, ultrapassados e 

reorganizados pela própria navegação errante dos leitores. 

Santaela caracteriza três diferentes tipos de usuários quanto à sua aptidão, habilidades, 

e características cognitivas de desbravar o espaço virtual: o novato, o leigo e o experto. (2004, 

p.54). Nesta caracterização, não há uma linearidade ou fases definidas, posto que os 

processos e características não são de oposição, mas complementares. 
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O usuário-navegador novato caracteriza-se por memorizar caminhos, únicos na rede, e 

estando fora deles os elementos tornam-se irreconhecíveis. (SANTAELA, 2004, p.62). 

O leigo, “...se limita a fazer sempre as mesmas coisas...”, num processo de exploração 

sente dificuldades, mas realiza as tarefas através de tentativas. Destacamos a concepção do 

experto: 

 

O experto, por fim, tem conhecimento dos aplicativos no seu todo, manipulando as ferramentas e 

os comandos com desenvoltura e velocidade. Transita pela rede com familiaridade em função da 

representação mental clara que tem da estrutura, da qualidade e das idiossincrasias dos 

mecanismos de navegação (SANTAELA, 2004, p.66) 

 

O usuário experto torna-se capaz de vislumbrar os mecanismos de navegação no 

espaço virtual, pois, encontra-se inserido na cultura virtual, permitindo seu livre acesso, sua 

passagem por diferentes caminhos. 

 

A TRANSFIGURAÇÃO DOS PERSONAGENS 

 

Devemos reconhecer, que: “Dom Casmurro é, dos romances de Machado de Assis, o 

que mais tem suscitado interpretações. É o romance mais comentado, mais discutido, mais 

esmiuçado.” (MATIAS, 2010, p.138) 

Sendo exigência em processos vestibulares, concursos, em leituras obrigatórias 

principalmente em cursos de ensino médio, as obras de Machado de Assis, ora consideradas 

canônicas da literatura brasileira, imprime uma exigência tanto na produção de novas 

semioses, quanto na sua adaptação para outras plataformas, sejam visuais, auditivas ou 

virtuais. 

Incide-se neste campo peculiar, mesmo descartando o viés comercial, o filme “Dom” 

de 2003, com roteiro e direção de Moacyr Góes, que reorganiza e reimagina a obra Dom 

Casmurro. Há também adaptações em quadrinhos, adaptados e ilustrados José Aguiar e 

Wellington Srbek. Desta forma, pode-se afirmar que sua adaptação para o espaço virtual, não 

acontece despregada das necessidades da própria comunidade escolar e geral, para ampliar 

tanto a clientela quanto a faixa etária, porque não, difundir esta obra de valor inestimável 

para a cultura literária brasileira. 

Todavia, percebe-se uma simplicidade de alguns jogos, reduzindo a interação entre o 

jogo e o jogador. “O jogo ocorre todo a partir de cálculos internos da engenharia de jogo 

feitos a partir de decisões simples tomadas pelo jogador” (MENDONÇA, 2015, p.37). 

Os jogos em rede, tendem a uma complexidade cada vez maior, envolvendo jogos em 

primeira pessoa, quando o jogador assume a posição do personagem, ou mesmo jogos 

multiplataforma, com diversos jogadores ao mesmo tempo. 

O jogo “Dom Casmurro”, ou melhor os jogos seguem uma linearidade sequencial, que 

não precisam ser respeitadas, pois, não consistem em fases, não é necessário que o jogador 

cumpra ou realize tal jogo para que possa ascender ao próximo nível, tornando o jogo 

monótono e pouco desafiador, contrariando a própria estrutura de um romance. 

“A estrutura do romance pretende persuadir o leitor e evitar a suspeita de que tudo possa 

não ser como parece, sem, é claro, destruir as bases de suspeição sobre as quais se assenta uma 

interpretação melhor.” (MATIAS, 2010, p.139) Enquanto na obra impressa, nas letras, “...o 

escritor recorre aos artifícios oferecidos por um código a fim de engendrar suas criaturas.” 

(BRAIT, 1985, p.52). 
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Fig.1 - Jogo da memória com retratos dos personagens. 
Fonte: http://www.livroegame.com.br/domcasmurro/ Acesso em 10 jul. 2016. 

 

A obra digital transborda para outro suporte, a tela do computador, exigindo não do escritor, 

mas do programador uma série de tomadas de decisões que incidirão sobre a recepção da referida 

obra, produzida ou adaptada. 

O elemento que destaca-se na adaptação de “Dom Casmurro” é a transfiguração dos 

personagens, ou, sua personificação numa dada imagem, como podemos verificar na figura 

número um. 

 

Fig.2 - Trecho com passagens do texto original de Machado de Assis. 
Fonte: http://www.livroegame.com.br/domcasmurro/ Acesso em 10 jul. 2016. 

 

A transfiguração dos personagens principais da obra de Machado de Assis no referido 

site, ocorre na necessidade de uma dada representação imagética; uma imagem deve ser 

colocada em jogo para representar os personagens, criando um vínculo identitário. Nesta 

posição de determinar a representação imagética, gera simultaneamente uma imposição 

simbólica desta dada representação, o imaginário decorrente da leitura torna-se 

materializado, figurado e personificado nesta dada imagem. Compreende-se, todavia, que 

esta imposição é necessária considerando o suporte do jogo propriamente dito, mas, que 

inexoravelmente acaba por propiciar uma limitação da própria história, antes resguardada ao 

imaginário da leitura. 

Enquanto Capitu com “olhos de cigana oblíqua e dissimulada” representando a 

sedução na obra impressa, temos sua materialização numa fotografia, numa ilustração que 

incute inúmeras outras possibilidades. Bento Santiago, Bentinho, figura uma imagem 

distorcida, destoante a descrição impressa. 

 

http://www.livroegame.com.br/domcasmurro/
http://www.livroegame.com.br/domcasmurro/


 

 

P
ág

in
a9

5
5

 

 

Fig.3 - Representação em Imagem de Capitu e sua mãe (jogo de advinhar). 
Fonte: http://www.livroegame.com.br/domcasmurro/ Acesso em 10 jul. 2016. 

 

Segundo Mendonça (2015) os jogos disponibilizados não permitem uma interação 

lúdica suficiente, e “... não se adequariam como bons exemplos de jogos digitais ou, mais 

especificamente, não se enquadrariam como bons objetos de aprendizagem.” (MENDONÇA, 

2015, p.37). Em oposição, Coelho descreve: 

 
...as relações – narrativas e dialógicas – se constituem como uma estratégia didática que leva o 

aluno a jogar e, simultaneamente, a obter conhecimento do conteúdo literário do livro através do 

game eletrônico. Logo, esse novo material didático, jogo digital, auxilia no ambiente escolar uma 

vez que o aluno não faz somente uma leitura da narrativa verbal, livro impresso, e sim, realiza uma 

leitura participativa, que possibilita através de suas ações a construção da narrativa virtual do game. 

(2014, p.89) 

 

As diferenças de análise refere-se à dimensão do uso do jogo por estudantes 

desenvolvida por Mendonça (2015), enquanto o estudo de Coelho destaca as potencialidades 

do jogo em si, sem sua referida aplicação. Andrade sintetiza a discussão: “A proposta, muito 

bem intencionada, visa claramente estabelecer uma mediação partindo dos games para suas 

respectivas obras. O problema é que, devido ao alto teor pedagógico do projeto, a agência 

dos jogadores foi sacrificada.” (ANDRADE, 2016, p.38) 

 

CONCLUSÃO 

 

Parcialmente, considera-se que a leitura fluída não se torna recorrente, não há a 

constituição de hiperlinks ou associações múltiplas, mas um caminho proposto, rígido, 

constituindo uma sequência previsível de ações, emoldurando os personagens na obra 

proposta. 

O jogo não induz a pesquisa ou a produção de conhecimentos específicos sobre os 

personagens, tampouco há uma lógica lúdica de adivinhações ou outros mecanismos que 

recompensem o leitor pelos seus acertos, uma vez que o jogo pode ser continuado sem que 

suas fases sejam cumpridas; além, de que os jogos referem-se àos personagens como entes 

postos num dado cenário já constituído, pouco se aprofunda nas semioses a serem realizadas. 

Todavia o jogo, atende à necessidade e rompe com barreiras no processo de adaptação 

de obras literárias clássicas brasileiras para o espaço virtual, produzindo um novo sentido, 

constituindo parte da cibercultura. 

http://www.livroegame.com.br/domcasmurro/
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Ocorre na adaptação, um processo de reorganização e ressignificação da narrativa 

frente aos personagens, reconstruída no jogo que se propõe educativo, promove uma 

recodificação, e consequente, transfiguração da narrativa original. Os personagens são 

caracterizados num processo de código-escrito e código-visual, evidenciando uma 

conformação identitária no qual se revela tanto uma potencialidade para o jogo, como um 

limite para a interpretação da obra literária. 

Deste modo, a continuidade deste estudo visa atingir um estudo de caso, envolvendo 

estudantes do ensino médio, visando qualificar as diferenças sígnicas, da imagem, e do 

imaginário perante os personagens e como incide a personificação e a transfiguração sobre 

os elementos da narrativa da literatura clássica brasileira. 
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Resumo: No que se refere à formação de leitores, há uma preocupação constante dos 

professores quando o foco é o letramento escolar. É preciso, no entanto, ter em conta que a 

promoção da leitura está atrelada a diversos fatores, dentre eles o da desigualdade social, 

da falta de integração entre família e comunidade, além do analfabetismo funcional que, 

inserido no espaço escolar, revela falta de domínio das capacidades e práticas típicas do 

universo da leitura. Num cenário bastante complexo em que a leitura está hoje inserida e 

que depende da ação de inúmeras variáveis, a questão ligada à mediação assume aspecto 

essencial na e para a formação de leitores. Neste contexto, apresenta-se experiência de 

leitura realizada em uma escola pública do Estado do Paraná, inserida no âmbito do PIBID 

- Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência/CAPES, no projeto “Letramentos 

na escola: práticas de leitura e produção textual”, voltado para o Letramento Literário a 

partir dos pressupostos de Rildo Cosson (2007). No desenvolvimento de várias atividades 

sistematizadas de leitura literária, tendo como aporte o acervo do PNBE - Programa 

Nacional Biblioteca da Escola/MEC, o projeto objetiva apontar para uma prática 

pedagógica que possibilite aos docentes adotar uma nova estratégia de ensino e 

aprendizagem da literatura, a fim de nortear o trabalho de formação do leitor, bem como 

recuperar a leitura literária no espaço escolar. No recorte aqui proposto, o relato se dá a 

partir da experiência com a leitura de Letras Finais, de Luís Dill (2009), em uma turma do 

ensino fundamental. 

Palavras-chave: Letramento literário. PIBID/PNBE. Luís Dill. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho apresenta um recorte das atividades do subprojeto PIBID Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – CAPES, “Letramentos na escola: práticas de 

leitura e produção textual”, desenvolvido na Universidade. Estadual do Norte do Paraná (UENP 

– campus de Cornélio Procópio). 196 O projeto institucional tem o objetivo de valorizar a 

integração entre escolas públicas da educação básica e cursos de licenciatura. O Eixo 1 do 

subprojeto mencionado busca uma prática pedagógica que possibilite aos docentes adotar 

estratégia de ensino e aprendizagem da literatura, a fim de nortear o trabalho de formação do 

leitor, bem como recuperar a leitura literária no espaço escolar. 

Neste espaço, apresenta-se uma reflexão sobre o processo de intervenção didática ocorrido 

em uma escola estadual do município de Cornélio Procópio, cujas atividades foram realizadas 

como parte das aulas de Língua Portuguesa. Tendo em vista a proposta de sequência didática 

expandida, segundo Cosson (2007), foi elaborada uma sequência de leitura da obra Letras Finais, 

                                                 
196 Agradecimento à Fundação Araucária pelo apoio financeiro recebido para viabilizar a participação e 

divulgação deste trabalho no VII Seminário de Literatura Infantil e Juvenil (VII SLIJ): Linguagens poéticas 

pelas frestas do contemporâneo e o II Seminário Internacional de literatura infantil e juvenil e práticas de 

mediação literária (II SELIPRAM). 

mailto:vances@uenp.edu.br
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de Luís Dill (2009),197 
em turma do 9º. ano, executada em duas aulas semanais, totalizando trinta 

aulas. 

 

PIBID-UENP E A OPÇÃO METODOLÓGICA PELO LITERÁRIO 

 

O Eixo 1 do projeto referenciado articula-se com os grandes eixos sobre os quais se pauta 

o trabalho com o ensino da Língua Portuguesa, conforme as Diretrizes Curriculares da Rede 

Pública de Educação Básica do Estado do Paraná (2008) – leitura (literatura e demais esferas 

sociais), oralidade, escrita e análise linguística -, a partir da elaboração de Sequências Básicas e 

Expandidas de leitura literária. Também prevê como aporte de material didático a adoção de obras 

literárias remetidas às bibliotecas escolares pelo Programa Nacional Biblioteca da 

Escola/MEC.198
 

O debate em torno do letramento literário está atrelado à reflexão sobre a importância de 

(como) se ensinar Literatura, cuja inserção na grade curricular deve estar ligada à tarefa de formar 

leitores literários, há de se destacar que a sua eficácia está fundamentalmente ligada ao papel a 

ser assumido pela prática docente e pela concepção pedagógica da instituição escolar. 

Consideração que encontra respaldo no relato dos pibidianos que registraram tanto o impacto da 

intervenção didática realizada em sala de aula, especificamente junto ao corpo discente, quanto 

da experiência de formação docente. 

A metodologia adotada para a intervenção foi a da sequência expandida proposta por Rildo 

Cosson (2007), que contempla algumas etapas: Motivação, Introdução, Leitura (intervalos), 

Primeira Interpretação, Contextualização, Segunda Interpretação e Expansão. Tal sequência está 

alicerçada em três perspectivas: a técnica de oficina; a técnica do andaime; a do portfólio. Em 

linhas gerais, a primeira etapa, motivação, tem por objetivo entrar no universo da obra escolhida 

para ser trabalhada; a segunda, Introdução, trata da apresentação da obra que, entretanto, não deve 

eliminar o prazer da descoberta através da leitura que será realizada na próxima etapa; a terceira 

é a da Leitura, que deverá ser feita extraclasse. Cabem aqui intervalos entre a leitura completa, 

que devem ser preenchidos com momentos de enriquecimento da leitura do texto principal; a 

quarta é a da Primeira Interpretação. Nela, o aluno apresenta sua visão global sobre a obra lida, 

                                                 
197 Segundo site oficial, o autor “nasceu em Porto Alegre em abril de 1965. É formado em Jornalismo pela 

PUC/RS. Como jornalista já atuou em assessoria de imprensa, jornal, rádio, televisão e Internet. Atualmente 

é Produtor Executivo da Rádio FM Cultura na capital gaúcha onde reside. Como escritor estreou em 1990 

com a novela policial juvenil “A caverna dos diamantes”. Possui mais de 40 livros publicados além de 

participações em diversas coletâneas. Também é colaborador de jornais e de revistas. Já foi finalista de 

alguns prêmios literários tendo recebido o Açorianos na categoria Conto pelo livro “Tocata e fuga” 

(Bertrand Brasil) e na categoria Juvenil com os livros “De carona, com nitro” (Artes e Ofícios) e 

“Decifrando Ângelo” (Scipione). Recebeu o prêmio Livro do Ano da Associação Gaúcha dos Escritores na 

categoria Poesia com o livro “Estações da poesia” (Positivo). Também foi laureado com o terceiro lugar do 

prêmio Biblioteca Nacional na categoria Juvenil com o livro “O estalo” (Positivo). “Destino sombrio” 

(Companhia das Letras) recebeu o selo Altamente Recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil 

e Juvenil. Na sua atividade de escritor, participa de feiras do livro e de variados tipos de encontros com 

leitores em escolas e universidades”. (Disponível em: < http://www.luisdill.com.br/?pg=5401>. Acesso: 28 

ago 2016). 
198 O Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), desenvolvido desde 1997, tem o objetivo de 

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”, conforme sítio oficial disponível 

em:<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12368:programa- 

nacional-biblioteca-da-escola&catid=309:programa-nacional-biblioteca-da-escola&Itemid=574> Acesso 

em 20 agosto 2016. Para mais informações sobre a aplicabilidade do Programa, indica-se a leitura de 

Literatura fora da caixa: o PNBE – distribuição, circulação e leitura (2012), de Aparecida Paiva 

http://www.luisdill.com.br/?pg=5401
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=12368%3Aprograma-
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impressões e impactos recebidos como leitor. Ele pode fazer um ensaio escrito ou um depoimento 

sobre essa primeira interpretação sendo que qualquer que seja a atividade escolhida esta deve ser 

feita em sala de aula; a quinta é a da Contextualização. Como o contexto a ser explorado em uma 

obra é ilimitado, Cosson propõe sete contextualizações: teórica, histórica, estilística, poética, 

crítica, presentificadora e temática. A sexta etapa, denominada Segunda Interpretação, objetiva a 

leitura aprofundada de um dos aspectos do texto, podendo centrar-se em uma personagem, um 

tema, um traço estilístico, questões contemporâneas, históricas etc. A última etapa é a da 

Expansão, movimento de ultrapassagem do limite do texto e busca por possibilidades de diálogo 

com outras obras que a precederam ou que lhe são contemporâneas ou posteriores. O trabalho de 

expansão é essencialmente comparativo, colocando duas obras em confronto e contraste a partir 

de seus pontos em comum. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

A intervenção foi realizada no Colégio Estadual Castro Alves, na cidade de Cornélio 

Procópio, Paraná.199 O grupo de intervenção foi composto por uma professora supervisora 

bolsista, da rede estadual, seis bolsistas de iniciação à docência, do curso de Letras: português-

inglês da UENP, e uma coordenadora geral, docente da UENP. 

O Colégio Castro Alves oferece cursos nos três turnos, Fundamental (9 anos), Médio 

Regular, Médio Integrado e Educação Profissional - Nível Técnico, com resultado no Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), em 2013, considerado para aplicação da 

intervenção, de 3,5. Na Prova Brasil de 2013, a escola é caracterizada no nível 5 do indicador 

socioeconômico,200 
e o resultado em Matemática e em Língua Portuguesa expressam em ambas 

as disciplinas o nível de proficiência 3. Os resultados referentes a 2015, foram 4.2, para o IDEB, 

e a manutenção de proficiência 3, tanto em Matemática quanto em Língua Portuguesa. A escola 

se localiza em região central no município, abrangendo alunos advindos de alguns bairros 

vizinhos, e conta, além do diretor e do diretor auxiliar, considerando-se a especificidade de oferta 

de cursos técnicos, com uma equipe que envolve 1 suporte técnico, 4 coordenadores de curso, 7 

docentes no apoio pedagógico específico, e 1 coordenador de estágio. 

A intervenção teve início no segundo semestre de 2014, com a motivação realizada em 

duas aulas. Foi introduzido o tema sequestro aos alunos por meio da apresentação do caso de 

sequestro da austríaca Natascha Kampusch, baseada na reportagem feita pela Revista Veja “Do 

sequestro à fuga: Natascha Kampusch relembra seus 3096 dias em cativeiro”. Durante a 

exposição do caso aos alunos foram apresentados alguns trechos do livro 3096 dias, escrito pela 

própria Natascha Kampush. Posteriormente, foram apresentados trechos do filme baseado na 

história real da austríaca, 3096 Dias de Cativeiro (2012), dirigido por Sherry Hormann. A partir 

disso, os alunos deram suas opiniões sobre o assunto sequestro. 

Para a introdução, os alunos foram questionados sobre seus gostos de leitura, sobre o que 

já leram, temas preferidos e se havia algum autor preferido, conhecido. Tal momento serviu de 

introdução ao autor Luís Dill, que teve sua biografia apresentada em slides por meio de projetor 

                                                 
199 Dados da escola podem ser coletados em: <http://www4.pr.gov.br/escolas 
200 O Indicador de nível socioeconômico possibilita, de modo geral, situar o público atendido pela  escola 

em um estrato ou nível social, apontando o padrão de vida referente a cada um de seus estratos. Esse 

indicador é calculado a partir da escolaridade dos pais e da posse de bens e contratação de serviços pela 

família dos alunos. Para melhor caracterizar as escolas foram criados sete grupos, de modo que, no Grupo 

1, estão as escolas com nível socioeconômico mais baixo e, no Grupo 7, com nível socioeconômico mais 

alto. 

http://www4.pr.gov.br/escolas
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multimídia. A partir da apresentação da produção do autor, a obra Letras Finais foi introduzida, 

por meio de perguntas como: O que vocês acham da capa? É um desenho comum? O que será 

que representa essa imagem? Olhando a capa, do que será que se trata a obra? Por que vocês 

acham que ela fala sobre isso? O que significa a tarja na boca do garoto? Olhando o título da obra, 

é possível identificar sobre o que será falado na história? 

Também foi solicitado que algum voluntário lesse para os colegas contracapa do livro, que 

aborda o enredo. A partir dele, da imagem da capa e do que já havia sido dito, explicou-se o 

porquê da escolha da obra, dando espaço para que os alunos dissessem o que esperam da leitura. 

Seguindo a proposta da sequência expandida, foram estabelecidos dois intervalos de leitura 

extraclasse (página 9 a 65, em um prazo de 7 dias; posteriormente, das páginas 66 a 126, em 15 

dias). Para o primeiro intervalo, com quatro aulas, foi realizada em sala uma dinâmica de 

checagem de leitura, com jogo de perguntas e respostas. A turma foi dividida em dois grupos, 

para os quais foram dadas perguntas de maneira alternada. Feita a checagem de leitura, 

considerando-se que o enredo apresenta algumas poesias do escritor Eduardo Guimarães, que 

estão inseridas na obra A Divina Quimera (1916) foram apresentadas aos alunos a biografia do 

autor e a obra em que as poesias estão inseridas, baseado em um ensaio publicado pela 

Mallarmargens - Revista de poesia e arte contemporânea. Em seguida, foi introduzido o gênero 

lírico, dando- se ênfase na importância da poesia para a construção do personagem. 

Com a apresentação da poesia A doçura de estar só, também inserida no livro A Divina 

Quimera, foram exploradas algumas características do texto poético, bem como leitura 

interpretativa do texto. Alguns exemplos de outras formas poéticas, que estão presentes em Letras 

Finais também foram apresentadas aos alunos, tais como o haicai e o acróstico, explorando-se 

seus traços característicos. Como atividade escrita, os alunos produziram um acróstico com 

alguma das temáticas que o livro apresenta. Importante observar que a correção e devolutiva desse 

texto para o aluno foi realizada pela professora regente durante seu cronograma de atividade da 

disciplina. Já no segundo intervalo, também com quatro aulas, realizou-se novamente a dinâmica 

do jogo de perguntas e respostas, para averiguar se a leitura foi feita. O gênero notícia foi 

abordado, para que os alunos percebessem as características composicionais. Leu-se uma notícia 

da Folha de São Paulo, “Menino sequestrado por engano é morto”. Esta notícia aborda uma 

experiência real que se assemelha à história do personagem da obra Letras Finais. A partir disso, 

discutiu-se com os alunos as semelhanças e diferenças que há entre a notícia e a obra. Após o 

contato com o gênero notícia, os alunos foram encaminhados ao laboratório de informática para 

pesquisar uma notícia que abordasse algum caso de sequestro devendo preencher um quadro- 

síntese com as informações principais constantes no texto. Foi solicitado a eles que produzissem 

individualmente e extraclasse uma notícia sobre o sequestro de Oswaldo, personagem principal 

do livro Letras Finais. A atividade deveria ser realizada com base no que foi visto sobre os 

padrões de estrutura de uma notícia e deveria ser entregue no próximo encontro, para correção 

pela professora regente. 

Encerrada a etapa da leitura, partiu-se para a primeira interpretação, com duração de duas 

aulas. Nela, foi explicada aos alunos a estrutura do texto argumentativo, a fim de que eles 

produzissem individualmente um texto no qual expusessem as ideias sobre a obra, seguindo os 

seguintes tópicos:- O porquê do título Letras Finas; - Mensagem subliminar; - O que a imagem 

do texto transmite; - Tratar da temática do bullying e sequestro; - O que acharam da obra. 

Dando início à etapa da contextualização, optou-se pelas histórica, presentificadora e 

crítica. Na primeira delas, a histórica – foi apresentada à turma a reportagem “A violência nos 

dias atuais”, da Gazeta de Alagoas, que trata de vários tipos de violência que acontecem no dia a 

dia. A partir disso, foram discutidos os tipos de violência presentes no livro. Na sequência, foi 

realizada uma palestra na escola sobre Violência, por um soldado da Patrulha Escolar da Polícia 
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Militar do Município. Os alunos foram encaminhados ao laboratório de informática para 

pesquisarem notícias relacionadas a algum tipo de violência e, então, produzirem um texto 

argumentativo em grupo de três alunos articulando a temática da violência que foi vista até o 

momento e o caso pesquisado. 

Para a contextualização presentificadora, os alunos assistiram a um documentário que trata 

do combate à obesidade, trazendo dados, dietas, a fim de conscientizar sobre o problema. Este 

documentário foi transmitido pela emissora Rede Globo no programa Globo Repórter. Após 

discussão, eles expuseram suas opiniões sobre o tema, focando-se na questão da saúde. A partir 

disso, então, foi realizado o cálculo de IMC de cada aluno, para verificar quem estava acima ou 

abaixo dos parâmetros ideais de peso para sua estatura. A partir do resultado foi proposta aos 

alunos uma roda de conversa para que eles fizessem uma reflexão sobre o que deve ser alterado 

para melhorar a saúde. 

Na contextualização crítica, apresentou-se a eles a estrutura textual de uma resenha crítica 

sobre a obra lida, instigando-os a se posicionarem se concordavam ou não com a crítica. A partir 

das discussões em sala e da opinião que cada aluno formou sobre a obra em geral - enredo, 

estrutura, temas, entre outros - solicitou- se que eles produzissem em dupla e extraclasse, a partir 

do ponto de vista deles, uma crítica sobre o livro Letras Finais. Este texto foi lido e corrigido pela 

professora regente e, após, divulgados no mural da escola. 

Para a segunda interpretação, explorou-se o gênero propaganda social e sua estrutura. 

Após, os alunos, em duplas, escolheram um tema, dentre os diversos abordados pelo livro, e 

fizeram cartazes com uma propaganda social, com o intuito de expor para as demais turmas a 

quantidade de temas que nela são abordados. 

Como atividade de expansão foi apresentada aos alunos a reportagem “Cyberbullying: a 

violência virtual”, publicada pela Revista Nova Escola, na qual o tema cyberbullying é explicado 

e são expostas as consequências que ele pode trazer. Portanto, a reportagem serviu como uma 

conscientização para os alunos em relação a esse problema que, nos dias atuais, na era virtual, se 

torna cada vez mais frequente. Após a leitura, foi discutido o tema, com posicionamentos dos 

alunos. Para que pudessem entender melhor a gravidade do problema cyberbullying e para saber 

o que devem fazer se forem vítimas dessa situação, os alunos assistiram a um vídeo em que o 

promotor de justiça Lélio Braga Calhau orienta brevemente o que a vítima de cyberbullying deve 

fazer inicialmente. Por fim, a professora fez, de maneira sucinta, a apresentação da obra Todos 

contra Dante (2008), também de Luís Dill, e que aborda temas relacionados aos que foram vistos 

na obra já trabalhada, porém de forma distinta. Nesse sentido uma nova sequência expandida terá 

sido iniciada com a turma. 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

No que se refere aos resultados esperados e alcançados201 
com as atividades desenvolvidas 

ao longo do processo, os bolsistas apresentam relatos de que o saldo da experiência em sala de 

aula não foi tão positivo, como se esperava pela proposta da intervenção. Eles apontaram o 

                                                 
201 Um texto, com análise completa, que apresenta comparativamente as duas intervenções rea lizadas pelo 

projeto, no ano de 2014, em escolas distintas (Letras Finais, de para 9º. Ano, e Terra Papagalli, de José 

Roberto Torero e Marcus Aurélio Pimenta, para 2º. Ano do EM), foi apresentado no IV Congresso 

Internacional de Literatura Infantil e Juvenil, no UNESP, Campus de Presidente Prudente, em 2015, sob o 

título “PIBID e o letramento literário: estudo comparativo entre duas escolas públicas de Cornélio 

Procópio”, de autoria de Vanderléia da Silva Oliveira e Ana Paula Franco Nobile Brandileone, estando 

aprovado para publicação nos Anais do evento. 
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desinteresse, a apatia e a falta de respeito e disciplina dos alunos como os principais fatores pelo 

fracasso da intervenção. Dos 28 alunos, apenas 7 alunos leram o livro; aspecto que foi notado 

pelas atividades de checagem de leitura da obra e pelo próprio desenvolvimento da sequência 

didática: 

 

Em relação à sala em que a sequência foi aplicada, a maioria dos alunos não estava interessada, e 

apresentavam descaso com as atividades propostas. No início da sequência os alunos se mostraram 

interessados, sobretudo durante a motivação e as conversas iniciais, porém, nas checagens de 

leitura e no desenvolvimento da sequência foi possível perceber que a maioria não havia realizado 

a leitura. Para tentar sanar este problema nós realizamos uma retomada da obra através de uma 

dinâmica, mas mesmo assim os alunos não corresponderam as nossas expectativas. (Sujeito 1). 

 

O desinteresse demonstrado pelos alunos acabou contaminando o grupo de bolsistas: 

“Durante as intervenções percebemos que apenas 7, num total de 28 alunos, haviam feito a leitura 

no prazo estabelecido. Isso nos desmotivou e acabamos tendo que fazer algumas adaptações nas 

atividades da sequência expandida” (Sujeito 2). Outra bolsista ainda destacou a indisciplina na 

turma: “A turma na qual trabalhamos era uma turma mista. Então, havia alunos que participavam 

de todas as atividades e se interessavam pelo conteúdo, e havia alunos que simplesmente não 

faziam as atividades e tentavam atrapalhar os que queriam fazer. A nossa maior dificuldade foi 

tentar fazer com que estes alunos, que não se interessavam pelas aulas, participassem das 

atividades propostas” (Sujeito 3). 

Dentre as atividades propostas, a discussão do tema do romance foi a etapa mais produtiva, 

segundo os bolsistas: “[...] por ser um assunto que está presente no cotidiano dos alunos (bullying) 

foi fácil achar uma maneira de introduzir essa temática para eles” (Sujeito 5). Desse modo, mesmo 

sem a leitura do livro, os alunos expuseram suas ideias, não raro a partir das considerações 

daqueles que fizeram a leitura e das próprias pibidianas. A turma também demonstrou 

desinteresse com as atividades de produção escrita, demonstrado, sobretudo, no número reduzido 

de linhas: “[...] não gostam de produzir textos e quando produzem fazem poucas linhas com vários 

problemas de concordância [...]” (Sujeito 1). Ou, então: “Os alunos têm bastante dificuldades com 

a leitura e escrita, principalmente com a elaboração de textos, e isso me faz pensar em como um 

professor, estando em uma sala de oitavo ano, pode fazer para amenizar esta carência, pois 

acredito que essa grande dificuldade vem da formação deles, desde o início da vida escolar” 

(Sujeito 3). 

Chamou a atenção, também, o desrespeito dos alunos com a professora supervisora e com 

os bolsistas. Ganha destaque o caso de um aluno que precisou ser retirado da sala de aula pelo 

diretor da escola, que o encaminharia ao Conselho Tutelar. Há se destacar também o uso do celular 

em sala de aula: “[...] outros casos de desrespeito também aconteceram, sendo o uso do celular o 

mais frequente. Então, tomamos a decisão de retirar os celulares dos alunos, o que contribuiu para 

aumentar a apatia da turma em relação ao trabalho desenvolvido” (Sujeito 1). 

Todavia, ainda que o processo de aplicação da sequência didática não tenha correspondido 

à expectativa, os bolsistas reconheceram que o trabalho proposto encontrou eco entre os alunos 

que leram a obra e que cumpriram, ao menos em parte, as atividades apresentadas: “[...] acredito 

que o trabalho realizado nas intervenções trouxe um grande aprendizado para os alunos que leram, 

porém, é inegável o fato de que o trabalho poderia ter um resultado muito melhor se a sala 

estivesse disposta a receber o aprendizado que estávamos levando a eles” (Sujeito 4). Ou, ainda: 

 

Foi muito interessante a experiência de ouvir os relatos dos alunos que realmente leram, e perceber 

que existem sim alunos compromissados e que buscam conhecimento. Mas, no geral, são alunos 
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dispersos que não estão acostumados a obedecer às regras. Penso que o problema é muito amplo, 

cabendo à direção da escola tomar providências. (Sujeito 2). 

 

A partir do exposto, percebe-se que quando se coloca a Literatura e seu ensino em pauta, 

sob o pressuposto de defender o seu espaço nas práticas escolares e assegurar a sua importância 

para a formação integral do cidadão, é preciso que se compreenda que o universo escolar, em toda 

a sua gestão – diretor, professores coordenadores, orientadores e funcionários-, assume 

responsabilidade na promoção do letramento literário. Isso porque, embora a intervenção didática 

tenha proposto um método de sistematização da leitura literária, objetivando explorar as 

potencialidades do texto literário, e, na esteira disso, uma prática pedagógica que possibilitou aos 

docentes adotar uma nova estratégia de ensino e aprendizagem da literatura, levando-os a 

reavaliar suas práticas educativas, ainda assim a “crise” persistiu. Desse modo, permanecem 

alguns questionamentos: como formar um jovem leitor literário? De quem é a responsabilidade 

pela formação desse leitor? É suficiente a adoção de uma metodologia que sistematizará a 

abordagem do material literário? 

Ao tentar responder a estas questões, é preciso, pois, repensar não apenas as (novas) 

práticas pedagógicas propostas para o ensino de literatura que, sem dúvida, amenizam os 

problemas da (não) leitura literária, pois indicam aos professores atividades de prática de leitura, 

ensinam como selecionar os livros, explicam sobre a psicologia que norteia a faixa-etária de cada 

aluno etc., mas não resolvem o problema, porque esbarram, também, na gestão escolar. 

O papel do diretor como responsável pela gestão escolar e suas competências é uma tarefa 

complexa e de difícil desempenho frente à escola e seus atores, principalmente se considerarmos 

que o indivíduo que assume esta função na escola sempre esteve em sala de aula como professor, 

que é de ofício. Por isso, a gestão escolar é tarefa a ser compartilhada entre diretor, equipe 

pedagógica e demais profissionais da educação. É de conhecimento de todos que, para que os 

alunos tenham o processo de aprendizagem consolidado, as condições escolares precisam ser 

favoráveis ao desenvolvimento efetivo deste sujeito. Desse modo, os aspectos pedagógicos e 

humanos da escola precisam ser igualmente bem gerenciados para que a participação dos 

envolvidos seja uma evidência da democracia em todos os espaços educativos. 
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UMA AULA DE INGLÊS PARA LEITORES 

 

Vanessa Borella da Ross (UEM) 

 hades_ross@hotmal.com 

 

Resumo: No presente artigo, a partir de concepções das Teorias do Efeito (Iser) e da Recepção 

(Jauss), pretende-se apresentar a leitura de Aula de inglês (2006), observando-se, 

especialmente que a estrutura dessa narrativa pede um leitor participativo e capaz de 

construir os significados do texto, com base nos indícios fornecidos pelos esquemas textuais, 

bem como a recorrente utilização da temática das paixões (diversos tipos e sentidos de 

paixões) presentes no mundo narrado. 

Palavras-chave: Lygia Bojunga. Aula de inglês. Leitor. 

 

LEITURA E LEITOR 

 

A literatura permite que o leitor vivencie outros universos diferentes do seu, conheça 

diferentes perspectivas, apreenda novas visões sobre o mundo, entenda mais sobre si mesmo e a 

alteridade, ou seja, a literatura provoca um efeito no leitor. Por meio do texto literário é possível 

explorar universos psicológicos dos personagens, identificar comportamentos semelhantes e 

diferentes do leitor, averiguar (teoricamente) motivos e intenções que levam o personagem a 

efetuar tais ações, ser o “outro”, por algum tempo. Assim a noção de empatia tende a ser 

desenvolvida. Jauss resume essa função humanizadora e também social da literatura, visto que 

ela permite: “participarmos de experiências alheias, coisa de que, em nossa realidade cotidiana 

não nos julgaríamos capazes” (JAUSS, 2002, p. 99). A realidade não basta, a arte se faz necessária. 

A crítica literária anterior ao século XX voltava suas questões para ao texto e o autor. A partir 

da década de sessenta do século passado, com a criação e sistematização da Estética da Recepção, 

apresentada pelo estudioso e crítico literário alemão Hans Robert Jauss, o foco dos estudos foi 

direcionado ao leitor, que passa a ser considerado o construtor dos sentidos do texto. Alicerçada 

nessa premissa, a Estética da Recepção possui como objeto as relações entre o texto e o leitor, as 

quais podem ser verificadas através da interpretação dos horizontes de expectativas do leitor, 

formulados e modificados após cada leitura. 

No decorrer desse período histórico e compartilhando algumas semelhanças teóricas com 

Jauss (umas delas sobre o protagonismo do leitor no que concerne à criação do sentido do texto), 

o teórico também nascido na Alemanha, Wolfgang Iser (1996), apresenta a Teoria do Efeito. 

As emoções e os sentimentos suscitados pelos personagens retiram o leitor de sua zona de 

conforto. Este, ao sair de sua zona de conforto, tem suas certezas abaladas, observando-se uma 

ruptura em seu horizonte de expectativas. O que origina a quebra no horizonte de expectativa é a 

reflexão que, por sua vez, é desenvolvida por meio desses sentimentos e emoções experenciados 

pelo leitor. Após a reflexão esse horizonte aumenta, expande e por consequência a cosmovisão 

de mundo do leitor também é dilatada. 

O conteúdo de uma obra literária não é um objeto que exista por si só, autônomo e 

independente, oferecendo a cada observador em dada época histórica, um mesmo aspecto de si, ou 

interpretação idêntica. O conteúdo literário não se comporta em uma única peça, finalizada, na 

qual sua essência se revelaria de forma única e acabada. Dessa maneira, Jauss em A história da 

literatura como provocação à teoria literária (1994) observa que: 
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A obra literária não é um objeto que exista por si só, oferecendo a cada observador em cada época 

um mesmo aspecto. Não se trata de um monumento a revelar monologicamente seu Ser atemporal. 

Ela é, antes, como uma partitura voltada para a ressonância sempre renovada da leitura, libertando 

o texto da matéria das palavras e conferindo-lhe existência atual (JAUSS, 1994, p. 25). 

 

De acordo com esse autor, a literatura é uma experiência histórica e, por consequência, 

épocas históricas diferentes trarão subsídios diferentes para a construção de sentido em um texto 

literário, uma vez que o leitor é o encarregado de formular os sentidos do texto. Iser concorda com 

Jauss sobre o papel do leitor durante o ato da leitura, como se vê na afirmação. Para ele, o ato de 

leitura é “um processo de tentativa de vincular a estrutura oscilante do texto a algum sentido 

específico” (ISER, 1999, vol. 2, p. 9). 

Para que o leitor encontre sentido no texto deve basear-se em indícios que o próprio texto 

provê. O livro adquire vida no instante em que é lido, inserido em um contexto histórico e 

temporal. 

No primeiro volume de Ato de leitura (1996), Iser introduz o conceito de perspectiva para 

a Teoria do Efeito. Segundo o autor, o texto literário (ficção) possui quatro perspectivas que são 

nomeadas da seguinte maneira: a perspectiva do narrador, perspectiva dos personagens, 

perspectiva da ação ou o enredo, e perspectiva da ficção marcada do leitor. Essas perspectivas 

correspondem às “visões diferentes de um objeto comum” (ISER, 1996, vol. 1, p. 179), ou seja, elas 

não representam o objeto em sua totalidade, apresentam fragmentos, pedaços de visões sobre esse 

objeto. E cada perspectiva além de propiciar uma visão do objeto propicia visão das outras 

perspectivas. “Essas perspectivas se cruzam no texto gerando por meio dos pontos de vista, o que 

o autor chama de: constelação de visões diferenciadas” (ISER, 1996, vol. 1, p. 180). 

Cabe ao leitor por intermédio da direção apontada pela constelação de visões diferenciadas 

elaborar o sentido do objeto estético do texto. Esse objeto estético é construído pelo leitor, e surge 

por intermédio da relação com as perspectivas internas do texto. 

 

AULA DE INGLÊS, DE LYGIA BOJUNGA 

 

Lygia Bojunga nasceu em Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul, em 1932. Inicia carreira 

como escritora para Rádio e TV. Após um tempo concentra seus escritos para a área da literatura 

onde permanece. 

Os nove primeiros livros Os Colegas (1972), Angélica (1975), A bolsa amarela (1976), A 

casa da madrinha (1978) e A corda bamba (1979), O Sofá Estampado (1980), Tchau (1984), O 

Meu amigo Pintor (1987) e Nós Três (1987) são direcionados (segundo os especialistas em 

literatura infanto juvenil) ao público infantil. Sobre eles é possível encontrar estudos e pesquisas 

(artigos, dissertações, teses), abarcando diversas teorias literárias e também outras teorias na área 

das ciências humanas. Magalhães (1984), uma das pioneiras em pesquisas referentes a obra de 

Lygia Bojunga, afirma: 

 

Na obra de Lygia Bojunga Nunes, a integração no contexto social depende da construção da 

identidade; esta não é uma dádiva pré- moldada, mas uma conquista penosa através de um processo 

psicossocial. Um aspecto é indissociável do outro, a interação na sociedade não pode ocorrer 

independentemente do conhecimento e assunção de si mesmo (MAGALHÃES, 1984, p. 146).  
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No entanto, nos livros posteriores - LIVRO um encontro com Lygia Bojunga (1988), 

Fazendo Ana Paz (1991), Paisagem (1992), Seis Vezes Lucas (1995), O Abraço (1995), Feito à 

Mão (1996), A Cama (1999), Retratos de 

Carolina (2002), Aula de Inglês (2006), Sapato de Salto (2006), Dos Vinte 1 (2007) e 

Querida (2009) – a indicação de uma possível faixa etária do público leitor pode ser questionada 

devido aos novos temas abordados pela escritora, a mudança na configuração da narrativa. 

No livro Dos Vinte 1 (2007), Bojunga relata seu processo de escrita e o público leitor: 

 

.poucas vezes eu sei se o que eu escrevo é mais pra criança, é mais pra adolescente, ou mais pra 

adulto. Digo poucas vezes porque sempre achei que meus primeiros livros (Os Colegas e Angélica), 

positivamente, eram para crianças, uma vez que escrevi os dois tentando o tempo todo reconstituir 

o meu eu-criança, querendo me lembrar do que que eu fazia, do que que eu gostava, do que que eu 

imaginava. Em outras palavras: procurei dirigir aqueles dois livros para o chamado mundo infantil. 

Mas, a partir do meu terceiro livro (A bolsa amarela), meu processo criativo foi se modificando e 

mão tardou a se transformar de tal maneira, que nunca mais consegui distinguir na minha escrita 

uma intenção genuína de “querer alcançar” esse ou aquele público, essa ou aquela faixa etária. E 

nunca mais soube de antemão o que que eu ia escrever. De repente surge a necessidade de dar vida 

a uma personagem, a uma casa, a uma paisagem. Mas a que que elas estão destinadas é uma senhora 

incógnita pra mim. É só no trabalho de cada dia que elas começam a se definir, apontando episódios 

que vão construir a história que, um dia, vai dar cara ao livro (BOJUNGA, 2007, p. 15, grifos da 

autora). 

 

Em um de seus últimos livros – Querida (2009) -, ao ser entrevistada, é questionada se esse 

livro seria para um leitor criança, afirma: “Talvez até possa ser. Depende da criança”
1
. Sobre essa 

questão, Marisa Lajolo e Regina Zilbermann, pesquisadoras de literatura infanto juvenil brasileira 

afirmam: 

 

As personagens dessa autora vivem, no limite, crises de identidade: divididas entre a imagem que 

os outros têm delas e a auto-imagem que irrompe de seu interior, manifestando-se através de 

desejos, sonhos e viagens, os livros de Lygia registram o percurso do protagonista em direção à 

posse plena de sua individualidade (LAJOLO e ZILBERMAN, 1985, p. 158). 

 

A obra em análise, Aula de inglês (2006), encontra-se dividida em duas partes: a primeira, 

“Aprendendo um novo idioma”, apresenta uma etapa da história do Professor, assim como a 

convivência entre ele e sua aluna Teresa Cristina. A segunda, “Os três encontros”, narra a viagem 

do Professor para Londres e os acontecimentos resultantes dela. 

A obra de Bojunga apresenta como protagonista um professor de inglês com 

aproximadamente sessenta anos de idade. O personagem é nomeado como “Professor”, com p 

maiúsculo, e não recebe nome próprio. A outra protagonista possui nome próprio duplo. Chama-

se Teresa Cristina, uma jovem de dezenove anos que, durante cerca de dois anos, teve aulas de 

inglês com o Professor, que ocorreriam duas vezes por semana na residência do Professor. 

Em certo momento da narrativa, Teresa Cristina anuncia ao Professor que irá realizar 

trabalho voluntário para uma ONG (Organização não governamental), no continente africano, na 

cidade de Moçambique. Ao receber essa notícia da jovem, o Professor “sentiu o coração se 

encolher de susto. “ (ADI, 2009, p. 44)202. E com alguma dificuldade conseguiu acalmar-se para 

que sua aluna não percebesse a comoção causada pela notícia. 

                                                 
202 Todas as citações do livro Aula de Inglês referem-se a BOJUNGA, Lygia In: Aula de Inglês. Rio de 

Janeiro: Casa Lygia Bojunga, 2009, e serão seguidas, com abreviação ADI, do ano e número da página.  
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O susto e certa comoção sentidos pelo Professor após a notícia e as consequentes dúvidas 

que surgem no personagem conduzem o leitor a participar da narrativa formulando perguntas 

sobre o que acontecerá a seguir no mundo narrado. Em outras palavras, o leitor é afetado pelo 

conteúdo e reage participando da criação dos significados desse texto ficcional. Nesse sentido, o 

teórico do Efeito observa que 

 

dar vida própria à história narrada; ele começa a conviver com os personagens e a participar dos 

acontecimentos que os afetam. Pois a falta de informações sobre a continuação da história 

relaciona o leitor aos personagens, sendo que o futuro destes lhe parece ainda incerto, o que 

fundamenta um horizonte vazio ‘em comum’ e assim a possibilidade de inter-relação (ISER, 1996, 

vol. 1, p. 140, grifos do autor). 

 

Na sequência narrativa, o Professor comovido e com alguma curiosidade indaga a Teresa 

Cristina o motivo de sua viagem repentina. A aluna responde “– Ser a Penélope. – Ser o quê? – A 

Penélope “ (ADI, 2009, p. 45). Nem o Professor nem o leitor possuem ainda informações suficientes 

para entender o que significa a afirmação de Teresa Cristina. Dessa forma, há um adiamento 

referente à elucidação desses pontos gerando um certo suspense no livro. Bojunga utiliza essa 

técnica de adiamento nas respostas em toda a estrutura livro. Sobre a técnica de adiar as respostas 

Iser afirma que 

 

cortar ou adiar o suspense é condição elementar da interrupção. O efeito causado pela tensão nos faz 

imaginar a informação por ora não dada sobre a continuação da trama. Ao levantar perguntas como 

‘o que acontecerá? ‘, intensificamos nossa participação nos acontecimentos (ISER, 1999, vol. 2, 

p. 140, grifos do autor). 

 

Esse suspense criado pelo adiamento das respostas será solucionado quase vinte páginas na 

sequência do livro, visto que há um novo adiamento estratégico presente na estrutura narrativa. 

Toca o celular de Teresa Cristina então ela atende e em seguida deixa rapidamente a casa do 

Professor. Teresa Cristina “dá as costas, pega na mesa livro, caderno, caneta, enfia tudo na bolsa 

[...]. Eu falo com o senhor depois, pode deixar, eu falo. – Abre a porta pra sair “ (ADI, 2009, p. 

51). 

A explicação de Teresa Cristina sobre sua saída repentina inicia na página sessenta e três da 

obra. Antes disso, o livro traz um arabesco no meio da página cinquenta e três de modo a evidenciar 

os pensamentos do Professor em uma espécie de fluxo do pensamento. Também expõe a tentativa 

frustrada de escrita de uma carta para sua aluna, na qual confessaria a paixão que carrega por ela. 

Dessa forma, até a página sessenta e dois, quando o arabesco indica o término das elucubrações 

do Professor, o leitor não entende por que Teresa Cristina afirmou que será a Penélope? 

No entanto, se o leitor está atento aos indícios propiciados pela estrutura da narrativa 

lembra-se que na página dezenove do livro a personagem Teresa Cristina, se aflige ao descobrir 

que a abreviação Penny corresponde ao nome próprio de Penélope: “Teresa Cristina se levantou 

rápido, foi pra janela e encostou a testa no vidro” (ADI, 2009, p. 19). 

Porém, apesar desse indício, ou da possibilidade do nome próprio Penélope significar algo 

específico para a aluna, o leitor ainda não consegue criar o sentido do texto ficcional e até esse 

momento prossegue sem entender o significado da resposta de Teresa que afirmou que será 

Penélope. Nesse sentido, há uma nova utilização da técnica do adiamento das respostas forçando o 

leitor a participar da elaboração da história. Assim, ele formula perguntas sobre 

o que ocorrerá na sequência da história. As respostas a essas dúvidas serão elucidadas 

somente trinta páginas após o adiamento. Na sequência, há um arabesco que sinaliza o início de 
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um flashback na estrutura da narrativa. O Professor recorda fatos sucedidos em sua infância 

relembra com acentuada nostalgia uma pessoa que o marcou profundamente, sua tia Penny. 

Durante o flashback, a narrativa apresenta marcas de uma linguagem de cunho mais infantil 

“ele nem acreditou: será possível que uma mulher vindo lá- não-sei-de-onde, e ainda por cima 

sendo tia dele, podia ser assim? “ (ADI, 2009, 

p. 20, grifos da autora). O trecho em flashback é formado por diálogos entre o Professor 

criança e seus pais, também frases proferidas por tia Penny. Ou seja, são relativos à infância do 

personagem. Por isso o ponto de vista que flui durante esse flashback é o ponto de vista do 

Professor quando criança, assim como a linguagem característica de um infante. 

Deveras encantando com a beleza e fisionomia de sua tia, o Professor pede para a mãe – e 

ganha - uma máquina fotográfica “pra tirar foto da tia Penny assim. Você me dá? “ (ADI, 2009, p. 

20). A foto inaugural tirada pelo Professor foi um retrato de tia Penny. Os familiares do Professor 

elogiaram a fotografia e o menino também se encantou: “Era a foto? Era a Penny? Ele olhava e 

olhava pra foto. Eram as duas. O primeiro grande amor tinha chegado, vestido de dois fascínios: 

a Mulher e a Fotografia” (ADI, 2009, p. 24). 

Em vista do que já foi afirmado anteriormente, a narrativa em análise vale- se, em sua 

estrutura, da utilização da técnica de adiamento das respostas das dúvidas deixadas pelo texto. 

Por esse motivo a narrativa é carregada de suspense. Respostas e esclarecimentos entre os 

personagens são adiados, forçando o leitor a imaginar o que acontecerá na história e 

consequentemente prendendo-o na leitura do texto. Iser afirma que “o efeito é fazer o leitor tentar 

imaginar a continuidade da ação. Como vai continuar? Ao fazer essa pergunta, automaticamente 

elevamos o grau de nossa própria participação no progresso da ação” (ISER, 1999, vol. 2, p. 14). 

Dessa forma, a utilização do suspense como estratégia textual na construção narrativa comporta 

para Iser “o fator vital que determina o corte, e o efeito é fazer o leitor tentar imaginar a 

continuidade da ação” (ISER, 1999, vol. 2, p. 14). 

Nesse sentindo, o leitor participa da história, formula situações hipotéticas para a narrativa, 

utiliza seu próprio repertório, linguagem e imaginação para preenchimentos dos espaços vazios 

trazidos pelo texto. Iser observa que “a princípio, os lugares vazios são do texto, em seguida eles 

marcam aquilo que está ausente no texto e que deve ser suprido pela representação” (ISER, 1999, 

vol. 2, p. 177). Ou seja, o leitor preencherá os espaços vazios, criando representações em sua 

mente visto que esses espaços “indicam o não-dado, criando uma forma oca para a configuração 

de sentido, forma oca que só o leitor poderá preencher” (ISER, 1999, vol. 2, p. 177). 

Iser explica detalhadamente a formação e configuração dos espaços vazios nos textos 

ficcionais, pois, esse elemento é considerado chave para a Teoria do Efeito. Para esse pesquisador, 

os espaços vazios “funcionam como estrutura auto-reguladora; o que por eles é suspenso 

impulsiona a imaginação do leitor; trata-se de ocupar através de representações o que é encoberto” 

(ISER, 1999, vol. 2, p. 144). 

Em Aula de Inglês, os espaços vazios podem ser percebidos pelo leitor no modo de 

combinação dos elementos textuais elencados pelo narrador para estruturar a configuração da 

narrativa. O teórico do Efeito alude à noção de perspectividade interna para evidenciar sua função 

“A perspectividade interna do texto constitui o padrão para a combinação dos elementos 

selecionados; ela também possui uma determinada estrutura, pela qual a combinação se regula” 

(ISER, 1996, vol. 1, p. 180). 

Tendo em vista o que foi posto, é possível localizar um padrão na estrutura do livro em 

análise. Esse padrão é formado pela presença da “história dentro da história” (Essa característica 

é marcante em toda produção literária de Bojunga).Uma parte da narrativa é exposta; logo há um 

corte ou suspensão dessa narrativa. Dessa forma, o livro traz um arabesco que indica o início do 
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padrão criado pela voz narrativa para combinar os elementos selecionados. Esse padrão específico 

equivale à “história dentro da história” e, no texto, essa “história dentro da história” corresponde 

ao flashback de elementos que, por sua vez, dentro de algumas páginas, voltarão a ser 

interrompidos. Essa interrupção na narrativa é marcada pela presença de outro arabesco (do 

mesmo formato do arabesco anterior). Assim a história que estava sendo contada antes do início 

do flashback retoma seu curso. 

Iser argumenta em seu artigo “A indeterminação e a resposta do leitor na prosa de ficção”, 

publicado em 1999, que o sentido e ou os sentidos produzidos pelo leitor com base em indícios 

dos textos literários são diferentes, únicos para cada leitor, mas é no tempo presente que o leitor 

assimila o tempo (da narrativa).Mas apesar dos sentidos produzidos serem diferentes, a 

assimilação da noção do tempo é semelhante entre leitores de épocas distintas: “diferentes 

leitores, em diferentes épocas, têm sempre tido diferentes apreensões, mesmo que a impressão 

geral possa ser a mesma – a de que o mundo revelado, por mais distante que esteja, revive no 

presente “ (ISER, 1999b, p. 5). 

No que concerne à época histórica em que a narrativa está situada o texto ficcional apresenta 

ao leitor certas informações, na medida que ele faz uso do repertório que está formado pela 

experiência acumulada de outras leituras, do conhecimento sobre as diferenças e usos dos 

variados tipos de textos, da familiaridade acerca do funcionamento dos protocolos sociais em uso, 

assim como das regras extraliterárias que estão em jogo durante o ato da leitura. O repertório do 

leitor deverá ter como base os dados provenientes do texto ficcional para que seja possível o início 

da sua interação com ele, isto é o leitor dialogando com o texto. É nesse sentido que o teórico afirma 

“a interação entre texto e leitor inicia um processo comunicativo, cujo sucesso é indicado pela 

constituição de um sentido” (ISER, 1999, p. 104). A partir dessa interação o leitor construirá o 

sentido do texto. O teórico pontua que 

 

textos se limitam a nos informar sob que condições o objeto imaginário deve ser constituído. 

Assim, a representação ganha o seu caráter imagístico quando o saber que o texto oferece ou 

estimula no leitor é aproveitado, e isso significa que o que deve ser representado não é o saber 

enquanto tal, mas a combinação não-formulada de dados oferecidos (ISER,1999, p. 58). 

 

Jauss, por sua vez, com a Teoria da Recepção postula que os sentidos construídos pelo leitor 

ocasionarão impactos em sua vida (no que tange ao campo estético e ético) devido ao caráter 

reflexivo que a literatura possui. O teórico explica 

 

A relação entre literatura e leitor pode atualizar-se tanto na esfera sensorial, como pressão para a 

percepção estética, quanto também na esfera ética, como desafio a reflexão moral. A nova obra 

literária é oferecida e julgada tanto em seu contraste com o pano de fundo oferecendo por outras 

formas artísticas, quanto contra o pano de fundo da experiência cotidiana da vida (JAUSS, 1994, 

p. 53). 

 

Dessa forma, é possível inferir que a literatura possui função social. Ela auxilia na criação 

de subsídios que possibilitam reflexão sobre o mundo, sobre si mesmo, e a alteridade. 

Nessa perspectiva, Aula de Inglês propõe a discussão de temas que além de encontrar eco 

no período histórico atual geram efeitos nos leitores. A paixão é um tema recorrente durante essa 

narrativa, sendo retratada encarnada em diversas facetas sob variados sentidos e abrangências. 

O livro Os sentidos da paixão, (1987), organizado por Sérgio Cardoso, resulta de pesquisas 

com renomados autores e intelectuais para a Funarte (Fundação Nacional da Arte) acerca das 

paixões. A obra está dividida por artigos que discorrem sobre os sentidos que a paixão pode 

assumir “Um a um, do amor ao ódio, do medo à esperança, passando pela glória, inveja, ciúme, 
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amizade e liberdade foram sendo desvendados os fios de silencio que as enredam” (CARDOSO, 

1987, p. 12). Ou seja, a paixão encarnada como medo, glória, inveja, melancolia, liberdade, 

amizade, solidariedade. 

Em Aula de Inglês, a temática da paixão é retratada em variadas situações. O Professor 

quando criança sente a primeira paixão por sua tia Penny. Junto com essa paixão de cunho amoroso 

surge a paixão pela arte da fotografia. Em outro momento, o Professor adulto com 

aproximadamente sessenta anos, apaixona-se por sua aluna, Teresa Cristina de dezenove anos. 

Paixão de cunho amoroso e erótico. Também está exposta a paixão dupla que Teresa Cristina sente 

pelo autor de um livro e pelo livro. Paixão por Octavio Ignacio e por seu livro; paixão amorosa-

erótica e paixão pela arte da palavra a literatura. 

Bojunga apresenta nessa narrativa diversos sentidos e formas que as paixões podem adotar 

para se manifestarem. A autora não emite realizar juízos de acerca do caráter politicamente correto 

(ou não) das mesmas. Deste modo, há por exemplo a narrativa de uma paixão de cunho amoroso-

erótica que o Professor de aproximadamente 60 anos sente por uma aluna de 19 anos. As 

implicações morais referentes à diferença de idade entre os personagens (cerca de quarenta anos) 

não são mencionadas pelo texto. O que a narrativa apresenta ao leitor são as possíveis 

consequências que uma paixão amorosa erótica de caráter avassalador pode acarretar. Cabe ao 

leitor encontrar sentido no texto. Nesse sentido, Aguiar afirma 

 

leitura é um jogo em que o autor escolhe as peças, dá as regras, monta o texto e deixa ao leitor a 

possibilidade de fazer combinações. Por meio dessas combinações, cuja tarefa fica a cargo do 

leitor, é possível perceber que a leitura de uma obra integral não consiste em uma leitura integral 

da obra, pois mesmo se fosse possível preencher todos os pontos de indeterminação, haveria 

sempre alguém que, não obstante preenchesse todas as mesmas indeterminações, chegaria a uma 

outra leitura. Nessa perspectiva, embora determinado leitor preencha os vazios, de modo a 

completar o trabalho iniciado pelo autor, sempre restarão lacunas inacessíveis, pois a obra de arte 

é sempre aberta a novas significações (AGUIAR, 2001, p. 254). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Retomando a afirmação de Antonio Candido sobre a função social da arte e os seus possíveis 

efeitos aos receptores 

 

arte é social nos dois sentidos: depende da ação de fatores do meio, que se exprimem na obra em 

graus diversos de sublimação; e produz sobre os indivíduos um efeito prático, modificando a sua 

conduta e concepção do mundo, ou reforçando neles o sentimento dos valores sociais. Isto decorre 

da própria natureza da obra e independe do grau de consciência que possam ter a respeito os 

artistas e os receptores de arte (CANDIDO, 2006203, p. 24) 

 

é possível inferir que após a leitura de Aula de Inglês, o leitor pode levar o leitor a repensar suas 

visões de si mesmo, da alteridade e do mundo, em outras palavras, o leitor está produzindo um 

sentido a partir do que leu, observando-se, portanto, a comunicação, o diálogo entre o texto e o 

leitor. Dessa maneira, a “leitura só se torna um prazer no momento em que nossa produtividade 

entra em jogo, ou seja, quando os textos nos oferecem a possibilidade de exercer as nossas 

capacidades” (ISER 1999, p. 10). O leitor alcança a reflexão porque consegue se distanciar do 

que é habitual para ele e refletir sobre as circunstâncias de sua vida e da realidade em que está 

                                                 
203 A primeira edição de Literatura e Sociedade consta do ano de 1965. Nesse trabalho, a edição utilizada é 

do ano de 2006. 
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inserido. Ou seja, a literatura apresenta a realidade de uma forma que induz o leitor a refletir sobre 

diversos aspectos de sua vida. Apresenta novos pontos de vista sobre conceitos já familiarizados 

pelo leitor, provocando uma reação, um choque, um efeito, nas palavras de Iser: “À medida que 

o texto evidencia um aspecto deficitário do sistema, ele oferece uma possível compreensão do 

funcionamento do sistema” (ISER, 1996, p. 139). 
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vanessar@cotuca.unicamp.br 

 

Resumo: Os estudos atuais do campo teórico da Literatura Infantil e Juvenil têm incidido na 

necessidade de pensar e de sistematizar esse âmbito literário a partir de duas especificidades 

artísticas – uma voltada para o público infantil, outra para o público juvenil. Tal paradigma, 

embora já tenha sido aludido em publicações brasileiras editadas nas décadas de 1980 e 

1990, como as reflexões lançadas por Fúlvia Rosemberg (1984) e por Marisa Lajolo (1994), 

por exemplo, só ganha visibilidade a partir do século XXI, quando alguns pesquisadores 

começam a trazer à tona as particularidades do específico juvenil, seja por meio de 

investigações acadêmicas, seja através de publicações de livros, como os trabalhos 

assinados por João Luís Ceccantini, por exemplo. Diante desse quadro, pode-se considerar 

que o estudo da Literatura Juvenil brasileira apresenta-se como um campo de investigação 

recente e, consequentemente, a atenção prestada a esse eixo temático acarretará na 

compreensão da produção literária destinada ao público jovem, e do próprio sistema 

literário para infância e juventude. Considerando-se esses fatores, entre os anos de 2010 a 

2016, realizei uma pesquisa de Doutorado cuja proposta de investigação versou sobre a 

produção literária para jovens no Brasil e na Galícia. Nessa pesquisa, intitulada “A 

Literatura Juvenil no Brasil e na Galícia. Prêmios literários. Estudo comparado”, além de 

desenvolver um estudo comparativo entre as literaturas nacionais em questão, também 

apresentei um percurso histórico da Literatura Juvenil brasileira. No presente artigo, serão 

abordadas algumas discussões proporcionadas pela pesquisa, restringido ao caso da 

produção brasileira. 

Palavras-chave: Literatura Juvenil brasileira. O leitor juvenil. Projeto editorial. Prêmios 

literários. 

 

INTRODUÇÃO204 

 

O campo teórico da Literatura Infantil e Juvenil, assim como outras esferas literárias, passa 

por uma constante contextualização e/ou revisão temática, teórica, metodológica, critérios de 

seleção de obras e de autores etc. Essa movimentação está relacionada, entre outros fatores, com 

a instauração de novos paradigmas temáticos e/ou estruturais que incidem no percurso de 

produção e de análise de um determinado campo artístico. Um exemplo atual é a evidência do 

público jovem no cenário nacional e internacional. No âmbito da literatura em questão, a 

visibilidade desse público foi responsável pela introdução de um novo debate crítico nesse 

contexto, quer seja, a instauração de uma reflexão teórica circunscrita à especificidade de uma 

ficção para jovens. 

A necessidade de sistematizar e de conhecer as obras destinadas ao leitor jovem repercutiu 

no desenvolvimento de estudos voltados para essa produção literária especificamente. Dentro 

dessa linha temática, insere-se a investigação que desempenhei em meu Doutorado. Na pesquisa 

intitulada “A Literatura Juvenil no Brasil e na Galícia. Prêmios literários. Estudos Comparados”
1 

                                                 
204 Essa pesquisa de Doutorado foi realizada na Universidade de Santiago de Compostela (Espanha) dentro 

do programa de Pós-Graduação “Literaturas Gallegas y Lusófonas. Cultura e identidad”, do Departamento 

de Literatura Galega, sob a orientação da professora catedrática Blanca-Ana Roig Rechou e co-orientação 

do professor doutor João Luís Ceccantini. O trabalho foi finalizado em junho de 2016. 

mailto:vanessar@cotuca.unicamp.br
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realizei um debate acerca da literatura para jovens no Brasil e na Galícia. O estudo teve como 

objetivo central delimitar e comparar o percurso de origem e de desenvolvimento da literatura 

para jovens em cada uma das literaturas cotejadas. Além dessa sistematização do subsistema 

literário, também realizei uma análise comparativa entre a narrativa juvenil brasileira e a galega. 

No presente artigo, apresentarei alguns resultados dessa investigação, restringindo-me à 

discussão da Literatura Juvenil no Brasil. 

 

A IMPORTÂNCIA DO DESTINATÁRIO 

 

Aqueles que se dedicam ao estudo da Literatura Infantil e Juvenil sabem que uma das 

instâncias primordiais para se pensar esse campo literário é o destinatário. Considerada a 

importância desse elemento, ele é caracterizado como um critério não só categórico, mas também 

distintivo entre essa produção e a literatura para adultos, conforme destacou o crítico Peter Hunt 

(2010, p. 85): “o único elemento que distingue a literatura infantil é o seu público”. Ao centramos 

na identificação do público virtual dessa produção, podemos afirmar que nela se enquadrada duas 

faixas etárias: a criança e o jovem. Essa categorização dupla, no entanto, não fora objeto de 

atenção por um longo tempo nesse campo teórico. 

Não seria absurdo afirmar que, mais ou menos, essa delimitação foi trazida à tona no final 

do século XX. Antes desse período, quando se pensava nessa especificidade ela estava restrita a 

critérios de seleção de leitura por faixa etária. Aqui, penso especificamente nos trabalhos 

divulgados pela pesquisadora Nelly Novaes Coelho, destacando, por exemplo, a obra Literatura 

Infantil: teoria, análise, didática (2000), o qual oferece uma classificação de obras infantis e 

juvenis de acordo com o momento etário leitores em potencial. Sendo assim, a maioria das 

principais obras desse acervo crítico, tanto de cunho historiográfico quanto teórico (ou ensaístico), 

não incluiu tal debate em suas produções. À guisa de ilustração, podemos recordar livros basilares 

dessa produção: Literatura infantojuvenil: um gênero polêmico (1983), organizado por Sonia 

Salomão Khéde; O texto sedutor na literatura infantil (1984), de Edmir Perrotti; Literatura 

infantil brasileira: história & histórias (1984) e Um Brasil para crianças: para conhecer a 

literatura infantil brasileira: histórias, autores e textos, de Marisa Lajolo e Regina Zilberman; 

Panorama histórico da literatura infantil/juvenil: das origens indoeuropeias ao Brasil 

contemporâneo (1985), de Nelly Novaes Coelho, entre outros. 

 

O INÍCIO DE UMA LITERATURA DESTINADA AOS JOVENS 

 

Em uma perspectiva oposta, podemos dizer que, no campo produtivo, essa delimitação de 

destinatário (criança e jovem) começa a projetar-se logo a partir da década de 1960, momento em 

que o campo editorial começa a atentar-se para a distinção entre os dois leitores. 

O interesse em oferecer uma literatura destinada ao público jovem, de certo modo, está 

relacionado com a protagonização da juventude nos últimos anos: seja em um contexto 

internacional como a visibilidade de uma cultura juvenil – mesmo que esta esteja vinculada ao 

setor de consumo (Lajolo, 1994), seja em um contexto nacional, este marcado pelo crescimento 

do público alfabetizado e inserido no âmbito escolar na sociedade brasileira (Zilberman, 2013). 

No campo literário e editorial no Brasil, essa incidência da especificidade do público jovem 

não passou despercebida. Ao contrário, os envolvidos com essas esferas atentaram-se para a 

necessidade de oferecer obras destinadas – especificamente - ao público juvenil. 
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Com essa intenção, duas editoras que apresentam uma visibilidade considerável no meio 

editorial idealizaram duas coleções voltadas para o público jovem, quer sejam: a Coleções Jovens 

do Mundo Todo (1960-1985), lançada pela editora Brasiliense e a Série Vaga-Lume (1972-), 

publicada pela editora Ática. 

Quando se examina os fatores que instigaram essas duas editoras a publicarem essas 

coleções, comprova-se que ambas almejavam justamente atingir – notadamente – o público 

jovem, como podemos ressaltar nas afirmações a seguir: 

 

COLEÇÃO JOVENS DO MUNDO TODO: 

 

Em 1960, observando-se a necessidade de se publicar livros voltados diretamente para o 

público jovem, Danda Prado resolveu criar a coleção Jovens do Mundo Todo na Editora 

Brasiliense. A intenção era trazer aos leitores brasileiros livros do mundo inteiro os quais falassem 

ao público jovem carente de publicações específicas para sua idade (informações retiradas do 

blog Lista de Livros). 

 

SÉRIE VAGA-LUME: 

 

No final do ano de 1972, José Adolfo Granville Ponce, na época editor da coleção Ensaios, propôs 

ao proprietário da editora Ática, Anderson Fernando Dias, a ideia de criar uma coleção para o 

público jovem, visando ao aproveitamento dos livros para a leitura nas escolas, numa proposta 

paradidática. Surgia assim, com a direção de Jiro Takahashi, a consagrada Série Vaga-Lume. 

(informações extraídas do blog Lista de Livros). 

 

As afirmações acima explicitam um objetivo editorial consciente, no qual se pauta pela 

necessidade de atender a um setor de leitores até então não servido no Brasil, ao menos em sua 

particularidade. 

Já no campo da crítica, embora esteja expressa claramente essa finalidade de público, a 

questão do juvenil, em específico, não fora levada em consideração nesse momento. Ao contrário. 

A maioria dos estudos voltados para esse setor editorial (e, aqui, penso especialmente no caso da 

Série Vaga- Lume) incidiu ou no questionamento estético desses livros ou na sua recepção junto 

aos leitores escolares. Em outras palavras, pouco ou quase nada se discutiu em relação à 

especificidade de uma ficção para jovens. 

Essa ausência pode ser comprovada pela recepção crítica destinada a esses estudos. Por 

exemplo, na bibliografia consultada em minha pesquisa, só encontrei uma pesquisadora que fez 

uma referência – direta – ao papel pioneiro da Coleção Jovens do Mundo Todo em lançar-se nesse 

campo editorial, a saber, a pesquisadora Fúlvia Rosemberg: 

 

Sabemos que a literatura nacional para adolescentes é recente, seu grande impulso coincidindo, 

provavelmente (por falta de estudos históricos), com o aparecimento da fase nacional da coleção 

Jovens do Mundo Todo (Editora Brasiliense, São Paulo). (ROSEMBERG, 1984, p. 46) 

 

Os demais estudos, todos voltados para a série da Ática, centram-se na vinculação dessa 

coleção ao atendimento de uma literatura de massa. O pesquisador Juvenal Zanchetta Junior 

(1995) destacou a importante recepção da Série Vaga-Lume junto aos leitores escolares: 
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A Série Vaga-Lume é emblemática nas últimas décadas (1970 e 1980). Desde o início dos anos 

70, quando o Estado passou a incentivar e a investir na publicação de livros infantis e juvenis 

destinados às escolas públicas, houve grande estímulo à produção ficcional para jovens. [...] A 

coleção da editora Ática é um exemplo clássico do incremento da indústria de publicações para 

jovens (ZANCHETTA, 1995, p. 31-32). 

 

Relacionado, ainda, à perspectiva do crivo mercadológico, mas conferindo atenção à 

análise intrínseca da obra, a pesquisadora Sílvia Helena Simões Borelli (1996) comprova a 

recorrência de uma única estrutura na configuração da coleção da Ática: “O objetivo é a 

veiculação de histórias simples, ágeis, rápidas na percepção e enfáticas na ação. Ação é a palavra- 

chave a partir da qual se estruturam as propostas literárias (apud CRUVINEL, 2009, p. 32).” 

Em minha análise, considerei que a ausência de uma esteticidade representativa na maioria 

das obras juvenis levou não só à marginalização de uma literatura para jovens, mas também a seu 

próprio questionamento enquanto texto artístico. Essa recepção desfavorável foi encontrada em 

trabalhos de pesquisadores de destaque da Literatura Infantil e Juvenil, como os de Marisa Lajolo 

(1994) e Ligia Cademartori (2009), por exemplo. 

No entanto, deve-se salientar que a falta de destaque estético de algumas coleções juvenis 

não é suficiente para excluir esse momento da produção para jovens no Brasil. Dentro dessa 

perspectiva, considero que o início de uma literatura para jovens no País está delimitado na década 

de 1960; e surge pautado em um critério editorial, de cunho mais mercadológico que estético, 

uma vez que se buscava atender a uma demanda produtiva de obras literárias para jovens 

escolares. 

 

A LEGITIMAÇÃO DA LITERATURA PARA JOVENS 

 

No final da década de 1970, em uma virada de perspectiva e, consequentemente, de 

paradigma, a Literatura para jovens no Brasil consegue um reconhecimento institucional dentro 

do campo literário no qual está vinculada. 

A instauração dessa nova etapa foi proporcionada pela ação de duas instituições basilares 

para o reconhecimento da produção literária para jovens e crianças, quer sejam, a Associação 

Paulista de Críticos de Arte (APCA) e a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ). 

No ano de 1978, ambas as instituições incluíram uma premiação específica para agraciar a 

melhor obra de Literatura Juvenil no País como a categoria juvenil, concedido pela APCA e o 

prêmio Orígenes Lessa – O Melhor para o Jovem da FNLIJ. A inclusão desses galardões, 

consequentemente, atestou para legitimar a especificidade (e por que não dizer a existência) de 

uma Literatura Juvenil brasileira. Esse “atestado” de legitimação de uma ficção para jovens foi 

discutido e demonstrado pelo pesquisador João Luís Ceccantini (2000)205, identificando que é 

nesse ano que se vem à tona o reconhecimento dessa modalidade artística: 

 

No caso da FNLIJ e da APCA, a categoria o melhor para o jovem e literatura juvenil, 

respectivamente, só passam a integrar o quadro dos prêmios concedidos – nos dois casos – em 

1978. São dados que confirmam a ideia de que, ao longo da década de 60 até quase o final da 

década de 70, não havia uma produção regular e sistemática de obras de qualidade que 

                                                 
205 Na tese de doutorado intitulada “Uma estética da formação: vinte anos de literatura juvenil brasileira 

premiada (1978-1997)”, João Luís Ceccantini discute a importância do estabelecimento de premiações – 

específicas – para a literatura para jovens, destacando esse fato como basilar para a consolidação dessa 

modalidade no País. Além dessa discussão, o pesquisador analisa vinte narrativas juvenis premiadas.  Para 

mais informações, consultar Ceccantini (2000). 
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conduzissem à disputa entre si de uma categoria como a juvenil. Quando essas obras surgiam era 

ainda como fenômeno isolado e episódico, até que, no final da década de 70 e no início de 80, a 

modalidade juvenil se sedimenta [...] (CECCANTINI, 2000, p. 50). 

 

Nesse caso, e considerando a importância das instâncias de premiações (Carlos Reis, 2003), 

torna-se duvidoso negar a existência de uma literatura juvenil no País, já que seria incoerente que 

os envolvidos com a seleção das melhores para obras juvenis neguem a especificidade dessa 

produção. 

Por último, a respeito desse ano categórico, 1978, para o tema central deste debate, cabe 

destacar que, no seio da crítica, a percepção desse “novo” setor literário não considerado por 

algumas décadas. Embora os dois prêmios tenham sido outorgados no final da década de 1970, 

os estudos voltados para o âmbito da Literatura Juvenil só começam a ganhar impulso a partir do 

século. Essa afirmação pode ser visualizada pela data da primeira edição das obras que se dedicam 

a literatura em pauta. 

Nos últimos anos, foi lançado um número considerável de publicações cujo cerne temático 

incide na abordagem da produção ficcional para a juventude: Narrativas juvenis: modos de ler 

(1997), organizado por Maria Alice Faria; Narrativas juvenis: outros modos de ler (2008), 

organizado por João Luís 

Ceccantini e Rony Farto Pereira; Narrativas juvenis: geração 2000 (2012), organizado por 

Vera Teixeira Aguiar, João Luís Ceccantini e Alice Áurea Penteado Martha; Narrativas juvenis: 

literatura sem fronteiras (2014), organizado por João Luís Ceccantini e Thiago Alves Valente; e 

Narrativas juvenis & mediações de leitura (2015), organizada por esses dois mesmos 

pesquisadores. Nessas obras são apresentadas, sob a forma de ensaio, análises literárias de obras 

específicas para a juventude. Outros pesquisadores que abordaram a especificidade dessa 

produção foram: Ligia Cademartori (2009), José Nicolau Greogorin Filho (2011) e Regina 

Zilberman (2014). 

 

UM DEBATE EM PAUTA: AS CARACTERÍSTICAS DA ESPECIFICIDADE 

 

Reconhecida como um setor editorial em crescimento e em vigência, atualmente, o debate 

em torno da Literatura Juvenil orienta-se pela seguinte indagação: como especificar essa 

Literatura, ou seja, quais são os elementos que configuram uma produção destinada aos jovens 

leitores? 

Sem a pretensão de esgotar essa questão, já é possível reconhecer algumas especificidades 

da ficção para jovem. Por exemplo, 1) a narrativa de formação, recuperando e atualizado o modelo 

do Bildunsroman, é uma modalidade recorrente nesse acervo (Ceccantini, 2000), 2) a vertente 

realista apresenta-se como uma forma de representação usual (Zilberman, 2014), 3) a consciência 

de uma representatividade geracional jovem é recorrente em muitos livros (Silva, 2016), entre 

outros fatores. 

Por último, cabe destacar que a Literatura Juvenil no Brasil está sendo investigada, cada 

vez mais, por outros setores. Esse fator, decerto, contribuirá para o entendimento estético e 

histórico dessa literatura nos próximos anos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo desta discussão, pôde-se visualizar que a Literatura Juvenil no Brasil tem ganhado 

cada vez mais visibilidade no cenário das Letras. Esse espaço tem crescido de forma gradativa 
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por diversas manifestações como publicações de obras, tanto de cunho teórico quanto ficcional; 

institucionalização de prêmios; realização de eventos científicos; aumento de pesquisadores que 

se ocupam dessa literatura como objeto de investigação; a indicação de um acervo importante 

para a formação de leitores, etc. Nesse caso, pode-se afirmar que a Literatura Juvenil brasileira 

constitui-se como uma produção estável. 
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O TEXTO POÉTICO EM DIÁLOGO COM O UNIVERSO INFANTIL 
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Resumo: As palavras, por vezes, vestem-se de brincadeiras, rimas, insignificâncias... Em 

outros instantes, se escondem em metáforas, ritmos, enigmas, ou desabrocham em imagens, 

despertando novos sentidos. Na poesia, por exemplo, elas ganham intensidade, 

principalmente quando esse gênero volta- se à infância. Neste artigo, que integra a 

dissertação Educação pelo poético: a poesia na formação da criança, será analisado o texto 

“Velha história” (2005, p. 20), de Mario Quintana. O propósito é explorar os saberes e a 

vivência prazerosa que essa narrativa poética pode ofertar principalmente às crianças. A 

análise desse texto, extraído do livro Lili inventa o mundo (2005), ocorre à luz do 

pensamento de estudiosos da educação e da literatura, como Aguiar (2007), Bocheco (2002), 

Bordini (1986), Freire (1996), Paz (1982), Pound (1990) e Ramos (2005). A linha 

metodológica do processo de análise segue orientação de Candido (2008). Os estudos 

bibliográficos revelam o potencial da poesia e das imagens que ela proporciona ao educando 

e ao docente, numa perspectiva humanizadora. A força imagética dos poemas e os elementos 

que o caracterizam, como ilogismo, viés simbólico e musicalidade, dialogam e mobilizam a 

sala de aula e seu entorno, movendo conhecimentos e sensibilidades. Por isso, é oportuno 

que estejam em tais espaços e façam parte do cotidiano de estudantes e professores. A 

proposta de leitura desta investigação entende a arte, com ênfase à literatura, na perspectiva 

defendida por Candido (1995): de que deveria ser um direito de todos os cidadãos. Ligado 

ao Mestrado em Educação da Universidade de Caxias do Sul, este estudo sinaliza 

possibilidades de leitura da poesia na escola, estimulando educandos a explorarem mais a 

imaginação, a se conhecerem melhor e a descobrirem novos significados, a partir do 

convívio com o texto literário. 

Palavras-chave: Poesia. Criança. Educação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A poesia construída a partir da palavra tem a possibilidade de abrir espaços para outros 

elementos que ajudam a cativar o leitor e estimulá-lo a expandir a leitura à apreciação de mais 

pessoas, especialmente no contexto escolar. Rimas, musicalidade, ilogismo, imagens e enigmas 

são alguns dos recursos que levam o texto poético a mobilizar a atenção e os sentimentos de quem 

está lendo ou ouvindo, ainda mais se esse público é criança. 

No ambiente de escolarização, nem sempre a arte poética encontra os espaços necessários 

para ganhar a atenção que deveria. Entretanto, a escola, por ser uma das moradas da curiosidade, 

teria plenas condições de abrir mais e mais portas a esse gênero que acompanha a infância desde 

antes dos primeiros sussurros do bebê. Eis aí um dos desafios propostos neste artigo, que analisa 

o texto “Velha história” (2005, p. 20), de Mario Quintana. Este estudo integra a dissertação 

Educação pelo poético: a poesia na formação da criança. 

O objetivo aqui é explorar os saberes e a vivência prazerosa que “Velha história” pode 

ofertar principalmente ao leitor infantil, incentivando para que ela circule e seja partilhada nos 

ambientes de ensino e de aprendizagem. A análise dessa narrativa poética, extraída do livro Lili 

inventa o mundo (2005), ocorre à luz do pensamento de estudiosos da educação e da literatura, 

mailto:vaniajornal@yahoo.com.br
mailto:flaviaramospesquisa@gmail.com
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como Aguiar (2007), Bocheco (2002), Bordini (1986), Freire (1996), Paz (1982), Pound (1990) e 

Ramos (2005). Os procedimentos adotados por Candido (2008) na obra Na sala de aula: caderno 

de análise literária (2008) orientam metodologicamente para o processo analítico. A escolha do 

texto se deve ao fato de compor uma obra acessível à comunidade, tendo em vista que foi 

disponibilizada aos colégios públicos pelo Ministério da Educação, por meio do Programa 

Nacional Biblioteca da Escola (PNBE). 

A proposta de leitura desta investigação compreende a arte, com ênfase à literatura, na linha 

defendida por Candido (1995): como um direito humano. Ligado ao Mestrado em Educação da 

Universidade de Caxias do Sul, este estudo potencializa a leitura da poesia na escola como uma 

alternativa capaz de instigar a imaginação e o autoconhecimento infantil e também docente, por 

meio da maior convivência com o texto literário. 

“Que possibilidades de conhecimento a poesia pode propiciar à criança?” é a questão-

problema responsável por conduzir a reflexão em torno das potencialidades que “Velha história” 

oferece ao leitor. Desse modo, a investigação busca contribuir cientificamente para a pesquisa e 

a análise desse texto literário, visando à discussão sobre saberes que ele pode proporcionar a quem 

estiver lendo ou contemplando a leitura. 

A relevância científica se amplia na medida em que a análise a seguir ficará disponível a 

educadores, a instituições de ensino públicas ou privadas e a interessados em partilhar a 

linguagem simbólica. Assim, talvez, o espaço reservado para a arte nas escolas ganhe uma maior 

dimensão e consiga envolver mais e mais crianças, professores, pais, responsáveis e comunidade 

em geral no mundo de sensibilidade e de novos significados que o texto poético ajuda a criar. 

 

A POESIA E OS PRIMEIROS CONTATOS COM A CRIANÇA 

 

A palavra poesia vem do grego poiesis, que significa ação de fazer. Etimologicamente, 

segundo D´Onofrio (2006, p. 24), o vocábulo indica o ato de criar, o fazer artístico em qualquer 

forma de expressão. Passando do campo da produção para o da recepção e focando na literatura 

– essa “novidade que permanece novidade” (POUND, 1990, p. 33) –, a poesia parece acompanhar 

os humanos desde sua concepção. 

Antes mesmo de vir ao mundo, a criança, na maioria dos casos, recebe a entonação 

melódica da voz da mamãe e do papai que conversam com ela. Muitos pais cantam ou leem para 

os pequenos ainda enquanto eles estão na barriga materna. Eis um jeito poético de envolver o 

filho ou a filha num contexto de sensibilidade. São os primeiros contatos do infante com o 

universo da poesia, que carrega características capazes de atrair e humanizar quem a acolhe. Tal 

aproximação tende a seguir pelos momentos iniciais da vida e pelas demais fases, se for 

retroalimentada constantemente. 

Para ilustrar essa observação, Kirinus (1998) indica que a cantiga de ninar é o primeiro ato 

ou primeiro estágio da aprendizagem poética e da sensibilização diante da “palavra-som”. A 

autora observa o espaço entre a mãe e o seu bebê como um potencial do jogo sonoro porque 

propicia elementos melódicos da poesia: “A carga afetivo-emocional do rosto materno transita 

acompanhada de linguagem produzida esteticamente” (KIRINUS, 1998, p. 29). 

Ramos (2005, p. 140) percebe que o primeiro diálogo da criança com a literatura 

oral/popular acontece, geralmente, pela cantiga de ninar, em que o adulto canta para o bebê, 

mesmo que não leve em consideração o sentido do que entoa. A autora realça como relevantes 

nas cantigas a interação com o tecido melódico e seu acolhimento. 
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Ao lado do conforto/desconforto e das expectativas da criança, a poesia tende a provocar 

sensações positivas de prazer nas primeiras conexões com a mãe, que envolvem, por exemplo, a 

hora da amamentação. Nesse sentido, Kirinus defende o inatismo poético e, num pensamento 

semelhante ao de Andrade (apud Averbuck, 1984), constata, também, que a criança, antes de ir à 

escola, imita versos, brinca e joga com as palavras e com a intimidade. Isso, mesmo que o infante 

não saiba, leva-o a desenvolver interiormente a parte sonora e a gramática da poesia oral. Um 

segundo estágio do contato infantil com o poético seria o das cantigas de roda, como as 

tradicionais “Terezinha de Jesus” e “Ciranda, cirandinha”. 

Repetindo versos e imitando ações e sons, a criança alimenta elementos melódicos da 

poesia e encena o ritual mito-poético com toda a afetividade que provém desse seu jogo sonoro e 

gestual. Na sequência ou paralelamente, ganham intensidade os causos e as histórias orais ou 

escritas, algumas com vieses poéticos, outras nem tanto, narradas pelos pais, avós, familiares, 

amigos e primeiros professores. 

 

O POTENCIAL POÉTICO DE “VELHA HISTÓRIA” 

 

“Velha história”, texto definido para análise neste artigo e que tem como autor Mario 

Quintana (1906-1994), um dos mais renomados poetas gaúchos, surge como uma narrativa 

comovente e regada pela poesia das palavras e do sentimento humano. Nela, criança e adulto 

conseguem se enxergar e se emocionar ao mesmo tempo. Escrito no formato de narrativa poética, 

o texto é observado aqui, principalmente, pela capacidade de a poesia romper a lógica natural das 

palavras e se colocar como um conhecimento humanizador para as crianças, que são seres ávidos 

pelo novo, pelo diferente, pelo curioso. 

 

Velha história 

Era uma vez um homem que estava pescando, Maria. Até que apanhou um peixinho! Mas o 

peixinho era tão pequenininho e inocente, e tinha um azulado tão indescritível nas escamas, que o 

homem ficou com pena. E retirou cuidadosamente o anzol e pincelou com iodo a garganta do 

coitadinho. Depois guardou-o no bolso traseiro das calças, para que o animalzinho sarasse no 

quente. E desde então ficaram inseparáveis. Aonde o homem ia, o peixinho o acompanhava, a 

trote, que nem um cachorrinho. Pelas calçadas. Pelos elevadores. Pelos cafés. Como era tocante 

vê-los no “17”! - o homem, grave, de preto, com uma das mãos segurando a xícara de fumegante, 

com a outra lendo o jornal, com a outra fumando, com a outra cuidando o peixinho, enquanto este, 

silencioso e levemente melancólico, tomava laranjada por um canudinho especial... Ora, um dia o 

homem e o peixinho passeavam à margem do rio onde o segundo dos dois fora pescado. E eis que 

os olhos do primeiro se encheram de lágrimas. E disse o homem ao peixinho: “Não, não me assiste 

o direito de te guardar comigo. Por que roubar-te por mais tempo ao carinho do teu pai, da tua 

mãe, dos teus irmãozinhos, da tua tia solteira? Não, não e não! Volta para o seio da tua família. E 

viva eu cá na terra sempre triste!...” 

Dito isto, verteu copioso pranto e, desviando o rosto, atirou o peixinho n’água. E a água fez um 

redemoinho, que foi depois serenando, serenando... até que o peixinho morreu afogado... 

(QUINTANA, 2005, p. 20). 

 

Nessa produção textual, Quintana adiciona mais um item às suas construções poéticas, a 

expressão do contador de história: “Era uma vez um homem que estava pescando, Maria. Até que 

pegou um peixinho! [...]”. A presença do narrador é um recurso que colabora para a aproximação 

entre escritor e leitor. É na relação com o outro que as palavras escritas ganham vivacidade. 

Embora a fruição dependa da bagagem de cada leitor, nos primeiros passos da vida, tornam-se 

saudáveis um processo de ensino e uma boa mediação de leitura. 

No caso da poesia, é necessário que o leitor seja ainda mais perspicaz e desenvolto para 

estabelecer certa entrega (sintonia ou divergência) com o lido e com aquilo que é capaz de 
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sedimentar em termos de conhecimento a partir do texto. Certas características da poesia mais 

dirigida às crianças respondem a uma relação angustiada e até tensa do adulto com o mundo social 

em que vive. É um pouco essa situação que “Velha história” revela. 

O eu-lírico recupera o “Era uma vez”, expressão que denota temporalidade imprecisa, usada 

tradicionalmente nos contos de fadas. Mistura poesia e prosa e abre espaços, por exemplo, para 

reflexões mais psicológicas. Psicanalista e pesquisador das narrativas feéricas, Bettelheim (1980, 

p. 15) destaca que o conto indica à criança formas de conviver e lidar, simbolicamente, com 

problemas existenciais e pessoais, com dificuldades de comportamento ou com reações adversas 

ao seu modo de ver o mundo e tudo o mais que a rodeia. 

O texto poético, entretanto, não cria histórias fechadas (começo-meio- fim) como fazem 

boa parte das narrativas tradicionais ou os clássicos em forma de contos de fadas. A poesia é uma 

tecitura não linear que convida o leitor a brincar de maneira aparentemente desordenada com 

palavras, significados, imagens e sons. Em seu interior, porém, a poesia dispõe de uma ordem 

estabelecida por quem a construiu e que se impõe inerentemente no instante da leitura. 

Aspectos ligados a tempo, espaço e tamanho estão presentes na “Velha história”. Em 

terceira pessoa, o texto desliza suas palavras e pontua diferentes momentos. Além do tradicional 

“Era uma vez”, o eu-poético
 
utiliza “até que”, “depois’, “desde então” e “um dia” para explicitar 

as passagens temporais que transcorrem na narrativa poética, reportando a uma história que pode 

ocorrer a qualquer tempo, hora ou lugar. 

Paz (1982, p. 227), contudo, explica que o tempo poético é o agora, é o instante em que se 

vive. E esse instante “é ungido com uma luz especial: foi consagrado pela poesia, no melhor 

sentido da palavra consagração” (1982, p. 227). Por conta disso, a história é entendida como o 

berço em que a poesia nasce e renasce. Essa condição já é um bom argumento para tal texto ser 

levado até a criança da atualidade e trabalhado em sala de aula. Recordando as produções 

homéricas, Paz especifica que a temporalidade poética é sempre o tempo atual. O que Homero 

conta em seus textos, esclarece o autor, não é um passado com data, nem mesmo é um passado, 

mas sim uma categoria temporal que flutua sobre o tempo. 

Além da atemporalidade, há uma variação de espaços por onde o conflito de a “Velha 

história” perpassa. Algumas expressões acentuam essas mudanças de locais: “estava pescando”; 

“Aonde o homem ia, o peixinho o acompanhava, a trote, que nem um cachorrinho. Pelas calçadas. 

Pelos elevadores. Pelos cafés. Como era tocante vê-los no ‘17’!”; “Ora, um dia o homem e o 

peixinho passeavam à margem do rio”. A observação sobre esses espaços enriquece as reflexões 

da criança e oferece a ela uma noção das diferentes dimensões em que está inserida. A percepção 

do universo global, ou seja, sob seus vários aspectos, repercute com persistência diante do 

conhecimento poético do ser humano, especialmente do público infantil. 

O eu-poético sublinha em vários momentos a dimensão do tamanho dos personagens, 

utilizando-se do diminutivo. Pelo menos 14 vezes palavras são usadas, ao longo do texto, como 

adjetivos que identificam pequenez. Eis alguns: “peixinho”, “pequenininho”, “animalzinho”, 

“cachorrinho”, “canudinho”, “irmãozinhos”. Mas esse recurso não soa de forma depreciativa ou 

como algo que tenta forçar uma aproximação com a criança. Pelo contrário, é usado de maneira 

afetuosa, que acaba fluindo com naturalidade. 

Nesta velha e, ao mesmo tempo, atual história, o ilogismo aparece. É ele que grita e 

responde pelo principal fascínio do texto, instigando o leitor a notar que as reflexões poéticas 

podem fugir do que a lógica tradicional estabelece. A partir daí, a infância talvez possa se 

desnudar ao leitor com maior autenticidade. Ao descrever que “[...] o homem ficou com pena. E 

retirou cuidadosamente o anzol e pincelou com iodo a garganta do coitadinho. Depois guardou-o 

no bolso traseiro das calças, para que o animalzinho sarasse no quente”, o eu-poético se esforça 
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para recuperar a vida do peixinho que, pela circunstância já deveria estar morto, porém, 

poeticamente, não estava. Ao mesmo tempo, causa certa perplexidade o fato de o homem colocar 

o animalzinho no bolso da calça, levando à leitura de que esse ato, em vez de sufocá-lo, iria 

aquecê-lo. 

Candido (2008) ressalta que o efeito de surpresa é um dos fatores de constituição da 

linguagem poética. O autor explica que esse efeito indica a ocorrência de algo que o leitor não 

esperava e que o coloca num “outro país da sensibilidade e do conhecimento. País onde ele se 

sente pronto para aceitar uma realidade nova” (2008, p. 82-83). Candido salienta que tanto a 

surpresa como a tensão resultam da linguagem figurada, que é característica do discurso literário, 

em especial do poético, pois ultrapassa as camadas superficiais de leitura. 

O homem (pescador) arrepende-se da própria ação e recorre ao remédio (“pincelou com 

iodo a garganta do coitadinho”), para repor ou consertar seu ato. Mas a atitude soa como ilógica. 

O arrependimento não se justifica e a chance de um peixe sobreviver fora da água é nula, mas, na 

poesia mais voltada à criança, as duas situações se colocam como aceitáveis. A mesma 

aceitabilidade ocorre, porém com certo estranhamento em relação ao desfecho do texto, quando 

decreta a morte do peixinho: “[...] atirou o peixinho n’água. E a água fez um redemoinho, que foi 

depois serenando, serenando... até que o peixinho morreu afogado”. Essa situação é tão absurda 

e ilógica como a chance do peixe viver fora d’ água, em companhia constante do ser humano. 

É o olhar da sensibilidade e o poder imagético que imperam no campo do que 

aparentemente pode ser entendido como impossível ou ser visto com algo completamente fora do 

comum. A poesia se insere no âmbito dos vários significados (polissemia). Mesmo na sua 

variação, eles são colocados ou organizados no texto, obedecendo a uma harmonia interna. Assim, 

atinge, ancora e encena muito do que também está para além do mundo real, muito do que está 

no âmbito da racionalidade sensível. 

A polissemia se mostra presente em várias situações no texto em análise. Explorando os 

significados de algumas palavras, o eu-lírico amplia os espaços para a imagética se alastrar. 

Observa-se o verbo “serenar”. Ele é comumente usado em sua condição de adjetivo, para 

qualificar o estado de uma pessoa ou mesmo do clima. Em “Velha história”, sua função é destinada 

a caracterizar a condição em que fica a água, após certo movimento (E a água fez um redemoinho, 

que foi depois serenando, serenando...). Tem-se, enquanto figura de pensamento, a personificação 

de um elemento da natureza e uma alternativa que entrega ao leitor uma imagem gostosa de ser 

composta a olhos fechados, embora no contexto da história ela encerre uma triste cena. 

O redemoinho que se vê em forma de círculos na água quando essa recebe um corpo 

vai se dissipandoaospoucos, comose morresse calmamente, como se fosse consumido da mesma 

forma que o peixinho acaba por afastar-se de seu amigo. A linguagem cria um emaranhado de 

imagens e sensações que se misturam em torno de um fim e que podem ser exploradas no ensino, 

pensando a constituição do sujeito e sua convivência em sociedade. Para o infante desenvolver-se 

de forma saudável e para ele próprio ter noções de seus limites, precisa dessa experimentação 

que permeia a realidade e o mundo da fantasia, o qual passeia pelo que não é racional. Pela 

imaginação, a criança concebe uma alma àquilo que é, por exemplo, matéria morta. Para os 

pequenos, a surpresa de ver um peixe sendo colocado no bolso da roupa de uma pessoa é 

suavizada pela capacidade que eles têm de estabelecer um relacionamento animista com o que 

não é da ordem dos humanos. A criança fala com objetos, animais, seres invisíveis e criados por 

sua própria fantasia, por seu próprio imaginário. Também cria cenas, questionamentos e 

ambientações que, muitas vezes, só na sua imaginação tornam-se vivos ou possíveis. Esses seres 

dialogam com os pequenos. E a poesia infantil encontra uma voz ressoante em meio a esse 

universo. 
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No texto em análise, outro ponto ilustrativo que nutre a razão de ser do ilogismo é conferido 

no instante em que o peixinho se recupera e passa a ter uma vida em comunhão com o homem 

(pescador): “[...] o homem, grave, de preto, com uma das mãos segurando a xícara de fumegante, 

com a outra lendo o jornal, com a outra fumando, com a outra cuidando o peixinho, enquanto 

este, silencioso e levemente melancólico, tomava laranjada por um canudinho especial...”. 

Bocheco (2002, p. 37) resume os motivos de uma possível compreensão do leitor mirim 

em relação a essa passagem. Segundo a autora, na infância, a relação com a linguagem e a imagem 

das coisas ganha potencialidade pelo processo de animismo, que acaba anulando as distinções 

entre os seres que têm vida e os que são inanimados. Todos podem ser vistos ou conviver num 

mesmo recanto. Os resultados dessa aproximação quando transportados para a página de um livro 

ou para a escritura de um poema geralmente são considerados fora da ordem natural das coisas. 

Todavia, esse processo torna- se uma das formas de tocar nos sentimentos da criança, provocando 

suas emoções pela arte. 

Palavras, sons, cores e outros materiais vivem uma transmutação ao penetrar no ambiente 

poético. O entendimento não se limita ao que a palavra ou objeto literalmente significam ou 

anseiam expressar. Na explicação de Paz (1982, p. 26), eles “encarnam algo que os transcende e 

ultrapassa”. Sem deixar pelo caminho sua essência, palavras, objetos, sons, cores, entre outros, 

passam a atuar num texto poético como “pontes que nos levam a outra margem, portas que se 

abrem para outro mundo de significados impossíveis de serem ditos pela mera linguagem” (PAZ, 

1982, p. 26). 

Além de ser o que é, frisa o teórico, a palavra se torna na poesia algo chamado imagem. 

Novamente, no texto de Quintana em análise, tem-se a imagem poética demarcando espaço no 

território do que parece ser, à primeira vista, uma impossibilidade. A simples menção ao azulado 

indescritível que colore as escamas do peixinho provoca uma ação imagética de parte do leitor, o 

qual busca informações em suas lembranças, refletindo e também emitindo considerações e 

possibilidades de resposta. 

O poeta, segundo Paz, é um artista criador de imagens. Não raras vezes essas imagens são 

pensadas por meio de um processo artesanal e articuladas minuciosamente. No caso quintaniano, 

falando em específico de “Velha história”, são imagens que parecem fugir de qualquer condição 

real, mas capazes de seduzir através do inusitado, do curioso. O absurdo manifesta-se de modo 

mais acentuado ainda na parte em que o texto oferece ao leitor- criança a chance de convivência 

entre o ser humano e o peixe aqui na terra: “Aonde o homem ia, o peixinho o acompanhava, a 

trote, que nem um cachorrinho. Pelas calçadas. Pelos elevadores. Pelos cafés [...]”. 

O autor propõe, inclusive, uma vida social tranquila entre os dois e em meio à própria 

comunidade em que o homem está inserido. O sensível justifica esse contato utópico entre 

homem e animal de habitat distinto, pois o emocional tende a falar mais alto nessa relação. 

A emoção que a poesia desperta no leitor auxilia o autor na edificação do texto literário. 

Vera Teixeira de Aguiar (2007, p. 29) destaca que na literatura ocorre uma espécie de acordo entre 

quem produz e quem lê. Nesse pacto, o leitor encara as regras do jogo literário vivendo o poema 

ou a narrativa como se o contexto apresentado fosse verdadeiro. É um passeio em que o leitor não 

se solta do chão, não sai da realidade, embora a fantasia procura voltar-se à sedução e à magia de 

mundos distintos: “[...] o melhor é que ele embarca na ficção sem perder a noção de realidade, 

isto é, fica na corda bamba, entre a fantasia e a realidade e daí retira seu prazer de ler” (AGUIAR, 

2007, p. 29). 

A imaginação infantil ajuda a captar a ternura que o homem e o peixe passaram a sentir um 

pelo outro, unidos pelas palavras do escritor. Gritti (2008) chama os poetas de bruxos e afirma 

que eles, ao lidar com a fantasia e o devaneio, ensinam o leitor que não há nada a perder pelo 
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caminho e não há nada que não se possa sentir ou imaginar. Na condição de receptor, o também 

poeta enuncia que, na leitura da poesia, 

 

somos levados para longe do real porque queremos algo melhor. Flutuamos. Sonhamos. Viajamos. 

Somos ameaçados pelo feitiço. Talvez pela loucura. Tenham cuidado com a poesia: Ela faz bem, 

é necessária e nos torna mais humanos (GRITTI, 2008, p. 19). 

 

Bordini (1986, p. 35) reforça e pontua a incomplitude do universo imaginário como um 

recurso que a poesia apresenta para a criança se inserir ou acrescentar suas ideias no texto. É o 

espaço aberto para o leitor adicionar suas experiências e sua bagagem de vida e estabelecer as 

relações e reflexões que aflorarem a partir daí. Afinal, os textos requerem uma entrega crítica, 

analítica e “crescentemente curiosa” de parte de quem o lê, salienta Freire (1996, p. 20). Numa 

perspectiva escolar, vale mencionar a necessidade do respeito à recepção poética, ou seja, do 

respeito às diferentes fruições e interpretações expressas pelos alunos. 

O instante em que o texto ressalta: “Como era tocante vê-los no “17”! - o homem, grave, 

de preto, com uma das mãos segurando a xícara de fumegante, com a outra lendo o jornal, com 

a outra fumando, com a outra cuidando o peixinho...” traz à narrativa uma dinâmica explorada 

nos desenhos animados. A multiplicação das mãos se coloca como algo quase que impossível à 

estrutura humana, exceto na ficção. Embora estranho, surge a possibilidade de vida e de 

comunhão de hábitos entre ambos num mesmo meio. Tudo interligado pela imagem poética. 

O espírito humanitário, no contexto da linguagem, leva as pessoas a tomarem certas 

decisões não esperadas. Na poesia, como já foi possível perceber, o inusitado pode surgir a cada 

instante, a cada palavra ou imagem que aflora do texto. “Velha história” toca o leitor quando o 

homem diz ao peixinho: “‘Não, não me assiste o direito de te guardar comigo. Por que roubar- te 

por mais tempo ao carinho do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãozinhos, da tua tia solteira? Não, 

não e não! Volta para o seio da tua família. E viva eu cá na terra sempre triste!...’”. 

Novamente, o ser humano arrepende-se de seu ato e tenta reverter uma condição criada por 

ele próprio. Esse trecho em análise expõe a não possibilidade de reação por parte do animalzinho. 

Depois de uma interrogação direcionada ao peixinho, o eu-lírico insere duas orações com 

exclamações intercaladas e encerra a chance de uma possível resistência do animal-amigo, 

imobilizando-o no instante em que o joga à água. Ao frisar: “‘[...] Não, não e não! Volta para o 

seio da tua família. E viva eu cá na terra sempre triste!...’”, o eu-lírico se coloca imperativo e até 

certo ponto fatalista e desanimador diante de uma iminente separação. Mas, se, neste instante, na 

água, uma vida pode findar, como sugere o texto poético aqui apreciado, na terra ou em outros 

pontos dessa mesma água, outras vidas prosseguem em constante ebulição. 

 

CONCLUSÃO 

 

A leitura de “Velha história” oferece muitos saberes aos educandos, a começar pelo 

universo de sensibilidade e de questionamentos que articula. Essa narrativa poética, escrita por 

Mario Quintana e colocada disponível às crianças e aos docentes das escolas públicas brasileiras 

neste início do século XXI, ultrapassa a perspectiva de um entendimento fechado e estanque. É 

uma poesia que abre um leque de possibilidades de conhecimento e sentimentos, semelhante ao 

que faz um peixe quando escapa dos dedos do homem/mulher (pescador ou pescadora) no instante 

em que o anzol não isca direito. Para onde será que o bichinho foi? Retornou para qual recanto 

do mar? Tinha família? Será que morreu ou sobreviveu? 
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À criança, tal poesia pode se transformar em um reino de imagens e interrogações, pois, ao 

levantar uma provável separação sob o pretexto da devolução de um animal à natureza, estampa 

a dor que o ato pode gerar. Nesse aspecto, surge a ironia do autor, revelando que boas intenções 

podem se tornar motivo de morte, de afastamento. Ao mesmo tempo, lança ao leitor a ideia de 

que situações semelhantes podem ocorrer a qualquer hora e pessoa. Basta estar vivo, basta ser 

humano. 

Nesse sentido, quando bem orientado pelo professor, a tendência é de o público infantil 

deixar-se se entregar à magia das palavras dispostas na narrativa poética. Do contrário, se adotar 

uma postura demasiadamente realista e adulta, poderá tirar o brilho do texto e pensá-lo apenas 

como mais uma história de homem (pescador), quando, na verdade, é um rico mar poético 

disponível e aberto para as crianças pescarem novas realidades ou ilusões. 

Sob a ótica de abrir horizontes para o conhecimento que emana do texto literário, tem-se o 

caráter simbólico, o qual anda lado a lado com a emoção na poesia. E emoção é ingrediente que 

acompanha o cotidiano das crianças. Em “Velha história”, a emoção surge a partir do encontro de 

dois personagens de mundos diferentes (um homem e um peixe), de linguagens e ambientes de 

vida distintos. O ilogismo prevalece e o eu-poético, transvestido de uma espécie de 

narrador/contador de histórias, explora e apresenta ao leitor-criança as dicotomias da urbanidade 

paralelamente à natureza. 

Ao observar um dado trecho de “Velha história”, o qual diz que “[...] Aonde o homem ia, 

o peixinho o acompanhava, a trote, que nem um cachorrinho”, o educando recebe uma outra 

dimensão textual, a simbólica. Essa dimensão, por vezes, não consegue ser atentamente refletida 

pelos pequenos aprendizes porque o texto carrega nas suas dobras de leitura outros sentidos para 

além do dito. Talvez o eu-poético utilizou-se dessa imagem do peixinho seguindo seu novo amigo 

para oferecer outra representação ou expressar uma relação que tenha um aporte mais subjetivo, 

que explora a dependência das pessoas e dos demais seres. 

O simbólico também se aproxima da natureza. Nos poemas infantis, essa proximidade é 

mais visível ainda. A natureza presente em “Velha história”, por exemplo, é a natureza para a 

qual o educando está sempre atento e para a qual as escolas se dirigem das mais diferentes 

maneiras, com seus projetos pedagógicos e trabalhos educativos. 

O texto refere-se a um peixinho pescado à margem de um rio, a um peixinho que 

acompanha o homem como se fosse um cachorrinho porque o segue a trote. Aqui, sublinha-se a 

presença evidente da natureza, mas a poesia não se restringe ao que está apresentado. Ela vai 

além, possibilitando ao leitor produção própria e intransferível de imagens. E elas nascem numa 

interlocução ou numa relação de animosidade com o texto que avança a simples plástica narrativa 

rumo à leitura de profundidade. 

Observa-se que “Velha história” é um texto que pode auxiliar crianças e adultos do ponto 

de vista da humanização. Ele dialoga com o universo infantil e sinaliza algumas possibilidades de 

leitura da poesia na escola (outras tantas poderão surgir a contar de novos estudos), instigando 

educandos a explorarem a imaginação, a se conhecerem melhor e a descobrirem novos 

significados, a partir do convívio com a arte. Uma convivência que deveria ser permanentemente 

estimulada e mediada por docentes e instituições de ensino. 
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CINDERELA: MITO E REALIDADE NA FICÇÃO DE ALENCAR  

 

Vera Lucia Albuquerque de Moraes (UFC)  

 

Acendia duas velas transparentes e colocava-as a um e outro lado da almofada de veludo 

escarlate, sobre uma mesinha de charão, embutida de madrepérolas. Tirava de um elegante cofre 

de platina a mimosa botina e com respeitosa delicadeza deitava-a sobre a almofada, de modo que 

se visse, perfeitamente, a graciosa forma do pé que habitara.  

Do ponto de vista antropológico, a narrativa é uma dimensão fundamental da linguagem 

do homem, pois assegura funções indispensáveis à sociedade humana. Funções cosmogônicas, 

institucionais e criativas incitam os membros da sociedade a prosseguir projetos novos que 

impeçam a estagnação, sendo essa função inovadora particularmente notória nos mitos 

transmitidos por ocasião dos ritos de iniciação destinados a assegurar a renovação dos povos de 

uma determinada sociedade e/ou cultura.  

 A narrativa mítica possui uma lógica interna para todos quantos pertencem à sociedade 

em que ela serve de palavra legitimamente indiscutível e entre a Narrativa e a História há uma 

mútua implicação, pois a narrativa não só dá sentido à história, como produz a historicidade, 

inventando a trama que encadeia os acontecimentos.  

 Os contos populares encantam na medida em que neles projetamos arquétipos profundos 

que a narrativa conta sob o pré-texto duma escrita fatual. É aqui que o não- dito de uma narrativa 

assume certa importância fundamental. O russo Wladimir Propp, ao codificar as funções 

constantes do enredo de uma obra, ofereceu-nos de fato uma metodologia importante para a 

abordagem sistemática dos arquétipos culturais.  

Estudando os contos maravilhosos, encontrou valores constantes e valores variáveis. O que 

muda de uma narrativa para outra são os nomes e os atributos das personagens, o que não muda 

são as suas ações. Entendemos que o conto empresta muitas vezes as mesmas ações a personagens 

diferentes. E isso nos permite estudá-los a partir dessas ações. 

Teremos que determinar em que medida elas representam efetivamente os valores 

constantes, repetidos, do conto. Todos os outros problemas dependerão da resposta a essa primeira 

pergunta: quantas ações há no conto? Deve-se ter em conta o significado que possui uma 

determinada ação no desenrolar da intriga. Vladimir Propp, no livro A Morfologia do Conto 

(1983), esclarece para o leitor o que ele entende por “função”: “Por função, entendemos a ação 

de uma personagem, definida do ponto de vista de seu significado no desenrolar da intriga”. (p. 

60). Na maior parte dos casos, a função será designada por um substantivo exprimindo a ação 

(interdição, interrogação, fuga, etc). 

Sobre a estrutura da narrativa fantástica, Propp esclarece que o número das funções do 

conto maravilhoso é limitado e acrescenta que a ordem dos acontecimentos não deve ser violada 

para que a narração não perca o sentido: “a ordem dos acontecimentos tem as suas leis, e a 

narrativa literária tem leis semelhantes. O roubo não pode ser feito antes da porta ser arrombada”. 

(p.61) 

No que diz respeito ao agrupamento, nem todos os contos representam todas as funções. 

Mas isso não modifica em nada a lei de sua sucessão. A ausência de certas funções não modifica 

a disposição das outras. E o autor desse estudo chega à conclusão que todos os contos 

maravilhosos pertencem ao mesmo tipo, no que diz respeito à questão da estrutura. 
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Ana Maria Machado, na apresentação do livro Contos de Fadas (2010), considera que há 

certas características que cercam os contos de fadas e os distinguem de outros gêneros literários. 

Por exemplo, sua universalidade e sua vizinhança com a infância de que decorre uma aguçada 

carga afetiva. Falar em contos de fadas é evocar histórias para crianças, lembranças domésticas, 

ambiente familiar. Equivale, também, a uma filiação ao maravilhoso, em que tudo é possível 

acontecer. 

Os contos de fada têm profunda relação com a cultura oral, com os contos populares, de 

uma tradição anônima e coletiva, transmitidos de geração a geração e transportados de país a país. 

Muitos foram contados e reelaborados, reproduzidos em novas traduções, adaptações cheias de 

intenções de corrigir as matrizes populares. Por isso, o próprio conceito de “versão original” é 

difícil de precisar. Outros foram recolhidos do folclore e recontados de uma forma tão adequada 

e que teve tanto êxito que se converteram em matrizes, espalhando-se pelo mundo. Os linguistas 

e folcloristas, na esteira do russo Vladimir Propp, debruçaram-se sobre a forma de estruturar esses 

relatos, examinando um repertório básico comum a todos os contos populares. 

Ana Maria Machado acrescenta que o historiador José Murilo de Carvalho, em Histórias 

que Cecília contava, confirmou o que as Histórias de Tia Nastácia (de Monteiro Lobato) ou as 

Histórias da Velha Totônia (de José Lins do Rego) sugeriam: que o repertório de contos 

maravilhosos narrados por escravos e seus descendentes em fazendas do século XIX e início do 

século XX era europeu, filtrado pela linguagem e habilidade narrativa africana – um importante 

capítulo de nossa formação cultural. A Psicanálise deu uma enorme contribuição a esse debate 

por meio de Jung e seus seguidores, trazendo o conceito de arquétipo como estrutura do 

inconsciente coletivo. 

Charles Perrault (1628-1703), escritor e advogado francês, funcionário do governo Louis 

XIV, tinha uma maneira peculiar de narrar que agradava tanto crianças como adultos, mesclando 

conflitos familiares e fantasia com apartes maliciosos e comentários sofisticados. Seus contos 

incluem Cinderela, Pele de Asno, O gato de Botas, O Pequeno Polegar, Chapeuzinho Vermelho e 

Barba Azul. 

Nesse trabalho, vamos nos deter nas relações intertextuais entre o conto de fadas Cinderela 

e o romance do escritor romântico José de Alencar A Pata da Gazela, investigando as 

possibilidades de ressignificação das características míticas do texto matriz, enquanto obra lida e 

atualizada por numerosos leitores críticos, ao correr dos anos. 

Cinderela era filha de um fidalgo que, em segundas núpcias, casou-se com uma mulher 

soberba e orgulhosa. Suas duas filhas, além de muito egoístas, não apresentavam beleza ou 

virtudes que pudessem atrair a atenção dos rapazes da corte. Por isso, não toleravam a beleza e as 

boas qualidades de Cinderela, encarregando-a dos serviços mais grosseiros da casa. Cinderela 

dormia no sótão, enquanto as irmãs ocupavam quartos atapetados, com belas camas e espelhos 

onde se admiravam da cabeça aos pés. A menina não ousava se queixar ao pai, porque era sua 

madrasta quem dava as ordens na casa. Cinderela se metia num canto junto à lareira e se sentava 

no meio das cinzas – por isso passaram a chamá-la de Gata Borralheira. 

Um dia, o filho do rei organizou um baile porque queria conhecer as moças do seu reino. 

As famílias importantes foram convidadas e, naturalmente, a madrasta e as irmãs de Cinderela 

foram contempladas com o convite. À Cinderela coube a tarefa de passar e engomar as 

vestimentas escolhidas pelas moças. Muito bondosa, ainda se ofereceu para arrumá-las e penteá-

las, embora, bem no íntimo, estivesse magoada com a má sorte que o destino lhe reservara. 

As irmãs mandaram chamar o melhor cabelereiro das redondezas, para levantar-lhes os 

cabelos em duas torres de caracóis, ficaram quase dois dias sem comer, apertaram-se em corpetes 

para afinar a silhueta, tal o alvoroço provocado pela situação. Cinderela, muito triste, começou a 
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chorar e chegou mesmo a soluçar, momento em que sua madrinha, que era uma fada, veio em seu 

socorro. 

A fada madrinha com sua varinha de condão realizou uma grande transformação em 

Cinderela, com a ajuda dos bichinhos que compartilhavam o mesmo espaço em que vivia a Gata 

Borralheira. Providenciou-lhe um lindo traje de brocado em ouro e prata, incrustado de pedrarias, 

presenteando-a com deslumbrante carruagem dourada. Um par de sapatinhos de cristal, os mais 

lindos do mundo, adornaram os pezinhos da moça. Partiu para o palácio do príncipe, recebendo 

importante ordem: não poderia ficar no baile além da meia-noite, quando o encanto se quebraria 

e tudo voltaria a ser como antes. 

O filho do rei, a quem foram avisar que acabara de chegar uma princesa que ninguém 

conhecia, correu para recebê-la, deu-lhe a mão, quando ela desceu da carruagem, conduzindo-a 

ao salão, onde estavam os convidados. Todos logo se renderam à beleza da moça e ela dançou 

com tanta graça que cada vez mais a admiravam. Quando ouviu as badaladas da meia-noite, 

Cinderela levantou-se e fugiu do lugar, célere como uma corça, deixando cair um dos sapatinhos 

de cristal, que o príncipe apanhou e guardou com todo cuidado. 

Poucos dias depois, ele mandou anunciar, ao som de trompas, que se casaria com a moça 

cujo pé coubesse exatamente no sapatinho. O incomparavelmente minúsculo tamanho do pé 

sempre foi compreendido, desde a mais remota antiguidade, como um sinal de virtude, distinção 

e beleza extraordinárias – quanto menor o pé, mais virtuosa seria a moça, da mesma forma como 

o sapatinho, feito de material precioso, diz bem respeito à vitória da heroína degradada e 

rebaixada, que atravessou duras provas para ser finalmente reconhecida por suas virtudes, no 

desfecho da narrativa. Essa história se refere a um necessário ritual de amadurecimento, em que 

a protagonista, enfim, estará apta a viver uma nova etapa de vida. Esse ritual de passagem fará 

com que a moça retorne à sua condição de heroína exemplar, no contexto do conto maravilhoso, 

instante em que será glorificada por suas vitórias diante dos obstáculos ultrapassados. 
Quais os pontos de contato entre esse conto de fadas e o livro A Pata da Gazela de José de 

Alencar? O mais visível é o sapatinho (ou uma botina como é descrita no livro), visto, no conto, 

como um instrumento mágico, pois apenas caberá no pé de sua dona. O narrador assim o descreve: 

“Era uma botina, já o sabemos, mas que botina! Um primor de pelica e seda, a concha mimosa de 

uma pérola....em uma palavra, a botina desabrochada em flor, sob a inspiração de algum artista 

ignoto...” (p. 18). O precioso objeto havia caído de uma carruagem (uma “vitória” como é referida 

no livro) e encantou Horácio de Almeida, o “leão da corte”, sedutor rapaz que habitualmente 

atravessava a Rua do Ouvidor, a passarela da moda e das lojas sofisticadas daqueles tempos, em 

busca de alguma novidade mundana que povoasse sua imaginação já saturada da rotina daquela 

pequena corte do Império: “o que seduzia o nosso leão eram, sobretudo, os debuxos suaves, as 

ondulações voluptuosas que tinham deixado na pelica os contornos do pezinho desconhecido” (p. 

18). De repente, perpassa na alma dessa personagem, um pensamento que a faz estremecer: a 

botina, tão pequena como a palma de sua mão, deveria ser de uma menina, pois seu tamanho era 

minúsculo: número vinte e nove. Apalpou e sondou o sapato várias vezes e, depois de um exame 

profundo e minucioso, chegou à conclusão que o precioso objeto certamente pertencia ao 

feiticeiro pezinho de uma mulher. E concluiu: “Hei de possui- lo”.(21). 

Sendo o ponto de apoio do corpo na caminhada, o pé, antes de tudo, é considerado um 

símbolo de consolidação, uma expressão da noção de poder, de chefia, de realeza. Mas ele 

implica, também, a noção de origem: símbolo do poder, mas também de partida e de chegada, ele 

se aproxima do simbolismo da chave, ela própria expressão da noção de comando. O homem se 

pôs a admirar e adorar os pés pequenos, fazendo deles um fetiche de amor: segundo Freud e Yung, 

o pé teria, também, uma significação fálica e o calçado seria um símbolo feminino – cabe ao pé 

adaptar-se a ele. A preferência erótica pelo pé obedece a essa estruturação da feminilidade: entram 
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em jogo elementos que estão ligados à fixação, na experiência vivida do sujeito, de certos eventos 

infantis, que persistiram na atividade psíquica inconsciente. O pé seria, também, um símbolo da 

força da alma, no sentido de ser ele o suporte da posição vertical, característica do homem. Toda 

deformação do pé revela uma fraqueza da alma. (CHEVALIER e GHEERBTANT,2009). 

José de Alencar vai delineando a personalidade do sedutor Horácio: “Poucos homens 

conheciam como Horácio o coração da mulher, porque bem raros o teriam estudado com tanta 

assiduidade. O mais sábio professor ficaria estupefato da lucidez admirável, com que o leão 

costumava ler nesse caos da paixão, que a anatomia chamou coração de mulher” (p. 23). Mas o 

impecável Alencar, que exigia de seus protagonistas honra e correção de caráter acima de tudo, 

considera, na voz do narrador do romance: “Mas o que sentia Horácio era apenas o culto da forma, 

o fanatismo do prazer. O amor, o verdadeiro amor consiste na possessão mútua de duas almas; e 

essa, pode o homem iludir-se alguma vez, mas quando se realiza, é indissolúvel”. (p. 25). 

O escritor trata o tema com ironia, transfigurando o enredo do conto de fadas, pois no texto 

de A Pata da Gazela, temos duas pretendentes ao papel de Cinderela e dois pretendentes à 

condição do amado príncipe. Naquela vitória, viajavam duas mocinhas: Amélia e Laura – lindas, 

como manda o figurino romântico, mas cada uma com graves problemas com relação ao “mimoso 

pezinho”: Amélia: esguia, alva e alta, de anelados cabelos castanhos, de porte elegantemente 

deslumbrante, tinha vergonha de seus pezinhos de criança, número 29. Laura: loura, mais baixa 

e, segundo o autor, talvez mais bonita, tinha os pés enormes e disformes, uns aleijões. Ambas 

confiavam no comprimento das saias que se arrastavam pelo chão, não permitindo a menor 

visibilidade dos pés e das pernas, o que seria uma absoluta profanação. As moças começaram a 

suspeitar das intenções de Horácio, que, insistentemente, procurava vislumbrar um pequeno sinal 

que pusesse fim ao tormento e agonia de sua busca, ao olhar sempre para baixo, investigando as 

saias das moças. 

E o segundo pretendente? Tratava-se de Leopoldo, um moço que ficou vivamente 

impressionado com a beleza de Amélia, logo que a viu passar na carruagem. Não era bonito, mas 

tinha olhos profundos e acreditava que o verdadeiro amor era o da afinidade de almas, que 

ultrapassa a matéria, transcendendo-a em direção à eternidade. Estamos em pleno domínio do 

chamado “amor romântico” quando o sublime sentimento aparece logo à primeiro vista em que o 

casal se encontra e estabelece um pacto de eternidade, como podemos verificar nos romances 

alencarianos. Mas Amélia não teve boa impressão de Leopoldo, que a olhava insistentemente na 

Rua do Ouvidor e nos saraus em que se encontravam. Não era alegre, nem esfuziante, nem 

sedutor. Era um rapaz muito sério e um pouco calado, embora muito correto – enfim, o reverso 

de Horácio. 

A plasticidade com que José de Alencar compõe seus textos, caracterizando, 

minuciosamente, suas personagens, com detalhes de formas e cores, estende-se ao manejo 

descritivo das toaletes das belas damas, combinação dos tecidos usados na composição das lindas 

vestes, chegando ao extremo de visualizar pormenores de penteados e ornamentos que coroavam 

suas lindas cabeças: 

 

O talhe esbelto da moça desenhava-se através da nívea transparência de um lindo vestido de tarlatana 

com laivos escarlates. Coroava-lhe a fronte o diadema de suas belas tranças, donde resvalavam dois 

cachos soberbos, que brincavam sobre o colo. (p. 31) 

 

Frequentemente as moças esperavam, na carruagem parada na Rua do Ouvidor, enquanto 

um lacaio de confiança trazia a encomenda esperada, da oficina de conhecido sapateiro. Cada um 

dos pretendentes, em momentos diferentes, o seguiu, descobrindo, por fim, o segredo que tanto 

perturbava as moças. Como o pezinho pequenino era sinônimo de virtude foi logo apreciado pelos 
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admiradores. Ao contrário, o pé grande e disforme trazia a crença de que a alma dessa moça 

deveria ser horrenda, pois a beleza exterior deveria combinar com a beleza interior. Portanto, foi 

imediatamente rejeitado por ambos. 

Ao final, Leopoldo, depois de muito refletir e sondar seus sentimentos, conclui que o amor 

verdadeiro está acima das deformações do corpo e passa a cortejar Amélia até que, aos poucos, a 

moça começa a vislumbrar a superioridade da alma, do caráter e da personalidade desse moço, 

em contraste com a futilidade e os galanteios vazios do belo leão da corte. 

Horácio estava convencido que: “Amar era um entretenimento do espírito, como passear a 

cavalo, frequentar o teatro, jogar uma partida de bilhar” (p. 26). Mas reconhece que “tinha 

admirado a mulher em todos os tipos e em todos os seus encantos; mas nunca a tinha amado sob 

a forma sedutora de um pezinho faceiro”.(p. 26). E o narrador do romance reflete, numa forma 

que muito lembra Machado de Assis: “Não se riam, homens sérios e graves, não zombem de 

semelhantes extravagâncias; são elas o delírio da febre do materialismo que ataca o século” (p. 

26). 

A adoração de Horácio pela botina o fazia pensar, olhando as deusas dos salões: “Coitadas! 

Não sabem que o leão viu a pata da gazela e fareja-lhe o rastro. Que lhe importam as garras da 

pantera”? Nessa adoração, chegou ao extremo de erigir um altar para o sapatinho de cristal. 

 

Em outro momento, o narrador ratifica os sentimentos de Horácio: 

O leão, porém, estava domado; tinha achado a sua Diana. No quinto dia foi humildemente render preito 

e homenagem à suserana de seu coração.. Amélia o recebeu como rainha magnânima; e tratou-o esse 

dia com amabilidade extrema. Pela primeira vez, Horácio pôde beijar-lhe a ponta dos dedos. (p. 68). 

 

Passando seu tempo no mundo de pensamentos imediatistas, o rapaz tinha grande aversão 

por tudo que lembrasse compromisso e formalidades familiares. Sobre o casamento, tinha ideias 

nada lisonjeiras: 

 

O casamento é o suplício de Prometeu – pensava ele -: um homem atado ao rochedo da família, com o 

coração devorado pelo tédio, uma criatura dividida em duas metades, que se contrariam a cada instante, 

porque estão ligadas. Em vez do romance, do idílio, do drama, a prosa monótona de uma história que 

se lê todos os dias. Esse prazer incomparável de sentir-se todo dentro de si, de resumir-se a seu único 

eu, de dispor livremente de sua pessoa e vida, não o tem o marido a menos que seja um biltre. O 

casamento dilata a superfície da alma; em vez de sofrer-se no seu coração apenas, sofre-se na mulher, 

no filho, e em cada um dos fios dessa grande teia humana que se chama família (p. 71) 

 

Pelas leituras empreendidas dos romances de José de Alencar, observa-se que o amor 

confinado ao narcisismo não evolui em direção à transcendência. Para que o amor se desenvolva 

plenamente, as personagens devem ultrapassar provas e barreiras aparentemente intransponíveis 

– cujo efeito parece ser minar as resistências e os efeitos antagônicos - revestindo-se de um 

sentimento de humanidade e desprendimento que consegue romper os espelhos narcísicos, em 

direção à pessoa amada, investindo-a de uma essência sublime. 

Como os sentimentos românticos são exaltados e grandiloquentes, projeta-se no outro toda 

a energia de um amor pleno, exclusivo e ideal. Graças a Eros, o sujeito amoroso dota-se de asas, 

emancipando-se do desejo dos corpos, contrapondo o sublime. Especialmente nos romances 

urbanos de José de Alencar, apreende-se essa tensão dialética, no momento em que as 

personagens femininas ficam divididas entre a projeção narcísica e a aceitação do outro, 

rendendo-se, finalmente, ao amor. 

O motivo do “império” da mulher, tão caro a Alencar (RIBEIRO, 1996), indica que o autor, 

ao procurar redefinir os papéis femininos, dota a mulher de uma grande capacidade de 
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determinação, decisão e análise inusitada para o seu tempo. Dessa maneira, amplia os campos 

femininos de atuação, provocando tensões na trama narrativa, uma vez que a mulher, na 

construção de seu discurso, é investida de funções habitualmente conferidas ao homem – pai, 

marido ou irmão. 

Giddens (1993) fala do caminho permeado de obstáculos em que a auto- identidade espera 

sua validação a partir da descoberta do outro. Para esse autor (1993), os ideais do amor romântico 

inseriram-se entre a liberdade e a auto-realização, uma vez que ele arranca os indivíduos de suas 

atividades cotidianas, impulsionando-os às opções radicais e ao sacrifício. A visão fugaz e 

misteriosa da mulher sempre a desmaterializar-se e a diluir-se como um sonho é uma 

característica marcante do amor romântico. José de Alencar idealiza a figura feminina, 

comparando-a a um “anjo”, uma “deusa”, uma “santa”, ao mesmo tempo em que destaca suas 

formas voluptuosas e singulariza seus olhares lânguidos, numa série de descrições amplamente 

ambíguas. 

A importância da temática do amor, no contexto da narrativa urbana de Alencar, apresenta-

se, entre outros motivos, nos momentos em que o autor discute a coisificação burguesa das 

relações sociais. Daí, por exemplo, a convergência entre riqueza, independência feminina, 

intensidade sensual e imagens da esfera da prostituição. José de Alencar elaborou um modelo de 

considerável ousadia para sua época, revelando a existência de forte relação antagônica entre os 

indivíduos, a partir de diferenças morais, sociais e culturais, fatos que geraram intensas 

desarmonias no percurso amoroso dos casais inscritos em sua ficção. 

Movido por um impulso, quando, em determinada situação, Amélia pergunta- lhe se está 

com ciúmes, Horácio elabora uma resposta, que considero sensata, diante das experiências que 

ambos viviam, isto é, um compromisso que ele não tinha intenção de cumprir: 

 

-Perdão, não se trata de ciúme, nem sei o que isso é. A questão reduz-se a uma antipatia de caracteres, 

a uma contradição de gênios, que deve ter para o futuro graves consequências. A senhora é idealista, 

eu sou materialista. Um quisera viver no mundo dos sonhos, outro nesse vale das lágrimas e das 

realidades. A senhora procurando-me no céu entre as estrelas e os anjos, e não me achando aí, sofreria 

uma cruel decepção, entretanto que na terra, ficarei reduzido à sombra da mulher que amei. (p. 112). 

 

O final do romance A Pata da Gazela remete à leitura de um livro que Horácio abre ao 

acaso. Trata-se da fábula de La Fontaine O leão amoroso, que lhe suscita a seguinte reflexão: “O 

leão deixou que lhe cerceassem as garras: foi esmagado pela pata da gazela”. Irônica é a conotação 

de poder e força atribuída a Horácio, o “leão da corte”, o belo sedutor. Segundo a fábula, quando 

o leão perdeu a juba e as garras, transformou-se num simples animal, perdendo seu poder e 

imponência, sendo caçado e morto pelos cachorros da rua. Alencar não daria o protagonismo a 

uma personagem tão sem princípios morais e éticos como Horácio. Amélia logo descobre as 

verdadeiras intenções do rapaz, que não se mostra apto ao casamento, por não querer assumir o 

compromisso prometido ao pai da moça. Dessa forma, começa a perceber os méritos e as virtudes 

de Leopoldo que a ama, e, acima de tudo, valoriza a beleza d’alma e as qualidades intrínsecas e 

transparentes de Amélia. 

Apesar de os viajantes definirem a mulher do século XIX como “reclusa”, é interessante 

observar que o romance urbano de José de Alencar apresenta uma sociedade em que a mulher vai 

às compras (sempre em companhia da mãe, da tia ou outro parente querido, de uma amiga ou 

mesmo de uma mucama), circula pela Rua do Ouvidor ou por outros lugares da moda, faz algumas 

visitas, vai ao teatro e à ópera e frequenta muitas festas, bailes e saraus. Essas mulheres, com raras 

exceções, não são muito afeitas a frequentar igrejas e a participar de missas – embora façam as 

suas orações e cultuem seus santos – e seus dias decorrem na expectativa de algum encontro, na 
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doce lembrança de um rapaz apaixonado, nas lágrimas derramadas por algum desentendimento 

amoroso, na elaboração de toaletes e adornos para um baile e, algumas vezes, na leitura de um 

livro. Entretanto, o que mais surpreende o leitor é que, buscando encontrar uma alma frívola e 

acanhada, ele se depara com uma mulher amadurecida, senhora de suas atitudes e que comanda o 

seu destino e das pessoas que a rodeiam, já que, para elas, são raras as censuras e interdições no 

ambiente doméstico, sempre rarefeito. Sabem como conquistar os segmentos sociais, usufruindo 

dos atributos superlativos que o autor lhes confere, tornando-se, todas elas, insuperáveis na arte 

de seduzir. 
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PRIMEIRAS ENTRADAS 

 

Escrever é o modo de quem tem a palavra como isca: a palavra pescando o que não é palavra. 

Quando essa não-palavra – a entrelinha – morde a isca, alguma coisa se escreveu. Uma vez que se 

pescou a entrelinha, poder-se-ia com alívio jogar a palavra fora. Mas aí cessa a analogia: a não-

palavra, ao morder a isca, incorporou-a. O que salva então é escrever distraidamente. 

(LISPECTOR, 1998, p. 21). 

 

A epígrafe acima, que a narradora de “Água viva” transfere ao interlocutor a quem escreve, 

nesta espécie de escritura-isca ou entrelinhas, certamente pode ser estendida a toda a obra de 

Clarice Lispector. O leitor torna-se esse pescador de palavras e segue a trajetória do anzol, 

deslizando em superfícies líquidas, ou vivendo à deriva de onde esse anzol alcançar, os limites de 

uma escritura que procura o sentido mesmo de escrever ou as errâncias na trajetória desse 

processo. 

Clarice Lispector (1925-1977) publicou uma série de obras, dedicando- se essencialmente 

à narrativa. Sua produção tornou-se mais intensa nas décadas de 1960 e 1970, após seu retorno 

definitivo ao Brasil. Suas principais obras são “A maçã no escuro” (1961), “A paixão segundo 

G.H.” (1964), “Água viva” (1973), “Via crucis do corpo” (1974) e “A Hora da estrela” (1977). A 

autora investiu também na literatura infantojuvenil, produzindo quatro narrativas: “O mistério do 

coelho pensante” (1967), “Quase de verdade” (1967), “A mulher que matou os peixes” (1968) e 

“A vida íntima de Laura” (1974). Essas obras, que contribuíram para mudanças significativas nos 

paradigmas da literatura infantojuvenil, confirmam o mérito literário da autora, para quem o ato 

de escrever era uma necessidade vital. 

Desses quatro livros, apenas “A vida íntima de Laura” (1983) será lido, para além do 

conceito Literatura Infantil, como um instigante trabalho com a escritura. Por meio do lúdico e 

do diálogo, descobrem-se, semiologicamente, nessas tramas, elementos ou recursos que exploram 

o real e o fantástico, mas que, acima de tudo, instiga o interesse e o questionamento, através do 

dramatismo e da sua técnica no trabalho com o “recorte-colagem” e com a linguagem. 

A trajetória dessa leitura persegue, nas entrelinhas da escritura, outros textos da autora, 

justapostos ou sobrepostos, muitas vezes colados e reescritos, até como fez Caio Fernando Abreu, 

mas nunca totalmente apagados. 
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AS CONSTANTES DE UMA COLAGEM 

 

Escrever [...] é sempre reescrever, não difere de citar. A citação, graças à confusão metonímica a 

que preside, é leitura e escrita, une o ato de leitura ao de escrita. Ler ou escrever é realizar um ato 

de citação. A citação representa a prática primeira do texto, o fundamento da leitura e da escrita: 

citar é repetir o gesto arcaico do recortar-colar, a experiência original do papel, antes que ele seja 

a superfície de inscrição da letra, o suporte do texto manuscrito ou impresso, uma forma da 

significação e da comunicação linguística. (COMPAGNON, 2007, p. 41). 

 

Em Clarice Lispector, como na epígrafe acima, tudo se entretece e se interliga. A 

identificação dessas citações, enxertos e alusões intertextuais mostram-se valorizadas a partir dos 

diferentes discursos adotados pela escritora, seja na obra adulta ou infantojuvenil. É nesse sentido 

que utilizaremos, neste ensaio, como metáfora do processo citado, a rubrica “as constantes de 

uma colagem”. Esse jogo de citações em Clarice, para complementar ou enriquecer sua escritura, 

sugere um entendimento do texto não mais como produto, significado fechado em si mesmo, mas 

como produtividade como demonstrou Kristeva, uma relação corpo-linguagens, palavra-corpo, 

corpo-imagem em permanente expansão. 
“A vida íntima de Laura” (1983) retrata o cotidiano de Laura, uma galinha burra, simpática 

e comum. Ao lado das características que se repetem na sua ficção infantojuvenil – a sinceridade 

no tratamento com a criança, o questionamento da posição do adulto em relação à criança, as 

reflexões do próprio gênero, a metalinguagem, o respeito à criança enquanto criança, o equilíbrio 

entre realidade e fantasia etc. – o que predomina nessa obra é o questionamento do papel da 

mulher, do cotidiano feminino enquanto mãe, esposa, dona de casa e do próprio absurdo desse 

cotidiano. 

Misturados – cotidiano, mulher, mãe – surgem, ainda, a dialética da vida e da morte para 

complementar o mesmo enredo que se repete no conto “Uma Galinha” (1991) do livro “Laços de 

Família”, da mesma autora. 

O nome da personagem, Laura, também nos remete a um dos mais famosos contos de 

Clarice Lispector, “A imitação da rosa” (1991), em que a protagonista, diante da visão da beleza 

e da perfeição das rosas, questiona todo o seu mundo feminino e o seu ser. No conto infantil 

referido, e direcionado ao público infantil há, ainda, a sugestão do ser que viria de outro planeta 

e se espantaria com o universo comum dos mortais, o que acontece, realmente, nesse texto. 

Portanto, é por meio da intratextualidade ou paródia que se percebe o jogo de idas e vindas entre 

os textos claricianos, em que um completa o outro. 

Outra característica que se repete em todas as obras infantojuvenis de Clarice Lispector é 

o diálogo entre narrador-adulto/narratário-criança (“Dou-lhe um beijo na testa se você adivinhar”) 

e a preocupação metalinguística manifestada na explicação do próprio código. (“Vou logo 

explicando o que quer dizer ‘vida íntima’”). Uma segunda preocupação é a de falar do interior do 

personagem, de suas sensações e do seu viés introspectivo, dominante em todas as obras da 

escritora, inclusive as infantojuvenis. 

A história da galinha sugere, semiologicamente, ser a história estereotipada e irônica do 

universo feminino. Laura é casada com Luís, um galo que também prototipiza o clichê masculino: 

brigão e, às vezes, vaidoso (de ser casado com Laura, de cantar alto, rouco e estridente, de ser 

pai). Laura é burra, mas tem seus pensamentos e sentimentos, o que a faz julgar não ser burra, 

tem medo das pessoas e não aceita seu carinho, é útil porque põe muitos ovos. É modesta e 

apressadinha. Quase não tem sentimentos. Possui a mania de comer qualquer coisa. Ser mãe é sua 

grande atividade e prazer: prepara-se cuidadosamente para a maternidade, aguarda a chegada do 

filho, recebe a visita das amigas e aceita dieta especial “pós-parto”, vinda de sua dona. Cuida do 
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filho recém-nascido, alimentando-o, sentindo-se uma rainha, por ser mãe, um universo feminino 

e tranquilo pautado sutilmente pela ironia da narradora. 

Assim representa seu cotidiano e toda a sua vida, apesar de algumas anormalidades que lhe 

acontecem, como, por exemplo, a tentativa de roubo, o seu empréstimo para o vizinho, a sua quase 

morte pela cozinheira (que pega sua prima Zeferina) e a visita do Xext, habitante de Júpiter, fatos 

que não modificam a mesmice de seu cotidiano e de sua vida. 

A última frase do texto, “Laura é bem vivinha”, construída com o verbo “ser”, sugere, do 

ponto de vista semântico, a ideia de toda uma existência e não a uma transitoriedade, enquanto o 

adjetivo “viva”, no diminutivo, conduz o leitor à ideia de esperteza, oposição à morte, mas, ao 

mesmo tempo, à ideia de “não muito intensa”. Portanto, a vida de Laura, a sua “felicidade”, 

consiste em não questionar nada, em sua burrice e em sua ausência de sentimentos. Nesse olhar, 

a narrativa questiona a maioria das mulheres, mães, esposas etc., enquanto úteis ao sistema 

capitalista e a si mesmas, quando não questionam sua própria vida e o mundo à sua volta. 

Semelhante a Ana, protagonista do conto “Amor” (1991), esta nos parece ser a leitura mais 

provável da obra de Clarice Lispector em pauta: o questionamento da alienação do “ser feminino”. 

Embora seja, quase sempre, narrada por um adulto, a ficção clariciana para crianças nunca 

deixa de fazer veladas ou explícitas críticas ao mundo e às relações sociais. A visão capitalista da 

exploração de um ser pelo outro, enquanto ele pode ser útil, produzindo, é bem nítida nas 

seguintes passagens: “Mas ninguém tem intenção de matá-la porque ela é a galinha que obra mais 

ovos em todo o galinheiro e mesmo nos das vizinhas...” ou “Dona Luisa a emprestou para o 

quintal vizinho. É que ela sabia botar muito ovo e pediam que a emprestassem por uns tempos”. 

E ainda: “A cozinha para Dona Luísa apontando Laura: – Essa galinha já não está botando muito 

ovo e está ficando velha. Antes que pegue alguma doença ou morra de velhice a gente bem podia 

fazer ela ao molho pardo”. 

Outra crítica ao mundo adulto é a questão da discriminação racial: 

 
As outras são muito parecidas com ela: também meio ruiva e meio marrom. Só uma galinha é 

diferente delas: uma carijó toda de enfeites preto e branco. Mas elas não desprezam a carijó por 

ser de outra raça. Elas até parecem saber que para Deus não existem essas bobagens de raça melhor 

ou pior. (LISPECTOR, 1983, p. 7). 

 

Também ela se refere à convenção social dos adultos, que se contradizem com suas 

mentiras e duplicidades de comportamento: “É engraçado gostar de galinha viva mas ao mesmo 

tempo também gostar de comer galinha ao molho pardo. É que pessoas são uma gente meio 

esquisitona”. Ou: “Então ela meteu o bico na lama, se lambuzou toda e se despenteou. [...]: ela 

sabia que os outros só a reconheciam mesmo porque ela era mais limpa e a mais penteada do 

galinheiro”. E: “O filho e a filha de Dona Luísa, Lucinha e Carlinhos, comerem, embora com 

pena, Zeferina com arroz branco e solto e regaram tudo com molho pardo”. E ainda: “Xext 

perguntou a Laura, os humanos são muito complicados por dentro. Eles até se sentem obrigados 

a mentir, imagine só”. 

Frequentemente, a visão da narradora se interrompe na da personagem, como na última 

citação feita, e, com isso, ela parece não ser tão burra assim; mas a ironia maior da narradora está 

em deslocar a proteção para os seres terrestres aos seres de outro planeta – Júpiter, por exemplo 

– ou a Deus, visto que os próprios terrestres se comem mutuamente, apesar de se gostarem. 

Comem-se em vida, explorando sua capacidade de produção e, depois de mortos, literalmente. 

Aquele que escapar será por proteção divina, ou de seres espaciais, como Laura, nos diria, 

ironicamente, a autora. 
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PASTICHES, BICHOS, TRANSFORMAÇÕES, HIPOTEXTO 

 

Funcionando como índice temático ou mesmo hipotexto, na terminologia de Gerard 

Genette, “As Frangas” (2002), de Caio Fernando Abreu, é confessadamente uma homenagem e 

pastiche da obra de Clarice Lispector. Essa leitura da obra da autora parece ser e demonstrar que 

a narração sobre a mesma temática é um processo significante que entende a escritura como 

citação. Genette (1982) salienta que a citação é a indicação explícita de um texto. O texto citado 

é tomado como hipotexto; o texto absorvente como hipertexto. A citação é um tipo de 

intertextualidade explícita, ao contrário da alusão, que é menos clara e exige mais atenção do 

leitor. 

Sem esconder a possibilidade de despiste, o autor epigráfico, já no início do livro deixa 

claro: “Para Clarice Lispector, que também gostava delas, ficar quietinha do lado de lá”. Num 

primeiro momento, outra epígrafe do livro cita “A vida íntima de Laura” e reafirma a ideia 

anterior: “Vai sempre existir uma galinha como Laura e sempre vai haver uma criança como você. 

Não é ótimo? Assim a gente não se sente só”. (ABREU, 2002, p. 9). Começando assim, e 

confessadamente assumindo um diálogo com o leitor infantil, Caio Fernando Abreu constrói, por 

meio do narrador, as mesmas características linguísticas da obra infantojuvenil clariciana. 

A reverberação, colhida no código circunstancial do livro de Clarice, funciona no título 

(“As Frangas”), que desenvolve um jogo ora irônico, ora retomando inúmeras referências da obra 

original para reforçar o discurso citacional e apaixonado pela autora. 

Paixão pela escritura e pelos bichos também é, como Clarice, uma marca forte do livro de 

Caio: “Lendo este livro você vai descobrir que as galinhas também têm uma vida íntima”. 

(ABREU, 2002, p. 9). Experienciando variações desse gênero para criança, Caio Fernando Abreu, 

novamente imbuído de intenções intertextuais, ressalta os motivos que o levaram a adotar o termo 

“frangas” em detrimento de “galinhas”: 

 

Mas antes de começar tenho que explicar que gosto muito mais de chamar galinha de franga do 

que de galinha. Por quê? Olha, pra dizer a verdade, nem sei direito. Quando olho para uma galinha, 

acho ela muito mais com cara de franga. Acho mais engraçado. (ABREU, 2002, p. 10). 

 

Na verdade, a substituição de um termo por outro não é tão inocente quanto aparenta ser 

no fragmento acima. A metonímia, nesse caso, sugere, semanticamente, marcas de um narrador 

urbano e as saudades da vida no interior, imerso num quintal com diversas descobertas – das 

galinhas e cachorros, das frutas e legumes frescos colhidos sem agrotóxico. Tudo isso o narrador 

recupera para reforçar o espaço mental do mundo infantil, como também certa necessidade de 

escapismo e fabulação (por isso a força reincidente do pastiche). 

A cidade, recuperada com ajuda do título do livro, opõe-se ao contato com as lembranças 

do mundo rural como maneira de resgatar alguma forma de encantamento, enfatizando também 

em galinhas e insufladas pela imaginação, passaram a ser verdadeiras. Além disso, o termo 

“franga” é também uma “estratégia da forma” para reforçar sutilmente o olhar irônico do narrador: 

a substituição dos vocábulos instaura o tom homoerótico no texto dedicado às crianças, porque se 

oculta na construção do imaginário escapista e repleto de divagação do tema. 

 

Vocês já repararam como estou dispersivo? Dispersão é quando a gente começa a contar uma 

coisa, aí interrompe e começa a contar outra, no meio daquela, depois começa a contar de novo e 

a primeira coisa, e interrompe também para contar uma terceira. Por aí vai. Prometo que daqui a 

pouco vou me controlar. Mas por enquanto estou bem dispersivo mesmo. (ABREU, 2002, p. 16). 
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Disfarçadas em sutilezas e em estilo dialogante, que estabelece de imediato uma relação 

quase amorosa com o leitor, o narrador vai mesclando lembranças da infância e da adolescência, 

misturadas à sua amizade por frangas que “moravam” em cima da geladeira, sobre o livro de 

Clarice Lispector, “A vida íntima de Laura”. Em tom confessional, entre interrupções e reflexões 

metalinguísticas, propõe ao leitor infantil indagações sobre a aprendizagem da vida. Segundo 

Nelly Novaes Coelho (1995), essas reflexões são: a essencialidade do amor, o valor da palavra 

literária como criadora do real, o contar estórias como elo de aproximação fraternal entre os seres 

e a necessidade de aceitarmos as diferenças que distinguem cada ser, pois cada qual tem a sua 

razão de existir. 

Simulacro crítico da escritura clariciana, “As Frangas”, de Caio, não poderia ser a cópia da 

cópia, como pensam alguns leitores. O simulacro, como apontou Leila Perrone-Móises (1993, p. 

19) “[...] produz a diferença como semelhança simulada”. Essa força produtiva, inventiva e 

descentralizadora do simulacro, segundo a crítica, confere-lhe uma orientação futuritiva que se 

opõe à tendência da cópia. Segundo esse raciocínio, é possível entender a intertextualidade 

correlacionada com o ato mesmo da escritura, pois um texto, na concepção barthesiana, “[...] é 

feito de escrituras múltiplas, oriundas de várias culturas e que entram umas com as outras em 

diálogo, em paródia, em contestação”. (BARTHES, 1988, p. 70). 

O mesmo olhar pode ser confirmado com as palavras de Laurent Jenny (1979), que 

considera a intertextualidade como algo fundamental para a apresentação e compreensão da obra 

literária, cujo sentido e estrutura só se apreendem se relacionados com os seus arquetípicos face 

aos quais a obra entra sempre em relação de realização, transformação ou transgressão. Para o 

estudioso, o olhar “intertextual” é sempre um olhar crítico que apreende, transforma e reescreve. 

Considerando essa definição, pode-se afirmar que ao mesmo tempo em que a obra em 

questão se encaixa na narrativa clariciana, em muito dela se afasta por concentrar muito da sua 

característica própria, como o olhar enviesado e homoerótico, os recursos do simulacro na 

composição da narrativa, o discurso do diferente e a ironia corrosiva e pós-moderna. 

O jogo do duplo, diferente da única protagonista do livro de Clarice, instaura-se na narrativa 

de Caio Fernando Abreu como forma de transgressão por meio das oito personagens que 

compõem a história: Ulla, Gabi, as três irmãs (Maria Rosa, Maria Rita e Maria Ruth), Otília, 

Juçara e Blondie. De certa forma, com suas características próprias e na sutileza do narrador pós- 

moderno, elas representam, alegoricamente, marcas do discurso homoerótico. Inscrevem-se no 

processo ficcional de Caio, embebidas no discurso afetação/diferenças, na estética camp da 

atuação kitsch e da imitação paródica do mundo sentimental. E, segundo Braga (2006), assumem 

o tom pedagógico para a homoafetividade. 

Em tom de ironia, tais exercícios provocam o leitor para interpretar e avaliar criticamente 

o discurso construído. Por esse ângulo, passa a funcionar como um dos principais recursos 

irônicos da linguagem pós-moderna: “[...] vezequando, uma coisa só começa mesmo a existir 

quando você também começa a prestar atenção na existência dela”. (ABREU, 2002, p. 23). 

Assim, utilizando e negando o simulacro, “As Frangas”, transgressoramente, busca a 

reprodução do discurso sensível do objeto recortado para, por intermédio dos discursos das 

diferentes galinhas, construir um outro. O narrador, nessas divagações, mescla assuntos de adultos 

e assuntos de criança quando fala: “Na vida, as coisas mais doces custam muito a amadurecer. 

Mas isso é pensamento de gente grande, deixa pra lá”. (ABREU, 2002, p. 16). 

A intertextualidade inventiva, paródica, irônica e irreverente, traduzida em colagens, faz 

dessa obra infantojuvenil de Caio Fernando Abreu um princípio de reflexão estética, ao mesmo 

tempo em que aponta para a impossibilidade da ficção infantil contemporânea viver de um 

passado estético. É uma das formas mais eficientes de se questionar as exigências políticas de 

representação na arte, como afirma Linda Hutcheon. 
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PEQUENAS ERRÂNCIAS, PEQUENOS FRAGMENTOS, ALGUMAS (IN)CONCLUSÕES 

 

A literatura infantil de Clarice Lispector, semelhante à sua escritura para adulto – sempre 

retomada, aliás –, não se resume simplesmente em reescrever ou citar um fragmento tornando-o 

outro, porque diz muito mais: revela o compromisso com o fazer literário, seu labor com o texto 

enquanto criação, uma desconstrução de visões moralistas ou hipócritas no discurso do adulto-

narrador. É como nos diz Barthes (1981, p. 398): “A escritura é uma criação; e, nessa medida, é 

também uma prática de procriação”. 

A metalinguagem, nesse olhar espiralado de textos, é a reflexão, a retomada da própria 

linguagem, também presente nessas narrativas, um certo acabamento da escrita, e aqui, por 

extensão deste ensaio, diríamos, como quer Compagnon (2007), que ela também é o desenlace de 

outros textos, começo de uma outra escrita e seu fantasma. 
Nesse mosaico, os bichos disfarçados de textos ilustram o jogo do discurso que ora revela 

a sensibilidade humana, ora “a simbologia do ser”, como afirmou Benedito Nunes (1976). Entre 

peixes, galinhas, coelhos e outros bichos mais circula um mundo girante de alegorias, misturando 

informações lógicas e ilógicas para compor um retrato poético da escritura, um mundo movente 

de baratas que questiona a significância humana e suas relações sociais. 

Essa escritura em palimpsesto, que retoma as narrativas e enredos da literatura adulta, os 

bichos e as mesmas indagações, forma esse outro olhar para uma literatura do público infantil. 

Esse trabalho de superpor ou reescrever narrativas vai resultar numa obra que se constrói por 

várias mininarrativas que, muitas vezes, é o que redunda na desarticulação necessária não só à 

escritura, mas sobretudo a qualquer leitura. 

Nessa reelaboração – seja do discurso clássico ou da sua própria obra, o constante “trabalho 

da citação” leva a escritura à exaustão, pois há a recorrência à autocitação em sua construção. A 

autora, por assim dizer, como mais uma citação de seu mundo ficcional – já que cita a si própria 

–, acaba re- citando duas vezes o mesmo fragmento na escritura dos livros, o que dá o tom do já-

dito, do já-citado dentro do mesmo texto, exaustivamente. 

Nesse jogo de retomadas e intertextos, o escritor transforma a linguagem, joga com as 

palavras e, movido pelo prazer, brinca constantemente com a forma. É fruto de uma corrente de 

prazer profundo que se quer dito e a língua não tem como dizê-lo. Este prazer sem freio rompe as 

fronteiras do léxico e deseja a palavra ainda não dita, não pronunciada, ainda não nascida. 

A leitura-escritura, em mise-em-abyme, técnica utilizada tanto pelo pintor quanto pelo 

escritor, desdobra-se como recurso e efeitos da percepção. “A imaginação do leitor é líquida, tudo 

muda; a imagem figurada pela tipografia torna-se benéfica, exaltante; é a do banho lubrificante, 

do jato liberador, do orgasmo utopicamente infinito”. (BARTHES, 1982, p. 60). Demiurgos, 

Barthes e Clarice Lispector fazem da escritura um trabalho alquímico, que consiste em retorcer, 

deformar, dar novo sentido às palavras, de fazê-las dizer o sensível por linhas tortas e sempre nas 

entrelinhas. Esses expoentes assumem o princípio do prazer, em que se configura e se mascara a 

escritura como “kama sutra da linguagem” (BARTHES, 1977, p. 11). Metaforizam na arte 

questões que relacionam o homem, o real e a representação no decurso dos textos. Confirmam 

que “escrever é abalar o mundo”. 

Em Clarice, o texto mais íntimo, semelhante a “poiésis” barthesiana, é a desenfreada e 

prazerosa busca pela escritura, um exercício escritural que mora mesmo no ato de dizer das coisas, 

arraigado na enunciação. Uma poesia em pequeninos flashes revelativos, momentos mágicos e 

luminosos de sua textualidade. “A escritura questiona o mundo, nunca oferece respostas; libera a 

significação, mas não fixa sentidos”. (PERRONE-MOISÉS, 1980, p. 54). Ela é a “bruma na 

memória, e esta, memória imperfeita que é também amnésia imperfeita”. (ROBBE-GRILLET, 

1995, p. 21). 
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Assim, nesses exercícios de vertigem, os textos claricianos reproduzem-se num espaço 

labiríntico, pois não se deixam encerrar em categorias e modelos. “Cada palavra poética constitui 

assim um objeto inesperado, uma caixa de Pandora de onde escapam todas as virtualidades da 

linguagem particular, uma espécie de gulodice sagrada”.(BARTHES, 1972, p.38) 
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Resumo: O presente trabalho refere-se a um recorte de nossa tese de doutorado em 

andamento, na qual propomos uma tradução comentada do conto de fadas literário La Belle 

et la Bête (1740) de Mme de Villeneuve, até momento, ainda desconhecido no Brasil. Aqui 

apresentamos as duas versões francesas do conto, ambas publicadas no século XVIII, 

procurando resgatar brevemente o contexto histórico em que foram produzidas. É sabido 

que muitos contos de origem folclórica ganharam desde o final do século XVII, na França, 

novos elementos que os transformaram em contos literários, mais adequados ao ambiente 

dos salões aristocráticos. O tema do cônjuge-monstro explorado neste conto, por exemplo, 

é encontrado em diversas narrativas pelo mundo ao longo da história, como atestado no 

índice de Aerne-Thopsom. Apesar de o conto ter integrado o sistema literário francês em 

1740, foi através da versão simplificada de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, em 1757, 

que o conto ganhou projeção mundial e veio a se tornar um clássico da literatura infantil, 

traduzido em diversos países. No Brasil, ficou conhecido com o título A Bela e a Fera. O 

cotejo entre as duas versões nos auxilia no esboço de um projeto de tradução que seja 

coerente com o objetivo de (re)introduzir no sistema literário brasileiro contemporâneo essa 

narrativa, buscando a preservação de suas características essenciais, ao mesmo tempo em 

que instiga a (re)descoberta desse conto de fadas literário por um público juvenil 

contemporâneo. Tal projeto ampara-se nas reflexões de Antoine Berman a respeito da 

tradução não etnocêntrica.  

Palavras-chave: A Bela e a Fera. Mme de Villeneuve. Mme Leprince de Beaumont. Tradução 

literária. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Apresentamos aqui um recorte de nossa tese de doutorado que vem sendo realizada desde 

2014 no Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução (PGET) da Universidade Federal 

de Santa Catarina. Em síntese, traçamos um breve percurso histórico que fornece elementos para 

um esboço do projeto de tradução do conto de fadas literário francês La Belle et la Bête (1740), 

de Mme de Villeneuve, para o português brasileiro. Em primeiro lugar, resgatamos circunstâncias 

históricas quando do surgimento do conto de fadas literário francês e da expressão “conte de fées”, 

que lhe faz referência. Em segundo lugar, explicitamos as diferenças essenciais existentes entre 

as duas versões francesas do conto no século XVIII – 1740 e 1757 – de Mme de Villeneuve e 

Mme Leprince de Beaumont respectivamente, de maneira a esclarecer o projeto de cada uma. Por 

último, justificamos algumas escolhas tradutórias ao longo do processo, com base no cotejo das 

duas versões, desse conto de fadas no sistema literário brasileiro, considerando o público leitor 

juvenil contemporâneo.  

Cumpre notar que a escolha deste conto para a pesquisa se deu justamente porque, embora 

tenhamos a impressão de estarmos familiarizados com ele, graças a traduções e adaptações 

disponíveis na literatura infanto-juvenil, além de adaptações para o cinema, como as de Jean 

Cocteau em 1946 e, mais tarde, dos estúdios Disney em 1991, não havia, até o momento, nenhuma 

tradução brasileira do conto de 1740. Na verdade, o que se constata é que as traduções em 
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português existentes procedem da versão abreviada do conto, em 1757. Também estimulou nosso 

interesse o fato de se conhecer tão pouco a respeito de Mme de Villeneuve que, detentora de uma 

obra de 80 títulos, escrita durante um período em que o direito das mulheres à educação formal e 

ao espaço público ainda estavam sendo conquistados, deixou um vasto legado literário (COOPER, 

1985). Se Mme Leprince de Beaumont ganhou notoriedade por ter vulgarizado o conto em sua 

versão breve e didática, não resta dúvida de que o conto precedente, o qual apresenta um universo 

feérico ricamente construído em mais de cem páginas de narrativa por Mme de Villeneuve, 

tratando de temáticas universais e atemporais como o amor e a inveja, merece ser (re)descoberto. 

 

1 O SURGIMENTO DO “CONTE DE FÉES”, 

OU CONTO DE FADAS À FRANCESA 

 

Na França, o conto de fadas havia ganhado impulso desde o final do século XVII e 

conheceu duas fases de grande produção: uma de 1690 a 1715 e outra de 1730 a 1757 

(BARCHILON, 1968; RAYNARD, 2002; ROBERT, 2002; SERMAIN, 2005; ZIPES, 2013), 

com uma grande participação de escritoras, as chamadas conteuses, como Mme L’Héritier, Mlle 

Bernard, Mlle de la Force, Mme de Murat, Mme Durand e Mme d’Auneuil (RAYNARD, 2002), 

algumas das quais eram também salonnières. Já havia na França a tradição da contação de 

histórias, alimentadas de motivos do folclore francês. As narrativas orais circulavam entre os 

camponeses, que se reuniam com suas famílias (adultos e crianças juntos) a fim de compartilhá-

las. Muitos elementos representavam o universo árduo e inclemente da vida dos camponeses, 

como o abandono dos filhos devido à penúria de alimentos, a orfandade e a figura da madrasta na 

nova família, a violência, etc., misturados a elementos do universo maravilhoso, que estavam 

presentes na literatura francesa desde pelo menos a Idade Média (COELHO, 2003). Esses temas 

e outros motivos da tradição oral foram incorporados a narrativas mais elaboradas, tanto de forma 

como de conteúdo, que transitavam nos salões literários. De acordo com alguns pesquisadores, 

como Sophie Raynard (2002) e Jack Zipes (2013), a expressão “conte des fées” passou a designar 

esse gênero após a publicação dos três primeiros volumes da obra Contes de fées por Madame 

d’Aulnoy em 1697. No mesmo ano, Perrault, já membro da Academia Francesa de Letras, 

publicou Contos da Mamãe Gansa (Histoires ou contes du temps passé or Les Contes de ma Mère 

l’Oye), que se distinguia fortemente de toda a produção de contos de fadas das chamadas 

“conteuses”, por manter a narrativa mais próxima de sua origem folclórica, explica Raynard. 

Antes disso, Mme de Aulnoy, já havia publicado “L’île de la félicité”, considerado o primeiro 

conto de fadas literário, em uma obra intitulada l’Histoire d’Hippolyte, Comte de Duglas em 1690. 

Mme de Villeneuve e Mme Leprince de Beaumont foram das últimas escritoras a publicar 

contos de fadas literários. Esta última retomava contos já existentes e os simplificava, sem citar 

suas fontes, como aconteceu com La Belle et la Bête de Mme de Villeneuve. Já ao final do século, 

a grande coletânea de contos em 41 tomos chamada Le cabinet de fées (1785-1789), organizada 

por Charles Joseph Mayer, reuniu a maior parte da produção de contos, dentre os quais apenas a 

versão de Mme de Villeneuve aparece no volume 26. 

 

2 MME DE VILLENEUVE (1695?-1755), MME LEPRINCE DE BEAUMONT (1711-1780): 

DUAS VERSÕES DIFERENTES DE LA BELLE ET LA BÊTE. 

 

Consideramos o registro da maioria dos documentos a respeito de Gabrielle-Suzanne 

Barbot que ela tenha nascido em La Rochelle, lugar de origem de sua família, em 1695, embora 

haja dados divergentes, que registram o nascimento em Paris, 1685 (GIROU-SWIDERSKI, 

1994). De família aristocrática, casou-se, em 1706, com o militar Jean-Baptiste Gallon de 



 

 

P
ág

in
a1

0
0

4
 

Villeneuve, que lhe deu o sobrenome. Mudou-se para Paris após a viuvez em 1711 e lá viveu de 

seus escritos sob a proteção do ilustre poeta trágico M. de Crébillon, tendo falecido em sua casa 

em 1755. Escreveu mais de 80 títulos, muitos deles anonimamente. Foi considerada sua obra-

prima à época um romance intitulado La Jardinière de Vincennes em 1753. 

La Belle et la Bête foi publicado na coletânea La jeune amériquaine et les contes marins 

em 1740, na qual uma dama de companhia relata a história de amor entre a Bela e a Fera a um 

jovem casal em viagem de navio à ilha de São Domingos. Essa estrutura segue a técnica do récit-

cadre/récit-enchassé, na qual uma narrativa-moldura antecede e apresenta encaixadas outras 

narrativas, mimetizando assim a transmissão oral dos contos de outrora.  

O enredo principal é aquele que se tornou tão conhecido através da versão de 1757: ao 

tentar obter uma rosa do castelo encantado da Fera para agradar sua filha mais nova, um mercador 

é surpreendido pelo monstro e recebe como punição do monstro a entrega da moça. Para salvar a 

vida do pai, Bela então parte para o castelo com a certeza de que será devorada; no entanto, a Fera 

a mantém como “a única soberana” do lugar; ao final, o amor de Bela desfaz a metamorfose do 

príncipe e eles vivem felizes por muito tempo. Na versão de Mme de Villeneuve, porém, múltiplos 

outros episódios enriquecem a trama principal, dos quais destacamos a origem genealógica de 

Bela, a explicação do encantamento da Fera, os episódios oníricos em que se revela o conflito 

psicológico de Bela sobre amor e desejo.  

A narrativa também é marcada pela presença das fadas, mulheres de poderes sobrenaturais 

que interferem na vida dos humanos; há passagens detalhadas sobre como funciona a hierarquia 

das fadas, o que elas discutem, decidem e como participam dos destinos de cada personagem. Se 

lembrarmos que etimologicamente “fada” vem do latim fata, que significa “oráculo”, “predição”, 

derivada de fatum, que significa “destino, fatalidade” (COELHO, 2003), percebemos a força 

simbólica dessa presença, perante o racionalismo crescente e tradição patriarcal da sociedade 

francesa do século 18. 

Outro aspecto que importa frisar é que Mme de Villeneuve escreveu essa versão para seus 

pares em plena moda dos salões parisienses, onde os contos de fadas literários foram gestados 

desde o século anterior, com Mme de Aulnoy. Ou seja, seu público-alvo era principalmente moças 

e mulheres da aristocracia francesa. O conto preserva a estética preciosa, quanto à forma, na 

utilização de um estilo rebuscado, figuras de linguagem vinculadas à amplificação e extravagância 

que permitem tratar os eventos maravilhosos (“une beauté surnaturelle”), à hipérbole lexical 

(“terrible”, “effroyable”, advérbios em -ment) e descritiva. Dessa forma, torna o luxo ainda mais 

exagerado e praticamente inalcançável no mundo real. Quanto ao conteúdo, um dos principais 

elementos é a idealização do amor, não sem o tom moralizante que permeia todo o conto, 

conforme destaca Barchilon (1968). Por outro lado, com sutileza, Mme de Villeneuve, constrói 

uma protagonista forte, resiliente e bem instruída, amante dos livros, da música, dos melhores 

espetáculos de ópera e do teatro, como oferecidos na “cidade mais bela do mundo” 

(VILLENEUVE, 1996, p. 57). Também é sutil o erotismo do conto, em que a Fera pede para 

“deitar-se” com Bela todas as noites, convite que ela recusa e somente aceita quando se casa com 

o monstro. Além disso, apesar de viver com a Fera, ela deseja a companhia do belo 

“Desconhecido” que aparece em seus sonhos sem saber que aquela é a figura do príncipe livre da 

metamorfose. 

Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, por sua vez, engendrou um projeto diferente, apenas 

17 anos após a publicação da primeira versão do conto, sem que tenha mencionado sua existência. 

Nascida em Rouen, ela ficou órfã de mãe e seguiu para um convento aos 11 anos, onde se formou 

educadora cristã. Casou-se duas vezes: a primeira, com o oficial Antoine Grimard de Beaumont, 

e a segunda vez em Londres com Thomas Pichon-Tyrrel, com quem teve seis filhos 

(BIANCARDI, 2008). Na capital inglesa trabalhou como governanta de jovens nobres inglesas e 
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publicou sua versão do conto no célebre Magasin des Enfants em 1757, projeto didático destinado 

a instruir meninas e moças. À maneira de Mme de Villeneuve, a técnica da narrativa-moldura 

também é empregada, e, nessa versão, a narradora é Mlle Bonne, uma instrutora que dá lições de 

conduta social e de conteúdo escolar às suas pupilas. Ali, o conto é fortemente encurtado e 

adaptado ao formato dessa revista feita para instruir. Como resultado, a linguagem é simplificada, 

os episódios múltiplos são eliminados, e apenas o enredo principal é resumido e narrado de 

maneira linear. Muitas marcas culturais da versão que lhe antecede estão ausentes, assim como 

as referências espaço-temporais; os personagens são caracterizados apenas por alguns adjetivos, 

como é típico do gênero. Não há conflito interno de Bela ou de qualquer outro personagem, muito 

menos qualquer sinal de erotismo, pois para a autora trata-se de um conto moralizante. A ideia do 

casamento tradicional do sistema patriarcal e cristão à época é mantida. A Fera pede a mão de 

Bela em casamento, e a união acontece ao final do conto. 

Em seu cotejo das duas versões, Paul Remy (1957) conclui que “o conto de Mme Leprince 

de Beaumont é: 1°) mais simples, mais concreto, mais próximo da realidade cotidiana; 2°) mais 

deliberadamente moralizante; 3°) mais conciso.”  

De nossa parte, resumimos as diferenças mais marcantes entre as duas versões conforme o 

quadro abaixo: 

 

Quadro 1: diferenças essenciais entre as duas versões francesas do conto de fadas literário La 
Belle et la Bête. 

 

O conto de Mme Leprince de Beaumont (1757) O conto de Mme de Villeneuve (1740) 

•Obra: Magasin des enfants ou dialogues d’une sage 

gouvernante avec ses élèves (1756/1757); 

•Público: infantil feminino inglês; 

•Volume: conto curto com cerca de 20 páginas; 

•Moralidade cristã predominante, ausência de erotismo; 

•Ausência de conflitos internos e descrição dos personagens; 

•Linearidade temporal; 

•Indeterminação espacial; 

•Presença atenuada de fadas; o “maravilhoso” do conto é 

atenuado em detrimento do tom moralizante; 

•A exuberância e a extravagância são atenuadas; 

•Simplificação da narrativa: forma (ritmo, sintaxe, léxico) e 

conteúdo (trama curta, censura, pouca ênfase em assuntos 

como o amor galante).•Obra: La jeune amériquaine et les 

contes marins (1740); 

•Público: jovens moças e mulheres aristocratas; 

•Volume: conto longo de quase 200 páginas; 

•Presença de erotismo concomitantemente à moralidade cristã; 

•Conflitos internos de Bela; 

•Ruptura da linearidade temporal (inserções oníricas, volta à 

origem dos protagonistas); 

•Narrativa datada; marcas culturais da época (e.g. topônimos 

referentes à Paris); 

•Presença marcante do mundo das fadas; o “maravilhoso” é 

bem explorado, apesar de certo tom moralizante; 

•Presença de figuras de linguagem vinculadas à amplificação e 

extravagância, como a hipérbole; 

•Estilo rebuscado, ritmo lento, frases longas. 

 

 

 

3 ALGUMAS ESCOLHAS TRADUTÓRIAS PARA 

UM PÚBLICO-LEITOR BRASILEIRO JUVENIL CONTEMPORÂNEO 

 

Vários são os desafios de traduzir a versão de Mme de Villeneuve para o sistema literário 

brasileiro contemporâneo. A primeira questão que se coloca é: propor ou não uma tradução 

arcaizante e que grau de arcaísmo usar: léxico em desuso, manter a sintaxe com estrutura de frases 

longas, manter pontuação anacrônica? Outra questão seria que público-alvo escolher a fim de 

resolver o erotismo presente no conto? Além disso, que aspectos mais relevantes do estilo de 

Mme de Villeneuve privilegiar? Sem dúvida, merecem atenção as figuras de linguagem que 
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favorecem a exuberância, e que na versão de Leprince de Beaumont aparecem atenuadas, pois 

esta prioriza o tom moralizante no conto e reduz o efeito do “maravilhoso”, algo que para ela 

podia ser pernicioso às crianças (BIANCARDI, 2008). Estas são algumas das questões que nos 

levaram a refletir sobre o projeto de tradução (BERMAN, 1995), na medida em que procuramos 

respeitar as particularidades do texto, sobretudo no que concerne a estética preciosa desse conto 

de fadas literário, à luz das reflexões sobre tradução não etnocêntrica de Antoine Berman (2013). 

Assim, por falta de espaço para discussão de todos esses itens no presente trabalho, procuramos 

apenas delinear algumas ideias do projeto de tradução em andamento, através de alguns trechos 

exemplificadores. 

Por exemplo, no tocante ao ritmo, conciso em uma, expandido em outra, desde o incipit: 

 

La Belle et la Bête (Mme Leprince de Beaumont)La Belle et la Bête (Mme de Villeneuve)Nossa 

tradução 

« Il y avait une fois un marchand, qui était extrêmement riche. »  

 

(BEAUMONT, 2011, p. 20)« Dans un pays fort éloigné de celui-ci, l’on voit une grande ville, où le 

commerce florissant entretient l’abon-dance. Elle a compté parmi ses citoyens un marchand heu¬reux 

dans ses entreprises, et sur qui la fortune, au gré de ses désirs, avait toujours répandu ses plus belles 

faveurs. » 

(VILLENEUVE, 1996, p. 13)Em um país muito distante daqui, existe uma grande cidade onde o 

comércio prospera abundantemente. Havia entre seus cidadãos um mercador bem-sucedido em seus 

negócios, e para quem a Fortuna, em resposta aos seus desejos, havia concedido seus melhores favores. 

 

Na abertura da narrativa, percebe-se claramente que Mme Leprince de Beaumont prioriza 

a linguagem simplificada na breve introdução do mercador, enquanto a narração da primeira 

versão apresenta o mercador por um processo de afunilamento, do espaço maior para o menor, 

até que focaliza no mercador: primeiramente um país, depois uma cidade, os cidadãos, e então 

aquele homem, aqui já privilegiado por uma figura feminina, a Fortuna, que não é fada, mas uma 

figura mitológica com o poder de conceder dons ou favores aos humanos. As referências à 

mitologia são, aliás, recorrentes na versão de Mme de Villeneuve. Escolhemos manter o ritmo da 

versão de 1740, tanto quanto possível, pela riqueza de detalhes que acrescenta. Também é possível 

notar desde já o emprego de elementos hiperbólicos (“muito distante”, “grande cidade”, 

“abundantemente”, “melhores favores”) em um parágrafo curto.  

A hipérbole também é amplamente utilizada em descrições espaciais, como a primeira vista 

do castelo: 

 

La Belle et la Bête (Mme Leprince de Beaumont)La Belle et la Bête (Mme de Villeneuve)Nossa 

tradução 

 Tout d’un coup, en regardant au bout d’une longue allée d’arbres, il vit une grande lumière, mais qui 

paraissait bien éloignée. Il marcha de ce côté-là, et vit que cette lumière sortait d’un grand palais qui 

était tout illuminé. Le marchand remercia Dieu du secours qu’il envoyait, et se hâta d’arriver á ce 

château; (…) et marcha vers la maison, où il ne trouva personne; mais étant entré dans une grande salle, 

il y trouva un bon feu (…). (BEAUMONT, 2011, p. 23)En avançant sans le savoir, le hasard conduisit 

ses pas dans l’avenue d’un très beau château, que la neige avait paru respecter. Elle était composée de 

quatre rangs d’orangers d’une extrême hauteur, chargés de fleurs et de fruits. (…)Un escalier d’agate à 

rampe d’or ciselé, d’abord s’offrit à sa vue: il traversa plusieurs chambres magnifiquement meublées, 

une chaleur douce qu’il y respira le remit de ses fatigues. (VILLENEUVE, 1996, p. 22)Avançando sem 

sabê-lo, o acaso conduziu seus passos por uma alameda de um castelo muito belo, que a neve parecia 

ter respeitado. Era composta de quatro filas de laranjeiras extremamente altas, carregadas de flores e 

frutos. [...]Uma escadaria de ágata, com corrimão de ouro talhado, se ofertou à sua vista: ele atravessou 

vários cômodos magnificamente mobiliados, um calor suave que sentia ali o fez restabelecer-se do 

cansaço. 
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Sendo esta a primeira vez que se avista o castelo da Fera, a narrativa conduz o leitor junto 

ao mercador pelo caminho. Na versão de Mme de Villeneuve, tudo é abundante e com riqueza de 

detalhes, as árvores do caminho são “extremamente altas e carregadas”, os detalhes do rico castelo 

estão presentes. Na versão de Leprince de Beaumont, a descrição é mais próxima da realidade, 

como dizia Paul Remy. Os adjetivos são de grandeza, porém, sem exagero: “uma longa alameda”, 

“um grande palácio” que ganha uma dimensão ainda mais próxima do mundo real (“la maison”). 

Dentro do palácio, “uma grande sala” e um “bom fogo”. Os adjetivos são repetidos, há pouca 

variação lexical (e.g., “grand”), enquanto na versão de Villeneuve, há emprego de estratégias 

variadas além dos adjetivos, como os advérbios formados com o sufixo –ment (e.g., 

“magnificamente”) e o detalhamento descritivo. Em um gesto do mercador, aparece o elemento 

cristão na versão de Leprince de Beaumont, que está ausente no trecho de Villeneuve: “O 

mercador agradeceu a Deus do socorro que lhe enviara”. Não é mais o maravilhoso, a mágica que 

explicam os fatos, mas sim a religião (BIANCARDI, 2008). 

É importante ressaltar que o hábito da contação de histórias era compartilhado por adultos 

e crianças indistintamente até o séc. XIX. Embora os contos não fossem destinados a elas, as 

crianças tinham participação no mundo dos adultos e, portanto, tinham acesso a eles. Conforme 

os hábitos foram modificando-se e se tornando mais refinados, principalmente nas classes mais 

privilegiadas, os contos populares foram sendo segregados às classes mais desfavorecidas. De 

maneira que os contos populares não foram completamente excluídos das classes dominantes, 

mas transformados. É o que Raymonde Robert (2002) chama de conto de fadas literário. Zohar 

Shavit (1999) considera também que apesar de ter havido a moda dos contos de fadas, eles 

estavam vinculados mais às classes mais pobres e às crianças, percebidas como fonte de 

divertimento para os adultos. Quando a percepção sobre o conceito de criança mudou, os textos 

começaram a ser destinados a elas e também sofreram mudanças na maneira como foram sendo 

escritos. De certa forma, é o que ocorre com a versão escrita por Mme Leprince de Beaumont. 

Sem dúvida, é preciso reconhecer o pioneirismo de Mme Leprince de Beaumont em ter escrito 

exclusivamente para crianças, em um período em que a noção de infância ainda não estava bem 

estabelecida e a literatura infantil não existia. Shavit (1986) aponta para o caráter ambivalente da 

literatura infantil, ou seja, ela pode ser lida tanto pelas crianças quanto pelos adultos. Porém, 

acreditamos que a versão escrita por Mme de Villeneuve não pode ser reconhecida como 

ambivalente justamente porque, embora a noção de infância não estivesse bem delimitada à época, 

fica claro que a autora escrevia para as mulheres, sobretudo quando nos deparamos com a 

presença do erotismo, ainda que sutil, como no trecho a seguir: 

 

La Belle et la Bête (Mme Leprince de Beaumont)La Belle et la Bête (Mme de Villeneuve)Nossa 

tradução 

« La Belle soupa de bon appétit. Elle n’avait presque plus peur du monstre; mais elle manqua mourir 

de frayeur, lorsqu’il lui dit: 

« La Belle, voulez-vous être ma femme? »  

« Elle lui demanda sans détour si elle voulait la laisser coucher avec elle. À cette demande imprévue, 

ses craintes se renouvelèrent, et pous¬sant un cri terrible, elle ne put s’empêcher de dire: Ah Ciel! je 

suis perdue. 

Nullement, reprit tranquillement la Bête. »Sem rodeios, indagou se a jovem a deixaria deitar-se com 

ela. Diante dessa demanda inesperada, seus temores retornaram, e com um terrível grito, ela não se 

conteve ao dizer: Ah, Céus! Estou perdida. 

De modo algum, retomou a Fera tranquilamente.  

 

Os trechos acima se referem à primeira demanda da Fera de se relacionar maritalmente com 

Bela, o que ela responde negativamente nessa e noutras vezes. Nota-se a neutralidade da pergunta 

na versão moralizante, enquanto na versão de Villeneuve, há uma ambiguidade na expressão 

“coucher avec” que, de fato, pode designar a conjunção carnal, mas também no sentido literal 
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torna-se neutra. A expressão torna-se tanto mais ambígua quando ao final do conto, a Fera 

finalmente é aceita por Bela e deita-se ao seu lado no leito nupcial e dorme serenamente, sem que 

de fato aconteça mais nada. Ao se valer dessa ambiguidade, Mme de Villeneuve parece sinalizar 

para o público adulto e feminino a mensagem de que a união com o cônjuge deve ser consentida 

pela mulher. Portanto, a tradução por “deitar” reflete, a nosso ver, essa ambiguidade no trecho 

citado.  

 

CONCLUSÃO  

 

Tentamos, neste trabalho, resgatar alguns dados históricos a respeito do conto de fadas 

literário, em especial, do conto intitulado La Belle et la Bête, escrito por Mme de Villeneuve em 

1740 e, mais tarde, retomado e adaptado por Mme Leprince de Beaumont em 1757. Por se tratar 

de duas versões destinadas a públicos diferentes, procuramos apontar diferenças essenciais entre 

elas, para refletir, em primeiro lugar, sobre as manipulações operadas no texto por Leprince de 

Beaumont de maneira a didatizá-lo, e, em segundo lugar, para utilizar os dados encontrados na 

elaboração de um projeto de tradução coerente com o objetivo de manter as características 

essenciais da estética preciosa no conto de Mme de Villeneuve, notadamente no amplo uso de 

elementos que favorecem o exagero, a exuberância, através de um efeito “maravilhoso”, mágico, 

próprio do gênero. Os trechos apresentados serviram para exemplificar alguns desses aspectos e 

sobre como pensamos nosso projeto de tradução conduzido no trabalho da tese em andamento, 

considerando um público-alvo juvenil e adulto contemporâneo.  
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Resumo:O presente pôster é resultado de um projeto de oficinas de formação literária, que 

teve como objetivo principal instrumentalizar os futuros profissionais da educação para o 

repertório de diversidade cultural através de contos infantis e juvenis de diferentes partes 

do mundo. Este trabalho foi idealizado pelo Professor Supervisor de Estágio do Curso de 

Pedagogia da Faculdade Bagozzi (Curitiba/PR) e realizado pelas acadêmicas do 5º e 6º 

períodos, para conclusão do Estágio Supervisionado em Docência na Formação de 

Profissionais da Educação. A princípio as oficinas foram apresentadas para os próprios 

alunos do curso, do 1º ao 4º período. Entretanto, o projeto se estendeu para os alunos das 

1ª e 3ª séries do Curso de Formação de Docentes em Nível Médio do Instituto de Educação 

do Paraná Professor Erasmo Pilotto - IEPPEP, instituição de referência na formação de 

professores em nível médio, que este ano completa 140 anos. A temática das oficinas buscou 

valorizar aspectos culturais de alguns países e efetivar as práticas apreendidas no Curso de 

Pedagogia para contação de histórias e formação de leitores, o que propiciou uma leitura 

contextualizada dos contos. As estagiárias foram divididas em grupos e responsabilizaram-

se por desenvolver um plano de oficina para o país escolhido, utilizando diversas linguagens 

como: artes cênicas, dança, música e contação de histórias. As apresentações tiveram o 

intuito de formar profissionais que atuarão na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, as oficinas enquanto modalidade de formação trazem o saber prático para 

aperfeiçoar as intervenções educativas como incentivo a leitura crítica e prazerosa. 

Palavras-chave: Oficina. Contos. Formação de Leitores. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Dentro do campo pedagógico, o uso de histórias e de contos da literatura oral contempla 

uma série de propósitos que beneficiam o trabalho do professor. Através dos contos, é possível 

valorizar as diferenças culturais, diferenças estas citadas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 

de 1997 como fundamentais a serem trabalhadas em sala de aula (BRASIL, 1997). 

Ao trazer para a sala de aula o gênero conto, contribui-se para que a diversidade cultural se 

torne um fato e oferece-se aos alunos a oportunidade de conhecer diferentes povos com olhar 

poético, produzindo significados e valores para as suas existências. Através das histórias, o aluno 

amplia suas linguagens e é oferecida ao professor a oportunidade de trabalhar de uma maneira 

interdisciplinar. É possível também criar projetos com as áreas do saber interligadas de forma 

harmônica, tornando a aprendizagem mais atrativa e significativa (BUSATTO, 2012). 

Com base nestes e outros conceitos que emergem das histórias, contos e lendas populares, 

criou-se o projeto de oficinas de formação literária no Curso de Pedagogia da Faculdade Padre 

João Bagozzi, em Curitiba-PR. As oficinas foram idealizadas pelo professor supervisor de Estágio 

em Docência na Formação de Profissionais da Educação e realizado pelas acadêmicas do 5º e 6º 

períodos, para conclusão deste mesmo estágio. 
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O PAPEL DO PROFESSOR COMO MEDIADOR DA LEITURA ATRAVÉS DOS CONTOS 

 

O desenvolvimento do interesse e do prazer pela leitura em crianças da Educação Infantil 

e Anos Iniciais do Ensino Fundamental precisa estar pautado em recursos e elementos lúdicos, de 

forma que agucem a curiosidade típica da infância (SABINO, 2008). 

Desta forma o conto como uma narrativa envolvente e presente no cotidino das crianças 

configura-se como uma excelente ferramenta para o professor trabalhar a leitura em sala de aula 

(BUSATTO, 2012). 

O professor precisa, no entanto, estar preparado para trabalhar com este recurso, a fim de 

explorá-lo em toda a sua capacidade e da melhor forma, valorizando-o. 

 

A leitura constitui uma ferramenta essencial para o desenvolvimento de capacidades cognitivas 

em todos os níveis educacionais e, nesse aspecto, contribui fortemente para o sucesso escolar, os 

professores devem motivar os seus alunos para a leitura, apelando à sua imaginação através do 

conto e estimulando-lhes a curiosidade através da colocação de questões problemáticas relativas a 

assuntos que lhes despertem interesse (SABINO, 2008, p.4). 

 

Ainda, segundo Sabino (2008) e Busatto (2012), o professor deve sempre buscar 

atualização frente às diversas metodologias para o trabalho com narrativas e desenvolvimento de 

leitores, principalmente para o trabalho com crianças da Educação Infantil e Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, pois neste caso as dinâmicas com estas narrativas, devem ganhar vida, e a 

participação tanto do professor quanto das crianças é essencial para um bom aproveitamento da 

proposta. 

Sabino (2008) afirma que para desenvolver o gosto pela leitura, é preciso que os pais, 

professores e outros agentes educativos estejam envolvidos com o objetivo de impulsionar o 

conhecimento e entendimento do mundo. E estes saberes, presentes nos livros, levam às práticas 

sociais e de valores visíveis e invisíveis no mundo físico. 

O desenvolvimento integral das crianças passa pelo domínio da leitura e este domínio 

requer a capacitação de um profissional preparado para desenvolver esta habilidade. Este 

profissional necessita compreender que a criança precisa de experiências concretas para conhecer 

a si mesma e o mundo ao seu redor e trabalhar com contos literários pode ser extremante eficaz 

na produção de conhecimentos, valores e normas que favorecem a criança na compreensão das 

regras sociais e de questões intrínsecas sobre si mesmo. Sendo assim, os contos agregam para a 

formação do caráter e para o controle emocional a capacidade de fantasiar e a imaginação das 

crianças, estas começam a perceber o mundo em que estão inseridas e todos os problemas contidos 

nele. Geralmente os contos retratam das verdades universais e individualmente e cada assunto 

que as crianças podem vir a se preocupar em cada fase da vida (SABINO, 2008). 

Mas o processo de reflexão para resolução dos problemas e para desenvolver as 

competências necessárias para o desenvolvimento integral da criança muitas vezes não são 

adquiridas no contexto da universidade, mas sim, emergem no interior das necessidades do 

exercício da prática (LIBÂNEO, 2010). 

Libâneo (2010, p.61) compreende que: 

 

(...) professor deve ser um profissional competente e compromissado com seu trabalho, com visão 

de conjunto de trabalho escolar. Deseja-se um profissional capaz de pensar, planejar e executar o 

seu trabalho e não apenas um sujeito habilidoso para executar o que outros concebem. 
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O profissional também deve valorizar a importância do trabalho em equipe pois este 

influencia na aprendizagem dos alunos, e em seu próprio desenvolvimento profissional. Nesse 

sentido, é valioso buscar mecanismos didáticos para formar professores que coloquem em prática 

o que aprendem de maneira significativa no meio acadêmico (LIBÂNEO, 2010). 

 

A PROPOSTA DE OFICINAS DE FORMAÇÃO DE MEDIADORES DE LEITURA 

 

A partir da necessidade de práticas de estágio supervisionado no último período de 

formação do curso de Pedagogia, buscou-se aliar a relação teoria- prática e promover para a 

comunidade acadêmica oficinas de formação literária, para o trabalho com contos de diversos 

países do mundo, tendo em vista a valorização da influência cultural destes em nosso país. Os 

acadêmicos receberam a proposta idealizada pelo professor supervisor de estágio, com apoio da 

coordenação de curso no início do primeiro semestre do ano de 2016 e tiveram dois meses, 

aproximadamente, para a pesquisa e preparo das oficinas. O trabalho com oficinas foi escolhido 

por ser motivante, participativo e dinâmico, favorecendo a troca de ideias, e criando uma 

atmosfera de reflexão e criação. 

Durante as orientações, os acadêmicos receberam instruções de realizar uma oficina 

partindo da contação de histórias, onde houvessem momentos de mobilização, construção do 

conhecimento e elaboração e expressão da síntese, passos idealizados por Vasconcellos (1993) 

para a aprendizagem na construção do conhecimento. Os acadêmicos foram orientados quanto ao 

perfil e quantidade do público participante, os recursos disponíveis, estrutura da instituição e o 

tempo disponível para a realização de cada oficina. 

Para o momento de mobilização, foi solicitado um acolhimento e sensibilização por parte 

dos oficineiros, através do uso de diferentes linguagens, como por exemplo dança, música ou 

exibição de trechos de filmes na língua do país escolhido. Também orientamos que os oficineiros 

deixassem claros os objetivos da oficina, bem como o planejamento do dia. Segundo Vasconcellos 

(1993) este momento é muito importante para que ocorra um vínculo significativo inicial entre o 

sujeito e o objeto, ou seja, entre o participante e o conteúdo a ser apresentado. 

Na construção do conhecimento, os oficineiros demonstraram com apoio de slides, 

características e informações contextualizadas do país em questão. Logo após, houve a contação 

de história utilizando diferentes técnicas e linguagens, como por exemplo, teatro de sombras, 

dramatização, leitura com apoio de livros, uso de fantoches, entre outros. Para tanto, foi criada 

uma atmosfera envolvente, com caracterização pessoal e uso de ambientação do espaço com 

elementos concretos dos países como cartazes e objetos diversos. Vasconcellos (1993) afirma que 

este momento é crucial para que o sujeito aproprie-se do objeto de conhecimento, elaborando 

relações cada vez mais concretas para sua aprendizagem, por meio de ações do professor e do 

aluno. 

Durante o processo de elaboração e expressão da síntese do conhecimento, os participantes 

foram convidados a demonstrar o que aprenderam durante a oficina de diferentes maneiras, 

confeccionando objetos, recontando as histórias, dramatizando um novo final para o conto. Esta 

importante etapa da oficina possibilita que os participantes através de uma produção própria, 

assimilem o conhecimento passado pelos oficineiros, refletindo novos olhares para o trabalho com 

os contos. Ressalta-se que para Vasconcellos (1993), este passo de aprendizagem refere-se à 

elaboração sintética do conhecimento. Para finalizar, houve um momento de avaliação onde os 

participantes puderam deixar suas sugestões, dúvidas, críticas e elogios, através de enquetes, 

recados ou roda de conversa. Após este momento, foram entregues lembranças como forma de 
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agradecimento e motivação da continuidade da experiência e a transposição deste trabalho para 

outros públicos. 

Alguns dias após a realização das oficinas, foi disponibilizado um questionário on line para 

que os participantes e os oficineiros manifestassem suas percepções a partir da experiência 

realizada, indicando sugestões para as propostas futuras. 

Tendo em vista a manifestação do interesse por parte dos participantes, resolveu-se ampliar 

o projeto, convidando para participação os alunos do Curso de Formação de Docentes da 

Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, em Nível Médio, do Instituto de 

Educação do Paraná Professor Erasmo Pilotto, com sede em Curitiba/PR. A articulação foi 

realizada entre as coordenações dos cursos e o professor de estágio supervisionado, ajustando a 

organização para o recebimento de 350 alunos, num sábado pela manhã nas instalações da 

Faculdade Padre João Bagozzi. 

A proposta foi apresentada e houve possibilidades de integração entre o projeto de estágio 

de formação de mediadores de leitura (Bagozzi) e o projeto de formação de leitores “Ler é 

Cultura” (Instituto de Educação). 

Os alunos do curso de Formação de Docentes, acompanhados de seus professores de 

estágio, estiveram presentes e prestigiaram o grande momento chamado de “Oficina de Formação: 

Em cada canto... um conto!”. Durante a programação houve a abertura do evento, com 

apresentação e esclarecimentos do curso de Pedagogia para os alunos do nível médio modalidade 

normal, além de sorteio de livros e bolsas de estudos. 

Em seguida os alunos foram direcionados às salas de aula, com todo apoio e infraestrutura 

da Faculdade Padre João Bagozzi, para participar das oficinas. Os mesmos foram agraciados com 

um café da manhã oferecido pelos oficineiros do curso de Pedagogia e realizaram as mesmas 

propostas indicadas acima, como mobilização, construção do conhecimento e elaboração e 

expressão da síntese. 

Encerrou-se a programação com a apresentação cultural de dois grupos de dança folclórica 

da cidade de Curitiba, o grupo de dança portuguesa do Instituto de Educação do Paraná e o Grupo 

Folclórico Polonês “Wisla”. 

 

CONCLUSÃO 

 

Através das oficinas de formação literária e do projeto “Em cada canto... um conto!” os 

acadêmicos de Pedagogia puderam enriquecer seus conhecimentos sobre diferentes técnicas de 

contação de histórias, ampliar seu repertório de histórias e enxergar os contos como uma 

ferramenta pedagógica de grande valia na construção do saber em diferentes idades. O projeto 

possibilitou o relacionamento da comunidade acadêmica com a comunidade escolar em nível 

médio, favorecendo desta maneira, a formação de ambos. 

Os participantes foram levados a refletir sobre o desafio e importância de formar alunos 

leitores e leitores críticos, para que consigam atuar com consciência social. Para atingir tal 

objetivo, os professores são peças fundamentais que juntamente com a família são capazes de 

estimular nas crianças o hábito da leitura e despertar este hábito de uma forma prazerosa. 

Os contos, independente da forma como foram apresentados, culminaram com o 

enriquecimento cultural tanto dos acadêmicos que desenvolveram as oficinas quanto dos 

participantes das mesmas. Alguns alunos que participaram das oficinas relataram que já estão 

utilizando os contos trabalhados em seus estágios supervisionados de Educação Infantil, o que 
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culmina com o cumprimento de um dos objetivos do projeto que é a disseminação dos contos e 

de sua importância cultural, bem como o despertar do interesse pela leitura de histórias. 

Após a experiência, a direção da Faculdade Padre João Bagozzi implantou o projeto como 

Extensão Universitária, tornando permanente a realização das Oficinas de Formação, com 

diferentes temáticas para os anos seguintes. 
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AS PRINCESAS NEGRAS QUE ENCONTRAMOS. POR UMA 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA ANTIRRACISTA 

 

Adriane Cristina Cantão Vieira (UFSC) adricantao19@hotmail.com 

Eliane Santana Dias Debus (UFSC) elianedebus@hotmail.com 

 

Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar o levantamento de contos contemporâneos 

que apresentam princesas negras e a importância dessas histórias para uma educação 

antirracista, auxiliando na construção de uma sociedade justa e sem discriminação. 

Inicialmente, realizou-se um levantamento de 38 títulos, a partir do acervo Literalise – 

Grupo de pesquisa em Literatura infantil e juvenil e práticas de mediação literária, da 

Universidade Federal de Santa Catarina –, do Programa Nacional Bibliotecas na Escola 

(PNBE) e da Revista Eletrônica de Educação (2009). Após o levantamento foram 

selecionados para análise três livros: O casamento da princesa, de Celso Sisto; Dandara e 

a princesa perdida, de Maiara Suertegaray; e Princesas Negras e a sabedoria ancestral, de 

Ariane Meireles e Edileuza Penha de Souza. Utilizou-se como referencial para análise as 

características apontadas por Nelly Novaes Coelho para narrativas contemporâneas. A 

partir da apresentação desses contos, foi possível compreender melhor e também valorizar 

a cultura negra, além de poder tomá-los como apoio na construção de uma educação 

antirracista, que valorize a história, a cultura e a identidade da população afro-brasileira, 

utilizando suas histórias conhecidas por seus elementos feéricos. 

Palavras-chave: Cultura Africana e Afro-brasileira. Literatura Infantil. Contos de Fadas 

Modernos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este artigo apresenta pesquisa realizada para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do 

Curso de Pedagogia, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que teve como tema de 

pesquisa os contos de fadas. 

A escolha do tema deu-se a partir de duas questões motivadoras: primeiro por este gênero 

literário ter feito parte das leituras, através de livros como Branca de Neve e Cinderela, e por 

meio de filmes como A Bela e a Fera, A Bela Adormecida, entre outros, que nos 

transportavam para um mundo cheio de possibilidades e cada momento com as princesas dessas 

narrativas era único, fazendo crer que tudo era possível, e os finais felizes, de fato, poderiam 

acontecer no mundo real; o segundo motivo da escolha ocorreu pela constatação de que o tema 

está presente nos dias de hoje, com narrativas recheadas de contemporaneidade, isto é, encontram-

se personagens de antanho vivendo de forma diversa no espaço contemporâneo, tanto em livros 

quanto em filmes. 

A problematização a respeito da questão étnico-racial surge a partir da indagação do o 

porquê de os contos de fadas serem representados somente por princesas brancas. Feito este 

recorte pesquisou-ser livros nos acervos que trouxessem personagens negros, como reis, rainhas, 

príncipes e princesas, ou seja, figuras que estivessem envolvidas no mundo feérico. 

A seleção dos títulos escolhidos para esta pesquisa se deu a partir de um levantamento de 

38 títulos realizado no acervo do Grupo de pesquisa em Literatura infantil e juvenil e práticas de 

mediação literária (Literalise), da UFSC, bem como do acervo do Programa Nacional Biblioteca 

na Escola (PNBE) e da Revista Eletrônica de Educação, que trouxessem os contos das princesas. 

Selecionamos: O casamento da princesa, de Celso Sisto (2010); Dandara e a princesa perdida, 

mailto:adricantao19@hotmail.com
mailto:elianedebus@hotmail.com
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de Maira Suertegaray (2012); e Princesas Negras e a sabedoria ancestral, de Ariane Celestino 

Meireles e Edileuza Pena de Souza (2010). 

A pesquisa se consolida como qualitativa a partir da análise de livros literários, em 

particular os contos de fadas modernos. Para a análise nos apoiamos em referenciais teóricos, 

como: Coelho (2000), Debus (2006), Vale (2001), autores das versões dos contos de fadas 

europeus, como Charles Perrault, Irmãos Grimm e Hans Christian Andersen, dos contos 

contemporâneos Meireles e Souza (2010), Suertegaray (2012) e Sisto (2010). 

 

NOVO TEMPO, NOVAS HISTÓRIAS 

 

Contemporaneamente novos contos surgem, tentando mostrar o encantador do mundo 

feérico e ao mesmo tempo discutir a realidade presente nos dias atuais, trabalhando não mais os 

problemas presentes apenas em um indivíduo, como nos contos de fadas antigos, mas, sim, os 

problemas pertencentes a toda sociedade,questionando tudo que é apresentado, diferentemente 

dos contos tradicionais. Esses são chamados por alguns autores os contos de fadas modernos 

(VALE, 2001) nesses são possíveis encontrar elementos do mundo das fadas, mas ao mesmo 

tempo desconstrói certas concepções criadas por eles. Os contos de fadas modernos apresentam 

histórias saídas da própria imaginação dos autores, ao contrário dos contos tradicionais que são 

histórias retiradas do imaginário popular. Os atuais discutem a concepção de classes, entre outras 

questões pertinentes na atualidade. Nelly Novaes Coelho (2000) elenca 10 tópicos que auxiliam 

no entendimento e na comparação das particularidades presentes nas histórias. 

 

Quadro 1 – Diferenças do Tradicional e Novo segundo Nelly Novaes Coelho 

 

O Tradicional O Novo 

1- Espírito individualista: “suas verdades absolutas são a 

pedra angular do sistema” (COELHO, 2000, p. 19). 

1- O espírito solidário: “socializante, que é a consciência de 

um indivíduo é parte essencial do todo (a humanidade, a 

sociedade, o cosmos)” (COELHO, 2000, p. 24). 

2- Obediência absoluta: “às autoridades detentoras do saber 

e do poder” (COELHO, 2000, p. 20). 

2- Questionamento da autoridade: “Daí as verdades múltiplas 

(e não mais únicas ou unívocas) que se divulgam em nosso 

tempo, ou a enfermidade das modas e das certezas” 

(COELHO, 2000, p. 24). 

3-O sistema social: “Quanto às classes valoriza as minorias 

privilegiadas pela fortuna” (COELHO, 2000, p. 21). 

3-Sistema social: “Quanto ás classes, o ideal a ser atingido é 

fazer desaparecer, no aspecto econômico, as injustiças e 

aviltantes diferenças sociais que hoje agudizam” (COELHO, 

2000, p. 24). 

4- Moral Dogmática: “avaliação transcendente da conduta 

humana” (COELHO, 2000, p. 21). 

4- Moral da responsabilidade: “procura agir conscientemente 

em face da relatividade dos valores atuais e em relação ao 

direito do outro” (COELHO, 2000, p. 25). 

5- Sociedade sexófoba: “sexo como pecado” (COELHO, 

2000, p. 21). 

5- Sociedade sexófila; “O sexo e assumido como ato natura...” 

(COELHO, 2000, p. 25). 

6- Reverência pelo passado: “como modelo a ser seguido” 

(COELHO, 2000, p. 22). 

6- Redescoberta do passado: “Dessa atitude surge, na 

literatura, a intertextualidade como processo criador, e a 

redescoberta de formas literárias do passado, que são recriadas 

pelo novo espírito dos tempos” (COELHO, 2000, p. 26). 

7- Concepção da vida: “pelo culto das virtudes e das boas 

ações, possam ser novamente dignos de entrar no paraíso” 

(COELHO, 2000, p. 22). 

7- Concepção de vida: “O fim de perfeição almejado pelo 

pensamento tradicional tende a ser substituído pelo ideal de 

aperfeiçoamento interior profundo, que ultrapassa os limites 

da vida” (COELHO, 2000, p. 26). 
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8- Racionalismo; “Tudo é explicado pela razão, apoiado pela 

fé, ora pela ciência” (COELHO, 2000, p. 22). 

8- Valorização da intuição: “como abertura indispensável ao 

conhecimento da verdadeira realidade dos homens e do mundo” 

(COELHO, 2000, p. 26). 

9- Racismo: “Na literatura infantil, a separação entre brancos 

e negros é notória: reflete uma situação social concreta” 

(COELHO, 2000, p. 23). 

9- Antirracismo: “Valorização das diferentes culturas que 

correspondem ás diferentes etnias, na busca de descobrir e 

preservar a autenticidade de cada uma” (COELHO, 2000, p. 27). 

10- A criança: “é vista como um adulto em miniatura” 

(COELHO, 2000, p. 23). 

10- A criança: “é vista como um ser em formação” (COELHO, 

2000, p. 27). 

Fonte: Elaborado pelas autoras, a partir do livro Panorama Histórico da Literatura Infantil/Juvenil: das origens indo-europeias 

ao Brasil contemporâneo, de Coelho (2000). 

 

A partir desses tópicos apresentados podemos compreender um pouco melhor a diferença 

entre os contos de fadas modernos e os tradicionais e notar que as suas diferenças mostram que, 

apesar dos contos de fadas tradicionais serem encantadores, muitas vezes, não conseguem 

apresentar questões importantes para serem discutidas sobre a sociedade atual. 

 

A LEI NO 10.639/2003 E A REAÇÃO DO MERCADO EDITORIAL 

 

Existem estudos relacionados à forma como eram tratadas a cultura e a história africana e 

afro-brasileira no Brasil através dos livros infantis estão documentados desde o fim da escravidão 

e ao longo do século XX, como mostram alguns levantamentos realizados por pesquisadores: 

Rosemberg apresenta uma análise de títulos para infância publicados entre os anos de 1955 e 

1975; Bazzili analisa títulos publicados entre os anos de 1976 a 1989; Oliveira reflete sobre títulos 

publicados entre os anos de 1979 e 1989; Ferreira investiga títulos a partir dos do acervo do 

PNBE/2005.(Apud DEBUS, 2011) 

Com o passar dos anos os títulos infantis vão se moldando aos poucos, trazendo 

personagens negros como heróis, sendo o personagem principal não o coadjuvante, outras 

histórias relatando a cultura africana e afro-brasileira que é desconhecida por muitos, na coleção 

Princesas Africanas, de março de 2009, da Revista Eletrônica de Educação, financiada pela 

Petrobras que apresenta histórias e textos, que trazem 19 histórias com elementos feéricos e 

culturais, e uma coleção pensada para professores, contando com o auxílio de vários autores 

brasileiros, conforme apresenta o Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Histórias da Revista Eletrônica de Educação (2009) 

Título Autor 

1. Princesas africanas Jason Prado 

2. O sonho de ser princesa Andréa Bastos Tigre e Rossely Peres 

3. As princesas nos contos de fadas Sonia Rodrigues 

4. São outras as nossas princesas Sueli de Oliveira Rocha 

5. Que fada é essa? Maria Clara Cavalcanti de Albuquerque 

6. A donzela, o sapo e o filho do chefe Maria Clara Cavalcanti de Albuquerque 

7. Rainhas negras na África e no Brasil Luiz Geraldo Silva 

8. As princesas africanas Braulio Tavares 

9. O casamento da princesa Celso Sisto 
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Fonte: Elaboração da autora, a partir do acervo Revista Eletrônica de Educação (2009). 
 

 

Os títulos presentes no acervo da Revista Eletrônica de Educação retratam a cultura 

africana, e trazem a representação de muitas princesas negras. 

Encontramos outros títulos presentes no acervo Grupo de pesquisa em Literatura infantil e 

juvenil e práticas de mediação literária (Literalise), da UFSC, e no acervo do Programa Nacional 

Biblioteca na Escola (PNBE) Desse modo, sabemos de antemão que não estamos contemplando 

todos os títulos disponíveis no mercado editorial. 
 

Quadro 3 – Contos de fadas modernos do acervo Literalise 

Título Autor Ilustração Editora Ano 

1. A Fada lá de Pasárgada Sylvia Orthoff Tato Miguilim 1990 

2. O Rei Preto de Ouro Preto Sylvia Orthoff Tato Moderna 1997 

3. O Menino que não se chamava João 

e a Menina que não se chamava Maria 

Georgina da Costa Martins Victor Tavares DCL 1999 

4. Rufina Marciano Vasques Osório Garcia Franco 2004 

5. O amigo do Rei Ruth Rocha Eva Furnari Ática 2006 

6. Chico Rei Renato Lima Graça Lima Paulus 2006 

7. Omo-Oba: histórias de Princesas Kiusam de Oliveira Josias Marinho Mazza 2009 

8. Pretinha das Neves e os Sete 

Gigantes 

Rubem Filho Telma Custódio e Manuel 

Rebelato Miramontes 

Paulinas 2009 

9. Lendas Africanas: e a Força dos 

Tambores Cruzou o Mar 

Denise Carreira Rubem Filho Salesiana 2010 

10. Princesas Negras e a sabedoria 

ancestral 

Ariane Celestino Meireles e 

Edileuza Penha de Souza 

Valdério Costa Nandyala 2010 

11. O casamento da princesa Celso Sisto Simone Matias Prumo 2010 

12. O Príncipe da Beira Josias Marinho Josias Marinho Mazza 2011 

13. Aconteceu na Escola 

*Um dia de Princesa* 

Anna Claudia Ramos e 

Sandra Pina 

Luis Saguar e Rose Araújo Pallas 2012 

14. Rapunzel e o Quibungo Cristina Agostinho e 

Ronaldo Simões Coelho 

Walter Lara Mazza 2012 

10. Minha princesa Africana Márcio Vassalo 

11. Uma princesa em São Tomé e Príncipe Ana Lúcia Silva Souza 

12. Princesa de África, o filme (Entrevista com diretor 

que relata o filme princesa de África) 

Uma entrevista com Juan Laguna. 

13. A leitura dos símbolos nagô Marco Aurélio Luz 

14. A lenda da princesa negra que incendiou o mar Geraldo Maia 

15. Nas malhas das imagens e nas trilhas da resistência: 

heroínas negras de ontem e de hoje 

Andréia Lisboa de Sousa 

16. Uma guerreira Julio Emilio Braz 

17. Princesa, não. Mas... Marina Colasanti 

18. Os três cocos Maria Clara Cavalcanti de Albuquerque 

19. Uma princesa afrodescendente Sueli de Oliveira Rocha 

20. Princesa descombinada Janaína Michalski 

21. Princesas africanas e algumas histórias - Tiely Queen (Atiely Santos), 
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15. Dandara e a Princesa perdida Maira Suertegaray Carla Pilla Compasso Lugar 

Cultural: Imprensa 

livre 

2012 

16. Afra e os Três Lobos- guarás Cristina Agostinho e 

Ronaldo Simões Coelho 

Walter Lara Mazza 2013 

17. Joãozinho e Maria Cristina Agostinho e 

Ronaldo Simões Coelho 

Walter Lara Mazza 2013 

18. Histórias Africanas Ana Maria 

Machado 

Laurent 

Cardon 

FTD 2014 

Fonte: Elaboração da autora, a partir do acervo do Literalise e PNBE. 

 

Nesses acervos conseguimos localizar 18 histórias, presentes 7 editoras que trabalham em 

especifico com a temática étnico racial, que trazem o mundo dos contos de fadas modernos, 

apresentando fadas, princesas, príncipes, rainhas e reis negros, inseridos na cultura africana ou 

afro-brasileira. Pode-se perceber que, após a lei 10.639/2003, a publicação de livros com 

personagens principais negros está aumentando, mostrando, assim, que são possíveis termos outra 

representação que não seja aquela da princesa branca de cabelos loiros e olhos azuis. 

O levantamento dos contos de fadas modernos presentes no acervo do Grupo Literalise, 

PNBE e a Revista Eletrônica de Educação são indispensáveis para a compreensão destas 

publicações com personagens principais negros, bem como o levantamento realizado por Debus 

e Vasques (2009), que constata que após 2003 as publicações de histórias com personagens 

principais negros vêm aumentando. 

 

A SELEÇÃO DAS HISTÓRIAS 

 

Inicialmente foram mapeados 38 livros com contos de fadas modernos a aprtir dos acervos 

pesquisados, apresentam 22 princesas africanas, que citamos no capítulo anterior. Desses livros, 

selecionamos três para apresentar mais detalhadamente. Nosso critério de escolha encaminhou 

para narrativas que trouxessem como protagonistas princesas negras, cujo modo de vestir, seus 

cabelos e suas aventuras fosses únicos. 

O primeiro livro selecionado foi O casamento da princesa (2009), de Celso Sisto, que 

apresenta uma princesa da África Ocidental chamada Abena, possuidora de traços marcantes: 

“pescoço alongado, rosto arredondado e seios grandes” (SISTO, 2009, p. 37). 

O segundo livro selecionado, Dandara e a princesa esquecida (2012), de Maíra 

Suertegaray, conta a história de Dandara, uma menina muito esperta que adora ler e fazer 

perguntas. 

O terceiro e último livro escolhido, trata-se de Princesas Negras e a sabedoria ancestral 

(2010), de Ariane Celestino Meireles e Edileuza Penha de Souza. Que apresenta traços marcantes 

das mulheres negras e princesas. 

A partir dessas escolhas relacionamos alguns elementos presentes nos contos com os 

tópicos apresentados por Coelho. O “Antirracismo” é o nono tópico de Coelho (2000) e um dos 

mais importantes, pois este é o conceito que os contos analisados tentam trabalhar, 

desconstruindo, desde a tenra idade, ideias racista, valorizando as diferentes culturas nos livros 

Princesas Negras e a sabedoria ancestral (MEIRELES; SOUZA, 2010), O casamento da 

princesa (SISTO, 2009), e a Dandara a princesa perdida (SUERTEGARAY, 2012) e em cada 

elemento que retrata a cultura africana e afro-brasileira para nossas crianças, apresentando as 

princesas negras e suas representações africanas e afro-brasileiras. 
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CONCLUSÃO 
 

A pesquisa iniciou-se com um mapeamento dos principais contos contemporâneos, 

presentes no acervo Literalise, PNBE e Revista Eletrônica de Educação (2009), usando como 

principal critério aqueles que trouxessem protagonistas de origem africana ou afro-brasileira, com 

foco as princesas negras. O levantamento foi estruturado com o intuito de compreender a 

importância dessas histórias para a construção de uma educação antirracista. 

Conhecer um pouco sobre os contos de fadas modernos foi fundamental para entender sua 

importância na formação do leitor e, consequentemente, contribuir para uma sociedade 

antirracista, a literatura infantil ajuda na construção de uma sociedade que respeite as diferenças. 

Refletindo sobre a importância da literatura infantil e juvenil, constata-se que as 

publicações literárias para este público, que trazem como personagens principais negros e negras 

foram aumentando gradativamente, e preciso que os adultos as conheçam e aprendam a real 

importância de uma história que retrata uma cultura que constitui o país. 
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Resumo: Itinerários Literários Virtuais é um curso a distância desenvolvido pela 

Comunidade Educativa CEDAC no contexto de projetos de formação de professores na área 

de leitura e também oferecido para o público em geral. O projeto atua em duas áreas 

concomitantemente: ampliação da formação literária de mediadores de leitura para crianças 

e desenvolvimento de habilidades para uso de ferramentas digitais. Esses dois focos são 

relacionados para proporcionar conhecimentos literários e imersão em recursos 

tecnológicos que colaboram para ampliar a experiência estética literária. A formação é 

realizada integralmente em uma plataforma de aprendizagem interativa (moodle), tem 

participação média de 30 professores/mediadores de leitura por grupo, durante 8 semanas. 

Constitui-se de propostas de leitura semanais de textos de autor(a) brasileiro(a), com 

atividades síncronas e assíncronas, para discutir a leitura como experiência pessoal e 

coletiva, aprofundando seus sentidos pela interação. Oportuniza a sensibilização com 

recursos linguísticos, com efeitos literários, com a mediação de um tutor especialista. As 

leituras são apresentadas gradativamente aos participantes, compondo uma “cadeia de 

textos” com escolha intencional, que apresentam desafios diversos e possibilitam uma 

sistematização sobre o estilo do autor. Os resultados observados nos cursos desenvolvidos 

até agora, sobre os autores João Guimarães Rosa e Marina Colasanti (separadamente), 

tiveram como destaque: ampliação dos conhecimentos literários e digitais fundamentais 

para atuação dos responsáveis em mediação de leitura; produção de conhecimento de forma 

colaborativa, provido pelas ferramentas digitais; ampliação da experiência estética leitora. 

Como é comum em cursos a distância, o que neste também se constatou, o uso da tecnologia 

na formação amplia oportunidades de aprendizagem, potencializa o gerenciamento pessoal 

do tempo, supera dificuldades com espaço, dispensa a locomoção. Os participantes podem 

ter acesso a leituras literárias e a outros materiais, à participação em discussões com 

autonomia porém em um contexto de mediação planejada, atenta à participação individual 

e à construção coletiva de conhecimento. 

Palavras-chave: Formação literária. Mediação de leitura. Tecnologia digital 

 

INTRODUÇÃO 

 

A crença de que “é muito difícil ajudar a alargar a fronteira de outros quando a própria está 

escondida, limitada”, e de que “é quase impossível fazer que a cultura se converta para outros em 

experiência quando é para si mesmo um dado do mundo exterior”, como tão bem focaliza Graciela 

Montes na obra La frontera indômita (1995), nos move para a realização dos Itinerários Literários 

Virtuais, como mais uma das nossas ações formativas junto a professores. Propõem-se como uma 

mailto:alda.beraldo@comunidadeeducativa.org.br
mailto:sandra.medrano@comunidadeeducativa.org.br
mailto:patrícia.diaz@comunidadeeducativa.org.br
mailto:camila.fattori@comunidadeeducativa.org.br
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forma de propiciar situações em que os participantes possam viver e refletir sobre a experiência 

leitora própria, na certeza de que isso repercute positivamente nas suas ações junto aos alunos. O 

que nos move, em outras palavras, é a crença de que um professor, quando leitor, está mais bem 

instrumentalizado para atuar como mediador, para estabelecer uma relação diferenciada de seus 

alunos com a leitura, atuando na garantia de terem direito à literatura. 

Na retaguarda dessas motivações tem-se imposta uma realidade precária relacionada à 

formação leitora dos professores das escolas públicas, que em geral não são leitores literários, por 

diversos fatores, a começar pelo contexto familiar. Grande parte deles são a primeira geração de 

profissionais com nível universitário na família, portanto não tiveram convivência cotidiana com 

a leitura. Soma-se a isso a formação inicial que tem tratado a leitura como uma ação meramente 

escolar, e ainda uma formação acadêmica que no currículo do curso de pedagogia raramente 

aborda a literatura. É desta forma que uma aproximação qualificada do professor com a leitura 

literária pode repercutir na sua prática em sala de aula, rompendo com esse círculo vicioso em 

relação à formação literária na escola. 

Tema: literatura e tecnologia digital são grandes temas no nosso trabalho porque o são no 

contexto educacional. O acesso a ambos é visto como direito e promoção da cidadania – assim 

postulamos, reproduzindo como considera Antonio Candido: “[...] a criação ficcional ou poética, 

que é a mola da literatura em todos os seus níveis e modalidades, está presente em cada um de 

nós, analfabeto ou erudito, como anedota, causo, história em quadrinhos, noticiário policial, 

canção popular, moda de viola, samba carnavalesco. Ela se manifesta desde o devaneio amoroso 

ou econômico no ônibus até a atenção fixada na novela de televisão ou na leitura seguida de um 

romance” (CANDIDO, 2004, 174-175); “Ora, se ninguém pode passar vinte e quatro horas sem 

mergulhar no universo de 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, 2004, p. 175). 

Delimitação: formação literária, mediação de leitura e uso de ferramentas digitais se 

constituem como uma tríade cuja interação pode sustentar um percurso produtivo no contexto da 

educação – de adultos e de crianças e jovens. A formação literária se irmana à mediação de leitura 

quando o formador possui conhecimentos didáticos que otimizam seus saberes em prol da 

aprendizagem dos alunos, que no assunto em questão se traduz, para os últimos, como 

desenvolvimento de comportamentos leitores. 

Problema: para formar leitores é essencial ser também um bom leitor. Tal requisito, porém, 

ainda não é qualidade que a maioria dos professores de escolas públicas pode acessar, como aqui 

tratado anteriormente. Quanto à tecnologia, as escolas brasileiras ainda se encontram em situação 

precária: poucos equipamentos, deficitário acesso à Internet e insuficiente formação dos 

educadores com usuários da tecnologia. É nesse último quesito que os Itinerários atuam de forma 

indireta. 

Hipótese: o enriquecimento da formação literária amplia as possibilidades como mediador 

de leitura. A possibilidade de conhecer autores e suas obras, de ler, discutir, construindo sentidos 

para o que se lê, de fruir de leituras literárias, emocionando-se com os efeitos estéticos qualificam 

o leitor, ampliam seus critérios de escolha – que, por sua vez, têm o poder de influenciar nas suas 

escolhas pessoais de leitura e nas escolhas de leitura aos seus alunos – tarefas complexas, por 

serem resultado de um longo percurso leitor. Mas que fortalecem os mediadores como agentes na 

constituição de comunidades leitoras. E a inclusão do professor no universo tecnológico colabora 

para ampliar a inclusão qualificada dos alunos na era digital – e mais do que isso, sua inclusão 

social. 

Objetivos: no âmbito da contribuição para a formação literária ampliando a experiência 

leitora, o curso tem como objetivos que os participantes possam: 
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a) reconhecer características literárias; identificar intertextualidades; ampliar a noção 

sobre gêneros textuais; 

b) reconhecer qualidade literária, apreciando recursos de linguagem e estilo do autor em 

foco; 

c) reconhecer a contribuição da leitura de textos de qualidade para a formação leitora; 

d) reconceitualizar a leitura literária, assumindo posição crítica e autônoma; 

e) desenvolver competência para seleção de textos de qualidade e ampliar habilidades 

de mediar leitura junto aos alunos como leitor mais experiente. 

No âmbito da linguagem tecnológica, tem-se como objetivos que os participantes possam: 

a) utilizar ferramentas que os qualifiquem no uso de recursos tecnológicos, colaborando 

para sua inserção na sociedade digital; 

b) sentir-se mais seguro para propor atividades aos alunos utilizando recursos 

tecnológicos; 

c) interessar-se pela leitura de obras impressas após leitura por meios digitais. 

Método: como curso a distância, o Itinerários Literários Virtuais possui estratégias para 

acolhimento e interatividade. Antes do início, é enviado convite de participação por e-mail e link 

para levantamento de conhecimentos a respeito do autor e obra. O início se dá com vídeos de 

boas-vindas, apresentando em linhas gerais o percurso e indicando apoio técnico. 

Semanalmente são focalizados em média dois textos/contos do autor, para apreciação ou 

para análise orientada pelo tutor. 

Os textos são disponibilizados no formato digital e gravados em vídeo (desta forma também 

com o objetivo de ser modelo de leitura expressiva). 

Distribuídos nas 8 semanas do projeto, são disponibilizados tutoriais, para participação nos 

fóruns e para uso das demais ferramentas tecnológicas, conforme as atividades são propostas, de 

forma que os recursos tecnológicos estejam a serviço da interação entre os participantes, 

promovendo aprofundamento literário. 

Atividades realizadas no percurso: 

Fóruns de discussões (moodle): 

a) fórum de apresentação dos participantes; 

b) fórum antes e depois da leitura do texto da semana, incidindo sobre “sentimentos e 

opiniões” do leitor sobre o que leu, sobre “aspectos narrativos” e “aspectos 

linguísticos”; 

c) fórum com foco em qualidade literária; 

d) fórum para comentários livres sobre a leitura realizada. 

 

As discussões nos fóruns são sistematizas e disponibilizadas. 

Linha do tempo (Timeglider): contextualiza o autor e sua obra no tempo histórico do país, 

com alguns fatos e eventos políticos e culturais que se somam a informações que os participantes 

podem incluir sobre suas experiências pessoais como estudantes e leitores no tempo abrangido 

pela época entre nascimento e vida/morte do autor em foco. 

Textos colaborativos (wiki): para discutir alguns aspectos específicos do texto em foco na 

semana e para os participantes expressarem livremente sua percepção sobre o estilo (linguagem, 

temas, abordagens) do autor, dando sequência à ideia postada pelo colega. Promove interação e 

possibilita sistematização de conhecimentos. 
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Prezi – apresentação para visão geral e também focalizada de conteúdos sobre o autor e 

suas experiências de vida. 

Mural virtual (Scoop it) – para acesso a informações na rede virtual, como textos, fotos e 

vídeos sobre o autor ou conteúdos a ele relacionados. 

Dois hangouts são realizados para discussão sobre as leituras até aquele momento, com 

foco em recursos literários, gêneros textual e outros. Todas as propostas são orientadas, discutidas 

e sistematizadas em documentos compartilhados. Os links dos vídeos dos hangouts são 

disponibilizados aos participantes. 

A linha do tempo (timeglider), o mapa de curiosidades (prezzi) e o mural virtual do autor 

são atividades que se mantêm ativas durante todo o percurso, com a inclusão de dados, tanto pela 

formadora como pelos participantes. 

A plataforma do curso disponibiliza ainda: fórum de notícias, fórum de dúvidas e 

comentários sobre o uso do ambiente virtual e tecnologias. 

É prevista a produção de um blog dos Itinerários, para socialização e constituição de uma 

comunidade de leitores (Wordpress). 

Um link é indicado para avaliação do curso pelos participantes ao final do curso (que nos 

orientam no planejamento da edição seguinte). 

O acompanhamento e avaliação das duas edições do curso nos incentivam para sua 

continuidade e ampliação dos autores focalizados. Para versões seguintes, planejamos abordar 

vida e obra dos escritores: Clarice Lispector, Lygia Fagundes Telles, Lygia Bojunga Nunes, 

Manoel de Barros. Consideramos bastante satisfatórios os principais resultados, que podem ser 

assim sintetizados: ampliação dos conhecimentos literários e digitais fundamentais para atuação 

dos responsáveis em mediação de leitura; reconhecimento do valor das informações contextuais 

providas pelas ferramentas tecnológicas, ampliando a experiência estética leitora; valorização da 

interação em atividades síncronas, por meio dos hangouts, possibilitando interação para além das 

propostas realizadas individualmente e coletivamente de forma assíncrona. 

Tais conclusões representam os resultados das duas formas de avaliar as aprendizagens 

possibilitadas pelo curso, do ponto de vista dos participantes, relacionadas ao uso da tecnologia e 

a conhecimentos sobre leitura e literatura. 

Por meio de quatro questões que solicitavam se pronunciarem com as indicações 1, 2 e 3 

(1- se discordava totalmente, 2 - se concordava parcialmente, 3 - se concordava totalmente). 

Obtivemos como resultado, no curso sobre Marina Colasanti: 

a) 82% concordaram totalmente que o uso da tecnologia colaborou com a dinâmica do 

curso; 

b) 73% concordaram totalmente que o uso da tecnologia colaborou para a potencialização 

do aprendizado; 

c) 91% concordaram totalmente que o curso permitiu conhecer as principais 

características do estilo literário da autora; 

d) 82% concordaram totalmente que o curso ampliou seus conhecimentos sobre leitura e 

literatura. 

Na segunda forma de avaliação, foram solicitados comentários dos participantes de dois 

cursos (escritores Marina Colasanti e João Guimarães Rosa, separadamente), sobre a principal 

contribuição para a aprendizagem sobre o(a) autor(a) e sua obra e sobre a tecnologia digital 

figurando nessa formação. Abaixo, exemplificamos as aprendizagens correlacionadas aos 

objetivos propostos, com algumas postagens dos participantes. 



 

 

P
ág

in
a1

0
2

6
 

Em relação ao objetivo: conhecer/ampliar repertório de leitura do autor em foco; ampliar 

experiências literárias por meio da leitura e análise de obras (reconhecer características literárias; 

identificar intertextualidades; ampliar a noção de gêneros textuais). 

Registros dos participantes 

– Pude aprofundar e analisar obras e vida da autora. / Conhecer a relação entre a vida da 

autora e o contexto histórico da Guerra. 

Hoje leio com mais atenção para perceber detalhes de um texto, antes despercebidos. / As 

discussões e comentários apresentaram olhares diferenciados para o mesmo conto, trazendo 

reflexão e pude perceber o que não tinha observado. 

Me transformei em uma leitora de textos literários, percebendo os gêneros textuais 

presentes. / Foi uma forma muito assertiva para que em tão pouco tempo conseguíssemos 

aprofundar o olhar para a obra de Guimarães Rosa. 

Em relação ao objetivo: reconhecer qualidade literária, apreciando recursos e estilo do 

autor. 

Registros dos participantes 

Destaco os efeitos de sentido que a linguagem literária proporciona e como encaminha a 

nossa leitura para um contexto social./ Me proporcionou conhecer mais sobre Marina Colasanti, 

aprofundar o entendimento da linguagem dos textos, podendo analisar com mais propriedade. 

A mediação da tutora, tanto nas conversas, como através das propostas, possibilitou uma 

reflexão muito profunda sobre a linguagem subjetiva e complexa que o autor utiliza. Acho que 

nunca havia construído tanto sentido sobre os maravilhosos contos de Guimarães Rosa. Ao 

mesmo tempo em que aprofundávamos o conhecimento sobre a linguagem de Guimarães, 

aprofundávamos o conhecimento sobre ele. Perfeito! 

Pude conhecer alguns contos na íntegra, com um razoável entendimento de parte da 

profundidade do mundo roseano. Esse entendimento pôde acontecer pela mediação da tutora, as 

informações que circularam por diversos suportes e informantes sobre a vida e obra do autor, as 

reflexões sobre a linguagem que escreve, o universo sobre o qual escreve; e, também, sobre um 

estudo da própria linguagem dos textos, sobre posição narrativa, forma de descrição de 

personagens etc. 

Em relação ao objetivo: reconhecer a contribuição da leitura de textos de qualidade para a 

formação leitora. 

Registros dos participantes 

Ampliou meu olhar sobre a qualidade literária e ampliou o interesse pela leitura de 

diferentes contos. / - Mostrou o quanto podemos extrair de um bom texto lido. O quanto podemos 

proporcionar aos alunos o conhecimento através de bons textos. / - Foi um despertar para 

qualidade literária. 

Em relação ao objetivo: reconceitualizar a leitura literária, assumindo posição crítica e 

autônoma. 

Registros dos participantes 

Tenho uma visão nova sobre textos, sou mais crítica e detalhista em minhas escolhas para 

meus alunos. 

Claro que esse curso me ajudou muito a ter um olhar mais crítico, a desvendar o que está 

por trás de cada palavra poética. / - Minha visão e interpretação melhorou muito. 

Em relação ao objetivo: desenvolver competência para seleção de textos de qualidade e 

ampliar habilidades de mediar leitura junto aos alunos como leitor mais experiente. 

Registros dos participantes 
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Através do curso e dos recursos utilizados pela tutora, pude conhecer alguns contos, a vida 

e obra de Marina Colasanti e como proporcionar essas aprendizagens para meus alunos. 

- O curso me proporcionou muitas aprendizagens, sobre a importância de se realizar uma 

leitura que tenha uma boa qualidade literária, como proporcionar isso aos meus alunos e como 

isso faz diferença em suas aprendizagens. 

Em relação ao objetivo: utilizar ferramentas que qualifiquem no uso de recursos 

tecnológicos, colaborando para inserção na sociedade digital. 

Registros dos participantes 

Os principais recursos foram: vídeos, fórum, hangout, e curiosidades (prezi) sobre Marina 

Colasanti./ - No geral, acredito que seja um bom caminho para discussões e estudo coletivos, 

pois possibilita que cada um gerencie seu tempo de participação, além de ampliar as 

possibilidades de obter conhecimento como assistir vídeos, interagir em tempo real, ver fotos 

interessantes pelo mural, compartilhar ideias e reflexões sobre um assunto pré-determinado. 

As propostas são acessíveis tanto em termos de conteúdo literários quanto ao uso das 

ferramentas tecnológicas. Porém tive dificuldade em inserir dados na linha do tempo. 

 

CONCLUSÃO 

 

O projeto está em curso desde 2014, tendo atingido até setembro de 2015, 75 educadores 

diretos. Considerando que a cada um professor que amplia sua formação literária, cerca de 30 

crianças potencialmente têm suas oportunidades de leitura ampliadas: 1 professor à 30 alunos; 

10 professores à 300 alunos; 100 professores à 3.000 alunos. Neste segundo semestre de 2016, 

temos 45 inscritos para a segunda versão do curso sobre Marina Colasanti, perfazendo um total 

de aproximadamente 3.600 crianças beneficiadas indiretamente. 

O Itinerários Literários Virtuais foi apresentado em eventos internacionais como o 

Simpósio Internacional La Literatura en pantalla, da Universidade Autônoma de Barcelona, 

Espanha, em 2014 e no 35
o 

Congresso Internacional do IBBY (International Board on Books for 

Young People), em Auckland, Nova Zelândia em 2016. Foi ainda finalista do 8º. Prêmio 

VivaLeitura, na categoria Territórios da Leitura. 
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CONTRIBUITIVOS DAS AULAS DE LITERATURA INFANTIL: A 

FORMAÇÃO DA CRIANÇA-ALUNO EM UNIÃO DA VITÓRIA-PR 

 

Alessandra Aparecida Barbosa Ferreira (UNESPAR/UV) 

alessandrade_aparecida@hotmail.com 

Nájela Tavares Ujiie (UNESPAR/UV – UTFPR) 

najelaujiie@yahoo.com.br 

 

Resumo: A literatura infantil tem contribuições essenciais à formação integral dos alunos 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental, não somente no campo do ensino da língua 

portuguesa, mas no desabrochar de diversas linguagens, pois favorece a apreensão de 

significações, a ampliação do acervo vocabular, o debate de diferentes conteúdos, de 

temáticas e pontos inerentes ao texto literário. Assim, contribui para o desenvolvimento 

cultural, social e cognitivo da criança, que está em processo de alfabetização e letramento. 

No estudo em pauta, realizamos uma contextualização e discussão voltada à área da 

literatura infantil e seus contributivos à formação da criança, que toma por referencial os 

seguintes autores: Abramovich (1997), Coelho (2002), Lajolo (2002), Souza (2010) e 

Zilberman (2012). Por essa via, a pesquisa tem como objetivo principal identificar e analisar 

as contribuições das aulas de literatura infantil, desenvolvidas no município de União da 

Vitória, interior do Estado do Paraná, bem como compreender a formação leitora e integral 

auferida as crianças- alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, via o trabalho dos 

professores, a partir do texto literário. O presente estudo foi desenvolvido por uma 

abordagem qualitativa, contando com levantamento bibliográfico e pesquisa de campo, a 

qual teve por instrumento de coleta uma entrevista semiestruturada, ordenada por um 

roteiro, composto por quatro questões fechadas, relacionadas à formação e atuação docente, 

e seis questões abertas, com foco nas determinantes pedagógicas das aulas de literatura 

infantil desenvolvidas na prática cotidiana das profissionais professoras. Espera-se, com a 

presente pesquisa, elucidar as contribuições das aulas de literatura infantil à formação 

integral das crianças-alunos, bem como esclarecer as nuances da prática pedagógica 

efetivada pelas professoras participes de nosso estudo. 

Palavras-Chave: Literatura Infantil. Formação do leitor. Prática Pedagógica.Introdução 

 

A Literatura Infantil é uma estratégia que permite a criança sonhar, viver aquilo que sua 

imaginação consegue produzir e saborear as novas aventuras que o livro fornece. Também se 

constitui em uma fonte enriquecedora na aprendizagem da criança que tem o contato com a 

literatura infantil desde o começo de sua infância. 

A pesquisa surgiu a partir das observações realizadas durante os trabalhos de estágios, 

quando foram surgindo indagações sobre como eram realizadas as aulas de literatura dentro das 

escolas municipais do Ensino Fundamental. O que a motivou foi o contato com crianças que 

apresentavam dificuldades de aprendizagem na escrita e principalmente na leitura. Essas duas 

questões norteiam a investigação, principalmente no que tange o trabalho docente com a literatura 

nas aulas ministradas nas escolas de ensino fundamental de União da Vitória. 

Os objetivos que orientam o presente estudo primaram por identificar e analisar as 

contribuições das aulas de Literatura Infantil no município de União da Vitória à formação leitora 

das crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

Através do objetivo geral, a pesquisa também apresenta como objetivos específicos 

investigar de que forma as aulas de Literatura Infantil são realizadas, conhecer os métodos 

utilizados no espaço-tempo dos anos iniciais do Ensino Fundamental, averiguar as contribuições 

mailto:alessandrade_aparecida@hotmail.com
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das ações educativas para a formação leitora das crianças e confrontar os resultados da pesquisa 

realizada com o referencial teórico. 

Com relação ao enquadramento metodológico, o estudo realizado foi de cunho qualitativo, 

contando com levantamento bibliográfico e pesquisa de campo. A pesquisa de campo permite ter 

contato com os sujeitos da pesquisa no seu campo de atuação. De acordo com Lakatos e Marconi 

(2010, p. 169): “Pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações, 

[...] ou uma hipótese, que se queira comprovar de descobrir novos 

fenômenos ou a relação entre eles”, Dessa maneira, é através da metodologia de campo que 

se consegue materiais para serem analisados colocando em paralelo a prática. 

Seguindo este viés, a pesquisa teve por instrumento de coleta a entrevista semiestruturada 

com perguntas aberta e fechadas, ou seja, um roteiro que auxiliou na captação de dados, junto ao 

entrevistado. Os participantes da pesquisa foram cinco professores. Segundo Gil (2002, p.117) 

 
Nos levantamentos que se valem da entrevista como técnica de coleta de dados, esta assume forma 

mais ou menos estruturada. Mesmo que as respostas possíveis não sejam fixadas anteriormente, o 

entrevistador guia-se por algum tipo de roteiro, que pode ser memorizado ou registrado em folhas 

próprias. 

 

A entrevista é um instrumento que auxilia na coleta de dados, facilitando a compreensão 

dos mesmos, constituindo em uma memória registro em áudio, que posteriormente foi transcrita, 

se configurando em uma memória registro escrito, que foi explorada e analisada de maneira 

interpretativa e aprofundada, o que apresentar-se-á na continuidade do artigo. 

A presente pesquisa prima por elucidar as contribuições das aulas de literatura infantil para 

a formação integral das crianças-alunos, bem como esclarecer as nuances da prática pedagógica 

efetivada pelas professoras participes de nosso estudo. Para tanto, o artigo estrutura-se por três 

tópicos: o primeiro comporta a fundamentação teórica e o levantamento teórico bibliográfico 

realizado, o que versa a elucidação dos conceitos inerentes a Literatura Infantil e suas estratégias 

didáticas percucientes ao universo escolar do Ensino Fundamental Anos Iniciais, o segundo 

tópico volta-se a apresentação de resultados e discussão relacionados aos contributivos da 

Literatura Infantil na Rede Pública Municipal de União da Vitória, município do interior 

paranaense e o terceiro tópico dedica-se as considerações finais, ponderações conclusivas acerca 

da pesquisa realizada. 

 

LITERATURA INFANTIL E ESTRATÉGIAS DE LITERATURA NO UNIVERSO ESCOLAR: 

APORTES TEÓRICOS FUNDAMENTAIS 

 

 

Para definir Literatura Infantil, nos reportamos a Marafigo, (2012, p.4), quando ressalta 

que, 

 

[...] a Literatura Infantil, quando utilizada de modo adequado, é um instrumento de suma 

importância na construção do conhecimento do educando, fazendo com que ele desperte para o 

mundo da leitura não só como um ato de aprendizagem significativa, mas também como uma 

atividade prazerosa. 
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É por meio da literatura que o aluno passa a sonhar, imaginar, descobrir um novo patamar 

que precisa ser explorado pelo público infantil. 

Concordando com o pensamento de Arena (2010), o estímulo à literatura induz novas 

concepções e a formar grandes leitores que a educação precisa e necessita para mudar a realidade 

da sociedade atual. 

Contudo, a leitura, quando realizada, precisa ser gostosa e instigante. Neste tocante, busca-

se respaldo em Lajolo (2002, p. 105) quando ressalta que: “A literatura constitui modalidade 

privilegiada de leitura, em que a liberdade e o prazer são virtualmente ilimitados”. 

Consequentemente, quando se sente prazer ao ler, o indivíduo experimenta a liberdade de 

vivenciar novas aventuras imaginárias, satisfazendo, aos poucos, a sua curiosidade. Segundo 

Souza, Muniz e Forgiarini (2011, p. 3): 

 

A literatura infantil tem por principal finalidade encantar a criança, é a união do entretenimento e 

a instrução ao prazer da leitura, ela veio para educar a sensibilidade, reunindo a beleza das palavras 

e das imagens, levando a criança a desenvolver as suas capacidades de emoção, admiração, 

compreensão do ser humano e do mundo, entendimento dos problemas alheios e dos seus próprios, 

enriquecendo principalmente as suas experiências escolares, cidadãs e pessoais. 

 

O contato com a literatura infantil faz com que a criança amplie sua concepção de mundo 

e o desenvolvimento da imaginação acontece através dessa relação com a literatura. Lajolo (2002, 

p. 108) afirma que: “A leitura só se torna livre quando se respeita, ao menos em momentos iniciais 

do 

aprendizado, o prazer ou a aversão de cada leitor em relação a cada livro. Ou seja, quando 

não se obriga toda uma classe à leitura de um mesmo livro”. 

Entretanto, o professor deve utilizar durante as suas aulas estratégias de ensino da leitura 

como o diálogo interpretativo e explanação plurissignificante. Segundo Barbosa, Rodrigues e 

Oliveira (2011), Kleiman (2000) e Souza e Giroto (2010) as estratégias são métodos, atividades, 

diálogo, compreensão de uma idéia e o exercício da oralidade, ou seja, ferramentas que auxiliam 

no desenvolvimento cognitivo que o pequeno leitor utiliza para facilitar seu aprendizado. 

A criança passa a desenvolver suas habilidades, demonstrando, através de atitudes e 

resultados positivos, o que aprenderam em sala de aula. Muitos sentem o desejo de ler a qualquer 

momento ou situação aumentando o aprendizado e o gosto pela literatura. 

 

CONTRIBUTIVOS DA LITERATURA INFANTIL NA 

REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA-PR: RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Pelo exposto, o objetivo da pesquisa desenvolvida foi identificar e analisar as contribuições 

das aulas de Literatura Infantil no Município de União da Vitória à formação leitora das crianças 

dos Anos Iniciais no Ensino Fundamental. 

Deste modo, foram entrevistadas 5 professoras da rede municipal de União da Vitória-PR. 

Com relação a formação, todas possuem Magistério e são licenciadas em Pedagogia, duas têm 

Pós-Graduação em Psicopedagogia, uma fez Pós-Graduação em Matemática e uma está cursando 

Doutorado em Educação. No que diz respeito ao tempo de atuação e docência, todas as 

entrevistadas têm experiência de sala de aula compreendida entre 7 e 10 anos. 

Ao iniciar a coleta de dados, descobrimos que, no âmbito municipal, as aulas de Literatura 

Infantil estiveram em vigor por dois anos, nos anos letivos de 2014 e 2015. A inserção das aulas 
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de literatura infantil ocorreu devido à ampliação de uma hora-atividade por professor junto à rede 

municipal. Entretanto, foram retiradas no início do ano letivo de 2016 num processo de 

reestruturação da rede. As professoras que trabalharam com a literatura infantil em sala de 

aula no período de sua vigência atualmente são professoras regentes e afirmam inserir dentro de 

seu planejamento ações e atividades literárias. Uma das professoras encontra-se em afastamento 

para estudo, por estar cursando doutorado em Educação, com pesquisa vinculada à área da 

literatura infantil. 

No que diz respeito à inserção das aulas de literatura infantil em 2014 ocorreram por 

sugestão da Secretaria Municipal de Educação como evidencia o trecho da entrevista com R: 

 

A SEMED sugeriu que as escolas formulassem projetos de literatura nesta hora que o professor 

estaria em planejamento. Com isso, muitos alunos da rede tiveram a oportunidade de conhecer 

obras clássicas, contos, oportunizando o contato direto com os livros de literatura infantil. A 

experiência foi válida para nós professores de literatura (07/06/2016) 

 

De acordo com as professoras entrevistadas, todas tinham conhecimento de literatura 

infantil, mas a dificuldade estava em desenvolver as aulas, pois exigia muita criatividade e 

empenho por parte do professor e o fato de não terem um auxílio pedagógico as desmotivava em 

alguns momentos. 

Segundo Silva (2009, p. 25) ressalta que 

 
[...] é fundamental o domínio do corpus teórico de sua área de conhecimento e das ciências da 

educação, mas, por outro lado, ao professor também é indispensável a sensibilidade sobre suas 

experiências e sobre sua interação com os demais sujeitos desse processo de aprendizagem. 

 

O professor, quando tem formação e domina determinada disciplina, consegue desenvolver 

melhor seu trabalho e ser criativo, mas o respaldo da coordenação pedagógica e da gestão escolar, 

com certeza, favorece a ação pedagógica. 

Também foram questionadas, na entrevista, sobre a maneira como trabalham a literatura 

infantil na sala de aula. As respostas foram diversas e para análise se ordena a tabela que segue: 

 

Tabela 1 - Formas de trabalhar a Literatura Infantil na sala de aula 

D 1 [...] trabalhava conforme as idades se eram primeiro ano eu trabalhava livrinhos. O segundo e terceiro anos eram 

histórias contos, todo tipo de leitura principalmente os contos de fadas. [...] fantoches, o lúdico, [...] os jogos, 

caça-leitura, cruzadinha da leitura, então não era o livro em si. 

D 2 [...] deixava livre levava vários livros de literatura, fábulas e jornais porque nos jornais também tem literatura 

para crianças tem vários tipos de notícias, literatura para adultos, tem futebol, esportes, mas a nossa criança 

também gosta de esportes, aí que a criança começou a gostar da leitura em si, então não só da literatura [...]. 

M [...] então utilizava fantoches, leituras que eu mesma lia, a leitura que eles faziam e depois faziam um reconto, 

livro de história no vídeo sempre trabalhado junto com a interpretação, com conversa, escrita fazendo as 

perguntas X, sempre trabalhando a leitura. Algumas vezes trabalhamos o teatro representando a história. 

L [...] contava as histórias para eles, para eles ouvirem se deliciarem porque quando você está lendo você tem que 

associar o teu pensamento a leitura [...] a dramatização também foi uma das maneiras que foi trabalhado a 

literatura com grupos 

R [...] clássicos e trabalhei a literatura brasileira. Quem foi o autor que buscou trabalhar a literatura aqui no Brasil? 

Quem foi o Monteiro Lobato? Então montamos um projeto de Monteiro Lobato e aí fui trabalhando desde a 

bibliografia, as obras de Monteiro Lobato e foi trabalhando com eles introduzindo a questão da literatura infantil 

brasileira [...]. 

Fonte: Organização das autoras a partir das entrevistas realizadas no 1º semestre de 2016. 
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Em alguns momentos de entrevista, aparentam, como no discurso de D2, uma preocupação 

com o desenvolvimento da leitura e não, necessariamente, com um compromisso com a formação 

literária, como Souza e Giroto (2010), evidenciam e defendem. 

A leitura tem seu valor na formação humana e na formação da criança leitora em potencial. 

Entretanto, a leitura literária, ficcional e sua aproximação deveria ser o foco nas aulas de literatura 

infantil. 

 
A leitura é o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de compreensão e interpretação do 

texto, a partir de seus objetivos, de seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que 

sabe sobre a linguagem etc. Não se trata de extrair informação, decodificando letra por letra, 

palavra por palavra. Trata-se de uma atividade que implica estratégias de seleção, antecipação, 

inferência e verificação, sem as quais não é possível proficiência. É o uso desses procedimentos 

que possibilita controlar o que vai sendo lido, permitindo tomar decisões diante de dificuldades de 

compreensão, avançar na busca de esclarecimentos, validar no texto suposições feitas (BRASIL, 

1998, p. 69-70). 

 

A leitura é fonte de informação, formação e enriquecimento cultural, podendo ter 

contribuição significativa a quem dela faz uso efetivo e analítico. Zilberman (2012) afirma que a 

criança, a partir da leitura dos clássicos, aprende a interpretar de diversas maneiras, realizando 

leitura plurissignificante, pois a percepção da criança é aguçada via o texto literário e o professor 

como mediador do conhecimento tem a função proporcionar oportunidades, para que o aluno se 

aproprie de novos conhecimentos. 

As cinco professoras entrevistadas lamentaram a desvalorização da literatura infantil pelo 

poder público municipal, pela gestão escolar e pelos próprios professores colegas de trabalho, que 

acataram a exclusão das aulas de literatura infantil do currículo dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental passivamente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através da pesquisa realizada sobre o trabalho da Literatura Infantil nos anos iniciais de 

Ensino Fundamental, é possível afirmar que o contato com a literatura infantil leva a criança/aluno 

a um desenvolvimento cognitivo mais amplo e sustentável. 

A investigação realizada junto a rede municipal de União da Vitória, interior do Estado do 

Paraná, validada pela discursividade de cinco professoras de literatura infantil entrevistadas, 

permite valorizar a ação pedagógica e a prática literária como foco importante para formação 

humana. O valor do planejamento e a diversificação de atividades leitoras para a prática educativa 

emergiram como dimensão salutar, para o interesse do aluno pelo ato de ler, o qual contribui 

significativamente para sua formação integral. 

Coaduna-se com o lamento pela exclusão das aulas de literatura infantil dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, da rede pública municipal união vitoriense. Registra-se que a 

disseminação dos resultados e achados da pesquisa tem o propósito de fazer com que os anseios 

cheguem a SEMED e 

sejam ouvidos com o retorno das aulas de literatura infantil, tão importantes a formação 

humana. 
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Resumo: Através de conversas com os colegas no início de 2015, observamos que alguns 

afirmavam não ter tempo disponível para ler. Estudamos algumas pesquisas (como FAILLA, 

2011) que relacionam a falta de leitura a vocabulário precário, erros ortográficos, ausência 

de criatividade na escrita e opiniões sem embasamento consistente em textos estudantis. 

Assim, surgiu a ideia de realizar uma investigação que revelasse a realidade de leitura do 

nosso cotidiano escolar, confirmando algumas de nossas hipóteses como: a renda familiar 

interferiria no número de livros lidos, o desinteresse pela leitura é realmente algo comum, 

os alunos do corpus selecionado realizam mais leitura técnica, existiria um gênero mais 

lido? Desse modo, o presente trabalho teve por objetivo delimitar o perfil do leitor do IFSul 

Campus Camaquã/2015, conhecendo a rotina de leitura dos alunos dos cursos Integrado, 

bem como relacionar estes dados a uma bibliografia que averiguasse a importância da 

leitura para a formação de sujeitos críticos e autônomos. A metodologia consistiu na 

aplicação, no final do primeiro semestre de 2015, de um questionário com vinte e sete 

perguntas para perceber a relação dos estudantes com a leitura. O mesmo foi elaborado na 

plataforma do Google: Google Forms e, aplicado no Laboratório de Informática em 90% 

dos estudantes. Os dados foram analisados e os resultados apontaram que o número de 

leitores regulares é limitado e, conhecendo melhor nossa realidade e pesquisando sobre a 

importância do ato de ler, propomos ações que contribuíram para a diminuição das 

dificuldades apontadas, como a criação de um canal no YouTube, encontros propostos pelo 

Clube do Livro que instituímos, revitalização do mural da nossa biblioteca, organização da 

I Semana Literária do IFSul Camaquã e instituição da geladeira literária. 

Palavras-chave: Leitura. Ensino MédioTécnico Integrado. Formação de Leitores. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Participam deste projeto os alunos Alice Claro Duarte, Felipe Wachholz Bartz, José 

Leonardo Medeiros, Maria Eduarda Peres, Mariana Chaves Paim e Thalisson Almeida Danelon, 

que estudam em cursos variados do Ensino Médio Integrado do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia Sul-Rio- Grandense Campus Camaquã, orientados pela professora de 

Língua Portuguesa e Espanhola e Literatura: Sandra Beatriz Salenave de Brito. 

O projeto Traçando o Perfil do Leitor do IFSUL Campus Camaquã teve início em março 

de 2015, sendo realizado no referido Instituto e tendo como corpus de análise os alunos dos Cursos 

Integrados (médio técnico), tendo por objetivo revelar a realidade de leitura do nosso cotidiano 

escolar. A ideia inicial da pesquisa surgiu através de conversas com os colegas em momentos 

escolares e nas redes sociais, observando que alguns afirmavam não ter interesse, tempo 

mailto:alice.unicg@gmail.com
mailto:arrowfwb@gmail.com
mailto:littlewitch.paim@gmail.com
mailto:thalisson.ad@gmail.com
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disponível ou paciência para ler. Através da pesquisa, buscamos identificar a motivação dos 

estudantes para a prática da leitura e investigar a importância que este ato pode ter no 

desenvolvimento das pessoas em seu cotidiano. 

Em um primeiro momento, pensamos em comprovar algumas hipóteses para mensurar o 

tipo e a quantidade de leitura realizada, a partir de variáveis que poderiam interferir (ou não), 

como o sexo, o curso, a idade, a renda. Para isso, elaboramos um questionário, que será 

especificado na metodologia, para diagnosticar a efetividade da leitura no corpus selecionado. O 

mesmo foi desenvolvido na plataforma do Google para atingir o maior número de alunos (363, 

num total de 405, segundo dados do Censo Escolar de maio de 2015, ou seja, 89,6% do total). 

Antes da aplicação completa do questionário, realizamos um teste piloto em uma única 

turma, e após a avaliação de que as perguntas e as respostas contemplavam o universo que 

gostaríamos de averiguar, aplicamos o mesmo nas demais entre os meses de junho e julho. Para 

fins metodológicos, a análise de Retratos da Leitura no Brasil (FAILLA, 2011), foi uma referência 

fundamental para confirmar nossas convicções iniciais. 

Conhecendo de maneira mais aprofundada as características de leitura dos discentes, 

pensamos em atividades que pretenderam qualificar esta prática, propondo ações, inclusive em 

consonância com a biblioteca, na aquisição ou divulgação de obras do acervo. Também foi 

possível pensar em sugestões que otimizem as atividades que já são realizadas e amplifique ainda 

mais o uso deste espaço como um instrumento para o fomento das habilidades de leitura. 

Dessa forma, o projeto buscou conhecer as práticas de leitura dos discentes do campus dos 

cursos Médio/Integrado; identificando as formas de acesso à leitura; investigando as preferências 

de leitura do corpus selecionado; diagnosticando a periodicidade da leitura; utilizando as mídias 

digitais para incentivar a leitura. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Desde a época em que era escrito em pergaminhos, o livro é utilizado como um guardador 

do conhecimento que a humanidade pensou, descobriu, pesquisou e produziu na área das ciências, 

das exatas, das humanidades ou das linguagens. E apesar da facilidade contemporânea de acesso 

ao conhecimento proporcionado pelas tecnologias, o livro não perdeu a sua função, recebendo 

maior credibilidade em relação à veracidade das informações instantâneas. 

Segundo Failla (2011), ler significa muito mais que identificar letras e palavras, é 

necessário compreender e se apropriar do significado através da seleção, da organização, da 

interpretação e da reelaboração do conhecimento, o que exige uma maior dedicação por parte do 

leitor em relação às informações aleatórias e imediatas que passam rapidamente pelos olhos no 

arrastar do mouse. Monteiro (apud FAILLA, 2011) ressalta que as políticas públicas, como a 

distribuição gratuita de livros a escolas e bibliotecas, têm sido insuficientes para melhorar as 

estatísticas. Há diversas leis federais que incentivam a leitura, como: 

PNBE - LEI Nº 12.244/2003 – afirma que todos os sistemas de ensino do País apresentarão 

biblioteca (coleção de livros, materiais videográficos, e documentos destinados a consulta, 

pesquisa, estudo ou leitura). 

PNLL - LEI Nº 10.753/2003 – “Trabalha na democratização do acesso ao livro, formação 

de mediadores para o incentivo à leitura, valorização da leitura e o incremento de seu valor 

simbólico e valorização institucional da leitura e o incremento de seu valor simbólico” (de acordo 

com BARBOSA e NORONHA, 2014, p.61) 
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PNL – a partir da LEI Nº 10.753/2003 - Consiste no fortalecimento do mercado de editoras, 

destacamento da importância do livro na produção de conhecimento e em garantir o acesso ao 

livro. 

PRÓ-LETRAMENTO - Programa de especialização para professores para melhor 

qualidade de ensino e aprendizagens da leitura, escrita e matemática nas séries iniciais. 

PNLD - Tem o objetivo de prover as escolas públicas de Ensino Fundamental e Médio com 

livros didáticos e acervos de obras literárias, complementares e dicionários. 

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, e quando deixam os estudos consideram a leitura dispensável. 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 diminuir esta porcentagem, segundo Failla (2011). 

Um leitor não é gerado em curto prazo, por isso nossas ações visam inúmeras ações que 

estimulem a leitura, através de diversos recursos e plataformas, como a criação de um canal no 

YouTube, encontros propostos pelo Clube do Livro que instituímos, revitalização do mural da 

nossa biblioteca, organização da I Semana Literária do IFSul Camaquã e instituição da geladeira 

literária. 

 

METODOLOGIA 

 

Primeiramente, a equipe de trabalho organizou as ações do projeto através de reuniões de 

planejamento realizadas semanalmente. A partir destas discussões, a bibliografia foi selecionada 

e embasou o desenvolvimento do formulário que foi aplicado através do questionário online. 

Com a instalação do projeto, as turmas foram levadas para o laboratório de informática e 

responderam às perguntas propostas. Os dados foram coletados nos meses de junho e julho de 

2015. A análise e interpretação deste instrumento, bem como a redação dos resultados ocorreu 

entre agosto e outubro do mesmo ano. 

Após a explicação oral dos objetivos do projeto, dos procedimentos adotados e dos 

benefícios atingidos pela pesquisa, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido estava anexado 

no próprio formulário digital e consistia no seguinte texto: “Os dados serão utilizados somente 

com o objetivo de conhecer as preferências de leitura dos membros da comunidade escolar e o 

sigilo em relação a identificação do leitor será preservado. Desta forma, solicitamos gentilmente 

que o entrevistado seja o mais preciso possível na escolha de suas respostas, Lembre-se de que 

algumas perguntas são de múltipla escolha (*) e, nessas, você pode marcar todas as alternativas 

que forem verdadeiras:” 

As primeiras perguntas relacionavam-se ao ano e curso que o discente cursava, bem como 

sua idade, sexo e renda. A seguir, a pergunta de número seis questionava quantos livros costumava 

ler por mês, sendo as opções nem um (36%), um (41%), dois (12%), três (5%) ou mais de três 

(6%). 

A próxima pergunta era se o leitor costumava ler no seu tempo livre e 57% afirmou que 

sim, enquanto 43% que não, apesar de 94% ter respondido na questão de número 8 que considera 
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a leitura uma atividade importante. Quando questionados sobre qual o tipo de leitura mais 

realizada, a literária ficou com 63% enquanto a técnica 37%. 

A questão 10, pretendia saber por quanto o discente se dedicava ao tempo de ler sempre 

que parava com este objetivo. 16% respondeu que ficava lendo por até quinze minutos, 20% lia 

por até meia hora, 10% lia até quarenta e cinco minutos, 26% lia por até uma hora, 12% lia por 

até duas horas, 6% lia por até três horas, 3% lia por até quatro horas e 7% lia por mais de quatro 

horas seguidas. 

A questão onze questionava que, se somando todas as vezes que lia na semana, quanto 

tempo em média o discente se dedicava semanalmente à leitura, em que 27% afirmou ler meia 

hora por semana, 10% ler uma hora, 14% ler duas horas, 10% ler três horas, 9% ler mais de quatro 

horas e 21% ler por mais de quatro horas neste período de tempo. 

Em relação ao formato do texto, 48% afirmou preferir as obras impressas, enquanto 17% 

gosta mais dos textos online, e para 34% é indiferente essa distinção. Quando questionados sobre 

o veículo de leitura, foram citados revistas ou jornais online ou impressos, sites, redes sociais, 

livros impressos ou digitais e histórias em quadrinhos. 

Já sobre a maneira de acesso aos textos, as respostas foram comprados (26%), presenteados 

(15%), online/digital (26%), baixados da internet (15%), emprestados da biblioteca (15%) e 

emprestados de amigos (13%). 

Quanto ao lugar preferido para a leitura, os locais citados foram no trabalho (2%), em casa 

(53%), no transporte (11%), na biblioteca (8%), na sala de aula (18%), em consultórios (4%) e 

em parques/praças (4%). 

Questionados sobre os motivos da leitura, 30% afirma que leem por prazer, 15% por 

obrigação, 8% para se comunicar nas redes sociais 26% para estudar ou adquirir conhecimento, 

17% para se manter atualizado e 4% por motivos religiosos. 

A pergunta 17 pretendia conhecer o gênero mais lido e as respostas demonstraram que 7% 

prefere o livro didático, 7% obras de terror, 4% livros religiosos, 2% textos de autoajuda, 14% 

prefere romance, 8% livros técnicos, 10% obras de ficção cientifica, 11% fantasia, 5% fanfiction, 

10% suspense, 7% notícias, 4% poesia, 4% lê sobre hobbies, 7% histórias em quadrinhos e 4% 

biografias. 

Na pergunta 18, 14% revela que prefere ler obras nacionais e 39% livros internacionais, 

enquanto 46% é indiferente a essa separação. Já quando questionados sobre a época da história 

narrada, 5% afirma preferir a literatura clássica, enquanto 32% prefere a contemporânea, 36% 

prefere ambas e 23% não lê nenhuma. Então, nos parece que essas divisões não foram relevantes 

para o nosso corpus. 

Quando questionados sobre a recordação de familiares lendo para os discentes quando estes 

eram crianças, 43% afirma que liam, 30% mostra que não e 27% não lembra. Mas hoje, 19% 

afirma que o professor influencia nos seus hábitos de leitura, 29% recebe a influência dos pais, 

9% de outros familiares, 17% é sugestionado pelos amigos, 4% pelo líder religioso (padre/pastor) 

e 19% não se sente influenciado por ninguém. 

A pergunta 21 questionava sobre o que determinava a escolha de um livro e 27% respondeu 

que era o assunto, 9% o autor, 13% o título, 12% a capa (ilustração), 3% a orelha do livro, 12% o 

resumo da obra, 17% a recomendação de outras pessoas e 7% a leitura de críticas sobre o mesmo. 

Quando decidem investir seu dinheiro na comora de um livro, 28% diz que compra 

motivado pelo gosto de ler, 21% para ter conhecimento, 7% porque a escola ou o trabalho exige, 

10% para dar de presente, 10% afirma que o preço influencia na compra, 11% é motivado pelo 

cheiro do livro e 13% declara não ter o hábito de comprar. 

As questões 23 e 24 perguntavam sobre as dificuldades em entender de forma organizada 

um texto e ser capaz de destacar os tópicos principais por ele abordados, e 31% afirma ter muitas 
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vezes dificuldades, 56% declara ter dificuldade moderada e 12% afirma nunc a ter essa 

dificuldade. E ainda em relação a dificuldade de ler, 38% diagnostica não ter tempo, 18% relata 

não ter concentração, 19% não possui paciência, 5% declara que exige muito esforço, 11% diz 

que se sente entediado(a), 6% admite dificuldade de compreensão e 4% salienta que nada dificulta 

a sua leitura. Para terminar, as questões 26 e 27 perguntavam sobre o título do livro preferido e 

do autor favorito. 

 

RESULTADOS E AÇÕES 

 

É impraticável delimitar um perfil exato, mas conseguimos caracterizar alguns aspectos 

recorrentes que particulariza o leitor de nosso campus. O leitor de nossa escola é variado, trabalha 

com inúmeros gêneros, como romances, fantasia, ficção científica e suspense, que se revelam os 

principais citados. Uma porcentagem significativa dos alunos (36%) lê nem um livro por mês e, 

através do cruzamento dos dados, percebemos que o sexo, a renda, o ano em que estudam, o curso 

e a idade não são elementos influenciadores, visto que a maioria se mantem lendo entre nem um 

e um livro por mês quando essas variáveis foram cruzadas. Entendemos que, se um livro fosse 

lido a cada mês, o índice seria satisfatório, mas a grande maioria fica neste intervalo, menor do 

que um. 

Considerando o dado de que 38% afirmam não ter tempo disponível para a leitura, 

decidimos planejar as nossas intervenções, propondo leituras curtas, como contos e crônicas, que 

podem ser debatidos com qualidade em um menor espaço de tempo. Através de nosso trabalho 

de incentivo, gostaríamos de auxiliar na superação de dificuldades, como a falta de compreensão 

(8%), pois se estamos lendo um texto em conjunto, podemos discuti-los e assim, contribuir com 

os colegas. 

Quando os alunos param com o objetivo de ler, dedicam-se no máximo uma hora a esta 

atividade (72%) e esses dados podem ser mais assustadores, se lembrarmos que, a maioria dedica-

se até duas horas na semana à leitura (51%). Confirmamos assim, a necessidade de tentarmos 

colaborar na ampliação do contexto da leitura no corpus selecionado com as ações que estamos 

executando. O local preferido para a leitura é no ambiente do lar, entretanto, como não podemos 

interferir diretamente neste espaço, optamos por realizar as atividades na realidade escolar, pois 

os professores, os colegas e os amigos também podem ser estimuladores deste processo, conforme 

revelam os resultados da pesquisa. 

Ainda que a maioria não dedique muito para a leitura, lendo no máximo uma hora sempre 

que param com este objetivo, prefere a leitura literária. O dado mais curioso é quase em sua 

totalidade (94%) considera a leitura uma atividade importante, mas pouco da metade afirma 

desenvolver esse hábito. 

O assunto é um fator determinante na escolha do livro e a maioria ainda prefere o livro 

impresso, apesar de reconhecer que possui inúmeras maneiras de acessá-lo. Os autores mais 

lembrados foram: John Green, Nicolas Sparks e Rick Riordian e as obras mais lembradas são: 

Percy Jackson, Harry Potter e a Culpa é das Estrelas. 

A partir do conhecimento das práticas de leitura dos discentes do campus e da identificação 

das formas de acesso à leitura e das preferências dos alunos, passamos às ações de estímulo ao 

ato de ler. Demos o nome de Clube do Livro aos encontros quinzenais em que trabalhamos os 

gêneros literários mais citados no questionário. Também criamos um canal no YouTube com o 

nome do projeto, onde postamos vídeos sobre resenhas literárias e curiosidades que rodeiam o 

mundo dos livros e uma página no Facebook para divulgação das nossas atividades e reportagens 

sobre leitura. Também auxiliamos a alimentar o mural ao lado da biblioteca, trabalhando assim, 

em consonância com os bibliotecários. 
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A Semana Literária também foi um evento importante realizado pelo projeto que mobilizou 

toda a escola. Na última semana de julho de 2016, se realizou nas dependências do campus este 

evento que contou com várias palestras, oficinas e workshops sobre literatura envolvendo 

múltiplas disciplinas, mostrando a relação entre literatura e geografia, história, sociologia, 

filosofia, mercado de trabalho, artes, assim como aprofundando temas específicos como literatura 

e censura, literatura LGBT, literatura fantástica, literatura feminina latino-americana e formação 

do cânone literário. 

Concomitantemente a este evento, organizamos a Gincana Literária, onde os discentes, 

distribuídos em equipes, participaram de atividades literárias diversas, entre elas, a construção da 

geladeira literária e a arrecadação de livros. O objetivo da geladeira é disponibilizar vários livros 

no campus, de diversos gêneros, sem data para a entrega ou qualquer tipo de burocracia, para que 

os usuários possam levar um exemplar consigo, basta colocar outro em seu lugar, fazendo que os 

livros escolhidos pelos jovens circulem entre si. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Acreditamos que este é um tema de grande importância e que ainda há muito o que ser 

estudado e realizado em relação à mediação de leitura. Encontramos inúmeras pesquisas que 

analisam a leitura em relação à Educação Infantil e às séries iniciais do Ensino Fundamental. Um 

pouco menos em relação às séries finais do Ensino Fundamental e raras são as pesquisas que 

abordam o incentivo à leitura ao Ensino Médio e atividades que realizam para que tal atividade 

se efetive com este público. 

Atualmente, há um curso de pós-graduação desenvolvido pela Universidade Estadual do 

Rio Grande do Sul que também se preocupa em conhecer melhor os hábitos dos leitores gaúchos 

e a importância dos mediadores neste processo. 

Pensamos que, ao convidar um colega para o encontro do Clube do Livro, ou para gravar 

um vídeo para o canal do YouTube, estamos incentivando que os seus amigos que o ouvirão ou 

assistirão também se sintam motivados a fazer o mesmo, e assim, poderemos transformar 

positivamente a nossa realidade. 

Maiores informações podem ser encontradas na nossa página no facebook “Traçando o 

Perfil do Leitor” (https://www.facebook.com/leitorifcamaqua) e no YouTube (TP do Leitor - 

https://www.youtube.com/channel/UCKTCJz8yXPw_Jpy1VDuY-4g). 

Percebemos que este projeto pode ser facilmente reaplicado em outras escolas e a ideia é 

divulgá-lo para que, cada vez mais, os alunos também possam ser multiplicadores de leitura e 

possam pesquisar e aprender mais sobre a importância da leitura como uma ferramenta 

fundamental para a aprendizagem e o conhecimento. 
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Resumo: A literatura infantojuvenil teve seu auge no Brasil no século XX com o chamado 

Boom desta, acredita-se que seu uso na instituição escolar contribua para a formação 

de leitores literários, desde as series iniciais. Com isso, o contato desde muito cedo com 

o texto literário, desperta nos pequenos leitores a iniciativa de serem cidadãos críticos, 

capazes de terem outro olhar sobre a leitura. Este artigo tem por objetivo apresentar a 

importância da literatura infantojuvenil, e assim inserir a criança e ao adolescente no 

universo literário, pois este proporciona outra visão da sociedade e é um grande 

colaborador para formação de leitores literários críticos. Tendo isso em vista, observou-

se a receptividade e os efeitos que a literatura infantojuvenil causa nos alunos do ensino 

fundamental II em uma escola da rede pública em Parintins ̸ AM, no processo de 

formação de leitores literários. Assim percebe-se que o texto literário para o público 

juvenil deve ser apresentado de acordo com sua faixa etária, para que estes se sintam 

à vontade com o que está sendo lido, tornando a leitura agradável, dinâmica e 

contextualizada com a realidade deste público. Mediante a essa observação, buscou-se 

investigar se a biblioteca da escola disponibiliza acervo literário de literatura 

infantojuvenil para os alunos do ensino fundamental II e como os professores utilizam 

na prática de leitura, a literatura infantojuvenil, buscando ainda métodos didáticos 

eficazes para que o prazer da leitura seja despertado nos alunos como incentivo para 

sua vida escolar e social, assim como a formação de leitores de literatura. Para 

validação deste estudo, tomar-se-á como base teórica Coelho (2000), Lajolo e 

Zilberman (1988), Cosson (2014), Soares (2006), Abramovich (2001) e outros que 

possam contribuir com o assunto em pauta. 

Palavras-chave: InfantoJuvenil. Formação de leitores. Receptividade. Didática. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A literatura infantojuvenil tornou-se essencial para o incentivo à leitura no ensino 

fundamental II, sendo que seu uso desperta o interesse e a curiosidade das crianças e adolescentes. 

Dessa forma, é necessário o professor, em sala de aula, trabalhar um texto literário que se adeque 

ao nível de seus alunos, apresentando uma linguagem simples que estimule estes a uma leitura 

prazerosa, despertando o imaginário e contribuindo para que o pequeno leitor saiba diferenciar 

ou fazer uma contextualização entre a realidade e fantasia. 

Assim, o presente artigo de pesquisa justifica-se pelas observações feitas no estágio 

supervisionado em uma escola pública de Parintins ̸AM, observando, portanto, a grande 

dificuldade dos alunos do fundamental II. Estes são apenas alfabetizados, sabem ler e escrever, 
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todavia, desconhecem um texto literário, às vezes por falta de incentivo dos próprios 

professores. Em decorrência disso, pretende-se apresentar a importância da literatura 

infantojuvenil, e assim inserir a criança e ao adolescente no universo literário, pois este 

proporciona outra visão da sociedade e é um grande colaborador para formação de leitores 

literários críticos. Pretende-se também investigar o acesso dos alunos na biblioteca da escola nesse 

processo de formação de leitores. 

Com intuito de mostrar a relevância da literatura infantojuvenil na formação de leitores 

desde cedo. Este artigo contribuirá para despertar uma nova visão acerca desta literatura que se 

torna necessária cada vez mais nas escolas de ensino fundamental II, pois ela proporciona aos 

alunos a capacidade de conhecer o texto literário adequado para sua faixa etária. Sendo assim, a 

leitura deve ser apresentada as crianças e adolescentes como algo longe de ser tedioso, no entanto, 

ela deve ser dinâmica e contextualizada, formando crianças e adolescentes que se sintam à 

vontade com que está sendo lido. Partindo desse princípio que a literatura infantojuvenil contribui 

diretamente para o desenvolvimento da leitura no ensino fundamental II, que se justifica a 

pesquisa que foi desenvolvida. 

A metodologia utilizada para a produção deste artigo foi a pesquisa qualitativa, Richardson 

(apud Dalfovo, Lana, Silveira) “Este método difere, em princípio, do quantitativo, à medida que 

não emprega um instrumental estatístico como base na análise de um problema, não pretendendo 

medir ou numerar categorias” (2008). Sendo que a coleta de dados foi feita por meio de 

observação das aulas ministradas e do espaço físico da escola, entrevistas com a professora, sobre 

os conteúdos trabalhados em classe, a metodologia aplicada no curso, o material didático 

utilizado, a formação do professor, a assiduidade dos alunos. Foi aplicado um questionário para 

analisar as expectativas e dificuldades encontradas pelos alunos ao acesso à literatura 

infantojuvenil. 

Assim a pesquisa de campo foi necessária para analisar como o mundo literário está sendo 

apresentado aos alunos do ensino fundamental II, “No estudo de campo, o pesquisador realiza a 

maior parte do trabalho pessoalmente, pois é enfatizada importância de o pesquisador ter tido ele 

mesmo uma experiência direta com a situação de estudo.” (GIL,2002, P.53). Vale ressaltar ainda 

que se fez necessário o uso da pesquisa bibliográfica para o conhecimento teórico a respeito da 

temática do artigo, para Cervo e Bervian (1976, p.69) “qualquer tipo de pesquisa em qualquer 

área do conhecimento, supõe e exige pesquisa bibliográfica prévia, 

quer para o levantamento de situação em questão, quer para a fundamentação teórica”. 

Tendo isso em vista, o artigo será estrutura em duas seções, a primeira aborda sobre a 

literatura infantojuvenil na escola, sendo que esta será dividida em subtópicos: as estratégias de 

letramento na literatura infantojuvenil e o papel do professor, a escolarização da literatura 

infantojuvenil e consequentemente enfatiza a contribuição da biblioteca no processo de formação 

de leitores, e a última seção será a análise de dados e finalmente a conclusão do tema supracitado. 

 

ESTRATÉGIAS DE LETRAMENTO NA 

LITERATURA INFANTOJUVENIL E O PAPEL DO PROFESSOR 

 
O texto literário é considerado o elo que interliga a realidade e fantasia dos leitores, 

principalmente aquele que está em processo de formação. Para Bissoli e Chagas (2012) formar 

leitores significa organizar um processo pedagógico que permita a toda criança se apropriar da 

tecnologia da leitura e da escrita. Haja vista que, a leitura vai muito além de decodificar as 
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palavras, todo leitor precisa interpretar e questionar, sendo que ler é buscar nos textos os 

significados impregnados nas palavras do autor e atribuir a eles sentidos próprios, compreendendo 

as ideias ali presentes e assumindo um posicionamento diante delas (BISSOLI E CHAGAS, 2012, 

p. 81). 

Cabe ao texto literário ser o papel de transformar e desenvolver conscientemente os leitores 

em formação, pois a literatura abrange toda e qualquer arte seja cultural ou social, com isso 

desperta o pensamento crítico e proporciona a liberdade de questionamentos. Conforme Coelho 

(2000): 

 
No ato da leitura, através do literário, dá-se o conhecimento da consciência de mundo ali presente. 

Assimilada pelo leitor, ela começa a atuar em seu espirito (e conforme o caso a dinamizá-lo no 

sentido de certa transformação...). Mas, para que essa importante assimilação se cumpra, é 

necessário que a leitura consiga estabelecer uma relação essencial entre o sujeito que lê e o objeto 

que é o livro lido (2000, p. 51). 

 

Maria Helena Martins em seu livro O que é leitura (2006), destaca três aspectos de leitura, 

o Sensorial, quando o aluno sente, folheia, ouve o livro, o Emocional, cada aluno perceberá o 

livro de um jeito e dará a ele especifica emoção 

e por último o Racional, que acontece quando o indivíduo possui a capacidade de 

reproduzir, apreciar o tipo de linguagem e obter uma significação mais crítica do que foi lido. 

Alunos quando se trata principalmente de leitura precisam ser motivados, as primeiras leituras 

são experimentações através das leituras feitas, a segunda já mais firmada na leitura envolve 

outros aspectos e cognição do que está sendo lido e por última se faz presente na própria pratica 

da leitura, que é quando o aluno leitor compreende tanto o interior e o exterior das leituras 

proporcionadas. Tfouni (1984) ao citar Vygotsky aborda que: 

 

O letramento representa o coroamento de um processo histórico de transformação e diferenciação 

no uso de instrumentos mediadores. Representa também a causa de elaboração de formas mais 

sofisticadas do comportamento humano que são os chamados “processos mentais superiores”, tais 

como: raciocínio abstrato, memória ativa, resolução de problemas etc. (TFOUNI, 200, p. 21) 

 

As leituras literárias possuem todos os atrativos para que o habito da leitura aconteça, seja 

ela individual ou coletiva, com livro palpável ou não, com fabulas, contos, lendas e crônicas, 

muitos são os meios de tornar a leitura mais prazerosa, o importante é dar suporte para que as 

leituras literárias se façam presente na vida dos alunos. O mediador antes de mais nada deve gostar 

de literatura e ter um leque variado de leituras, sabedores da importância da literatura na vida dos 

alunos entendem que ler, é um processo cuja principal função é desenvolver no aluno capacidade 

suficiente para crescer através da leitura, obtendo assim um caráter reflexivo. O ensino da 

literatura não deve ser forçado pelo professor, deve haver um ponderamento, o êxito da leitura 

será reconhecido através de como esta será apresentada aos alunos. “A leitura literária torna-se 

significativa quando é sucedida de um espaço para trocas entre os alunos e deles com o professor, 

de criações coletivas a partir do lido, que valorizem a construção de conhecimento e liberdade de 

expressão “(FILIPOUSKI, 2009, P.23). 

O professor como agente do letramento deve ser o principal leitor, pois a partir dele os 

alunos irão ter mais êxito na busca do habito da leitura. Cabe então ao mediador uma grande 

responsabilidade na formação de leitores, mesmo que o habito não seja constante da leitura mas 

que crie no aluno uma característica mais autônoma, visto que um professor leitor é espelho para 

o aluno. Maia (2007), discorre em sua pesquisa sobre letramento com a seguinte afirmação: 
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[...] O termo “letramento” atende de forma mais adequada ao que a sociedade está a exigir 

atualmente do aluno ao final de sua escolarização, o que corresponde à apropriação e ao 

desenvolvimento de práticas sociais de leitura e escrita [...], portanto, o termo “leitor” está em 

consonância com o sentido de “letramento”. (p.32) 

 

Falar de leitura e letramento é abranger uma série de discussões, porém as expectativas que 

a pratica do letramento literário como incentivador à leitura possui um olhar diferente, uma 

perspectiva nova que tem como único foco o aprimoramento cognitivo dos alunos, para que o 

aprendizado obtido na alfabetização ou de vivencias prévias como Paulo freire intitula de visão 

de mundo, seja o primeiro passo de uma longa jornada rumo a uma leitura de fato eficaz e 

satisfatória. 

 

BIBLIOTECAS ESCOLARES QUAL SUA FUNÇÃO 

NA FORMAÇÃO DE LEITORES DE LITERATURA? 

 

As bibliotecas escolares de acordo com Arroyo (1968) foram criadas pelo Conselho de 

Instrumentação do Império, com intuito existir uma organização de livros voltados para as 

crianças, com medidas políticas e literárias, sendo assim a responsabilidade para o organizador 

de livros para leitura nas escolas recaiu sobre o Barão de Paranapiacaba. Em linhas gerais, Arroyo 

(1968) acrescenta que “a biblioteca escolar teve seu mérito com a iniciativa do Conselho de 

Instrução Pública. Começava a se realizar um trabalho, começava a se interessar por métodos 

novos de leituras”. Percebe-se, que a biblioteca no âmbito escolar tem sua grande importância no 

processo de formar leitores, sendo esta mais uma aliada no desenvolvimento do hábito de leitura 

no indivíduo. 

A escola deve possuir, sobretudo, bibliotecas que são espaços abertos para que os seus 

alunos possam usufruir, e dessa forma adquirir a chamada leitura libertina, isto é, escolher os 

livros de literatura de acordo com seu gosto. A biblioteca da escola deve ser para a criança ou 

jovem um centro de descobertas, de silêncio, de provocação para olhar, mexer e encontrar algo 

saboroso, sendo assim, um lugar para encontrar toda espécie de livros que proporcionem 

encantamentos, ludicidade, prazer, descobertas, são tantas opções, é só escolher 

(ABRAMOVICH, 1993, p. 162- 163). A autora acrescenta mais ainda que só pelo fato de uma 

biblioteca existir na escola já provoca e mobiliza, para que a leitura seja feita de modo comentado, 

e os alunos descobrirem que há livros ruins de literatura, e uns que são incríveis, os quais valem 

a pena o deleite. Nota-se que esse ato de leitura autônoma, eleva o indivíduo a ser um leitor ativo, 

o qual tem liberdade na escolha dos livros de leitura. 

No entanto, ainda possui uma grande problematização na questão de acesso a biblioteca 

pelos alunos, na maioria das vezes, eles são impossibilitados de frequentar a biblioteca escolar, 

diante disso, “a biblioteca deveria, pois, ser um lugar de intercâmbio, de troca, de informação, de 

integração da comunidade” (GÕES, 1991, p.34). Isso acontece pelo fato de não existir pessoas 

dentro da escola preparadas para serem responsáveis por esse espaço de leitura, daí a importância 

de possuir na escola um bibliotecário, por sua vez, deve estar preparado para conduzir as crianças 

e jovens na escolha dos livros. Cabe a ele, “conhecer profundamente o livro, ler muito para poder 

fazer uma escolha consciente” (GÕES, 1991, p. 35). Todavia, para Maia (2007) ela acrescenta 

que a formação do bibliotecário nas últimas décadas – considerado apenas como guardador de 

livros- contribuiu para transformar as bibliotecas no lugar onde a leitura era aplicada como 

castigo. Gerando assim, problemas na formação de leitores, pois na grande maioria a biblioteca 

escolar, ainda é um espaço considerado para fazer leituras silenciosas, as quais não permitem que 

os alunos possam discutir a respeito de suas leituras. 
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O espaço coletivo da escola, a biblioteca, o aluno deve entender que existe um local 

destinado a ler e ouvir histórias, dependendo das atividades que são propostas pelo bibliotecário. 

Parreiras (2009) elucida que o livro é a grande estrela da biblioteca, a qual deve receber um 

tratamento especial, as obras do acervo precisam ser registradas, e de acordo com os empréstimos 

que serão feitos é preciso que os alunos preencham fichas. Assim, as bibliotecas precisam ser 

organizadas para facilitar o acesso, dessa forma, não perder o seu valor de espaço para leituras. 

 

A BIBLIOTECA COMO UM DOS CAMINHOS NA FORMAÇÃO DE LEITORES 

 

Os resultados alcançados desta pesquisa foram de grande importância no que diz respeito 

a vivencia da escola enquanto formadora educacional e profissional do indivíduo. Nos primeiros 

dias de observação houve de imediato o interesse em conhecer o espaço destinado para a 

biblioteca da escola, verificando tanto o prédio quanto o acervo. Para realização desta observação 

foi de suma importância a 

presença da professora de língua portuguesa da escola do 6° ano do ensino fundamental II, 

pois além de nos mostrar tudo, relatou os fatos relevantes para a fomentação de nossa pesquisa. 

Percebeu-se ainda que o material didático disponível na biblioteca partiu de doações feitas através 

do programa governamental PNBE. Durante esse período pode- se constatar o acervo literário, 

sendo que a maioria das obras de literatura para o público infantil e juvenil, pertencem a coleção 

“Literatura em minha Casa”, programa nacional biblioteca na escola (PNBE). 

Notou-se nos livros um bom estado de conservação, uma vez que estes são poucos 

utilizados por alguns professores e pela necessidade autônoma do aluno. 

 

O MOMENTO DA LEITURA 

 

A partir do questionário aplicado para a professora de Língua Portuguesa de uma escola do 

ensino fundamental II do município de Parintins  ̸AM, averiguou-se que esta utiliza nas práticas 

de leitura na sala de aula a literatura infantojuvenil, cuja utilização dos textos se dá através do 

livro didático, como também por meio dos livros da biblioteca escolar. Com intuito de comprovar 

as respostas dadas pela professora no questionário, ela convidou-nos a participar das práticas de 

leitura realizadas na sala de aula com os alunos do 6° ano do ensino fundamental II. De início 

acompanhamos a professora no processo de escolha do livro que os alunos iriam ler, fomos 

criteriosas e ousadas, sendo assim, o livro escolhido foi “As loucas aventuras do Barão de 

Munchausen” do autor alemão Rudolph Erich Raspe, o livro narra as histórias de um Barão o qual 

relata suas aventuras e como escapava dos maus lençóis em que se metia. Observou-se o domínio 

que a professora possui na hora da leitura, e como a mesma induz os alunos a participarem da 

leitura e interagir uns com os outros. Neste sentido, a leitura foi dinâmica envolvendo e 

explorando todas as estratégias para que haja êxito no procedimento da leitura em sala. Desse 

modo verificou-se: 

A roda de leitura, os alunos organizam a sala, onde todos possam interagir uns com outros, 

e assim fazer a leitura oral do livro, despertando assim interesse para fazer uma discussão sobre 

o livro escolhido. 

Análise da capa do livro antes de começarem a leitura, onde se analisou toda a parte externa 

do livro “As loucas aventuras do Barão de Munchausen”, e assim os alunos puderem perceber 

que antes de conhecer a história que um livro traz tem-se que saber interpretar as características 

externas dos livros. 

Todo parágrafo lido era discutido e interpretado nas entrelinhas, levando os alunos a 

criarem suas próprias convicções a respeito do livro. 
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A recepção dos alunos foi de grande valia, pois os mesmos puderam: interagir, interpretar, 

questionar o que estavam lendo. Assim, muitos não só faziam um deleite do livro, mas foram 

influenciados pelo domínio e a didática da professora. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Após a realização da pesquisa em questão possibilitou-nos observar como a literatura 

infantojuvenil é trabalhada na escola e quais foram às dificuldades encontradas nas práticas de 

leitura durante o ensino fundamental II. Sendo assim, notou-se o quanto ainda existem lacunas a 

serem preenchidas ao trabalhar um texto literário com as crianças nessa faixa etária. A questão da 

leitura literária ainda é precária, embora o governo disponibilize muitos livros de literatura 

infantojuvenil, através do programa governamental PNDE, como se percebeu durante a visita na 

biblioteca escolar para coletar os dados da pesquisa, ainda há falta de incentivo no acesso a esses 

pela escola, no sentido de um melhor aproveitamento desses materiais, isto é, a biblioteca escolar 

fica trancada, não há um profissional especializado para orientar os alunos, a estrutura não é 

adequada para a leitura, dificultando assim o interesse autônomo dos alunos, visto que nessa idade 

eles não possuem autonomia para a escolha do que se pretende ler. Pode-se perceber durante o 

período de observações que as escolhas dos livros literários, os quais a professora trabalhou no 

6° ano do ensino fundamental II foram feitas a partir do diagnostico realizado pela mesma. 

Neste sentido, mesmo havendo dificuldades no incentivo da leitura, a professora em 

questão usou de estratégias para que através da leitura feita os 

alunos pudessem adquirir o gosto pela leitura, despertando o posicionamento critico deles 

diante do texto literário, uma vez que este proporciona, quando bem trabalhado o pensamento 

crítico através da ludicidade do que a literatura propõe. 
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MAGIA E MATEFÍSICA NOS CONTOS INFANTIS DE CLARICE 

LISPECTOR 

 

Amanda Beatriz Rodrigues Corrêa (UEPA) 

beatrizcorrea.letras@gmail.com 

 

Resumo: A sociedade pós-moderna tem modificado a infância a cada dia, lançando assim, 

novos e distintos desafios para as crianças. Na tentativa de resolver esses dilemas as 

crianças descobrem questões metafísicas às quais ainda não foram apresentadas, mas são 

inerentes à vida humana, logo, precisam aprender, entender e conviver com as tais. Neste 

contexto conflituoso entre Bem e Mal, Real e Imaginário ou ainda Triste e Feliz, os contos 

infantis de Clarice Lispector surgem para motivar o amadurecimento do leitor frente os 

acontecimentos da vida em conjunto. É importante ressaltar que a autora supracitada cria 

uma forma peculiar de tratar sobre temas terrificantes como morte, raiva e inveja sem privar 

seu leitor do lúdico e mágico. A escritora incorpora nos textos para a infância o narrador 

moderno e dialógico constituído por uma linguagem que tangencia a oralidade, o qual 

habita em sua produção destinada ao publico adulto. Com a mediação deste narrador, os 

textos claricianos para a infância sincronizam os opostos ao lançarem mão de elementos 

mágicos como fadas, bruxas e animais pensantes para explicar o metafísico, como ocorre 

em A mulher que matou os peixes e Quase de verdade. Ao analisar estas produções literárias 

é possível concluir que as obras produzidas por Clarice Lispector e direcionadas à infância 

contribuem com a formação do individuo, desconstruindo o conceito maniqueísta de mundo, 

tão propagado nos livros infantis que antecedem sua obra, como também, facilitando o 

processo de aceitação e reflexão das situações recorrentes à vida humana em associação do 

estado de contemplação do fantástico. 

Palavras-chave: Literatura infantil. Mágico. Metafísico. Clarice Lispector 

 

INTRODUÇÃO 

 

A literatura infantil é responsável pela proliferação de aventuras imaginárias de muitas 

crianças. O primeiro contato nem sempre é por meio de livros, nem sempre é premeditado, mas é 

irresistível na maioria das vezes. Talvez por uma voz familiar, por símbolos ainda sem 

significação ao receptor, por letras indecifráveis, de alguma forma, a criança é apresentada à 

literatura. 

A partir de então, teorias e valores propagados pelas obras incorporam- se à realidade do 

leitor mirim. Por isso, o presente trabalho consiste na pesquisa de como a literatura infantil, mais 

especificamente as obras Quase de verdade e A mulher que matou os peixes de Clarice Lispector, 

contribuem para o amadurecimento da criança em relação às questões do universo metafísico. 

Tal estudo revela-se importante, à medida que objetiva a análise dos elementos mágicos 

utilizados por Clarice a fim de tornar apta a criança às diversas situações da vida em sociedade e, 

assim conhecer os mecanismos, quando existentes, que permitem a assimilação das crianças às 

situações nebulosas, como a morte, maldade e inveja de forma natural e concernente à condição 

humana. Se, de fato, existem tais elementos que facilitam a aceitação das crianças, é 

extremamente pertinente o estudo de sua utilização e do processo interacional que a criança 

realiza entre a ficção e a realidade, trazendo assim, conceitos adquiridos no ambiente ficcional 

para seu universo real por meio do lúdico. 

A escritora das obras já citadas insere questões tidas como tabus para a infância de modo 

natural e gradual. Desta maneira, consegue conscientizar seus leitores com sutileza sobre questões 
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inerentes à sobrevivência. Para alcançar esse objetivo a autora lança mão de elementos mágicos 

e os insere em um contexto real, assim, estes irão cooperar com o entendimento infantil e ainda 

proporcionam a liberdade do imaginário. 

Sobre este processo interacional Coelho (2000, p.155) afirma: 

 

A intenção de realismo e verdade se alterna com atração pela fantasia, imaginário ou maravilhoso. 

Este último, por vezes, apresenta uma conotação metafísica: preocupação com o mistério da vida 

ou da morte – preocupação com aquilo que transcende a aventura terrestre. 

 

A conotação metafísica que Coelho defende é largamente utilizada na produção infantil de 

Clarice Lispector, portanto, esta pesquisa bibliográfica revela- se significante para a compreensão 

dos processos mencionados, tendo em vista a necessidade de reconhecimento dos elementos 

integrantes deste contexto que motivam o amadurecimento real do leitor e ainda suas possíveis 

formas de utilização. 

Para que o objetivo almejado seja concretizado é preciso interpretar, averiguar e relacionar 

o mágico nas obras de Clarice Lispector com as situações metafísicas e o universo lúdico infantil. 

 

CLARICE PARA GENTE PEQUENA 

 

Desde o nascimento da literatura infantil brasileira até a atualidade, grandes obras foram 

desenvolvidas e felizmente célebres autores dedicaram inspiração e transpiração às obras infantis. 

Encontramos na História, diversos escritores que produziram para a infância durante toda a 

carreira, entretanto, também houve autores que miscigenaram sua produção, como a criadora de 

um universo particular, Clarice Lispector. 

Ao analisar as obras infantis, como faremos em Quase de verdade e A mulher que matou 

os peixes é possível perceber que Clarice Lispector para crianças continua a apresentar o seu 

característico intimismo em sua majoritária utilização do conto maravilhoso, o qual, segundo 

Coelho (2000) foi a fonte do surgimento da literatura. O conto maravilhoso possui como 

características o sobrenatural, a metamorfose contínua, o desafio da lógica e ainda a 

personificação do Bem e do Mal. Por tais características, o conto maravilhoso se integra à linha 

do realismo mágico em que o “estranho” é vivido com naturalidade pelas personagens. 

A aceitação infantil ao maravilhoso é o fator que possibilita esta abordagem, assim como 

o tom descontraído e espontâneo que chega a beirar a oralidade e mostra a leitura como uma 

divertida brincadeira. Na verdade, a leitura é transformada quando são incorporados jogos de 

adivinhação e de julgamentos em seu desenvolvimento. 

Ao permitir que a leitura de seus textos se transforme em uma brincadeira, a autora aceita 

que o leitor tire suas próprias conclusões a respeito do enredo e faça o seu julgamento acerca das 

personagens. 

Quando a autonomia é concedida a seu leitor, é estabelecido um pacto ficcional de 

confiança entre escritor e leitor. Esse pacto é perpetuado nos demais contos infantis. 

Este contrato de confiabilidade é estruturado no aspecto dialógico do texto, em que a 

narradora estabelece um diálogo íntimo com o receptor, resultando na cumplicidade entre os 

agentes e, consequentemente, o leitor passa a ter importante função na obra. A respeito desse 

pacto entre produtor e recebedor Lícia Manzo afirma: 
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Em suas histórias infantis, Clarice frequentemente solicita seus leitores-mirins a adivinhar coisas, 

inventar histórias, responder perguntas. E embora a trama de seus livros feitos para crianças seja 

invariavelmente, bastante escassa, esse despojamento é compensado pela vivacidade de uma voz 

que se faz tão íntima. (Manzo, 1997, p. 174-175). 

 

A escolha de abordagem, a voz íntima e a aproximação do destinatário asseguram o caráter 

carinhoso das narrativas e, na mesma proporção, justificam a forte influência da oralidade. Por 

intermédio destes fundamentos o encantamento nas histórias de Clarice não se encontra apenas 

entre as personagens, mas também entre escritor e leitor. 

 

O QUE O MÁGICO NOS APRESENTA SOBRE O METAFÍSICO 

 

O modo que Lispector se apropria de questões reais, como um descuido que pode acorrer 

a qualquer individuo, desperta no leitor o interesse pela ação e por suas consequências. Mesmo 

quando tratamos do metafísico e mistérios da vida e da morte, a sutileza da linguagem permite 

que até os temas complexos sejam trajados a partir do fantástico e imaginário. 

A grande questão das prosas estudadas, também derruba a visão maniqueísta, pois a 

moldura inocente do conto camufla o enredo terrificante. Com isso, temos mais uma vez a união 

de forças opostas. Na mesma intenção a morte, como elemento metafísico, é explorada para o 

ensino e reflexão da vida, desta maneira é passado para o leitor que até situações negativas 

proporcionam aprendizado. 

Coelho (2000, p. 82) classifica a linguagem empregada na narrativa como realista 

mimética, pois “ela reproduz uma experiência vivida (ou passível de ser vivida) no mundo real” 

e “trata-se de uma linguagem figurada que fala por imagens e assim comunica de maneira concreta 

ideias abstratas”. Ao analisar o discurso da estudiosa é possível concluir que mais uma vez Clarice 

Lispector sincroniza os opostos, agora se valendo de situações concretas para tratar acerca do 

abstrato. 

Trabalhando desta maneira, a autora encontra novos caminhos para lidar com os tabus 

infantis, como a morte, pois demonstra à criança que a condição humana nos torna reféns das 

dificuldades de várias naturezas e ainda desconstrói a exclusividade de personagens didatizados 

em livros destinados às crianças. 

Salvo algumas exceções, os textos infantis do mesmo período que os contos claricianos, 

ainda perpetuavam o pensamento de uma literatura idealista para a infância, na qual não devemos 

tratar de morte, raiva, vingança e outros aspectos ditos negativos inerentes ao homem. Grande 

parte do preconceito com tal temática deve-se ao fato de a literatura infantil por muito ter sido 

empregada para propagar modelos como o bom filho, o amor à pátria, o respeito aos animais e os 

demais arquétipos positivos que se podem imaginar. Desta forma, era e ainda é negado à criança 

o direito a sentimentos ruins e nem ao menos a simples reflexão sobre aspectos metafísicos é 

permitida nesse modelo idealista. 

A respeito dessa grande quantidade de exemplos perfeitos e da defesa do didatismo Peter 

Hunt comenta: 

 

Existe também uma longa – e longe de morta – tradição de didatismo sustentado que os livros para 

crianças devem ser morais e educativos; isso talvez seja consequência inevitável da dominação 

dos adultos, quando tanto os personagens infantis como as crianças-leitoras são subservientes à 

voz adulta no livro. (Hunt, 2010, p. 290). 
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As finalidades moralizantes são resultados da dominação adulta que, como o explicitado 

pelo autor, ultrapassa o mundo real e se instala até nas produções destinadas ao público mirim. 

Em seu estudo, Peter Hunt discorre sobre a utilização inapropriada do didatismo, revelando, que 

por si só o didatismo não é responsável pela alienação do texto, mas sim a aplicação indevida 

deste. 

Em meio a todas estas questões, os textos de Clarice Lispector surgem para se apropriar de 

todos esses discursos e propõem uma forma de preparar o leitor para os dilemas da vida em 

conjunto sem privá-lo da fantasia, pois a grande magia do texto se encontra no ponto de 

sincronização entre o real e fantástico, ponto necessário para que o leitor consiga compreender 

que as aprendizagens da história devem ser colocadas em prática na vida real. 

 

CONCLUSÃO 

 

A partir da conceituação histórico-ideológica das produções foi possível concluir que 

Clarice Lispector apresenta o narrador moderno e dialógico constituído por uma linguagem que 

tangencia a oralidade. Desconstruindo, com isso, a disparidade entre narrador e leitor tão pregada 

nos livros infantis que antecedem suas obras. 

Com a análise dos contos A mulher que matou os peixes e Quase de verdade verificamos 

que de forma eficaz e eufêmica a autora trabalha temáticas vistas como tabus para a criança. 

Lispector incorpora em suas narrativas elementos como a morte, a culpa e a maldade de modo 

simples e corriqueiro, revelando que estes acontecimentos são inerentes à vida humana. Assim, 

O processo de escrita clariciana representa o mundo por um processo mimético, no qual as 

situações ocorridas no imaginário podem transitar para a realidade e isto proporciona a melhor 

compreensão da vida em conjunto. 
Lispector faz de seu leitor um especial convidado para ingressar no universo fantástico e 

discutir temas acompanhados do encanto da infância. Por isso, o texto não revela necessidade de 

fugas idealistas da realidade. 

Ao término de todas as questões a pesquisa conclui que as obras produzidas por Clarice 

Lispector e direcionadas a infância contribuem com a formação do individuo, facilitando o 

processo de aceitação e reflexão das situações recorrentes à vida humana em associação do estado 

de contemplação do fantástico. 
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O MAR DE FIOTE: DA LITERATURA INFANTIL À CENA INFANTIL 

 

Amanda de Sampaio Alves Duarte (UFBA) 

amandasaduarte@hotmail.com 

 

Resumo: Em outubro de 2013, a turma da disciplina Metodologia do ensino do teatro 2, 

ofertada à graduação em Teatro/Licenciatura da Universidade Federal de Pernambuco, sob 

orientação do professor Luís Reis, dedicou-se ao desafio de criar um espetáculo infantil 

baseado no livro “O mar de Fiote”, da autora mineira Mariângela Haddad. A disciplina, 

voltada para o ensino do teatro na educação infantil e no ensino fundamental, durou 

aproximadamente cinco meses, durante os quais o grupo utilizou-se do Drama de origem 

inglesa, articulado com os Jogos Teatrais e os Jogos Dramáticos, para transformar as 

palavras e o clima do livro em cena e em experiência sensorial para os expectadores. Tal 

união de métodos aparentemente tão distintos, mais do que ensinar aos licenciandos 

possibilidades para o trabalho com crianças, buscava utilizar o melhor de cada uma para 

estabelecer um ambiente de criação eficaz para aquelas pessoas em específico - mostrando 

que ambas apresentam pontos em comum que devem ser valorizados em prol da eficácia das 

aulas. Assim, estabeleceu-se um processo que podemos dividir em quatro momentos 

principais: a escolha do pré-texto, o primeiro contato com esse novo universo através dos 

jogos, as improvisações geradas durante os episódios extraídos da história original, a 

aglutinação do que foi criado e a montagem e execução do produto final. Com uma carga 

horária semanal de 4h/aula e seguindo fiel ao proposto pela obra literária, as 27 pessoas 

conseguiram, em fevereiro de 2014, estrear um espetáculo que, além de apresentar a 

transposição de um livro quase sem linha dramática, colocou em xeque a estrutura 

massivamente entendida como a mais adequada às crianças – muita cor, muitas fantasias, 

muitas músicas, entre outros elementos que “chamem a atenção”. 

Palavras-chave: Experiência em Drama. Transposição intersemiótica. Metodologia de 

ensino do teatro. 

 

INTRODUÇÃO 

 

No ano de 2011, seguindo uma tendência nacional na formação de professores das 

linguagens artísticas, a Universidade Federal de Pernambuco modificou o currículo do curso 

Educação Artística com ênfase em Artes Cênicas, transformando-o na graduação chamada 

Teatro/Licenciatura. Dentro dessa nova perspectiva, os alunos ingressantes passaram a ter mais 

disciplinas voltadas para a pedagogia do teatro e para as especificidades da linguagem teatral. 

É nesse momento que surgem as disciplinas intituladas Metodologia do Ensino do Teatro 

(1-5), destinadas a apresentar aos graduandos as formas mais adequadas de ensinar teatro em 

diversos ambientes e com diversas faixas etárias. A experiência que descrevemos neste artigo 

ocorreu dentro da disciplina Metodologia do Ensino do Teatro 2, realizada durante o quarto 

período da graduação, momento no qual os alunos já estudaram alguns instrumentos da 

pedagogia, como didática, avaliação e psicologia da educação. Sua ementa oficial prevê que esse 

período de tempo deva ser dedicado ao “estudo dos fundamentos teóricos metodológicos do teatro 

na educação, em turmas de educação infantil e ensino fundamental nos 1º, 2º, 3º e 4º ciclos.”. (Site 

da UFPE em 26/10/2015) 

Sabendo disso, o plano de curso desenvolvido pelo professor Luís Reis, responsável pela 

disciplina durante o período dessa experiência, tinha como objetivo geral “introduzir os 

licenciandos nas principais abordagens e metodologias para o ensino do teatro em turmas da 
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Educação Infantil e do Ensino Fundamental nos 1º, 2º, 3º e 4º ciclos, com especial ênfase nos 

Jogos Dramáticos, nos Jogos Teatrais e no Drama.” (REIS, 2013, p.1) 

 

A IDEIA E A TRANSPOSIÇÃO PARA A CENA 

 

No ano de 2011, o mesmo em que houve a modificação no currículo, Luís Reis foi um dos 

cinco avaliadores escolhidos pela editora CEPE para eleger o livro vencedor do Concurso CEPE 

de literatura infantil e juvenil daquele ano. Na metade dos 333 livros que tinha de ler, ele 

encontrou O mar de Fiote, da autora 

e ilustradora mineira Mariângela Haddad. Percebendo a profundidade e a pluralidade de 

significados suscitados pelo texto, promoveu uma pequena batalha para que o livro fosse 

premiado, como de fato aconteceu. 

Encantado pelo material e pela riqueza cênica que o texto e as ilustrações poderiam produzir, 

resolve, dois anos depois do concurso, descobrir uma encenação capaz de abarcar uma experiência 

parecida com a que era vivenciada durante a leitura. Não seria tarefa simples: quase não há o 

elemento dramático na forma como a história é apresentada textualmente. O livro, 

 

conta a história de um menino que, com pai ausente e cercado de irmãs tagarelas, não consegue se 

expressar. Quando ele conhece um vizinho que o ajuda a sair de uma situação de conflito e lhe 

oferece um presente onde pode entrever o mar, sua personalidade começa finalmente a aflorar. 

(Site da CEPE, acessado em 26/10/2015) 

 

 

Esse menino, que quase não fala e ao mesmo tempo é o protagonista da história, apresenta-

se, durante quase todo o tempo, por meio de seus pensamentos – o que pode ser fácil de resolver 

no papel, mas super desafiador de resolver na cena. O único momento de – frágil – fio dramático 

reconhecível é o encontro entre Fiote e o vizinho assustador Messiê, fragmento no qual eles se 

veem obrigados à relação e estabelecem uma forma particular de diálogo. Como apresentar na 

encenação um menino que não fala? Como tornar seus pensamentos visíveis? Como valorizar o 

encontro e torná-lo significante e significado do espetáculo? Eram essas as perguntas que 

precisavam ser respondidas. 

E o caminho pelo qual elas poderiam ser respondidas era por meio dos jogos de 

improvisação (oriundos de variadas metodologias) sobre o pré-texto, o que foi possível porque a 

turma, por um contágio do professor, interessou-se pelo enredo. Os processos que se realizam em 

uma experiência com o jogo teatral podem apresentar grande apuro estético e levar à cena o 

espírito do jogo que o espectador contemporâneo tende a buscar, mas eles só são possíveis quando 

o grupo se sente estimulado a participar. 

As perspectivas de que se criaria coletivamente, de que os rumos da disciplina e do 

exercício cênico final dependeriam das soluções encontradas pelos alunos e de que uma energia 

especial deveria ser acionada para a cena foram introduzidas logo no encontro inicial, quando a 

turma foi apresentada à ‘zona do estranho’. O professor, depois de um breve momento de 

descanso e relaxamento, pediu para que a turma “começasse”. Sem explicações, sem 

justificativas, sem indicações. Apenas começar. 

Passado o susto inicial, a turma começou a estabelecer algumas relações, brincando, 

dançando e incentivando outros movimentos, mas em grupos separados. Aproveitando a situação 

de uma aluna deitada ao chão, Luís captura a atenção de todos e estimula uma unidade ao atribuir 

um significado àquele momento: ela estava “passando mal”. “Socorrê-la”, no entanto, exigiria 
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grande cuidado, pois ela estava na ‘zona do estranho’ e qualquer um que atravessasse a fronteira 

agiria de forma extra-habitual. Desde o medo de entrar até chegar a uma rave do estranho, diversas 

situações foram criadas dentro desse espaço para que todos se posicionassem criativamente diante 

do grupo. Era necessário estar atento, preparado, disponível e relacionando-se: estava instaurado 

o espírito do jogo. 

Só então, depois que corpo e mente estavam mobilizados e aquecidos para a criação, os 

alunos foram apresentados ao pré-texto, ao pequeno mundo de Fiote – o que certamente interferiu 

na forma como o livro foi recebido. Divididos em dois grupos, deveriam demonstrar como são e 

como se movem um cachorrossauro e uma galinhossaura. Em uma demonstração da tríplice do 

Drama, pensada por David Hornbrook, em relação com os Jogos Dramáticos, tais grupos foram 

estimulados a criar os animais-monstros, apresentá-los aos demais, ouvir as críticas e voltar à 

criação para corrigir os problemas e valorizar os pontos positivos. Essa forma de trabalho sobre 

possíveis cenas, assim como o espírito do jogo, seria reproduzida durante o decorrer de todo o 

processo. 

 

Ao reconhecer a criação, a execução e a recepção como elementos fundamentais do ensino do 

teatro em ambiente escolar, e ao encorajar as turmas a se integrarem plenamente nessas três 

instâncias do fazer teatral, o professor de teatro recoloca a responsabilidade criativa nas mãos dos 

alunos. (HORNBROOK, 1991: livre tradução de Luís Reis) 

 

 

De forma geral, os encontros eram divididos em três momentos: aquecimento por meio de 

jogos/brincadeiras, momentos de criação sobre o pré- texto e momentos de discussão teórica sobre 

a pedagogia do teatro. Nessa escolha, apresenta-se uma compreensão de que o espaço-tempo 

destinado ao trabalho deve ser cuidado, compreendido e preparado. Estima-se, no Drama, a 

criação de uma espécie de ‘rito de passagem’ no início da aula, que permita aos participantes 

deixarem a estado cotidiano para trás e assumirem um estado de trabalho. 

Pensando a criação a partir de episódios1, no processo de O mar de Fiote, os alunos foram 

estimulados a, em cada aula (fossem as ministradas pelo professor, fossem as ministradas 

pelos próprios alunos durante as minioficinas), criarem uma nova cena que pudesse abarcar uma 

parcela do mundo ficcional que estava sendo trabalhado. Para isso, outros pré-textos2 
eram 

trazidos de acordo com o que estava por ser experimentado – texto sobre a figura paterna, 

músicas do universo infantil, reprodução de brincadeiras da infância, ruídos do mar. Tudo o que 

pudesse se ligar à materialidade da história de Fiote e os levasse adiante na compreensão 

desse menino, servia como incentivo à criação. 

Como uma consequência, esses estímulos também faziam a narrativa passar pela 

subjetividade dos alunos e, assim, transformar-se. Ao serem questionados, por exemplo, sobre 

qual seria o sonho de Fiote ou o que aconteceria de diferente se o pai do menino estivesse em casa, 

os alunos foram convocados a buscar, dentro das experiências vivenciadas em sala de aula, uma 

solução cênica na qual eles se utilizassem da relação individual com o tema (sonho, pai, infância, 

brincadeira, medo,...) para contar uma história já existente. Durante os quatro meses e meio de 

criação, diversas situações parecidas foram instauradas e provocaram resultados que levaram à 

visualidade do produto final: uma cenografia baseada na presença corporal dos atores. 

                                                 
1 Podemos pensar os episódios como todos os momentos em que a narrativa dá um passo adiante, ou seja, 

cada novo fragmento, criado em grupo, que compõe o desenrolar da história. 
2 Texto ou narrativa que serve como fonte para o processo e dá referências para que a criação se mantenha 

focada 
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Apesar de, logo no começo do processo criativo, ter se cogitado a possibilidade de trabalhar 

com teatro de sombras ou teatro de objetos, o que se estabeleceu enquanto dinâmica de trabalho 

foi bem diferente. Como todas as aulas trabalhavam sobre jogos e a criação era constante, sem 

grandes preparações materiais, fez-se necessário que as soluções encontradas utilizassem o que 

estava disponível naquele momento: corpos, guarda-chuva, corda, pião. E essa utilização do 

disponível, como resultado do que era natural para o grupo, tornou-se uma opção estética. 

Escolhida a visualidade que se queria imprimir na cena, era hora de decidir o que seria 

levado ao exercício final. Muitas cenas e imagens potenciais foram criadas no decorrer dos 

encontros: cachorrossauro e galinhossaura, o sonho de Fiote, o pesadelo de Fiote, e se papai 

estivesse aqui?, brincadeiras infantis, Fiote e o mar, Fiote e a caverna, tableau vivant, o casamento 

ao qual Fiote e as irmãs irão, narrar versus fazer, trocar os personagens, entre outros. Eram muitos 

alunos, eram muitas ideias, eram muitas decisões a serem tomadas. 

Somente oito encontros antes da apresentação final é que a unidade começou a ser 

trabalhada com mais ênfase, tentando estabelecer um roteiro/texto dramático que unisse não só 

as cenas escolhidas, mas também o que se pensava para o figurino, para a cenografia, para a 

maquiagem, para a sonoplastia e para a iluminação. Entretanto, tendo todas as propostas sido 

criadas em sala de ensaio, diante de todos e recebendo interferência de todos, a essência do que 

seria o exercício cênico já estava no imaginário coletivo. Por isso, o trabalho de unir os elementos 

em uma linha que fizesse sentido cenicamente não afetou a ligação que alunos e professor tinham 

com o produzido. 

E o momento de encontrar tal organização coincidiu, numa programação intencional do 

professor, com a volta do recesso, que interrompeu o período devido às festas de final de ano. 

Essa parada, apesar de ter retardado o desdobrar da disciplina, em alguma medida também 

auxiliou o trabalho de composição do exercício cênico. Isso porque, ao voltar à sala de ensaio, 

todos foram estimulados a pensar no que havia acontecido de mais significante nas etapas 

anteriores. O tempo, naquele momento, funcionou como um filtro daquilo que tinha ou não força 

para perdurar. 

Então, no primeiro encontro após as festas, uma importante decisão foi tomada: a turma foi 

dividida em subgrupos, por áreas de interesse, responsáveis por diferentes elementos constitutivos 

da cena. Dessa forma, alguns ficaram responsáveis pela dramaturgia/dramaturgismo; alguns 

ficaram responsáveis pela encenação; outros, pela direção de arte; alguns ficaram responsáveis 

pela iluminação; outros, pela sonoplastia; alguns ficaram responsáveis pela preparação vocal; 

outros, pela preparação corporal; alguns decidiram fazer produção e dar apoio aos demais. Todos 

tiveram a oportunidade de se posicionar, assim como o professor pôde indicar pessoas-chaves 

para cada grupo. 

O professor esperava que, estando os alunos em suas áreas de interesse, eles se engajassem 

na criação e tivessem uma nova visão sobre seu papel diante do grupo. Dividir as 

responsabilidades, além de todo o acréscimo pedagógico que proporcionou, ainda incentivou a 

percepção de que se tratava de uma nova etapa do processo: antes, preparávamos o terreno e 

criávamos episódios aparentemente desconexos; agora, preparamos uma apresentação e 

precisamos encontrar uma forma de equilibrar o material que já está disponível. 

No primeiro dia da etapa final, os representantes de cada subgrupo apresentaram suas ideias 

iniciais: brincar cenicamente com o unir ação e narração de diferentes formas; manter as vinte e 

cinco pessoas em cena todo o tempo; demarcação de tempos por meio do abrir e fechar do livro; 

brincar com as “tralhas” que deixamos num quintal; estabelecer uma iluminação em tons de 
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amarelo, azul e verde; lustre de ponteiras3; criar as sonoridades processualmente e utilizar a 

execução da sonoplastia no palco. No meio dessas contribuições, Analice Croccia, responsável 

pelo núcleo de dramaturgia, trouxe um primeiro roteiro para o exercício cênico. 

A união do primeiro roteiro com as propostas trazidas pelo subgrupo de encenação 

estabeleceu uma imagem que nortearia a presença cênica do grupo: essas pessoas, no palco, 

contariam a história de Fiote como crianças que brincam de inventar um novo mundo. Assim, 

elas seriam terreirão, animais, personagens e coro. Tudo surgiria a partir da imaginação e da 

vontade dessas crianças de tornar o livro real, transformando em material cênico o impulso 

espontâneo do faz de conta infantil, percebido por Peter Slade como child drama4
 

- conceito utilizado anteriormente no trabalho. 

Por ter trocado emails com os responsáveis pelos subgrupos de dramaturgia e encenação, 

o professor Luís Reis já entendia que este seria o caminho adotado pela turma enquanto síntese 

da presença cênica e, por isso, apostou em um aquecimento voltado para a cumplicidade por meio 

do olhar – realizado no mesmo dia em que os grupos apresentaram suas ideias. No ensaio seguinte, 

quando se começou a experimentar sobre a cena central do espetáculo 

– Fiote pula a cerca e encontra Seu Messiê e Petit, sendo obrigado a relacionar- se com 

esses personagens que o apavoram -, o experimento veio à tona. 

Para substituir o outro e fazer o mesmo que ele, é preciso mirá-lo, estudá- lo. A brincadeira 

só acontece de forma fluida e instigante quando todos estão conectados a ela e por ela se 

interessam, estejam jogando na cena, estejam jogando no coro. Essa é uma reação natural ao 

trabalho sobre “círculos de atenção”, pois “o olhar, direcionado dentro de um espaço delimitado, 

leva o aluno à ação. Ao entrar em relação com o objeto através da observação, o aluno é movido 

a agir e agindo, descobre novos aspectos do mesmo objeto”. (SOARES, 2010, p.56) 

Para além disso, o olhar do coro sobre a cena principal passou a funcionar, também, como 

um farol, que ilumina o ponto pelo qual o espectador  

deve interessar-se. É por meio da atenção, da conexão e do estímulo a “vez do outro” que 

a plateia vai, constantemente, sendo convidada a participar, a brincar junto, ainda que em sua 

posição privilegiada. Esse convite, quando aceito, tem o poder de fazer com que o espectador 

entre em outro tempo: o tempo do jogo 

que toda criança sabe não ser medido mais por minutos, mas por quanto envolvimento se 

tem com a ação. E esse tempo diferente, como afirma Desgranges, é fundamental para que o 

apreciador se conecte com a obra, pois “o ato da leitura solicita a instauração de um tempo que 

contrarie a lógica do cotidiano, que abra espaço para outro modo perceptivo, que nos afaste do 

conhecido, do habitual, do esperado.” (DESGRANGES, 2012, p. 17) 

Seis encontros antes da apresentação, ainda havia muito a ser feito. Até então, não se sabia 

bem o que seria apresentado, o que causou uma espécie de histeria na turma e certo abandono da 

relação com o outro. Havia uma necessidade, pelas experiências vivenciadas anteriormente com 

o teatro, de definir o que seria levado ao público e de repeti-lo diversas vezes até que ficasse bem 

desenhado e bem resolvido. Não era, entretanto, esse o caminho que estava sendo proposto. O 

espetáculo já existia, de alguma forma. As cenas já haviam sido criadas e re-trabalhadas, alguns 

objetos de cena já haviam sido projetados, o figurino já estava sendo produzido. Faltava, enfim, 

apenas uma colagem de todos os fragmentos. 

                                                 
3 Ponteira é o nome dado ao barbante utilizado durante a brincadeira do pião, para fazê-lo girar. Assim, o 

lustre foi confeccionado em cizal, artesanalmente. 
4 Traduzido para o português como ‘Jogo Dramático’, o que o colocou, equivocadamente, em um campo 

metodológico ao qual não pertence 
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Percebendo essa necessidade e o pouco tempo que restava – o que impossibilitou, por 

exemplo, que o grupo decidisse conjuntamente o roteiro a ser executado -, Luís trouxe uma 

proposta de sequência cênica: primeiro, o sonho de Fiote; depois, o pesadelo de Fiote; a família de 

Fiote; Fiote pula a cerca e tem medo - com três elencos distintos -; Messiê empresta a garrafa; e, 

o final – que ainda não tinha sido encontrado. Havia, ainda, a gravação de um texto de Eduardo 

Galeano sendo lido por Júlio – filho de Luís -, que merecia ser encaixado em algum espaço. 

A partir da chegada desse novo roteiro, os quatro ensaios seguintes foram aperfeiçoamentos 

e experimentações sobre ele – ensaios que sempre permitiam a descoberta de novas soluções 

cênicas. A turma ainda não sabia, mas essa viria a ser a metodologia de trabalho empregada 

durante toda a carreira do espetáculo: a cada novo ensaio, a cada nova apresentação, algo novo 

era revelado e incorporado à cena. Nada seria definitivo, imutável. E essa relação manteve o 

trabalho vivo e instigante durante dois anos. 

 

CONCLUSÃO 

 

Retomamos o aprendizado proporcionado pelo treinamento artístico do pião: por mais que 

haja engajamento, por mais que se treine, por mais que se defenda uma posição estética, por mais 

que se estabeleçam valores de grupo, nada, quase nunca, é capaz de garantir que a recepção de 

um espetáculo será bem sucedida. Ainda que acreditássemos na beleza do trabalho produzido, foi 

preciso um tempo na estrada, para que compreendêssemos, de forma mais profunda, o impacto 

que O mar de Fiote causa nas pessoas. 

Isso porque o reverberar de uma criação teatral depende, sobretudo, de uma plateia. 

Depende de um olhar externo, disponível, que “trate as palavras de sua língua como quem opera 

com uma língua estrangeira, que estranhe os sentidos comumente atribuídos a cada significante e 

se disponha a empreender experiências com a linguagem”. (DESGRANGES, 2012, p. 19) E essa 

nova perspectiva sobre o acontecimento artístico é particular, intransferível e irreplicável – cada 

espectador viverá sua própria experiência e com ela irá se relacionar, mapeando as zonas atingidas 

e decidindo se o encontro valeu a pena ou não. 

Fiote apresentou-se ao público, nesse cenário, como convite à experiência. Pensando, aqui, 

a experiência como “o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca”. (BONDÍA, 2002, p. 

21) Ou seja, convite a que o indivíduo se permita ser “algo como um território de passagem, algo 

como uma superfície sensível que aquilo que acontece afeta de algum modo, produz alguns afetos, 

inscreve algumas marcas, deixa alguns vestígios, alguns efeitos”. (BONDÍA, 2002, p. 24) 

Não sabíamos, até determinado momento, o poder do objeto estético que tínhamos nas 

mãos. Cuidamos dele e o fizemos crescer porque, antes de qualquer resposta dos espectadores, 

estávamos felizes por fazer parte do processo, por estarmos juntos, por termos entrado em contato 

com uma história tão delicadamente potente, por criarmos. Estávamos contentes, simplesmente, 

por subirmos ao palco e mostrarmos o – todo nosso – Fiote. 
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Resumo: O tema “CONFABULANDO COM ESOPO PELA GRÉCIA COMO UMA RAPOSA 

ASTUTA” remete à Europa Meridional, especificamente à Grécia com objetivos de 

direcionar e aprofundar conhecimento sobre as fábulas de Esopo e instigar momentos de 

leitura, reflexão e encanto acerca das fábulas. A importância desse tema é evidenciar como 

a leitura e a contação de fábulas pode ser uma importante ferramenta didática na construção 

do conhecimento e na aprendizagem dos educandos, estimulando metodologias didática - 

pedagógicas inovadoras a serem desenvolvidas nas diferentes situações de aprendizagem da 

criança. As fábulas possuem caráter educativo e fazem uma analogia entre o cotidiano 

humano com as histórias vivenciadas pelas personagens que geralmente são animais com 

características humanas e ao final da narrativa é apresentada uma moral. É um texto 

narrativo curto, escrito em prosa ou verso revelando questões relacionadas às relações 

éticas, políticas e de comportamento. Tiveram origem no oriente com os Assírios e 

Babilônios, mas foi Esopo, na Grécia antiga, no século VI a. C que a desenvolveu e as 

contavam oralmente. Séculos depois as fábulas foram retomadas e escritas por diversos 

escritores do mundo inteiro, considerados fabulistas modernos. Destacou-se entre eles o 

francês Jean de La Fontaine que foi considerado o pai da fábula moderna e um grande 

divulgador das fábulas de Esopo. A fábula a ser apresentada é a “raposa e as uvas” com a 

seguinte moral no final da narrativa “Ao não reconhecer ou aceitar as próprias limitações, 

perde o indivíduo a oportunidade de ouro de corrigir suas falhas...” Percebe-se que a leitura 

de uma fábula é a um só tempo crítica e prazerosa podendo ser usada como um mediador de 

conflitos. 

Palavras-chave: Literatura. Fábula de Esopo. Grécia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O tema do presente artigo é Confabulando com Esopo pela Grécia como uma raposa astuta: 

relato de experiência de estágio supervisionado na área de formação de docentes. Foi apresentada 

a fábula para futuros profissionais da educação (alunos do magistério – ensino médio do curso de 

formação de docentes para educação infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental) como 

ferramenta didática a ser usada nas diferentes situações de aprendizagem da criança. O papel da 

escola é fornecer um ensino-aprendizagem significativo de modo que os educandos possam 

construir seu próprio conhecimento. 

A problemática que orienta este artigo sintetiza-se na seguinte questão: Como os contos 

populares infantis ou juvenis, neste caso as fábulas, podem capacitar os futuros profissionais da 

mailto:amandona_30@hotmail.com
mailto:eliane.shamsink@hotmail.com
mailto:z-barbosa@hotmail.com
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educação na construção do conhecimento e na aprendizagem dos educandos? A relevância desse 

tema é evidenciar como a leitura e a contação de fábulas pode ser uma ferramenta didática na 

construção do conhecimento e na aprendizagem dos educandos. Para tanto leva-se em conta 

remeter à Europa Meridional, especificamente à Grécia com objetivos de direcionar e aprofundar 

conhecimento sobre as fábulas de Esopo e instigar momentos de leitura, reflexão e encanto acerca 

das fábulas. 

O objetivo geral é conhecer a influência dos contos populares infantis ou juvenis de alguns 

países, neste caso as fábulas, com o intuito de instrumentalizar os alunos do magistério – ensino 

médio do curso de formação de docentes para educação infantil e anos iniciais do Ensino 

Fundamental, estimulando metodologias didáticas - pedagógicas inovadoras a serem 

desenvolvidas nas diferentes situações de aprendizagem da criança. 

Os objetivos específicos são: a) pesquisar sobre as fábulas de Esopo e como estas podem 

ser uma ferramenta didática na construção do conhecimento e na aprendizagem dos educandos; 

b) instigar momentos de reflexão e encanto acerca da fábula “a raposa e as uvas” a ser apresentada 

e estimular a construção de metodologias didáticas - pedagógicas inovadoras a serem 

desenvolvidas nas diferentes situações de aprendizagem da criança; c) Analisar como trabalhar 

conceitos e práticas de valores éticos em sala de aula através de fábulas. 

A pesquisa deu-se a partir de oficinas de formação realizadas na disciplina de Estágio 

Supervisionado em Gestão e Docência da Faculdade Padre João Bagozzi com o tema central os 

contos populares “Em cada canto... um conto”5, que abordaram a influência dos contos populares 

infantis ou juvenis de alguns países, com o intuito de instrumentalizar os futuros profissionais da 

educação para repertório de diversidade cultural e conhecer as influências de diversos povos. 

Também, pesquisas bibliográficas de autores que discutem a temática aplicada ao universo da 

educação. 

 

A FÁBULA COMO UMA FERRAMENTA DIDÁTICA NA 

CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO E NA APRENDIZAGEM DOS EDUCANDOS 

 

A instituição escola, que é o referencial para a formação do aluno, precisa desenvolver, 

além de atividades cognitivas, também as que tragam suporte para transmitir valores que a longo 

tempo trará resultados positivos tanto individualmente como para o coletivo formando cidadãos 

conscientes. De acordo com Zilberman, (2003, p.30): 

 

A justificativa que legitima o uso do livro na escola nasce, pois, de um lado, da relação que 

estabelece com seu leitor, convertendo-o num ser crítico perante sua circunstância; e, de outro, do 

papel transformador que pode exercer dentro do ensino, trazendo-o para a realidade do estudante 

e não submetendo este último a um ambiente rarefeito do qual foi suprimida toda a referência 

concreta. 

 

Nesta perspectiva nos orientamos para formalizar a oficina na qual trabalhou-se os contos 

populares infantis ou juvenis de alguns países, neste caso as fábulas com foco na Grécia, com o 

intuito de instrumentalizar os futuros 

                                                 
5 Oficinas de formação da disciplina de Estágio Supervisionado em Gestão e Docência da Faculdade Padre 

João Bagozzi (Curitiba, Pr.), realizada na própria Faculdade pelas acadêmicas do 5º e 6º períodos nos dias 

18, 19 de abril de 2016 para alunos do 1º ao 4º período da Faculdade e no dia 20 estendeu-se para os alunos 

das 1ª e 3ª séries do Curso de Formação de Docentes em Nível Médio do IEPPEP- Instituto de Educação 

do Paraná Professor Erasmo Pilotto. 
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Oficinas de formação da disciplina de Estágio Supervisionado em Gestão e Docência da Faculdade 

Padre João Bagozzi (Curitiba, Pr.), realizada na própria Faculdade pelas acadêmicas do 5º e 6º 

períodos nos dias 18, 19 de abril de 2016 para alunos do 1º ao 4º período da Faculdade e no dia 20 

estendeu-se para os alunos das 1ª e 3ª séries do Curso de Formação de Docentes em Nível Médio 

do IEPPEP- Instituto de Educação do Paraná Professor Erasmo Pilotto. 

 

profissionais da educação estimulando metodologias didáticas - pedagógicas inovadoras a 

serem desenvolvidas nas diferentes situações de aprendizagem da criança. 

A oficina buscou trabalhar as quatro linguagens que compõem as artes: música, teatro, 

dança e artes visuais. (BRASIL/MEC, 1997). Com isso procuramos apresentá-la de forma 

dinâmica e contextualizada proporcionando ludicidade, imaginação e criatividade. 

Primeiramente foram apresentados os países que formam a Europa Meridional com o 

auxílio do mapa, enfatizando a Grécia e explicitando que a fábula é de origem grega. Para a 

sensibilização e mobilização foi apresentado um vídeo6 
executando a dança grega “Zorba” (2008) 

para que os participantes da oficina juntamente com as oficineiras dançassem ao modelo de dança 

“Flash Mob” que proporciona maior facilidade durante a execução dessa dança. 

Para que pudessem se inteirar mais do assunto foi dada uma síntese do assunto em vigência 

por meio de comunicação oral: 

 

A palavra fábula é derivada do latim “fari” – falar e do grego “phao” – dizer, forma narrativa breve, 

escrito em prosa ou verso que, tal como o apólogo e a parábola, tem o propósito de ensinar virtudes aos 

homens. Os personagens são geralmente animais com características humanas revelando questões 

relacionadas às relações éticas, políticas ou questões de comportamento. As fábulas possuem caráter 

educativo e fazem uma analogia entre o cotidiano humano com as histórias vivenciadas pelas 

personagens, essa analogia é chamada de moral e geralmente é apresentada no fim da narrativa. 

(OLIVEIRA, 2010) 

 

Desde os tempos arcaicos, a fábula foi dos gêneros narrativos mais difundidos em todas as 

sociedades. As fábulas tiveram origem no oriente, mas foi Esopo, na Grécia antiga, que a 

desenvolveu. Esopo, grande fabulista que viveu no século VI antes de Cristo, contava várias 

histórias utilizando animais como personagens com lições moralistas no final de cada uma delas. 

Há mais de 300 histórias atribuídas a ele. As fábulas criadas por Esopo faziam parte da tradição 

oral dos gregos, elas nunca foram escritas por ele e sim contadas oralmente. Através das fábulas 

ele dava conselhos e também criticava a sociedade da época questionando seus valores e 

comportamento. Somente depois de 200 anos de sua morte é que seus contos foram retomados e 

transcritos para o papel por diversos escritores do mundo inteiro, considerados fabulistas 

modernos. Destacou-se entre eles o francês Jean de La Fontaine que foi considerado o pai da 

fábula moderna e um grande divulgador das fábulas de Esopo. Algumas fábulas escritas e 

reescritas por La Fontaine: “A Lebre e a Tartaruga”, “O Homem”, “O Menino e a Mula”, “O Leão 

e o Rato”, “O Carvalho e o Caniço” e “A raposa e as Uvas” entre outras. (CARVALHO E 

MENDONÇA, MEC 2006) 

 

  

                                                 
6 https://www.youtube.com/watch?v=Mfk7ozi42xw (dança Grega “Zorba”, 2008). 

http://www.youtube.com/watch?v=Mfk7ozi42xw
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MOMENTOS DE REFLEXÃO E ENCANTO ACERCA DA FÁBULA 

 

Para a contação da fábula, momento mágico que deve ser bem planejado, foi utilizado um 

painel envolto por TNT, com imagens respectivas à fábula, (árvore, flores, raposa, uvas) estas 

imagens estavam dispostas no painel com velcro, sendo um recurso no momento da contação. 

 

 

 

A FÁBULA “A RAPOSA E AS UVAS” 

 

Uma Raposa, morta de fome depois de um jejum não intencional, viu, ao passar diante de 

um pomar, penduradas nas ramas de uma viçosa videira, alguns cachos de exuberantes Uvas 

negras, e o mais importante, maduras. Não pensou duas vezes, e depois de certificar-se que 

o caminho estava livre de intrusos, resolveu colher seu alimento. Para isso não poupou 

esforços. E usando os seus dotes, conhecimentos e artifícios resolveu pegá-las. Mas, estavam 

fora do seu alcance, e depois de muitas tentativas sem nada conseguir, desistiu. Desolada, 

cansada, faminta, frustrada com o insucesso de sua empreitada, suspirando, deu de ombros, 

e se deu por vencida. Por fim deu meia volta e foi embora. Saiu consolando a si mesma, 

desapontada, dizendo: “Na verdade, olhando agora com mais atenção, percebo agora que 

as Uvas estão todas estragadas, e não maduras, como eu imaginei a princípio...” 

Moral da História: Ao não reconhecer ou aceitar as próprias limitações, perde o indivíduo 

a oportunidade de ouro de corrigir suas falhas. (Site de Dicas, Esopo, 2016). 

 

A fábula é uma ferramenta didática para os professores utilizarem como auxílio da prática 

pedagógica favorecendo na construção de conhecimentos e na aprendizagem significativa dos 

educandos. Ao se trabalhar a fábula em sala de aula provoca-se exames críticos capacitando a 

avaliação de conflitos existentes no meio escolar de uma forma leve orientada pela moral implícita 

na história apresentada. (UBIALI, 2013) 

As fábulas não deixam de proporcionar uma leitura a um só tempo, crítico e prazerosa. 

PRÁTICAS DE VALORES ÉTICOS EM SALA DE AULA ATRAVÉS DE FÁBULAS 

 

Foi realizada uma atividade que possibilitou a avaliação do aproveitamento da oficina 

objetivando trabalhar conceitos e práticas de valores éticos em sala de aula. Para a atividade, a 

turma foi dividida em quatro grupos composto por dez pessoas, já pré-estabelecidos no início da 

oficina. Para cada grupo foi sorteado dois animais e uma “Moral da história”, cada grupo produziu 
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uma fábula com o auxílio dos elementos sorteados, e por fim apresentaram oralmente as fábulas 

(apresentando teatrinho, fantoches, dança ou desenhos da fábula) elaboradas pelos grupos. 

 

A importância de contar histórias vai muito além do entretenimento, por meio delas se enriquece 

as experiências infantis e desenvolvem diversas formas de linguagem, amplia o vocabulário, ajuda 

na formação do caráter, e no desenvolvimento da confiança e do imaginário. Além disso, as 

histórias estimulam o desenvolvimento de funções cognitivas importantes para o pensamento, tais 

como a comparação (entre as figuras e o texto lido ou narrado, por exemplo), a construção do 

pensamento hipotético, o raciocínio lógico, pensamento divergente ou convergente, as relações 

espaciais e temporais a partir das interpretações realizadas. (SILVA E NUNES, 2014, p. 2) 

 

Foi percebido que o uso literário das fábulas pode trazer uma prática pedagógica 

estimulante com uma aprendizagem significativa, pois a releitura de uma obra literária 

disponibiliza tanto ao educando como ao professor a liberdade de expressão. 

No final foi aberto um espaço para comentar, tirar dúvidas sobre a oficina com a intenção 

de conhecer as opiniões dos participantes sobre a oficina em geral, quais reflexões e contribuições 

da oficina para vida acadêmica. 

Cada grupo expressou sua percepção da oficina colocando a opinião de como trabalhar 

fábulas em sala de aula. Entre muitas opiniões destacou-se que: é necessário despertar na criança 

a vontade de leitura, e como a fábula é uma narrativa curta pode ser usada de forma positiva 

tornando-se interessante e menos cansativa para este despertar; as diversas versões na mesma 

história facilita mediar as situações que inevitavelmente aparecem no meio escolar como bullying, 

inclusão, anseios próprios da idade, etc. conseguindo chegar ao mais íntimo da criança levando-

a a reflexão dos seus atos; a fábula conduz à reflexão trazendo oportunidade das crianças 

expressarem suas opiniões criando uma corrente de valores resultando em uma convivência 

produtiva tanto com os colegas como com os professores; e, também, principalmente, para o 

próprio entretimento do aluno e prazer em uma boa leitura. 

Agradecemos e entregamos uma lembrancinha a todos. 

A oficina teve uma boa receptividade com muitas projeções idealizadas de uma forma 

responsável para fins de futuras aplicações como ferramenta didática a ser usada nas diferentes 

situações de aprendizagem da criança. 

 

CONCLUSÃO 

 

O tema, confabulando com Esopo pela Grécia como uma raposa astuta, foi direcionado 

para trazer ferramenta didática estimulando metodologias didáticas - pedagógicas inovadoras a 

serem desenvolvidas nas diferentes situações no âmbito escolar. 

A escola além das atividades cognitivas precisa também passar valores que orientem o 

aluno para uma formação cidadã consciente. Com isso, o uso literário da fábula em uma 

linguagem simples e prática auxiliam os profissionais de educação a direcionar a prática de 

valores éticos na sala de aula. 

A questão como os contos populares infantis ou juvenis neste caso, as fábulas, podem 

instrumentalizar os futuros profissionais da educação na construção do conhecimento e na 

aprendizagem dos educandos. Compreende-se que as fábulas proporcionam uma leitura, a um só 

tempo crítica e prazerosa, trazendo assim facilidade para que o professor por meio da moral da 

estória leve o aluno a refletir as atitudes de seus acertos e erros. 
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Percebe-se que existem muitos outros propósitos, mas é necessário aprofundar o assunto 

com a prática no cotidiano escolar. 
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A LEITURA DE NARRATIVAS MÍTICAS E A ARTE DE FRANKLIN 

CASCAES: O MITO E O FANTÁSTICO NA ILHA DE SANTA 

CATARINA 

 
Ana Carolina de Souza Ostetto (PPGE/UFSC) 

Morgana Ferreira (Rede Municipal de Educação de Palhoça e de São José) 

Maria Izabel de Bortoli Hentz (MEN/CED/UFSC) 

 

Resumo: Neste trabalho pretende-se apresentar o percurso trilhado no de Estágio de Ensino 

de Língua Portuguesa e Literatura I, do Curso Letras – Língua e Literaturas Portuguesa da 

Universidade Federal de Santa Catarina em relação à formação de leitores e a mediação da 

leitura, em uma turma de 8º ano, de uma escola pública de Florianópolis. Para o 

desenvolvimento dessa ação docente, tomou-se como referência a compreensão de que é 

necessário ir além dos conceitos, procedimentos e informações ensinados em sala de aula, 

ou seja, de que é preciso colocar os aprendizados escolares em prática para que o aluno 

aprenda também a tomar a palavra, constituindo-se autor de seus dizeres, e assim responder 

ativamente à palavra do outro nas mais diferentes situações de interação. Assim sendo, 

abordou-se não somente a leitura de textos, mas também a leitura da arte, de esculturas e 

de desenhos que fizeram e fazem parte da mitologia da ilha de Santa Catarina, a partir de 

obras do escritor e artista catarinense Franklin Cascaes, já que lidar com a formação do 

leitor é uma maneira de fazer compreender melhor e a fundo uma nova percepção do 

cotidiano, de mundo, de vida. A partir disso, foram realizadas leituras de narrativas míticas, 

produção escrita de uma narrativa mítica, apresentação oral das produções individuais aos 

colegas da turma, a análise dos recursos discursivos, textuais e linguísticos específicos deste 

gênero, a linguagem não verbal na análise e na produção de ilustrações para as narrativas. 

O resultado deste trabalho foi a produção individual de uma narrativa mítica, realizada por 

todos os alunos da turma, com a publicação de algumas delas no Jornal da Escola, que tem 

uma tiragem de 500 exemplares impressos e circula na comunidade escolar e do entorno. 

Desse modo, aprender a ler e a escrever é saber que existe uma possibilidade de ir além, de 

sonhar e de pensar que tudo é possível através da literatura. 

Palavras-chave: Ensino de Leitura. Narrativa Mítica. Franklin Cascaes. Literatura 

Catarinense. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A disciplina Estágio de Ensino de Língua Portuguesa e Literatura I do Curso de Letras 

Português da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) leva a inserção do aluno de 

licenciatura no ambiente escolar, em uma instituição pública de ensino, como prática discursiva 

real da sociedade. Dessa forma, o estágio docência representa a possibilidade de, em uma 

realidade concreta, estabelecer a articulação teoria-prática e de vivenciar o fazer docente, que não 

se constitui apenas pela transmissão de conhecimentos, mas pela escuta do outro e pela 

necessidade de se assumir uma postura ativa diante das circunstâncias que se apresentam no 

cotidiano da sala de aula. 

Considerando esta compreensão do estágio, apresenta-se, nesse trabalho, o percurso 

trilhado como professoras-estagiárias, em uma turma de 8º ano do Ensino Fundamental, de uma 

escola pública de Florianópolis, particularmente em relação à formação de leitores e à mediação 

da leitura. O desenvolvimento dessa ação docente se constituiu de diferentes etapas, a saber: i) 
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aproximação da escola campo de estágio para conhecimento dessa realidade, em especial do seu 

Projeto Político Pedagógico (PPP) e das concepções que o fundamentam, com reuniões coletivas 

e encontros individuais com a coordenação pedagógica, assim como pela leitura e análise do 

próprio PPP; ii) observação de 12 horas/aula de Língua Portuguesa da professora regente da turma 

para que se pudesse conhecer o projeto e a dinâmica de trabalho para o ensino de língua e as 

concepções teórico- metodológicas que o embasam; iii) planejamento de um projeto de docência 

para 20 horas/aula, considerando a orientação teórico-metodológica para o ensino de língua na 

literatura da área e nos documentos oficias, em estreita articulação com a compreensão assumida 

pela escola; iv) desenvolvimento da prática pedagógica propriamente dita no ensino de língua na 

turma de 8º ano pela ministração aulas; e v) reflexão sobre essa experiência de ensino, cujos 

resultados são apresentados e discutidos neste trabalho. 

Sendo assim, o texto organiza-se em três seções: na primeira delas, retoma-se brevemente 

os fundamentos que orientaram a prática pedagógica empreendida; na segunda, detalha-se o 

processo desenvolvido em sala de aula com os alunos dessa turma; e, por fim, tecem-se algumas 

considerações acerca dos resultados decorrentes da ação docente aqui relatada e analisada. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Considerando a importância do domínio da linguagem, no Projeto Político Pedagógico da 

escola na qual se desenvolveu a ação docente, defende-se que “Assumir a palavra é condição de 

cidadania. O domínio da linguagem, como atividade discursiva e cognitiva, é condição de maior 

participação social. Pela linguagem os indivíduos se comunicam, acessam a informação, 

defendem e partilham visões de mundo, produzem cultura”. 

Com base nessa compreensão, o projeto de docência A narrativa mítica e a arte de 

Franklin Cascaes: o mito e o fantástico na ilha de Santa Catarina foi elaborado e desenvolvido 

à luz da teoria sócio-histórica, considerando-se, particularmente, os conceitos de mediação de 

Vygotsky (1987) e de interação verbal e gêneros do discurso de Bakhtin (2012). Nessa 

perspectiva, entende-se o sujeito como alguém que, em sua singularidade, se faz e se marca no 

mundo, através de sua ação concreta (BAKHTIN, 2012), nas relações que estabelece com o outro 

e consigo mesmo e que são mediadas pela linguagem. 

Entende-se, assim, que a leitura e a escrita constituem-se como práticas de linguagem 

estreitamente relacionadas, na medida em que leitor, texto, autor estão situados em um 

determinado momento histórico-social. Para Bakhtin [Volochínov] (2009, p. 127, grifo do autor), 

“a verdadeira substância da língua não é constituída pela enunciação monológica isolada, nem 

pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal, 

realizada através da enunciação ou das enunciações”. Desse modo, o enunciado, como a unidade 

real e concreta da comunicação discursiva, “é concebido como produto da interação de dois ou 

mais indivíduos socialmente constituídos que, em uma dada situação de interlocução, interagem 

por meio da linguagem” (ACOSTA-PEREIRA, 2012, p. 27). 

Essa compreensão tem implicações na relação pedagógica de modo mais amplo e no ensino 

de língua de modo particular, uma vez que coloca em relevo a necessidade de se estabelecer o 

diálogo com os conhecimentos construídos pelos alunos fora do espaço escolar no seu processo 

de aprendizagem dos conhecimentos escolares. Concordando com a importância de trazer o viver 

real do aluno, da sua realidade concreta para a sala de aula, tendo em vista a ampliação desse 

conhecimento, é que se propôs um trabalho voltado para a aprendizagem da leitura e da escrita, 

tendo como objeto de ensino as narrativas míticas, tão próximas de seu cotidiano. 
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Jesus e Brandão (2001, p. 47), a partir do viés bakhtiniano, explicam o real sentido de 

estudar a narrativa mítica: 

 

Como um gênero do discurso pertencente à classe dos discursos primários (Bakhtin, 1992), o mito 

é uma narrativa de composição simples que tem uma preocupação explicativa, atendendo a uma 

necessidade que temos, seres humanos de dar um sentido para as coisas, para os fenômenos que 

nos cercam. Enfoca temas que tocam nas raízes culturais de um povo, revelando-nos o seu 

conhecimento de mundo, seu modo de ver a realidade. Dessa forma, o mito constitui um gênero 

narrativo que faz parte da construção da identidade de um povo. 

 

No entanto, muitas vezes a mitologia estudada é apenas aquela distante do aluno, e não são 

aproveitadas as oportunidades de aproximar a realidade deles ao que está sendo estudado. O mito, 

por exemplo, faz parte da construção da identidade do povo de Florianópolis, e por isso, 

considerou-se de suma importância sua presença nas salas de aula dos alunos que vivem esta 

realidade. Averbuck (1991) explica o porquê disso nem sempre acontecer: a escola está inserida 

no sistema capitalista, voltado para a produção e o ganho; a escola, na grande maioria das vezes, 

acaba sucumbindo a uma visão utilitarista de educação, pouco preocupada com o prazer, o lúdico, 

e o aspecto cultural, mas, sobretudo em gerar mão de obra para o mercado de trabalho. Nesse 

sentido, a cultura local e a arte em geral geralmente acabam marginalizadas, quando não 

descartadas, visto que não oferecem contribuições imediatas. Porém, compreendendo como 

próprio papel da arte desenvolver a personalidade humana (AVERBUCK, 1991), percebe-se sua 

estreita relação com a mitologia e sua extrema importância para a ampliação de possíveis leituras 

realizadas pelos alunos. 

Um dos reflexos dessa escola voltada para a produção e o ganho e pouco preocupada com 

o prazer, assim como com o aspecto cultural, é a não valorização do texto dos alunos, de suas 

singularidades na produção, já que é visto como pretexto para ensino de normas e padrões, o que 

acaba fechando-o em si mesmo, castrando seu poder discursivo; negando sua responsividade, e 

ceifando-lhe o dialogismo característico de todo enunciado – que é produto da interação do 

locutor e do ouvinte –, e servindo de expressão de um em relação ao outro, comportando duas 

faces (BAKHTIN [VOLOCHÍNOV], 2009). 

Nesse sentido, o ensino da leitura desenvolvido na e pela também precisa ser pensado e 

passar por transformações, já que passa a ser um ato puramente mecânico, carregado de 

dogmatismo, que, alienado e passivo, desconsidera que “todo o leitor traz algum tipo de 

experiência, uma bagagem que precisa ser respeitada” (ZILBERMAN, 2005). Portanto, o texto 

literário precisa ser visto de uma perspectiva aberta, que, conforme aponta Zilberman (1988), 

necessariamente se constitui com a contribuição do leitor. 

Entendendo, portanto, que é necessário ir além dos conceitos, procedimentos e informações 

ensinados em sala de aula, ou seja, de que é preciso criar condições para que os aprendizados 

escolares possam ser colocados em prática a fim de que o aluno aprenda também a tomar a 

palavra, constituindo-se autor de seus dizeres, e assim responder ativamente à palavra do outro 

nas mais diferentes situações de interação, procurou-se efetivar o ensino da língua portuguesa 

pelas práticas sociais do uso da linguagem, privilegiando a prática da leitura e da escrita, como se 

detalha na seção a seguir. 
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CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

É, neste mundo de Deus, há muitos mistérios e esta gente simples aqui da Ilha vive estas coisas 

quase como uma realidade. Meus lobisomens, bruxas, demônios e boitatás existem. 

(Franklin Cascaes) 

 

Como já indicado na seção introdutória, a ação docente aqui relatada e analisada foi 

realizada em uma turma de 8º ano de uma escola pública de Florianópolis. A escola localiza-se 

em um bairro central da cidade e atende 504 alunos, distribuídos em 18 turmas do 1º ao 9º ano do 

Ensino Fundamental, na sua maioria, oriundos de comunidade do entorno. Para o atendimento a 

esses alunos e às demandas de uma instituição de ensino, essa escola conta com um corpo técnico-

pedagógico formado por um diretor, uma secretária, três coordenadores pedagógicos, uma 

bibliotecária, um professor readaptado que atua na biblioteca, uma bolsista de biblioteconomia, 

uma professora responsável pela sala informatizada, 15 professores efetivos, 12 professores 

admitidos em caráter temporário e com 11 profissionais terceirizados de serviços gerais, como 

merendeira, serventes e vigias. 

Atualmente a escola passa por uma reforma de sua estrutura física, o que possibilitará a 

reorganização de alguns de seus espaços internos e externos. Destaca-se a boa estrutura física e 

de recursos e equipamentos didático-pedagógicos disponíveis aos professores. 

O PPP da escola defende uma perspectiva de trabalho interdisciplinar na medida em que 

assume que ler e escrever é um compromisso de todas as áreas. Sendo assim, a leitura e a escrita 

não ficam a cargo apenas da disciplina da língua portuguesa. Essa interdisciplinaridade se dá, 

principalmente, pelo trabalho com os gêneros do discurso próprios a cada área do conhecimento 

e pela organização do planejamento a partir das sequências didáticas, tal como proposto pelos 

autores Bernard Schneuwly e Joaquim Dolz (2004), considerando-se os conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais, implicadas em cada área de conhecimento. 

A turma na qual esse projeto de docência foi desenvolvido era composta por 26 alunos, 

com variação de faixa etária entre 12 e 18 anos, sendo 16 meninas e 10 meninos. No geral, os 

alunos possuem uma relação mútua de coleguismo, no entanto, é inevitável que grupos se formem 

por aqueles que se identificam por afinidade, o que não interfere no respeito que mantém entre si 

e com a professora. Ressalta-se que essa postura também se manteve em relação às professoras 

estagiárias. Apesar de serem um pouco agitados – o que é normal, especialmente nessa fase de 

suas vidas –, o diálogo sempre foi importante para resolução de algum problema ou impasse que 

se apresentava nas aulas. 

Observa-se, ainda, que a grande maioria dos alunos demonstrava dedicação em relação à 

disciplina de Língua Portuguesa. Durante as aulas de leitura, por exemplo, houve alunos que 

levaram os livros que gostavam de ler – geralmente Best-sellers –, alguns preferiram ir à 

biblioteca buscar revistas em quadrinhos e outros liam os livros que estavam previstos no 

planejamento da professora de língua portuguesa da turma. Estes últimos eram livros de literatura 

canônica ou adaptação que os alunos levavam para ler em casa e posteriormente realizavam 

avaliação de verificação de leitura. Enfim, os alunos demonstraram grande interesse e efetiva 

participação quando eram realizadas atividades diversificadas, em grupos, dinâmicas etc. 

A professora de Língua Portuguesa é formada Letras: Língua e Literaturas de Língua 

Portuguesa pela UFSC e possui curso de especialização em gestão escolar. Atua como professora 

efetiva em duas escolas, com uma carga horária total de 60 horas/aulas semanais. O planejamento 

da disciplina é elaborado com base no PPP da escola, que tem como fundamentos a sequência 

didática para o ensino de gêneros discursivos. Nas atividades que desenvolve, procura aproximar 

os alunos do gênero em estudo, mostrando suas possíveis regularidades, pois, para Bakhtin 
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(2012), os gêneros são tipos relativamente estáveis, e cada esfera possui seus próprios gêneros e 

suas próprias demandas. Na sua ação docente, foi possível observar que a professora considera a 

vivência do aluno, na medida em que os escuta e procura transformar o vivido deles em perguntas, 

tal como propõe Geraldi (2010, 2011). 

Considerando esse contexto é que se elaborou e se desenvolveu o projeto de docência A 

narrativa mítica e a arte de Franklin Cascaes: o mito e o fantástico na ilha de Santa 

Catarina, cujos objetivos podem ser assim sintetizados: 1) potencializar habilidades e 

conhecimentos acerca das práticas de uso da língua, na modalidade oral e escrita, com foco na 

narrativa mítica, fazendo relação entre aquilo que é o canônico e o não canônico; e 2) ampliar o 

repertório literário e artístico, por meio da leitura e análise de obras do escritor e artista 

catarinense Franklin Cascaes, desenvolvendo estratégias de leitura, 

as quais, de forma lúdica e prazerosa, despertem a curiosidade e a necessidade de 

aprofundar conhecimentos em diferentes textos. 

A concretização desses objetivos foi possibilitada em aulas que privilegiaram atividades de 

leitura, escrita, reescrita, pesquisa, debate e análise e reflexão sobre os recursos da língua, em 

aulas expositivo-dialogadas, como detalhado a seguir. 

Como primeiro momento, destaca-se a aproximação entre o gênero narrativa mítica e a 

arte. Para tanto, foi apresentada a literatura não canônica de narrativa mítica e, com base nisso, 

refletiu-se sobre a narrativa mítica da Ilha de Santa Catarina e sobre o apelido dado a 

Florianópolis, “Ilha da Magia”, e sua relação com a narrativa mítica. A partir dessa discussão, foi 

mostrada e discutida a vida e obra do autor florianopolitano Franklin Cascaes. 

Feita essa apresentação inicial, realizou-se algumas leituras de narrativas de Franklin 

Cascaes (2002, 2003) do livro O fantástico na Ilha de Santa Catarina. A partir disso, trabalhou-

se os aspectos linguísticos presentes nas narrativas, como tempo, espaço, personagem e variação 

linguística, como as expressões utilizadas pelo autor nos textos. 

A partir da leitura da narrativa de Franklin Cascaes Irmãs Gêmeas, foi realizada uma 

exposição pelas professoras estagiárias na “praça” da Escola com reproduções de obras artísticas 

de Franklin Cascaes cedidas pelo Museu UFSC e uma palestra com a Profa. Dra. Denise Araújo, 

do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), a fim de aproximar a mitologia da Ilha de Santa 

Catarina pelo acesso à vida e obra do autor. 

Coletivamente, foi criado um personagem que permeou as narrativas míticas escritas pelos 

alunos. Este personagem teve que permear todas das narrativas míticas criadas pelos estudantes, 

que foi o projeto final deste Estágio Docência, as quais foram ilustradas, sempre pensando nas 

ilustrações de Franklin Cascaes, e foram socializadas com os demais colegas. Algumas narrativas 

foram publicadas no Jornal Notícias do Beatriz, para que, assim, pudesse encontrar outros leitores. 

 

Esse processo possibilitou ampliar o repertório literário e artístico, por meio da leitura e 

análise de obras do escritor e artista catarinense Franklin Cascaes, desenvolvendo estratégias de 

leitura, as quais, de forma lúdica e prazerosa, despertaram a curiosidade e a necessidade de 

aprofundar conhecimentos em diferentes textos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O resultado deste trabalho foi a produção individual de uma narrativa mítica, realizada por 

todos os alunos da turma, com a publicação de algumas delas no Jornal da Escola, que tem uma 

tiragem de 500 exemplares impressos e circula na comunidade escolar e do entorno. 
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Pode-se dizer, assim, que a aproximação dos alunos com a mitologia da Ilha de Santa 

Catarina foi possibilitada pelo acesso ao conhecimento da vida e da obra literária de Franklin 

Cascaes. De acordo com Todorov (2012, p. 76-77): 

 

A literatura pode muito. Ela pode nos estender a mão quando estamos 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. 

 

Desse modo, essa aproximação é prevista pelo PPP da Escola, através do projeto “A Escola 

Beatriz para além dos seus muros”, o que contribui significativamente para a promoção da relação 

entre os saberes escolares e os conhecimentos construídos fora do espaço escolar, assim como 

entre escola e sociedade, já que o estudo da mitologia não pode ficar limitado à mitologia greco-

romana como única e acabada. 

Nesse processo de ensino e aprendizagem, não se realizou somente a leitura de textos, mas 

também a leitura da arte, de esculturas e de desenhos que fizeram e fazem parte da mitologia da 

ilha de Santa Catarina, a partir de obras do escritor e artista catarinense Franklin Cascaes, pois 

lidar com a formação do leitor é uma maneira de fazer compreender melhor e a fundo uma nova 

percepção do cotidiano, de mundo, de vida. Aprender a ler e a escrever é saber que existe uma 

possibilidade de ir além, de sonhar e de pensar que tudo é possível através da literatura. 
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Resumo: Considera-se que a escola tem como um de seus papéis básicos a formação do 

indivíduo leitor, visto que ela ocupa o espaço fundamental de acesso à leitura. Deste modo, 

é indispensável concebermos que este lugar crie possibilidades aos alunos, construindo 

práticas leitoras que viabilizem leitores críticos, participativos, que sejam capazes de 

encarar as imposições e as contradições da sociedade em que vivam. Sociedade esta que se 

insere em um contexto histórico, social e cultural no qual a linguagem permeia de maneiras 

variadas, como mencionam Orlandi (1999) e Antunes (2009). A discussão central deste versa 

sobre um relato de experiência, no qual a escolha de obras que dialogassem com o horizonte 

de expectativas do leitor e a análise literária dessas obras permitissem ao educando 

construir sentidos para o texto a partir de suas vivências. Os resultados observados nesta 

prática de ensino efetivada em uma turma de terceiro ano do Ensino Médio, na rede pública 

de ensino, com base nos estudos da obra “Metamorfose”, de Kafka, do conto “Um apólogo”, 

de Machado de Assis e da música “Metamorfose Ambulante” de Raul Seixas, sugerem que 

esta proposta possibilitou a aproximação entre o aluno e o texto literário, a significação dos 

textos e a leitura, tendo em vista que o professor deixou de ser um mero mediador que 

assinala caminhos e os estudantes passaram à valorização, ao uso e ao deleite da 

leitura e da escrita (LAJOLO, 2002), bem como aguçaram o gosto pela leitura do texto 

literário, e puderam formar vínculos mais estreitos entre o texto e outros textos, “construindo 

referências sobre o funcionamento da literatura e entre esta e o conjunto cultural” (BRASIL, 

1998, p. 71), além de permitir o trabalho com o vocabulário em sala de aula, tanto na escrita 

quanto na oralidade (GERALDI, 1993). 

Palavras-chave: Leitura. Literatura. Ensino Básico. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Considera-se que a escola tem como um de seus papéis básicos a formação do indivíduo 

leitor, visto que ela ocupa o espaço fundamental de acesso à leitura. Deste modo, é indispensável 

concebermos que este lugar crie possibilidades aos alunos, construindo práticas leitoras que 

viabilizem leitores críticos, participativos, que sejam capazes de encarar as imposições e as 

contradições da sociedade em que vivam. Sociedade esta que se insere em um contexto histórico, 

social e cultural no qual a linguagem permeia de maneiras variadas, como mencionam Orlandi 

(1999) e Antunes (2009). 

A discussão central deste versa sobre um relato de experiência, no qual a escolha de obras 

que dialogassem com o horizonte de expectativas do leitor e a análise literária dessas obras 

permitissem ao educando, do terceiro ano do Ensino Médio, construir sentidos para o texto a partir 

de suas vivências, das leituras realizadas em sala (e fora dela), da interação com as obras, os 

amigos e o professor – visto que considera-se o estudante como um sujeito interativo e ativo na 

sua caminhada de construção de conhecimento e o educador um sujeito mais experiente, cujo 

papel é fundamental nesse processo. 

 

A mão na massa... “o processo em sala de aula” 
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Conceber o texto como unidade de ensino/aprendizagem é entendê-lo como um lugar de entrada 

para este diálogo com outros textos, que remetem a textos passados e que farão surgir textos 

futuros. Conceber o aluno como produtor de textos é concebê-lo como participante ativo deste 

diálogo contínuo: com textos e com leitores. (GERALDI, 1997, p. 22) 

 

A literatura no Ensino Médio circunscreve-se, em geral, à historiografia da literatura 

portuguesa e brasileira, estudada em três fases, cada uma delas adequada a uma série. O currículo 

do primeiro ano apresenta o estudo das diferenças entre texto literário e não literário, o 

reconhecimento das funções da arte literária, passando pelas cantigas trovadorescas até o 

Arcadismo. No segundo ano, considera-se o estudo do Romantismo ao Simbolismo e no terceiro 

ano do Pré-modernismo às tendências literárias contemporâneas. Tal cronologia literária é 

nutrida, ainda, nas escolas e promovida pelas principais coleções de livros didáticos adotados no 

país. 

Além das características já mencionadas deste ensino “informativo” da literatura persiste, 

ainda, a prática dos livros didáticos em não apresentar os textos literários que os compõem na 

íntegra, valendo-se da utilização de fragmentos de textos e de trechos de obras. Tal cenário não 

coopera para a formação leitora dos estudantes, contrariamente, acaba por cercear as 

possibilidades de eles conhecerem os múltiplos significados que um texto pode proporcionar. 

Atualmente, portanto, conhecimentos a respeito de literatura parecem apresentar um valor 

maior do que a experiência, de fato, com o texto e com o que ele pode provocar. Assim sendo, a 

leitura de literatura no Ensino Médio torna-se limitada a trechos de obras ditas consagradas, 

trazidas pelo livro didático – um bom apoio para o professor, no entanto não a única opção deste, 

por essa razão o intuito de experimentar uma prática diferenciada com a literatura. 

No processo escolar, vê-se que o estudo da história da literatura é mais recorrente do que o 

estudo das obras em particular. E, então, que história da literatura se estuda hoje? Na maioria das 

vezes, os estilos do período na sua ordem cronológica. Deste modo, a preferência por ensinar 

história da literatura, muitas vezes valoriza um enfoque cronológico em detrimento de um estudo 

mais voltado a um poeta, um escritor de romances ou contos, ou dramaturgo. 

A real finalidade do ensino de literatura – formar leitores – acaba por se colidir com as 

considerações supracitadas. Com o intuito de aproximar-se deste objetivo faz-se basilar 

proporcionar um letramento literário aos estudantes. Para tanto, é essencial a realização da leitura 

de obras literárias por parte do docente, em especial a que ele deseja abordar em sala, uma vez 

que, apenas, deste modo, poderá conversar, criticar, discorrer e construir sentidos para tais obras 

junto aos seus alunos. 

Orlandi (1999, p. 83) menciona que o discurso não é fechado em si mesmo “e nem é do 

domínio exclusivo do locutor: aquilo que se diz significa em relação ao que não se diz, ao lugar 

social do que se diz, para quem se diz, em relação a outros discursos”; o que significa que o sujeito 

não tem domínio completo a respeito do sentido do seu discurso, visto que ele é construído social 

histórica- ideologicamente na relação locutor-interlocutor. Antunes (2007) traz que 

 

o funcionamento das línguas é uma atividade interativa, entres dois ou mais interlocutores, que se 

realiza sob a forma de textos orais ou escritos, veiculados em diferentes suportes, com diferentes 

propósitos comunicativos, e em conformidade com fatores socioculturais e contextuais (p. 146) 

 

Para que se efetive um trabalho crítico e interativo com o texto na sala de aula é basal que 

os alunos tenham acesso à leitura deste, na íntegra, bem como tenham liberdade para discutir 

sobre suas impressões e leituras com os colegas e com o professor tornando-se sujeitos críticos e 

ativos no ambiente em que estão inseridos. 
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A fim de que os alunos do 3º ano, do Ensino Médio, do Colégio Militar, construíssem um 

texto com base na literatura abordada em sala, propôs-se o trabalho com a leitura, escrita, 

oralidade e a literatura, da maneira como se descreve a seguir. 

Primeiramente, os alunos foram convidados a realizar leitura da obra “A metamorfose”, de 

Franz Kafka e do conto “Um apólogo”, de Machado de Assis – conto retirado da obra Várias 

histórias (vestibulares Udesc e UFSC/2015). 

Conforme Geraldi (1993), o primeiro ponto levantado para uma aula de leitura deve ser: 

para que se lê o que se lê? A resposta a esse questionamento, ratifica a incoerência existente em 

muitas aulas, hoje, de língua portuguesa, visto que os alunos, leitores e, portanto, “interlocutores, 

leem para atender a legitimação social da leitura externamente constituída fora do processo em 

que estão, eles, leitores/alunos, engajados” (1993, p. 169). A fim de evitar esse cenário, a ação 

pedagógica tem de buscar atitudes produtivas na leitura, embora estabeleça finalidades diversas 

para ela. 

Posteriormente, houve um momento de conversa entre a professora e os alunos sobre o que 

é uma metamorfose – o exemplo mais fácil de entender é o de uma lagarta que se transforma em 

uma borboleta. Foi visualizado um vídeo em sala e, após, abriu-se comentários para a turma e 

reflexão sobre o assunto. 

Em outro momento realizou-se a audição, acompanhada da letra da música “Metamorfose 

ambulante”, de Raul Seixas, e uma roda de conversa a respeito da letra da canção – tanto por 

escrito (interpretação de texto), quanto em socialização oral. 

De acordo com Paulo Freire (2009) e Geraldi (1993), o texto se apresenta como um 

caminho para a construção de sentidos, daí reside a importância de se trabalhar com textos 

variados em sala de aula uma vez que estes permitem ao aluno lidar com uma realidade social e 

com os diversos significados constituídos pelas variadas leituras realizadas até então. 

Ressalta-se que, na concepção da docente, a capacidade para aprender liga-se ao contexto 

pessoal do aluno. De tal modo, Lajolo (2002) assegura que cada leitor, entrelaça o significado 

pessoal de suas leituras de mundo, com os variados sentidos que encontrou ao longo da história 

de uma obra, por exemplo. 

Na linha dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa, é importante que o 

aluno possa 
 

estabelecer vínculos cada vez mais estreitos entre o texto e outros textos, construindo referências 

sobre o funcionamento da literatura e entre esta e o conjunto cultural: da leitura circunscrita à 

experiência possível ao aluno naquele momento, para a leitura mais histórica por meio da 

incorporação de outros elementos, que o aluno venha a descobrir ou perceber com a mediação do 

professor ou de outro leitor (BRASIL, 1998, p. 71) 

 

Percebe-se, desta maneira, que os estudantes devem estar inseridos em um determinado 

contexto educacional onde o letramento literário é compreendido como possibilidades que os 

sujeitos têm de participar de modo efetivo de práticas sociais variadas. 

Observa-se indispensável, desse modo, que haja na sala de aula uma abertura de espaço 

para leitura e estudo calcado em uma variedade de textos, em suportes distintos e não apenas em 

livros didáticos, além do enfoque e da experiência da leitura do texto literário canônico. 

Quanto à produção escrita, esta requer um momento no qual os alunos possam tomar os 

textos, escrevendo-os e não apenas como uma mera ferramenta de aferição às regras gramaticais 

ou coisa do gênero. Quando tomamos posicionamento em nossos discursos, estamos nos 

constituindo como sujeitos e tornando-nos cidadãos ativos e críticos – integrando a humanidade. 

A própria 
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consciência dos sujeitos forma-se neste universo de discurso e é deles que cada um extrai, em 

função das interlocuções de que vai participando, um amplo sistema de referências no qual, 

interpretando os recursos expressivos, constrói sua compreensão do mundo (GERALDI,1993, 

p.31). 

 

Chegou-se, então, ao momento da aula de produzir e lançar a semente para colher os frutos. 

Finalmente, sugeriu-se aos estudantes a escrita de uma narrativa ficcional individual, solicitando 

experiência de uma metamorfose pessoal, narrando as etapas de sua passagem da condição 

humana à condição de um dos elementos da natureza: um animal, o vento, o fogo, uma pedra, 

uma árvore etc., ou em seres inanimados (referência à leitura do conto “Um Apólogo”, de 

Machado de Assis). Cada aluno narrou como se operou a alteração das funções propriamente 

humanas: respiração, fala, movimentos, sangue, pensamentos, emoções, e outros, tendo em vista 

o momento de transição pelo qual os alunos estão passando: faixa etária (17 anos em média) e 

finalização do período escolar do Ensino Médio para o ingresso na Universidade (que envolve 

escolhas e decisões). Na ocasião, evidenciou-se que foi realizado, com liberdade e autonomia, um 

exercício de (i) imaginação, e o quanto nós, seres humanos, temos, dentro da gente, muitas 

possibilidades de transformação, tanto no sentido alegórico quanto no sentido real de alteração 

do ritmo de vida; e (ii) o quanto conserva-se da gente nas fases de transformação, por mais radicais 

que pareçam ser. 

Inicialmente, alguns estudantes demonstravam em suas expressões e comentários tímidos 

que a escrita de Kafka era “simples”, “diferente” e até viu-se uns “risos”... Mas, durante a escrita 

do texto, os alunos sentiram “a dor” de pensar e elaborar suas metamorfoses... Muitos sentiram-

se mal e “sem ideia” já, outros, animaram-se. Aos poucos, a metamorfose tomou conta dos 

sujeitos... E os textos foram surgindo como asas libertadoras. 

A escrita dos textos dos alunos ficou excelente e foi muito gratificante ler e ouvi-los ler a 

respeito da própria história – seus medos e anseios. Suas metamorfoses. Uma experiência 

sensacional. No entanto, sem pretensões de chegar a uma objetivo pontual final finda-se o 

discurso por aqui esperando-se a 

possibilidade de fazerem-se novos discursos e reflexões acerca do tema, pois “é chato 

chegar, a um objetivo num instante. Eu quero viver nessa metamorfose ambulante... Do que ter 

aquela velha opinião formada sobre tudo”. 

 

CONCLUSÃO 

 

Os resultados observados na presente prática de ensino efetivada no Colégio Militar, no 

terceiro ano do Ensino Médio, na rede pública de ensino, com base nos estudos da obra 

“Metamorfose”, de Kafka, do conto “Um apólogo”, de Machado de Assis e da música 

“Metamorfose Ambulante” de Raul Seixas, sugerem que esta proposta possibilitou a aproximação 

entre o aluno e o texto literário, a significação dos textos e a leitura, tendo em vista que o professor 

deixou de ser um mero mediador que assinala caminhos e os estudantes passaram à valorização, 

ao uso e ao deleite da leitura e da escrita (LAJOLO, 2002), bem como aguçaram o gosto pela 

leitura do texto literário, e puderam formar vínculos mais estreitos entre o texto e outros textos, 

“construindo referências sobre o funcionamento da literatura e entre esta e o conjunto cultural” 

(BRASIL, 1998, p. 71), além de permitir o trabalho com o vocabulário em sala de aula, tanto na 

escrita quanto na oralidade (GERALDI, 1993). 
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O LUGAR DA LITERATURA INFANTIL E JUVENIL: POR QUE LIVROS 

PARA JOVENS TAMBÉM SÃO VALIOSOS 

 
Ana Laura de Brum Kury da Silva (UFPR) 

anabrumk@gmail.com 

 

Resumo: Recentemente, a demanda de livros de literatura infantil e juvenil aumentou. Eles 

passaram a ter mais páginas, mais profundidade, maior divulgação e, assim, conseguiram 

atingir mais pessoas. Embora essa procura venha crescendo desde o final do século XX, esse 

ainda é um gênero subestimado se comparado às obras destinadas aos adultos, consideradas 

Literatura. Nos ensinos Fundamental e Médio, a leitura de livros voltados a crianças e jovens 

e comum, embora as obras lidas sejam as consideradas “clássicas”, mas dão prioridades às 

obras canônicas para adultos. Instituições de ensino universitário voltados à educação com 

ênfase em Língua Portuguesa e Literatura, embora forme futuros professores para crianças 

e adolescentes, também adotam outros gêneros literários em detrimento do infanto-juvenil 

para o público mais jovem. À luz dessas questões, pretendo apresentar neste trabalho 

argumentos a favor da legitimação da literatura infantil e juvenil a partir do que é 

considerada “Literatura canônica”, passando pela história da literatura para uma 

audiência mais jovem e abordando questões formais e estilísticas do gênero. Esta pesquisa 

fará uso de um vasto embasamento teórico, como o trabalho de Peter Hunt e Tezvetan 

Todorov, que possa auxiliar na compreensão da literatura infantil e qual foi e é o seu lugar 

dentro do grande gênero da ficção e instituições de ensino. A partir da literatura escolhida 

poderemos perceber que os elementos que fazem uma boa obra não devem ser baseados a 

partir do público alvo a que é destinada, e sim nas técnicas usadas pelo autor para alcançar 

certas respostas do leitor. Tanto Literatura quando literatura infantil e juvenil podem ser 

escritas usando essas técnicas e, assim, serem valorizadas. 

Palavras-chave: Literatura infantil e juvenil. Literatura canônica. Gêneros literários. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Livros voltados a audiências mais jovens passaram a ser populares apenas a partir do século 

XVII, quando contos de fadas começaram a ganhar notoriedade. Mesmo com a invenção da 

imprensa, no século XV, o público infantil ainda não era contemplado, por isso ele se divertia 

com livros para adultos, tivessem estes o objetivo de entretenimento, como “As viagens de 

Gulliver” (1726), de Jonathan Swift, ou não, como a “Bíblia” (HEINS, 1982). Até esse momento, 

o único livro oficialmente para crianças era o “Hornbook”, que consistia em lições do alfabeto, 

matemática e religiosidade, ou seja, com finalidade moralizante. Contos de fada, coletados e 

adaptados por Perrault, pelos irmãos Grimm e por Hans Christian Andersen também possuíam 

elementos moralizantes, mas diferentemente do “Hornbook”, os seus valores eram apresentados 

de maneira mais discreta, “disfarçadas” entre as aventuras e personagens interessantes. Foi apenas 

um século depois, com autores como Lewis Carroll – “Alice no país das maravilhas”, de 1865 – 

e Mark Twain – “As aventuras de Tom Saywer”, de 1876 – que a literatura infantil (LI) deixou 

de ser puramente moralizante – embora apresentasse elementos que contemplassem valores e 

virtudes. 

Desde o início do século XXI, o número de publicações para o público jovem começou a 

crescer e, concomitantemente, o interesse por essas histórias também. Entretanto, embora esse 

gênero tenha se tornado popular, a LI ainda é desvalorizada por críticos, professores e demais 

pessoas que possuem o poder, em qualquer instituição, de decidir o que vale a pena ler (HEINS, 
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1982; HUNT, 2010). Como resultado do que essas pessoas – os gatekeepers – afirmam como 

sendo “literatura canônica” – “o melhor do que já foi pensado e dito no mundo” (KRYSTAL, 

2014, p.2) –, várias escolas e universidades adotam políticas de leitura que privilegiam obras que 

atingem certo grau de valorização. Infelizmente, histórias para crianças raramente estão entre as 

escolhidas, embora trabalhar com esse gênero proporcione oportunidades de diálogo, 

enriquecendo habilidades de discussão e argumentação, e promovendo o pensamento crítico. 

À luz do preconceito que existe quanto à LI, o método utilizado neste trabalho será de 

cunho histórico, o qual consiste em investigar o passado e analisar a sua influência hoje e possível 

influência no futuro. Este artigo irá propor argumentos a favor da legitimação da literatura infantil 

e juvenil a partir do que é considerada “Literatura canônica”, passando pela história da literatura 

para uma audiência mais jovem e abordando questões formais e estilísticas do gênero, 

explicitando-se a sua importância de modo que integrantes de instituições de ensino básico e 

superior se beneficiem de seu valor cultural, histórico e educacional. 

 

O QUE FAZ DA LITERATURA LITERATURA 

 

Literatura é um exercício do processo do pensamento o qual nos liberta das nossas maneiras 

convencionais de pensar sobre a vida, parafraseando Compagnon (2009). Essa forma de discurso 

ajuda o homem a construir o seu conhecimento sobre ele mesmo e sobre o mundo ao seu redor 

(TODOROV, 2007). De maneira análoga à ideia de mimesis proposta por Aristóteles, Todorov 

coloca que a literatura contrasta o que já se é conhecido com o que está sendo mostrado na obra. 

Dessa maneira, nossas experiências convergem com as dos outros formando, assim, uma teia de 

conhecimento. Tal conhecimento é melhor construído a partir de uma perspectiva diacrônica, ou 

seja, a literatura deve ser considerada como um construto do seu tempo e do tempo em que se está 

sendo lida, para que se faça uma relação entre passado e presente. 

Os Formalistas Russos, entretanto, prezavam na literatura a organização particular da 

língua, ou seja, a forma com que uma obra era escrita era a principal razão de ser considerada 

uma leitura de qualidade. O objetivo da literatura seria causar estranhamento a partir da 

transformação da linguagem cotidiana (EAGLETON, 1985; TODOROV, 2007). Não é claro, 

porém, o que eles queriam dizer por “estranho”. A linguagem é uma teia de discursos não apenas 

baseados em palavras e suas possíveis combinações, mas também em gênero, classe social e uma 

variedade de outros aspectos. Assim, é seguro afirmar que algo que é estranho para uma pessoa 

pode não o ser para outra, como Eagleton levanta. Como saber qual “estranho” é literário e qual 

não o é? Seria a “estranheza” da linguagem o suficiente para separar a literatura de valor da 

literatura popular? 

Durante o século XVIII, com a Revolução Industrial, o público começou a ter acesso a 

livros. Com maior acessibilidade, as pessoas passaram a influenciar na popularidade dos autores. 

Entretanto, quanto mais apropriação se tinha de uma obra literária, menos valor – em termos de 

qualidade literária – essa obra tinha (TODOROV, 2007; COMPAGNON, 2009), pois era 

considerada fácil. Esse tipo de situação ainda está presente na sociedade contemporânea, na qual 

um livro considerado best-seller não é necessariamente bom. 

À luz dessa concepção de valor, é curioso que a possibilidade de múltiplas leituras e 

interpretações por diferentes gerações seja um dos aspectos que eleva uma obra ao cânone 

(EAGLETON, 1987). A sua existência através do tempo e espaço é o que faz dos cânones boas 

leituras e não – ao contrário do que muitos podem pensar – alguma característica intrínseca. A 

seleção de obras baseada em suas qualidades literárias depende, majoritariamente, de julgamentos 

de valor. Tais valores relacionam-se com o que os formalistas pensavam ser o elemento mais 
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importante da literatura: forma. Uma das preocupações quanto ao cânone é os elementos estéticos 

que apresenta, como os aspectos linguísticos e métodos utilizados para alcançar certa resposta do 

leitor (TODOROV, 2007; HUNT, 2010). Quem faz essa escolha, entretanto, são professores e 

críticos literários, não leitores comuns. 

A continuidade das obras através do tempo-espaço, e apresentar uma forma peculiar não é 

suficiente para levá-las ao topo. Livros mudam as pessoas. Além de ensiná-las novidades, livros 

também complementam o já conhecido, tendo um tom persuasivo e influente. É possível 

argumentar, então, que literatura canônica pode ser definida como uma obra de arte que precisa 

1) ser permanente; 2) causar estranhamento; 3) ser transformadora. Seria essa definição 

satisfatória o suficiente? 

Eagleton e vários outros autores propõem que a literatura é historicamente variável, pois 

diferentes sociedades escrevem e leem de maneira diferente; o seu conceito, então, muda com o 

tempo, fazendo com que seja impossível de definir, estabelecer limites e delimitar fronteiras. 

Como se pode fazer isso quando “o modelo é vário para cada instante”, como coloca T.S. Elliot 

em seu poema “East Coker” (1943)? Manter os mesmos exemplares da literatura canônica por 

tanto tempo, sem aceitar novidades e mudanças, parece improdutivo, uma vez que pessoas veem 

beleza e estranheza de formas diferentes, pois esses elementos são construtos subjetivos; sempre 

existirá alguém a ser transformado por uma obra, independente de qual seja; e desde que alguém 

leia alguma livro, ele continuará imortal e seu valor continuará sendo admirado. Assim, pode ser 

argumentado que qualquer gênero literário, seja ele um “clássico” ou um best- seller pode chegar 

a ser canônico. 

 

POR QUE A LITERATURA INFANTIL E INFANTO-JUVENIL É IMPORTANTE 

 

A infância é vista de diversas maneiras por culturas e momentos sociais, assim como a 

literatura. Até a Idade Média, por exemplo, as crianças “não recebiam qualquer atenção particular, 

nem gozavam de um status diferenciado (...). [as crianças] Participavam de modo igualitário da 

vida adulta” (ZILBERMAN, 2003, p.36). Em contraste, durante a Revolução Industrial, 

percebeu-se a peculiaridade da fase infantil, embora fossem atribuídos papéis importantes no 

trabalho industrial às crianças do grupo dos proletariados. Tom Sawyer e Huck Finn, personagens 

de Mark Twain, representam a infância durante esse período e coloca em evidência a vida desses 

meninos em comparação com aquela de crianças mais abastadas, mostrando as diferenças entre 

as classes sociais. Desde o final do século XIX, a LI vem tratando de temas que eram comuns e 

permitidos apenas em livros para adultos, como elementos psicológicos, política e desigualdade 

social. 

Crouch e Bloom propõem que “não há livros para crianças. Isso é um conceito criado por 

razões comerciais e mantido pela tendência humana de classificar e rotular” (Crouch, em HUNT, 

2010, p.75) e que “ela [literatura infantil] teve algum mérito século passado, mas agora é uma 

máscara da burrice que está destruindo a nossa cultura literária” (BLOOM, 2001, p.12). 

Considerando a aproximação dos temas apresentados em obras para crianças e obras para adultos, 

as duas gerações podem encontrar diversão e ensinamentos em livros teoricamente voltados para 

uma faixa etária diferente. 

Embora tanto crianças quanto adultos possam se beneficiar com livros não pretendidos 

primeiramente a eles, Hunt discorda de Crouch e Bloom. Para ele, a literatura infantil é “diferente, 

mas não menos que as outras” (HUNT, 2010, P.37), ou seja, deve sim existir um gênero específico 

para a infância. Essa diferença está na acessibilidade do trabalho, ou seja, como que o leitor irá 

receber aquilo que foi escrito. Um equívoco dos “leitores informados”, como Krystal chama os 
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gatekeepers, é o de que crianças não identificam os elementos estéticos da obra e que, por isso, 

livros para crianças não possuem essas características – afinal, por que seriam necessárias se, 

aparentemente, não serão admiradas? 

Na verdade, escrever um livro infantil se mostra uma tarefa difícil exatamente porque os 

autores devem ser qualificados o suficiente para se expressar de forma que exista certo nível de 

complexidade, mas que, ao mesmo tempo, se mostre acessível às crianças. O autor de obras 

infantis precisa trabalhar com a língua de forma que a sua peculiaridade não interfira na 

compreensão do leitor jovem. Os leitores podem até não perceber esses elementos linguísticos, 

os quais talvez não sejam notados nem por adultos, mas isso não significa que o escritor não se 

preocupou em transformar as palavras (HUNT, 2010). 

Quanto à literatura canônica ser “eterna”, a literatura infantil parece não encontrar muitos 

obstáculos. Contos de fada e obras da chamada “Era Dourada” da literatura infantil – 1865 a 1926 

– continuam presentes em nossa sociedade e são cada vez mais incorporadas na cultura popular. 

Livros mais recentes, também consumidos em massa, ainda não são bem vistos pela academia, 

mas talvez, como aconteceu com “As crônicas de Nárnia”, essas obras poderão vir a tornar-se 

clássicos da literatura em alguns anos. 

A questão da “transformação” do leitor também é amplamente presente na literatura 

infantil. As atitudes dos personagens e as consequências que elas trazem agem como 

ensinamentos, de maneira que o leitor consiga perceber que ação pode ser repetida, por levar a 

algo bom, e qual deve ser evitada, por ter um resultado desagradável. 

A LI, então, de fato possui as características necessárias para que possa ter volumes 

pertencentes ao cânone literário. Por que, então, embora existam obras para crianças consideradas 

canônicas, esse número é ínfimo, e obras novas não são adicionadas e mesmo as antigas parecem 

ser esquecidas por professores? 

A relação entre livros para adultos e livros para crianças, assim como a maneira que leitores 

mais velhos veem a literatura infantil é um aspecto a ser levando em consideração. Adultos e 

crianças têm conhecimentos de mundo distintos, o que influencia a maneira como cada um lê uma 

obra. É comum, entretanto, que adultos afirmem que sua interpretação é a correta, descreditando 

as contribuições que a outra parte poderia vir a dar. Quando se trata de LI, leitores maduros devem 

entender que eles não são os leitores ideais. Eles precisam se colocar no lugar da criança e 

encontrar o que foi pretendido a ela. O posicionamento de um adulto frente a uma obra infantil 

deve levar em conta que esse gênero não é necessariamente simples porque o grupo alvo é jovem 

e inexperiente. Na verdade, “o critério literário aplicado a livros para adultos e livros para crianças 

é o mesmo”, como propõe Sutherland (em HEINS, 1982, p.16). Em ambos deve existir “estilo 

literário distinto, enredo bem construído, personagens sem estereótipos, diálogo apropriado”, 

entre outros. 

A presença de elementos semelhantes e do uso das mesmas técnicas para a produção de 

literatura para adultos e literatura infantil reforça a necessidade de maior apreciação deste gênero 

por críticos e professores. Para que isso aconteça, porém, é necessária uma revisão quanto ao que 

é, de fato, o cânone. É imperativo que não apenas “leitores informados”, mas todas as pessoas 

interessadas em literatura,entendam que valores mudam com o tempo e que é contra produtivo 

sefixar no passado, sem estar aberto a mudanças. A LI existe nela mesma, como qualquer outo 

gênero, portanto, ela pode ser abordada com a mesma escala de valores utilizados em outras obras, 

pois “não aplicar as mesmas normas de crítica à literatura infantil é, na verdade, dizer que ela é 

inferior à literatura para adultos” (Lukens, em HUNT, 2010, p.76). 
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MUDANDO A IMAGEM DA LITERATURA PARA JOVENS LEITORES 

 

Como foi colocado no início deste trabalho, uma das funções da literatura é ajudar as 

pessoas a entenderem elas mesmas, o mundo e os outros, baseando-se no que já se conhece e no 

que é mostrado através de outros olhos – do personagem e narrador. Durante a minha vida escolar, 

tive contato – de maneiras variadas – com diversos livros. Em uma escola fui apresentada a um 

vasto repertório de livros infanto-juvenis, todos considerados clássicos da LI, mas apenas um 

canônico: “A Princesa e o Goblin” (1872), de George MacDonald. Na escola seguinte, fui 

apresentada às séries “O Diário da Princesa”, da famosa escritora para adolescentes Meg Cabot. 

A leitura escolar mandatória de livros populares incentivou muitos colegas, inclusive a mim, a 

buscar novas leituras. Infelizmente, devido ao vestibular, não tivemos mais a oportunidade de ler 

obras voltadas à nossa faixa etária. 

Nessas três situações, pode-se ver três movimentos distintos: a apresentação de crianças às 

obras clássicas e canônicas de LI; a aceitação da LI popular como qualificada à leitura escolar; e 

a conservação da atual supremacia do cânone de livros para adultos. Os dois primeiros 

movimentos caminham a uma nova perspectiva de aulas de literatura, a qual permite que alunos, 

e até professores, alcancem novas possibilidades quanto a gêneros, discursos, elementos 

ficcionais, variedades linguísticas, etc. O terceiro, entretanto, não pode ser considerado um 

movimento de fato, pois está estático há anos, e prevalece em grande parte do sistema 

educacional. Percebe-se que não há interesse em navegar em busca de novas aventuras e explorar 

territórios desconhecidos. 

Um dos motivos que livros para o público jovem não sejam trabalhados nas escolas pode 

ser o número limitado de aulas de literatura, cerca de apenas 2 aulas semanais. Acredito que essa 

seja uma razão válida, mas ainda assim, não suficiente. Há maneiras de inserir a LI nas aulas – 

tanto na educação básica quanto superior –, sendo canônica ou não. Podem ser feitas comparações 

entre obras para crianças e adolescentes com àquelas para adultos, do mesmo período histórico, 

por exemplo. Análises das descrições de personagens ou representações sociais poderiam ser 

abordadas. Promover esse tipo de intertextualidade é uma forma de motivar os alunos e mostrar-

lhes as várias faces da literatura para que, diferentemente do que ocorre hoje, eles possam se ver 

representados na obra, e encontrem significado na leitura. 

 

CONCLUSÃO 

 

Recentemente, a LI teve um aumento em vendas, mas continua sendo um gênero 

subestimado. Muitos acreditam que ser acessível a crianças significa que é uma leitura fácil e sem 

complexidade. Ao contrário, as características que fazem uma boa obra não são baseadas na 

audiência alvo, e sim nas técnicas utilizadas pelo autor para promover certas respostas do leitor. 

Todo tipo de livro, seja ele LI ou para adultos, pode ser escrita utilizando essas técnicas e, assim, 

ser considerada valiosa. Também é trabalho do leitor determinar se uma obra é boa ou não, 

disseminando-a, uma vez que todos são donos da literatura. Livros não são propriedade de críticos 

literários, professores ou autores. Julgamentos de valor são pessoais e individuais, logo a decisão 

sobre a qualidade de uma obra depende de cada pessoa (Compagnon, 2012; Todorov, 2014). É 

importante notar que, em qualquer ambiente escolar, professores têm o dever de apresentar aos 

alunos uma variada gama de gêneros literários. Tanto livros para leitores adultos quanto crianças 

e adolescentes, e literatura canônica e popular, possuem elementos importantes a serem 

discutidos. Minha experiência com a LI na escola me motivou e encorajou o exercício do 

pensamento crítico. 
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Para que a LI seja prestigiada na escolar, além dos próprios professores encontrarem valor 

nas obras, gatekeepers da literature também devem entender a importância desse gênero. O 

endeusamento do cânone deve ser repensado, e profissionais que trabalham com a LI também 

devem ser atribuídos de crédito e atribuídos oportunidades de fomento para enriquecer suas 

pesquisas. Incentivo a jovens professores e pesquisadores também é bem-vindo, já que novas 

pesquisas nessa área seriam se grande valor para a promoção do gênero. A LI, tanto quanto 

qualquer outro tipo de gênero literário, promove contribuições relevantes no âmito estético, 

sociológico e de entretenimento, logo deve ser apreciada pelo o que é: literatura como qualquer 

outra. 
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Resumo: O presente artigo busca analisar o livro Ana está furiosa, de Christine Nostlinger, 

a partir das especificidades literárias propostas pelo escritor Italo Calvino, em seu livro Seis 

propostas para o próximo milênio: lições americanas que, na realidade são cinco, leveza, 

rapidez, exatidão, visibilidade e multiplicidade, visto que o autor faleceu antes de elaborar 

e apresentar a sexta. No livro, Nostlinger, vencedora do mais importante prêmio destinado 

à literatura infantil, o Hans Christian Andersen, pelo conjunto de sua obra, apresenta a 

personagem Ana, e sua busca de autoconhecimento – para tornar-se menos furiosa, de 

maneira tão cativante, tanto na forma como apresenta o conteúdo, quanto na linguagem, que 

envolve o leitor, fazendo com que haja uma (re) leitura do mundo a partir da literatura. Além 

disso, o livro traz aspectos como o uso da linguagem poética para tratar de assuntos 

estigmatizados, trazendo a leveza e delicadeza que a literatura infantil deve dispor, com sua 

dupla função de cativar e (re) inventar as percepções do leitor. A partir da definição de que 

literatura infantil não pode e não deve ser considerada inferior. O presente estudo procura 

mostrar que os valores literários discutidos por Calvino contribuem para provar que o livro, 

mesmo infantil, é literatura de qualidade. Após a análise, e partindo-se das especificidades 

preconizadas por Calvino – leveza, rapidez, exatidão, visibilidade e multiplicidade, pode-se 

afirmar que Ana está furiosa é uma literatura de qualidade, exercendo um papel modificador 

na percepção de mundo do leitor, seja ela criança ou adulto, pois reúne esses cinco valores. 

Palavras-chave: Literatura Infantil. Seis propostas. Calvino. Nöstlinger. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Desde a metade do século XVIII a literatura infantil vem se desenhando e hoje ela incorpora 

grande parte do mercado editorial. Apesar disso, ainda hoje observamos a marginalidade da 

literatura infantil, que muitas vezes é considerada produção inferior se comparada à literatura não 

infantil, uma vez que essas obras estão entrelaçadas com a dimensão pedagógica em que - 

supostamente - a narrativa deve dispor de um caráter educativo. Essa função atribuída à literatura 

infantil assume em parte esse papel, mas ela não deve ser limitada a esses objetivos, uma vez que 

a literatura de modo geral abrange os mais variados eixos temáticos, de maneira fictícia, que afeta 

o homem positivamente ou negativamente, gerando sempre algum aprendizado pessoal acerca do 

que foi lido. 

Italo Calvino em seu livro Seis propostas para o próximo milênio discorre em cinco tópicos 

- leveza, rapidez, exatidão, visibilidade e multiplicidade - os elementos que, em sua visão, uma 

obra literária deve dispor para ser considerada literatura de qualidade. Transpondo isso à 

marginalização da literatura infantil, o presente artigo tem como objetivo apresentar as propostas 

de Calvino culminando com a análise do livro infantil Ana está furiosa de Christine Nöstlinger, 

obra vencedora do prêmio Hans Christian Andesen em 1984, ressaltando a complexidade da obra 

que adquire um papel que transcende o cunho pedagógico ao qual a literatura infantil foi 

submetida. 

mailto:honesko@alunos.utfpr.edu.br
mailto:mariana-pessoa02@hotmail.com
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LEVEZA 

 

O primeiro capítulo refere-se à Leveza, e Calvino (2010, p.15) comenta que em suas 

próprias obras buscou subtrair o peso das coisas, dos humanos, das cidades, mas acima de tudo 

esforçou-se para tirar o peso à estrutura da narrativa e a linguagem. Em Ana está furiosa (2004) 

a protagonista Ana, busca incessantemente fugir de sua fúria e encontrar a calma, buscando pela 

leveza, que Calvino expõe que “cada vez que o reino humano me parece condenado ao peso [...] 

preciso mudar de ponto de observação, que preciso considerar o mundo sob outra ótica, outra 

lógica, outros meios de conhecimento e controle” (CALVINO, 2010, p.19). Assim, no livro Ana 

está condenada ao peso de sua fúria perante os acontecimentos diários, e a falta de controle sobre 

si mesma. Então a protagonista procura outras formas de escapar do que lhe pesa, buscando 

alternativas para manter o controle, porém os métodos não são eficazes, e ainda acabam por privar 

Ana do convívio social com seus amigos. Na narrativa, o personagem do avô, observa a situação 

sob outra perspectiva e busca a “outra lógica, outros meios de conhecimento e controle” 

(CALVINO, 2010, p.19), e fornece a menina a ideia de tocar o tambor toda vez que se 

sentisse furiosa. Disposta a aceitar a ideia do avô, Ana percebe que tocando o tambor ela espanta 

sua fúria e com isso consegue o controle sobre si. Segundo Araújo (2006), a leveza proposta por 

Calvino é a capacidade que cada pessoa possui de sair da convencionalidade, e que a poesia surge 

como o símbolo da leveza, com isso faz-se a possibilidade de transformar um tema pesado em 

algo leve e por vezes agradável. Isso ocorre na história de Nöstlinger, pois o tema fúria se faz 

presente em algumas situações da vida, tornando-se um tema desagradável, todavia, a leveza que 

a narrativa assume é tal que cativa o leitor, que observa o problema com uma visão que a leveza 

sugere. Christine mostra que a raiva é um sentimento partilhado por todas as pessoas, mas deve 

ser controlada uma vez que excessos geram consequências ruins, no caso de Ana, o isolamento 

social. 

Ainda, segundo Araújo (2006, p.15-16) a categoria leveza abrange também as ilustrações, 

que na narrativa de Nöstlinger são vastas, além de serem ilustrações que propositalmente, fogem 

do padrão simétrico, assemelhando-se a desenhos de crianças, afirmando uma temática de caráter 

leve e com certo tom de humor. 

 

RAPIDEZ 

 

De acordo com o segundo capítulo a Rapidez é uma “sucessão de acontecimentos que 

escapam todos à norma, encadeados um ao outro” (CALVINO, 2010, p. 46), sendo assim, ela não 

está vinculada a velocidade da leitura e/ou narrativa, mas sim ao ritmo dos acontecimentos, que 

proporcionam a fruição da leitura. Na narrativa esse elemento se manifesta nos acontecimentos 

de causa e consequência, proporcionado pelas ações de Ana, que por ter excessos de raiva e perder 

o controle sobre si acaba perdendo seus amigos, sendo repreendida pelos pais, quebrando seus 

brinquedos. Ao descrever rapidez, Calvino explicita que 

O segredo está na economia da narrativa em que os acontecimentos, independentemente de sua duração 

[ou tempo narrativo], se tornam puntiformes, interligados por segmentos retilíneos, num desenho em 

ziguezagues que corresponde a um movimento ininterrupto. (CALVINO, 2010, p.48-49). 

 

Com essa percepção entende-se que a economia de palavras, mencionada pelo autor, não 

significa empobrecer a narrativa, eximindo descrições psicológicas, físicas e de espaço. Pelo 

contrario, ele atenta ao fato de que não é preciso fornecer todas as informações na narrativa, uma 

vez que o excesso de informações desgasta a leitura e em alguns casos podem ser irrelevantes 



 

 

P
ág

in
a1

0
8

2
 

para a eficácia da história. A dosagem certa de informações possibilita o leitor a fazer inferências 

na história, complementando as lacunas propositais com suas percepções gerais da obra e do 

mundo. Em Ana, a quantidade de informações e descrições fornecidas são suficientes para que a 

história seja encantadora - tanto para crianças quanto para adultos -, prenda a atenção do leitor, 

alimentando a cada página a curiosidade do desfecho, ou seja, a narrativa flui com leveza e de 

maneira articulada. 

Assim Calvino menciona a velocidade mental da leitura, que é regida pela linguagem 

escrita e que por isso “se vale por si mesma, pelo prazer que proporciona àqueles que são sensíveis 

a esse prazer [leitura]” (2010, p. 58), ressaltando também a artimanha da literatura em modelar o 

tempo conforme a necessidade da narrativa, criando uma dinâmica mental. No livro percebemos 

a linearidade do tempo, isso acontece, pois o público alvo é o infantil e as crianças ainda estão em 

fase de construção da linguagem e suas inúmeras articulações inclusive em textos, assim a 

linearidade da história permite o entendimento dela, e a assimilação do que foi lido para, assim, 

contribuir para essa aquisição complexa. 

Há também o elemento que Calvino define como objeto mágico, onde “o simbolismo pode 

ser mais ou menos explicito” (2010, p. 47). Transpondo isso à história, esse elemento é retratado 

pelo tambor dado por seu avô para que a menina passasse a controlar sua fúria tocando o 

instrumento. Assim, o tambor representa a solução para o problema que envolve toda a narrativa, 

servindo como um objeto que redime Ana com as pessoas que envolvem seu meio social. 

A rapidez abordada com diversos tópicos que devem compor as histórias baseiam-se em 

tópicos que articulam unidos na narrativa, dando a ela elementos que culminam para que a leitura 

seja feita de maneira prazerosa, trazendo uma problemática real, porém com uma visão literária 

da vida que envolve o leitor o cativando e fazendo-o refletir, independentemente da faixa etária a 

que esse pertence. 

 

EXATIDÃO 

 

Calvino explana no terceiro capítulo sobre a exatidão, que compõe um conjunto de 

características as quais trariam perfeito entendimento à obra e sendo esse conjunto formado por: 

“1) um projeto de obra bem definido e calculado” (CALVINO, 2010, p.71), no qual a escrita deve 

ser casual, sem muito rebuscamento, acessível aos consumidores proporcionando uma leitura 

flúida sem tropeços. Pontuações essas que são presentes em toda a narrativa de Nöstlinger, a 

leitura ocorre de maneira fluida, fator de grande importância, pois o livro tem como público alvo 

o infantil. Este ponto torna-se um auxílio aos pequenos leitores que possivelmente já iniciaram o 

processo de alfabetização. “2) a evocação de imagens nítidas, incisivas e memoráveis” 

(CALVINO, 2010, p.71), fica evidente na obra, em que percebe-se que a descrição dos fatos são 

sempre claros, logo, a imagem que temos dos diálogos entre os personagens é de um entendimento 

similar, além de todas as experiências que Ana, a personagem principal, passa no decorrer da 

história desde quando fica incontrolável, quando seus colegas de escola a recriminam por conta 

de seu comportamento inconveniente, nos momentos em que é repreendida pelos familiares para 

que mude de postura diante da raiva que sente, até quando consegue lidar com a situação de fúria 

na qual está inserida tocando seu tambor. “3) Uma linguagem que seja a mais precisa possível 

como léxico e em sua capacidade de traduzir as nuanças do pensamento e da imaginação” 

(CALVINO, 2010, p.72), esses recursos imagéticos são bastante presentes na narrativa, 

 

“Quando Ana era atacada pela fúria gigantesca, suas bochechas ficavam vermelho-pimentão, seus 

cabelos macios se transformavam em espinhos de ouriço, que crepitavam e soltavam faíscas, e seus 

olhos verde-claros cintilavam, pretos como carvão” (NÖSTLINGER, 2004, p. 7). 
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Além de ser um livro voltado para crianças de uma faixa etária baixa - indicação de leitores 

a partir de 6 anos -, a história traduz com perfeição os atos que seguem e os sentimentos descritos 

pela autora. 

O elemento exatidão é essencial para a produção de literatura infantil, pois a criança ainda 

se encontra em fase de desenvolvimento de sua concentração, então a concisão da história, a 

fluidez e a clareza das ideias devem entrelaçar-se como fonte principal para que a leitura cative 

as crianças. 

 

VISIBILIDADE 

 

No quarto capitulo, Calvino expõe que a Visibilidade, tem como objetivo transmitir 

“imagens ideais, formadas segundo a lógica intrínseca do mundo imaginário” (CALVINO, 2010, 

p.98), ou seja, estimular a imaginação a partir da narrativa apresentada. 

Há dois tipos de processos imaginativos, na qual “parte da palavra para chegar à imagem 

visiva, e o que parte da imagem visiva para chegar à expressão verbal” (CALVINO, 2010, p.99). 

O primeiro processo ocorre durante a leitura, no processo da leitura constroem-se sentidos 

imaginários, formando uma imagem do texto lido. E o segundo trata da imagem visual 

transformada em expressão verbal. A partir destes contextos em Ana está furiosa a visibilidade é 

manifestada por uma linguagem simples e ilustrativa que faz com que o leitor apresente os dois 

processos imagéticos expostos por Calvino, pois, são presentes tanto à palavra que constrói a 

imagem quanto imagem que chega à expressão verbal. 

Entende-se também que para construir essas representações imagéticas mentais, o leitor 

precisa de experiência com as palavras e contato com diversos ambientes, Candido explana que 

“a fantasia quase nunca é pura. Ela se refere constantemente a alguma realidade [...] que pode 

servir de entrada para pensar na função da literatura” (1972, p. 83), a partir das vivências diárias 

o leitor nelas para construir sua própria imaginação partindo da narrativa apresentada. Posto isso 

se ressalta a importância das figuras presentes nos livros infantis, visto que às vezes a criança não 

possui experiências suficientes para imaginar apenas com as palavras, assim as ilustrações 

servem de apoio para o desenvolvimento da imaginação. No livro de Nöstliger observa-se que as 

páginas são claras - como um papel a ser colorido - com pequenas gravuras, predominantemente 

dos personagens principais, dando ao leitor a possibilidade de criar a sua própria cena a partir das 

imagens que lhes são apresentadas. 

 

MULTIPLICIDADE 

 

O quinto capitulo intitulado Multiplicidade, último das seis propostas, Calvino (2010) 

define o romance contemporâneo como uma rede de conexões que buscam lidar com a 

complexidade das pessoas, dos fatos, e das coisas do mundo, assim como afirma Candido ao 

abordar os temas que circundam o universo literário, afirmando que uma 

 

X produção e a fruição desta se baseiam numa espécie de necessidade universal de ficção e de fantasia, 

que de certo é coextensiva ao homem, pois aparece invariavelmente em sua vida, como individuo e 

como grupo, ao lado da satisfação das necessidades mais elementares (CANDIDO, 1972, p.83). 

 

sendo essa a marca dos grandes romances contemporâneos, a tentativa de abranger os 

conhecimentos do mundo por meio da inteligência. 
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No livro Ana está furiosa, a multiplicidade se manifesta na narrativa por meio da família 

de Ana, que buscam ajudá-la, principalmente seu avô apresentando-a o tambor que acabou por 

controlar a fúria da criança. Ana não precisou resolver seus problemas sozinha, sua família a 

ajudou por meio de atitudes inteligentes, visto que ela não estava mais conseguindo conviver em 

sociedade. Os métodos por eles utilizados não foram incoerentes, como por exemplo, isolá-la - 

como ela escolhe fazer na tentativa de controlar sua fúria -, mas sim de procurar uma maneira 

realmente eficaz de fazer com que ela conseguisse lidar com seu problema em um mundo 

considerado complexo, cheio de pessoas que pensam e agem de formas diversas. Dessa forma 

Ana deixou de ser furiosa e ignorada e passou a ser admirada, comprovando então a 

multiplicidade da obra “que substitui a unicidade de um eu pensante pela multiplicidade de 

sujeitos, vozes, olhares sobre o mundo”. (CALVINO, 2010, p. 132). 
 

CONCLUSÃO 
 

A literatura infantil assim como qualquer outra deve dispor de elementos que venham a 

somar para os conhecimentos de mundo dos leitores, juntamente com a reflexão acerca da história, 

dado isso à relevância das propostas apresentadas por Calvino que disserta sobre tópicos 

importantes para a formação de uma literatura de qualidade que proporcione fruição e gosto pela 

leitura. Transpondo os elementos leveza, rapidez, exatidão, visibilidade e multiplicidade para o 

livro infantil Ana está furiosa de Christine Nöstlinger encontramos todos eles presentes na obra, 

que oferece aos pequenos leitores a facilidade da leitura, de maneira lúdica e divertida, mesmo 

abordando uma temática complexa, pois a narrativa alude a uma fase pela qual as crianças - e 

também adultos – passam, as convivências sociais, solidificação de amizades e inimizades além 

da dificuldade de lidar com certas situações que lhes começam a ser impostas, assim, a fúria pode 

surgir como um produto dessas transformações, que deve ser entendida e contornada de maneira 

coerente. E a abordagem na narrativa é feita de maneira suave e sutil, criando um vínculo afetivo 

entre o leitor e a história mostrando a complexidade do problema por qual Ana passa, 

evidenciando suas emoções de maneira cativante, causando no leitor um afeto para com a história. 

Assim, implica-se que a literatura infantil também deve dispor de qualidades literárias, e 

não deve ser considerada inferior, ou ser facilitada por ter como público alvo o infantil, uma vez 

que a literatura é uma maneira de reflexão do mundo, sendo um processo complexo, onde muitos 

fatores devem ser pensados durante a sua escrita e a leitura de um livro, a linguagem poética deve 

ser evidenciada, de modo que haja uma atmosfera lúdica e interativa, as palavras devem aludir 

imagens, envolvendo o leitor, o imergindo no mundo da ficção lida, e também abordar problemas 

e/ou reflexões sobre a vida em sociedade. 
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Resumo: O escrito que ora se apresenta trata-se do recorte de um projeto denominado 

Contadores de histórias que está sendo desenvolvido desde março de 2016 pelo Instituto 

Federal de Rondônia, campus Ariquemes, em uma praça pública municipal do estado 

de Rondônia. Com o objetivo de fomentar práticas de leitura literária infantil elaborou-

se o escrito em pauta que consiste em proporcionar o contato de crianças com a 

Literatura Infantil por meio da contação de histórias e, estimular o interesse dos 

pequenos leitores por esse gênero textual. A atividade consiste em semanalmente, 

durante uma hora e trinta minutos proporcionarmos atividades de leitura e contação 

de histórias às crianças que frequentam o local. O trabalho é composto por uma 

coordenadora (Professora de Língua Portuguesa do IFRO) e uma aluna (Curso 

integrado em Manutenção e suporte em Informática) que semanalmente escolhem 

histórias infantis e desenvolvem técnicas para contá-las. Percebe-se que tanto as 

crianças quantos os pais têm acolhido a proposta, participado assiduamente da 

atividade, o que nos faz concluir que estamos alcançando os objetivos propostos de 

disseminar a Literatura Infantil. Os resultados obtidos por meio de diálogos com os pais 

demonstram que a comunidade recebeu a referida ação de forma positiva. As crianças, 

nosso público alvo, demonstram a aceitação do projeto de várias maneiras: 

participando constantemente da atividade, solicitando à família que as levem à praça 

onde o projeto está em execução e, muitas vezes, deixando de lado outras atividades 

que podem ser realizadas no espaço e se dedicando apenas à leitura e à contação de 

histórias. 

Palavras-chave: Literatura Infantil. Contação de histórias. Formação de leitores. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Muitos teóricos estudiosos da Literatura Infantil, dentre eles Abramovich (2003), Oliveira 

(2008) e Coelho (2000) defendem a importância de proporcionar o contato das crianças com esse 

gênero textual desde tenra idade por se tratar de elemento indispensável ao ser humano por usar 

de criatividade para representar o mundo e tudo que nele há. A literatura usa de uma linguagem 

específica para representar a experiência humana. Sendo assim, torna-se essencial definirmos 

estratégias que promovam a fomentação desses textos entre o público infantil no intuito de 

colaborar com a formação de novos leitores. Entretanto, para que esses textos cumpram seu papel, 

é preciso apresentá-los ao público infantil de forma prazerosa e para isso, a contação de histórias, 

elemento presente na vida humana desde a antiguidade, cumpre muito bem essa função. O ouvir 

histórias encanta crianças e adultos, tendo em vista que “permite conquistas, no mínimo, nos 

planos psicológico, pedagógico, histórico, social, cultural e estético” (SISTO,S/D, p.01). 

Foi nessa perspectiva que elaboramos o projeto intitulado Contadores de histórias. Através 

das avaliações de massa temos conhecimento das dificuldades e dos baixos índices de leitura no 

Brasil, e uma pesquisa de mestrado realizada no município de Ariquemes-Rondônia (OLIVEIRA, 

2015) mostrou que alguns professores por não terem uma formação adequada para trabalhar com 

esses textos apresentam dificuldades em apresentá-los aos alunos. Acreditamos que 

mailto:andreia.oliveira@ifro.edu.br
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proporcionando o contato com a literatura infantil em um ambiente público onde muitas crianças 

são frequentadoras, poderemos contribuir com a formação de novos leitores de textos literários 

no município. 

Para isso, semanalmente, escolhemos obras literárias adequadas ao público infantil, 

desenvolvemos técnicas de contação de histórias utilizando os mais variados instrumentos, tais 

como: fantoches, aventais, palitos, etc., e vamos até o local escolhido contá-las para o público 

presente. Percebemos, pelos relatos tanto das crianças quanto dos pais, que o trabalho tem 

conseguido cumprir com sua função, pois muitos nos dizem que os filhos ficam ansiosos 

esperando o próximo momento de irem à praça para ouvirem as histórias. 

Esperamos que o texto aqui em tela proporcione reflexão a respeito da importância da 

Literatura Infantil e da contação de histórias. Para isso, dividiremos esse artigo em duas seções: 

a primeira intitulada No reino tão tão encantado da LI, definiremos esse gênero textual e sua 

importância para as crianças e num segundo momento “Era uma vez......contando histórias para 

formar leitores” abordaremos à luz de teóricos consagrados estratégias de contação de histórias 

ao mesmo tempo que descreveremos alguns resultados obtidos por meio da ação ainda em 

desenvolvimento no ano de 2016. 

 

NO REINO TÃO TÃO ENCANTADO DA LITERATURA INFANTIL 

 

Vários estudiosos da temática Literatura Infantil tentam apresentar uma definição exata 

para esse gênero textual. Dentre eles, pode-se citar Cagnet (1996) para quem a LI é, em primeira 

instância, literatura, expressão artística. Ele acrescenta que os textos literários produzidos para 

crianças faz uso da palavra, em todas as suas possibilidades, com o intuito de representar o homem 

e o mundo. O autor acrescenta que essa arte: “Funde os sonhos e a vida prática; o imaginário e o 

real; os ideais e sua possível/impossível realização” (CAGNET, 1996, p.7). 

Oliveira (2008) destaca também que a LI é composta de textos artísticos produzidos para o 

público infantil. Cunha (2003, p. 70) assim define essa arte: “A obra literária para crianças é 

essencialmente a mesma obra de arte para o adulto. Difere desta apenas na complexidade de 

concepção: a obra para crianças será mais simples em seus recursos, mas não menos valiosa”. 

Independente do termo literário vir ou não acompanhado do adjetivo infantil, é preciso 

considerar que o que marca a distinção entre um texto literário e um não literário é o fato do 

primeiro possuir uma preocupação com a arte da palavra, estética e imaginário. Na concepção de 

Costa: 

 

O literário traz a marca da invenção e da quebra de padrões de escrita e de representação do mundo 

e do homem. Já a ciência procura na precisão, na comprovação, nas relações necessárias entre 

causas e efeitos explicar o modo como a noção de realidade se constrói os seres humanos (2007, 

p.16). 

 

Para Filho (1995), a literatura permite comparação, reflexão, discernimento, investigação, 

emoção, diversão e amadurecimento. O referido autor confirma ainda que para ser considerada 

literária uma obra deve ser tecida com espaços vazados (lacunas deixadas propositalmente pelo 

escritor para serem preenchidas pelo leitor no ato da leitura), ser obra aberta, demonstrar a visão 

do mundo e universalismo. Por corroborarmos com as ideias do autor, ao escolhermos os textos 

para o projeto tivemos a preocupação de analisar não só a linguagem verbal como também a não 

verbal no intuito de permitir que as narrativas em contato com os ouvintes cumpram com as 

funções mencionadas. 



 

 

P
ág

in
a1

0
8

7
 

Ao definir LI, Filho (2009) nos chama a atenção para o elemento caracterizador “infantil”, 

haja vista que esse adjetivo, segundo o autor, não deve servir para subjugar os textos literários 

produzidos para crianças. O autor esclarece que o termo infantil manifesta-se apenas na 

textualidade, já que os temas e valores debatidos na LI são valores humanos resultantes da 

trajetória humana ao longo da história, e não meramente, como muitos acreditam, assuntos 

presentes apenas no universo infantil da contemporaneidade. O autor afirma ainda que sendo um 

dos objetivos da LI expressar experiências humanas por meio de uma linguagem literária e 

adequada ao público infantil torna-se complexa sua definição exata. 

A literatura infantil é considerada como tal, por trazer temas de interesse das crianças e ser 

escrita em uma linguagem mais simples, contudo, mesmo nessa simplicidade devem estar 

evidenciadas as características literárias. Colomer (2003) afirma que o limite para que um texto 

seja considerado literatura infantil é o fato de seu conteúdo e linguagem serem compreensíveis às 

capacidades de interpretação dos leitores e também trazer temas que se julguem adequados aos 

interesses das crianças. 

Percebemos, no decorrer do projeto, que os textos que mais têm agradado aos pequenos 

leitores são aqueles que abordam situações corriqueiras. A história mais solicitada pelos 

participantes é o conto contemporâneo do escritor e cantor Chico Buarque de Holanda 

“Chapeuzinho amarelo”(2001). Ao contarmos essa narrativa, as crianças ficam atentas, não 

“despregam” os olhos da contadora e vivenciam todas as emoções provocadas pelo enredo. 

Sentimentos de medo, felicidade, encantamento são frequentemente percebidos nesses momentos. 

Inferimos que isso se deve, primeiramente, à maestria do escritor ao abordar o medo e as formas 

de superá-lo e ao fato das crianças se identificarem, porque no desfecho a menina consegue, sem 

a ajuda de seres encantados, vencê-lo e desfazer os paradigmas da história tradicional, onde a 

menina é dominada pelo Lobo. Em Chapeuzinho amarelo, a menina transforma-se na dominadora 

e o lobo no dominado, ao fazer isso, Holanda produz uma “obra libertária ao valorizar a reflexão, 

autocrítica e autonomia das crianças”(ALBANO, ET AL., S/D, p.03). 

Outra história muito solicitada no projeto é o conto Menina bonita de laço de fita, da 

escritora Ana Maria Machado (2005) Nessa obra, que tem como protagonista uma menina negra 

e um coelho encantado por ela, é possível elaborar reflexões a respeito da identidade étnica e 

valorização das diferenças. 

Por permitir tantas reflexões por meio de uma linguagem literária, é que esses textos se 

mostram pertinentes à etapa da formação de novos leitores. Coelho (2000) a classificou como 

agente formador por excelência devido sua importante contribuição para a formação de futuros 

leitores. Não apenas serve como elemento de formação, mas também de transformação, pois como 

toda literatura, permite que façamos uma leitura eficaz do mundo e dos humanos, contribuindo 

para reflexão e transformação. E percebemos essa reflexão, pois, após a contação, fazemos uma 

roda de conversa com as crianças e evidenciamos que elas conseguem elaborar reflexões 

complexas a partir do ouvido. 

Afirmamos, portanto, que a LI firma-se como importante ferramenta tanto para a formação 

de leitores quanto para a inserção de questões ideológicas,sociais, culturais, entre outras. E faz 

isso, recorrendo à função poética da linguagem, com suas várias metáforas aos problemas 

existenciais. 

ERA UMA VEZ...CONTANDO HISTÓRIAS NA PRAÇA PARA FORMAR LEITORES 

 
A arte de contar histórias faz-se presente na vida do homem desde a antiguidade. Antes da 

escrita ser tão disseminada, costumes, lendas e tradições eram repassados através da oralidade. 
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Apesar de menos intensa, essa prática continua viva até os dias de hoje. Souza e Bernardino (2011) 

confirmam a importância da contação de histórias ao afirmar que é contando histórias que 

debatemos, ouvimos, transmitimos e recebemos costumes, tradições, ideologias, crenças e pontos 

de vistas. No decorrer do tempo, o homem descobriu que ao contar histórias além de transmitir 

esses valores e tradições também entretinha e conquistava os ouvintes. A própria LI tem origem 

na oralidade. Por acreditarmos que a contação de histórias é uma importante estratégia para a 

formação de leitores foi que escolhemos fomentar a leitura de textos da LI por meio dela. 

Essa experiência tem nos mostrado que apesar do tempo ter passado, surgido outros 

suportes e em decorrência disso outras formas de leitura, o contar histórias continua sendo uma 

prática apreciada por crianças e adultos. Em nossa atividade, não há idade para o encantamento, 

repetidas vezes, os pais que levam os seus filhos para o projeto, ou mesmo pessoas que estão 

passando pelo local param para apreciar e se encantar com as narrativas. Essa atividade tem 

colaborado para a comunidade perceber que atividades de leitura podem se transformar em 

momentos de lazer, diversão e aprendizado. Abramovich corrobora dessa ideia e defende: 

 

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 leitor é ter um caminho 

absolutamente infinito de descoberta e de compreensão do mundo (2003, p.16). 

 

Rego (1995) afirma que o ouvir histórias contribui com o sucesso escolar de muitas 

crianças. Ao ouvir histórias a criança entra em contato com as estruturas da língua e isso contribui 

para o desenvolvimento de estratégias de processamento de linguagem importantes para o 

aprendizado escolar. 

Mas essa contação de histórias ou leitura em voz alta, em sala de alunos ainda não 

alfabetizados, deve ser feita por pessoas preparadas. Nesse momento é importante usar as várias 

possibilidades da voz, e expressão corporal. Abramovich (2003, p.18) alerta que no momento de 

contação de história, independente do gênero ou da tipologia textual é importante saber como 

contar. “Contar histórias é uma arte... e tão linda!!! É ela que equilibra o que é ouvido com o que 

é sentido[...]”(ABRAMOVICH, 2003, p.18). 

Sendo a prática de contar história elemento fundamental para a formação do novo leitor 

faz-se necessário que essa atividade seja bem planejada. Não basta levar um livro para a criança, 

sem selecioná-lo, analisá-lo e preparar os objetivos propostos com aquele texto, pois uma leitura 

oral ou contação de histórias apenas surtirá seu efeito de emocionar, permitir a reflexão se for 

bem realizada pelo contador/leitor. Abramovich (2003, p.18) adverte que “Daí que quando se vai 

ler uma história- seja qual for para a criança, não se pode fazer isso de qualquer jeito, pegando o 

primeiro volume que se vê na estante.” Costa (2007, p.49) corrobora com essa ideia e afirma “A 

leitura em voz alta é também um exercício de interpretação e necessita de leitura prévia e de 

preparação vocal e gestual.” 

Semanalmente, nos reunimos para escolhermos a obra e prepararmos estratégias para a 

apresentação. Abramovich (2003) afirma que antes de ler uma história para crianças, o texto 

precisa ser lido pelo narrador, pois caso isso não aconteça o leitor terá dificuldade em pronunciar 

algumas palavras, dar pausas em lugares não adequados, também irá se surpreender com o 

conteúdo do texto. E certamente além da criança perceber o improviso não terá motivação para 

continuar ouvindo a leitura do texto. 

Valdez e Costa (2007, p.35 apud SANTOS; SILVA et all, s/d, p.08), nos falam que: “O 

leitor infantil pode ser muito facilmente envolvido pelo momento da contação, desde que o 

processo seja bem conduzido”. E para conduzir bem esse momento é preciso saber contar a 

história com entonação, pausas no momento adequado, ritmo, usar as possibilidades da voz, etc. 
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Levar às crianças histórias sem textos escritos e suas muitas possibilidades. Analisar as 

características das ilustrações dos personagens. Proporcionar momentos em que as crianças 

percebam o humor, o tédio, o aborrecimento nas histórias, porque dessa forma elas vão 

construindo a realidade. É preciso ainda praticar a leitura fora da sala de aula, para que as crianças 

percebam que ler não é atividade meramente escolar e sim da vida. Esse tem sido outro ponto 

positivo do projeto, haja vista que as crianças têm tido o contato com a leitura desprovida de 

obrigação. Elas podem chegar e sair no momento em que sentirem vontade. Pedir para que uma 

contação seja interrompida e escolher outra(s). Não há fichas avaliativas, prática frequente na 

escola. Elas chegam e pedem “Tia, conta uma história!” Muitas foram às vezes em que chegamos 

à praça no horário estipulado e lá havia crianças esperando por nós. Assim como muitas foram as 

narrativas dos pais dizendo que os filhos ficam a semana inteira esperando a quarta-feira para 

ouvirem mais histórias. 

As crianças têm demonstrado interesse em participar mais ativamente da proposta. Como 

algumas já são frequentadoras assíduas, têm solicitado um momento para também contar as 

histórias que já aprenderam. Apesar da pouca idade, demonstram que têm internalizado muitas 

das estratégias que utilizamos, como a entonação da voz, o suspense, os variados gestos para 

expressar os sentimentos narrados, entre outros. 

Em síntese, podemos perceber que sendo a atividade de contação de histórias o início da 

aprendizagem, da descoberta e compreensão do mundo, e ainda imprescindível para o processo 

de aquisição da língua escrita, ela torna-se uma ferramenta importante não só para a formação de 

novos leitores como para a formação do sujeito em desenvolvimento. Sendo assim, é função de 

todos nós desenvolvermos melhores estratégias para que essa prática milenar tenha o efeito 

esperado em nossas crianças. 

 

CONCLUSÃO 

 

Apesar do projeto ainda em desenvolvimento, percebemos que em muito tem contribuído 

para a disseminação da literatura infantil e formação de novos leitores. Intencionamos dar 

continuidade a essa atividade e também expandirmos para outros locais, na intenção de 

proporcionar o contato com a leitura a um número maior de crianças. 
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Resumo: Esta pesquisa configura-se por um estudo de caso qualitativo e reflexivo, a partir 

da práxis articulada por suas autoras, a primeira recém-formada atuante na Educação 

Básica e a segunda, pesquisadora atuante no Ensino Superior na linha de pesquisa voltada 

a formação inicial e continuada de professores. O objetivo da discussão ensejada fia-se em 

analisar o trabalho pedagógico desenvolvido com a literatura infantil, a partir de sequências 

didáticas potencialmente significativas, envolvendo os clássicos da literatura infantil, seus 

usos e significações pedagógicas na formação integral de crianças-alunos de uma classe 

especial, pertencente à rede pública municipal de Paulo Frontin, extremo sul do Estado do 

Paraná. O estudo é reflexivo, embasado teoricamente e na prática cotidiana, registra o 

planejamento, o caminho pedagógico percorrido e breves resultados alcançados. Na 

composição estrutural do estudo primou-se por ordenar uma fundamentação teórica que 

conceituou: formação integral, sequência didática potencialmente significativa, literatura 

infantil e seus usos pedagógicos na prática educativa voltada a criança. No segundo 

momento o estudo descreve e esboça uma proposta pedagógica interdisciplinar, que tem por 

encaminhamento a sequência didática, evidenciando atividades realizadas a partir de livros 

literários clássicos (Os três porquinhos, Chapeuzinho vermelho, Cachinhos Dourados entre 

outros), com crianças-alunos com necessidades educativas especiais em processo de 

alfabetização. Por meio de reflexões referentes à temática e da prática educativa vivenciada 

pode-se concluir que a literatura infantil promove interesse pela leitura (de mundo e da 

palavra) a todo e qualquer sujeito que seja a ela apresentada, bem como auxilia na 

construção de múltiplas aprendizagens de maneira prazerosa e significativa. 

Palavras-Chave: Literatura Infantil. Prática Educativa. Sequência Didática. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho teve como metodologia a pesquisa qualitativa, que segundo Ludke e André 

(1986, p.11) “[...] tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como 

seu principal instrumento [...]”. Nesta pesquisa, buscou-se demonstrar o trabalho com a sequência 

didática, por meio direto das situações vivenciadas dentro da sala de aula na Classe Especial, sendo 

realizadas atividades relacionadas às disciplinas que a professora regente trabalha com estes 

alunos, e por meio destas demonstrar a evolução das crianças, o entrosamento na realização das 

atividades, o gosto pelas obras trabalhadas e a conquista do hábito da leitura. 

A pesquisa contou com um levantamento bibliográfico que buscou estabelecer a base 

referencial, aprofundando o conhecimento relacionado à Literatura Infantil e seus contributivos a 

formação integral de crianças especiais. Para Lakatos (2003, p.166), “[...] a pesquisa bibliográfica 

não é mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de 

um tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras”. Desta forma, é 

uma parte importante das pesquisas de maneira geral. 

mailto:andreiarolinski@hotmail.com
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Assim, o artigo constitui-se por um tópico de fundamentação teórica, o qual explicita a 

literatura infantil e suas contribuições a formação integral de crianças especiais, via a utilização 

de sequências didáticas potencialmente significativa, o segundo tópico se volta a evidenciar a 

prática educativa, interdisciplinar e literária utilizada como ponto salutar a formação integral e 

por último serão realizadas as considerações finais sobre à temática em pauta. 

 

LITERATURA INFANTIL E FORMAÇÃO INTEGRAL: 

A CONTRIBUIÇÃO DE SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVAS 

 

A Literatura Infantil apresenta-se presente em nossas vidas e existem diversas obras 

belíssimas, que por mais simples que se apresentem, ao serem bem exploradas podem transmitir 

muitos conhecimentos, despertando a imaginação, a criatividade, o gosto pela leitura e o contato 

com o mundo da ficção. 

Segundo Perrotti (2010, p.17) “A literatura é um espaço de liberdade, imaginação e 

aventuras, o qual permite vivenciar e superar medos, aflições e outras emoções vivenciadas pelos 

super-heróis e pelas fadas”. 

Diante disto, entende-se que a literatura é muito importante para proporcionar o espaço de 

liberdade, criatividade, imaginação, que faz-nos fluir nas aventuras e fornece a aprendizagem. 

Neste sentido, o trabalho pedagógico deve ser desenvolvido em formas diversificadas de 

atividades planejadas, permitindo o contato com as diversas obras literárias e favorecendo a 

aprendizagem de diversas maneiras. 

Dentro de uma sala de aula há diversos momentos oportunos que nos permitem trabalhar 

com a Literatura Infantil, utilizando a criatividade, o professor é capaz de articular o texto literário 

ao ensino de português, matemática, ciências, geografia, entre outras disciplinas. 

No espaço escolar convivemos com um grupo cada vez mais heterogêneo, e conforme esta 

diversidade se faz presente devemos procurar observar as habilidades e as dificuldades individuais 

de cada integrante pertencente ao grupo de alunos. Para assim construir por meio das relações 

sociais conhecimentos e promover a inserção dos alunos no processo de aprendizagem. Como 

cita Gomes (2008, p.17): “Do ponto de vista cultural, a diversidade pode ser entendida como a 

construção histórica, cultural e social das diferenças”.  

É preciso considerar que no meio desta diversidade, todos lutam pela aprendizagem, mas 

esta é um processo pessoal e adquirido na convivência diária. A fim de promover a aprendizagem, 

percebe-se que há muitas maneiras de conduzir um tema, para que este estimule o interesse das 

crianças, porém todo e qualquer tema necessita de uma sequência: introdução explicativa, 

desenvolvimento e aprimoramento do conhecimento e síntese integradora, ou seja, avaliação 

final. Assim, o livro de literatura infantil pode ser o ponto de partida para desenvolvimento de 

uma sequência didática interdisciplinar. 

 

Os livros infantis, além de proporcionarem prazer, contribuem para o enriquecimento intelectual 

das crianças. Sendo esse gênero objeto da cultura, a criança tem um encontro significativo de suas 

histórias com o mundo imaginativo dela própria. A criança tem a capacidade de colocar seus  

próprios significados nos textos que lê, isso quando o adulto permite e não impõe os seus próprios 

significados, visto estar em constante busca de uma utilidade que o cerca. (OLIVEIRA, 2005, p. 

125) 

 

O adulto e mais precisamente o professor deve proporcionar o contato da criança com o 

mundo letrado via o texto literário. De acordo com Coelho (1999, p.14): “Dentre os vários 
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indicadores que nos orientam na seleção da história destaca-se o conhecimento dos interesses 

predominantes em cada faixa etária”, o qual é importante ao processo ensino-aprendizagem 

desencadeado. 

Conforme evidencia a autora mencionada é necessário escolher o livro correto para a idade 

certa, tendo em vista que cada fase tem um interesse na leitura, e conhecer os aspectos voltados 

para seu público, isto certamente incentiva o interesse na Literatura e possibilita a construção de 

conhecimentos. 

Diante deste contexto, percebe-se a importância de trabalhar com a prática literária, 

explorando a sequência didática de forma interdisciplinar, com intuito de desenvolver as 

capacidades intelectuais de crianças de uma classe especial, trazendo a elas o conhecimento do 

mundo real. 

Entende-se por sequência didática o conjunto de atividades a serem desenvolvidas de forma 

estruturada, de acordo com Zabala (1998, p. 18) estas são “articuladas para a realização de certos 

objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelos professores como 

pelos alunos”, para que assim seja possível intervir no desabrochar do processo de ensino- 

aprendizagem. As sequências didáticas servem para o professor como instrumento orientador do 

seu trabalho docente, promovendo também o ensino da leitura, da escrita e de diversas disciplinas. 

Considerando a existência das diversas formas de se trabalhar com a Literatura Infantil na 

sequência didática, percebe-se que o bom planejamento do professor se faz necessário. Ao 

planejar, acontece à reflexão sobre os conteúdos que se pretende alcançar, assim, as atividades 

desenvolvidas são articuladas conforme as necessidades e potencialidades de cada aluno. 

Para Prieto (1998) a temática inclusão exige dos educadores contemporâneos novos olhares 

sobre a educação destinada a todos, tendo em vista que a educação é para todos e deve se efetivar 

com todos. 

Nesta perspectiva percebe-se que o papel da educação é a formação integral, a fim de que 

todos que frequentam a sala de aula aprendam conforme as suas possibilidades e pontencialidades. 

Durante a trajetória percorrida no processo de ensino-aprendizagem a avaliação diária é de 

grande valia, sendo o instrumento preciso neste processo. Luckesi (1995, p.43) esclarece que: “A 

avaliação deve servir como o instrumento do reconhecimento dos caminhos percorridos e da 

identificação dos caminhos a serem percorridos”. 

Conforme o autor citado, a avaliação é algo fundamental, servindo não somente na 

observação do professor diante o desenvolvimento dos seus alunos, mas também para que o 

mesmo procure novos métodos no seu trabalho, para proporcionar o desenvolvimento e uma 

melhor aprendizagem. 

Neste contexto a prática pedagógica adaptada pelo professor, pode ser realizada de 

diferentes formas, pensando nisto, foi realizado um trabalho com os alunos que frequentam uma 

classe especial, localizada no município de Paulo Frontin, extremo sul do Estado do Paraná, tendo 

como ponto de partida das sequências didáticas algumas obras literárias, o que será detalhado no 

tópico subsequente. 

 

LITERATURA INFANTIL E SEU USO PEDAGÓGICO 

NA PRÁTICA EDUCATIVA DE UMA CLASSE ESPECIAL 

 
Os sujeitos da aplicação e intervenção didática relatada foram 6 alunos da faixa etária de 6 

a 9 anos, de uma classe especial, composta de crianças encaminhadas por dificuldades de lecto-
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escrita e indícios de deficiência intelectual. A orientação pedagógica inicial dada pela escola era 

desenvolver diariamente atividades de leitura e produção escrita. 

Entretanto, o caminho a ser trilhado foi delineado via a parceria entre Ensino Superior e 

Educação Básica e retomando a pesquisa desenvolvida como Trabalho de Conclusão de Curso, 

de Pedagogia no ano de 2014, intitulada “A Importância da Literatura na Educação Infantil: 

concepções de professoras de Paulo Frontin- PR”, junto a orientadora e parceira de pesquisa. 

A Literatura Infantil apresenta-se com aspectos cheios de magia, imaginação, criatividade 

e fantasia, podendo assim encantar o mundo dos pequenos seres, e também transformar os 

conhecimentos através do imaginário. 

 

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 (CAGNET, 1996, p. 7). 

 

Para Frantz (2001, p.16): 

 

[...] a 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. 

 

Desta maneira reconhece o verdadeiro sentido da leitura, de enriquecer os leitores, e diante 

a diversidade imensa de livros e obras literárias, sua finalidade não é somente transmitir 

conhecimentos, mas dar criação a novos. 

Ao trabalhar com a literatura em sala de aula, o professor tem a possibilidade de estimular o 

desenvolvimento, a criatividade e a fantasia, vivenciando o mundo da imaginação, bem como 

promover a apreensão de conteúdos significativos pertencentes a diversas áreas do conhecimento. 

Segundo Arce e Martins (2007, p.163) “Ao oferecer uma linguagem capaz de seduzir, a 

literatura infantil pode ocupar um bom espaço na vida das crianças.” Porém, este espaço pode 

começar na prática do professor, e em uma simples aula. Sendo assim, percebe-se a importância 

da organização da prática pedagógica dos professores, a fim de propiciar aos alunos uma 

diversidade de contato com histórias, podendo contribuir na construção de futuros adultos 

pensantes e críticos. 

Gregorin Filho (2009, p.137) ressalta que vê na literatura infantil possibilidade de: 

 

[...] levar muitas crianças a ampliar e educar seus olhares para a literatura, e para a arte, a se 

transformarem em leitores plurais, e consequentemente em cidadãos mais preparados para a vida 

em sociedade. 

 

As estratégias de leitura que o professor pode utilizar são essenciais para a formação do 

leitor hábil, pois se podem oferecer oportunidades de participação ativa no ato da leitura, 

desenvolvendo ações em que as crianças possam questionar, construindo-se em seres críticos e 

cidadãos capazes de transformar a sociedade. 

Segundo Gregorin Filho (2009, p.78) “[...] O professor deve ser o guia dessas deliciosas 

viagens que possuem um porto de partida e outro de chegada: o universo da literatura”. 

Conforme o autor, o professor tem o papel fundamental nas suas ações em motivar as 

crianças a conhecerem o gosto pela leitura, a partir da literatura infantil, procurando fornecer 

meios, os quais trarão conhecimentos que ninguém poderá roubar. 
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Portanto, está nas mãos do professor a mediação e inserção da criança no mundo letrado 

via o contato significativo com o texto literário e a partir de sequências didáticas potencialmente 

significativas. Nesta direção o quadro que segue busca explicitar a ação pedagógica 

desencadeada, explicitando as atividades realizadas. 

 

1. Os Três Porquinhos 

Português: 

Contação de história, com dedoches; 

Leitura e ilustração dos parágrafos; 

Formação de palavras e frases com alfabeto móvel; 

Caça palavras; 

Jogo dos sete erros e formação de palavras; 

Confecção de dedoches e reprodução de história. Matemática: 

Sequência de números; 

Representação numérica; 

Vinculação um a um; 

Introdução as operações de adição e subtração; Geografia: 

Espaço natural; 

Os diferentes tipos de moradia; 

Confecção da maquete; Ciências: 

Aspectos da natureza; 

Simetria do corpo. 
 

2.Chapeuzinho Vermelho 

Português: 

Contação de história, com auxílio do livro; 

Escrita de palavras e produção de frases, alfabeto móvel e caderno; 

Dobradura chapeuzinho e lobo, confecção do livrinho da Chapeuzinho Vermelho. Geografia: 

Confecção de cartaz por recorte de imagem de revista, diferenciando área rural e urbana;  

Ciências: 

Completar o corpo da Chapeuzinho Vermelho; 

Cesta para a vovó: desenho das comidas que cada aluno irá levar; Matemática: 

Ordenação da sequência ilustrada da história; 

Contagem dos alimentos das cestas; 

Somatória das comidas levadas para vovó. 
 

3. Cachinhos dourados 

Português: 

Contação de história, com sequência ilustrativa; 

Roda interpretativa: Descrição das características dos personagens; 

Palavras cruzadas. Ciências: 

As partes do corpo: ursinho e cachinhos. Matemática: 

Tamanho pequeno, médio, grande; 

Manipulação dos blocos lógicos; 

Confecção da casinha dos ursos com formas geométricas dos blocos lógicos; 

Transposição da casinha ao papel. Artes: 

Dobradura da casa e do ursinho. 

Construção de quadro ilustrativo da parte da história que chamou mais atenção. 
 

4. O Sanduiche de Dona Maricota 

Português: 

Contação de história, álbum seriado; 

Sequência de imagens trabalhando o texto; 

Escrita de alimentos saudáveis, alfabeto móvel e caderno; Ciências:  

Estudo da pirâmide alimentar enfatizando a alimentação saudável; 

Produção de cartaz com pintura e colagens: alimentos ingeridos ontem; Matemática: 

Solicitação de frutas por criança. Ex: 3 bananas, 3 maças, 3 laranjas, 1 cacho de uva, 1 

mamão, 1 bandeja de morango; 

Contagem das frutas e produção de salada de frutas e compartilhar no lanche. 

 



 

 

P
ág

in
a1

0
9

6
 

Os alunos durante a realização das sequências didáticas tiveram a oportunidade de interagir 

com as diferentes disciplinas e conteúdos. A leitura e a contação de história a partir do texto 

literário, foi o ponto de partida para ação pedagógica, que contou com várias atividades, que 

envolveram a interdisciplinaridade, atividade de leitura e produção escrita como era orientação 

escolar. Pode-se perceber que os mesmos gostaram das atividades propostas, demonstrando de 

uma forma positiva envolvimento nas atividades, via tentativa e erro, e, consolidando algumas 

aprendizagens ativas e significativas. 

 

[...] Entende-se por aprendizagem ativa o processo dinâmico e interativo da criança com o mundo 

que a cerca, garantindo-lhe a apropriação de conhecimentos e estratégias adaptativas, a partir de 

suas iniciativas e interesses, e dos estímulos que recebe de seu meio social (TRISTÃO, 2006, p.14). 

 

Nas palavras do autor compreende-se que a criança ou o aluno só alcança uma 

aprendizagem significativa, quando é estimulado dentro de suas possibilidades, sendo que o papel 

da mediação do professor apresenta-se como fundamental para o despertar da aprendizagem. 

De acordo com Girotto e Souza (2010, p. 53): 

 

[...] é necessário que ao professor planejar e definir, intencionalmente, atividades cada vez mais 

complexas para que o leitor possa adquirir autoconfiança [...] seja capaz de redefinir para si próprio 

as operações e ações contidas na atividade de ler, constituindo-se aí a aprendizagem de estratégias 

de leitura. 

 

Neste contexto, é necessário que o professor utilize estratégias diversificadas que 

proporcionem situações reais de leitura, relacionando conteúdos fundamentais no currículo 

escolar, oferecendo a oportunidade para o aluno por meio de uma história possa construir seus 

conhecimentos e evoluir em sua aprendizagem. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do trabalho realizado com as sequências didáticas potencialmente significativas 

com textos literários pode-se compreender que está apresenta-se de extrema importância no 

trabalho pedagógico. Favorece o processo de ensino- aprendizagem prazeroso com a leitura a 

crianças especiais, desenvolve no aluno o gosto pela leitura, uma vez que o mesmo percebe em 

um simples livro diversos conhecimentos e intepretações. 

Frente ao exposto é oportuno evidenciar a necessidade de que cada professor conheça e 

reconheça, a contribuição e a importância do trabalho pedagógico com sequências didáticas 

potencialmente significativas a partir de obras da literatura infantil. A fim de que possam realizar 

um planejamento eficaz, para a exploração do máximo de conhecimentos, interrelacionando as 

disciplinas que lhe competem, pensando na criatividade e na inovação de suas aulas, com o firme 

proposito de promover a formação humana e integral a todos e a cada um dos sujeitos da seara 

escolar. 
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VIVENCIANDO A LEITURA AFETIVA PELAS GARAGENS DE 

ITANHAÉM 

 

Canela Borges (Pesquisadora Independente) 

canelaborges17@gmail.com 

Fernanda Zechinatto (Pesquisadora Independente) 

fernanda.zechinatto@gmail.com 

 

Resumo: Projeto de formação de comunidades leitoras, desenvolvida através de encontros 

realizados no primeiro domingo do mês, numa garagem. O(a) “garageiro(a)” se 

responsabiliza por convidar vizinhos, amigos e parentes para um encontro literário que 

acontece num horário combinado previamente. Quem abre a garagem recebe o kit do 

garageiro composto por livros, tapete, o “manual do garageiro”, e alguns quitutes para 

colaborar na realização. O encontro propõe a contação de histórias, intervenções literárias, 

atividades lúdicas e o encontro intergeracional. O lanche é coletivo. Ao final, um(a) novo(a) 

garageiro(a) disponibiliza a sua garagem. A ideia é que se promova o encontro, facilitando 

o processo de incentivo à leitura, desenvolvimento de comunidades leitoras e fortalecimento 

de uma rede de apoio à leitura. Em 2016, completou um ano de ações com encontros 

regulares, com a média de 50 participantes por evento. 

Palavras-chave: Leitura Afetiva. Contos de Garagem. Literatura. Comunidade Leitora. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Contos de Garagem é um de projeto de vivência literária no Município de Itanhaém para 

o desenvolvimento de comunidades leitoras a partir da leitura e narração de histórias. 

Surgiu a partir da inquietação vivida na Educação Infantil e Fundamental I por mais de dez 

anos. Ansiava por novos caminhos para a leitura, a experiência literária, e facilitar a conexão entre 

cognitivo e emocional nos processos de aprendizagem. 

Ao ver três crianças, a mais velha lendo um livro para os dois menores enquanto a mãe 

trabalhava no mercado surgiu a ideia do resgate do encontro intergeracional, do simples prazer da 

leitura e do despertar criativo longe dos recursos tecnológicos. Nada melhor que uma garagem 

para encontros criativos. Assim, foi iniciado o projeto Contos de Garagem com base nos estudos 

de Valéria Amorim Arantes e Ulisses Araújo ao abordarem a importância do afeto na relação da 

educação, a vertente de André Martinez na formação de comunidade sócio- criativa e, a poética 

do educador Rubem Alves ao ressaltar o afeto e o cuidado no processo educacional. 

Dessa construção surgiram os sete princípios norteadores que caracterizam e garantem a 

manutenção da identidade do projeto num processo contínuo de criação-ação-criação, respeitando 

o fluxo evolutivo dos encontros. São eles: disponibilidade, periodicidade, leveza, liberdade, 

cogestão e colaboração. 

Por fim, encontrar garagens e garageiros para efetivar a proposta. Iniciou- se em junho de 

2015 em Itanhaém, reunindo, famílias, vizinhos, crianças e muitas histórias e estórias. Essa 

experiência contabiliza mais de dezessete encontros com o fortalecimento de comunidade leitora 

em famílias, escolas e instituições que abrigam e desenvolvem projetos com crianças e 

adolescentes. Em média, cada encontro recebe 50 pessoas, com a participação de novos leitores 

e contadores de história, intervenções, musicalização e participação ativa das crianças na escolha 

e construção do evento. 

mailto:canelaborges17@gmail.com
mailto:fernanda.zechinatto@gmail.com
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É POSSÍVEL DESENVOLVER COMUNIDADES LEITORAS DE FORMA 

SIMPLES, INCLUSIVA, COMPARTILHADA, AUTOGESTORA E AUTÔNOMA? 

 

Entendemos que a leitura é um processo rico para o desenvolvimento cognitivo e é 

amplamente estudado e desenvolvido na educação regular e formal. Entretanto, notamos em 

nossas experiências com a educação e a psicologia que na aprendizagem elementos emocionais 

iniciam e favorecem a aprendizagem. Fora do ambiente escolar buscamos na comunidade 

possibilidades para vivenciar a formação de comunidades leitoras. 

Após pesquisa dos estudo Valéria Amorim Arantes que aborda a importância do afeto na 

aprendizagem e a necessidade de romper o paradigma da dicotomia entre cognitivo e emocional 

na educação, algumas questões sobre o papel do educador (profissional capacitado) e do cidadão-

educador (a responsabilidade de cada um de nós) emergiram e encontraram força ao se juntar às 

inquietações que o estudos de André Martinez apresenta sobre a formação de comunidade sócio-

criativa incitaram sobre o papel da comunidade, qual sentido e propósito de formar uma 

comunidade leitura a partir do encontro e fortalecimento de vínculos nessa comunidade. Partir de 

uma vivência que nutre o afetivo e diverge do modelo industrial de produção em escala sem perder 

a capacidade de mensurar a experiência, juntando tangível e intangível. 

A primeira questão foi: é possível formar uma comunidade leitora a partir do encontro entre 

gerações, de forma inclusiva, compartilhada, autogestora e autônoma? 

Ao presenciar três crianças vizinhas que se entretinham, a mais velha lendo e os mais novos 

ouvindo e interagindo com a estória numa garagem, enquanto a mãe trabalhava no mercado ao 

lado veio a resposta: poder ser possível sim! Daí para o “como fazer” foi se desenhando a cada 

desafio que surgia. Era início de 2014 e iniciei o projeto Contos de Garagem no Município de São 

Paulo. Os encontros aconteciam com a participação de Contadores de História profissionais que 

apoiaram e por pessoas que gostavam de contar e ouvir histórias. O projeto e não tinha uma 

regularidade e percebi que poderia ser um aspecto dos grandes centros e que necessita de mais 

tempo para estabelecer confiança e, assim ter regularidade e fluxo. 

A necessidade de ampliar a rede de garagens e verificar a questão do engajamento com 

regularidade e fluxo apresentei o projeto à Fernanda Zechinatto, moradoradora de Itanhaém - 

litoral sul de São Paulo, que conheci durante pesquisa e estudos sobre economia criativa e 

compartilhada. Encantada com a proposta abriu a primeira garagem em Itanhaém e 7 de junho de 

2015. 

No primeiro encontro tivemos 18 adultos, 13 crianças. O convite foi feito boca-a-boca e 

pelo facebook. O lanche foi suco com pipoca feito de forma compartilhada. A anfitriã deu as boas 

vindas, uma Educadora e Contadora de História da cidade contou histórias, eu apresentei o projeto 

Contos de Garagem e contei histórias, as crianças participaram ativamente. Por mais de duas horas 

os eletrônicos foram deixados de lado e apenas usados para registrar em imagens um encontro 

para ouvir e contar histórias. Ao final, mais uma garagem se abria para os Contos. 

Em 2016 completamos um ano com encontros regulares e agora com a resposta afirmativa 

para a minha indagação: sim é possível formar comunidades leitoras a partir do encontro entre 

gerações, de forma inclusiva, compartilhada, autogestora e autônoma. 

 

CONSTRUINDO O MÉTODO E O RESULTADO 

 

Desde o início a disponibilidade foi o primeiro ponto fundamental para acontecer o Contos 

de Garagem. É preciso que alguém se disponibilize a receber pessoas de todas as idades, convidar 



 

 

P
ág

in
a1

1
0

0
 

amigos, familiares e vizinhos para o encontro em torno das histórias acontecer. A não 

obrigatoriedade do participante de ler ou contar histórias também sempre esteve presente, porque 

a proposta é o encantamento e espontaneidade, é ativar o afeto e a emoção de dentro para fora a 

partir do que vivenciar esse momento pode causar. É deixar a criatividade e imaginação serem os 

guias. 

Inicialmente não havia um fio condutor que pudesse dar identidade ao projeto. Começamos 

a construir a partir das vivências iniciais os princípios norteadores Eles caracterizam a identidade 

do Contos de Garagem e garantem que possa ser replicado sem perder a essência. Por ser um 

tecido vivo, nasceu com quatro princípios e hoje são sete: 

a) Disponibilidade: anfitrião-garageiro cuidará do espaço para receber a comunidade. 

b) Itinerância: Kit do Garageiro (Tapete, Acervo de Livros e Manual com dicas) fica 

emprestado por um mês em cada uma das residências. 

c) Periodicidade: encontros ao menos uma vez ao mês (ou quando fizer sentido para mais 

de uma família). 

d) Leveza: respeito ao fluxo da palavra, pois todos são ouvintes e narradores; todos 

aprendem juntos. 

e) Liberdade: encontros ocorrem em locais sem vinculação religiosa, partidária ou 

comercial. 

f) Cogestão: cada indivíduo compreende seu papel e atua para a manutenção do todo. 

g) Colaboração: pipoca e outros quitutes para servir nos encontros, manutenção dos 

acervos e apoio para a divulgação do projeto. 

Desenvolvemos um Manual do Garageiro que está disponível no site e acompanha o kit do 

garageiro para a pessoa que abre a sua garagem. 

Em Itanhaém os encontros acontecem o primeiro domingo do mês (mas pode sofrer 

mudança desde que combinado antecipadamente), das 15:00 às 17:00 horas. O lanche é coletivo. 

A cada encontro um novo garageiro se apresenta. Damos prioridade para novos garageiros, mas 

é possível repetir garagem. Não há a obrigatoriedade de participação, entretanto, formou-se um 

grupo de “Cuidadores do Contos de Garagem” que participam ativamente, através das redes 

sociais, principalmente whatsapp e facebook, para divulgar, articular os encontros, colher dados 

e imagens, cuidar do kit do garageiro e apresentar às comunidades. 

Embora a proposta seja para que aconteça em garagens, em Itanhaém já participamos em 

duas instituições que acolhem crianças e adolescentes; apresentamos nas escolas da rede 

municipal de ensino e em duas Faculdades de Pedagogia. Estar nesses ambientes é a possibilidade 

de lançar sementes para que mais garagens se abram para o encontro com as histórias, estórias e 

presença ativa. 

A comunicação dos encontros é feita a partir de eventos no facebook, whatsapp, boca-a-

boca com a vizinhança, amigos e familiares. Temos um site que traz as informações dos encontros 

realizados, dicas de leitura, resenhas, agenda e vídeos. Para a manutenção do site, divulgação do 

projeto e participação dos encontros em Itanhaém temos um financiamento coletivo recorrente no 

Apoia.se. Hoje contabilizamos em Itanhaém 18 encontros com a participação ativa das crianças 

que já se tornaram os contadores de histórias oficiais; 2 instituições que acolhem crianças e 

adolescentes visitadas; apresentação a 200 alunos do curso de pedagogia de duas faculdades de 

Itanhaém; apresentação a 5 escolas do Município de Itanhaém para alunos e professores da 

Educação Infantil e Fundamental I; apresentação a 3 escolas do Município de Uberaba para alunos 

e professores da Educação Fundamental I. Foram impactadas diretamente em torno de 600 

pessoas, incluindo crianças, adolescentes, adultos e idosos. 
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Percebemos a participação crescente das crianças criando formas para contar e participar 

da organização dos encontros. Foram realizadas apresentações com fantoche, teatro, música e 

dança. 

 

CONCLUSÃO 

 

A leitura faz parte da nossa vida desde a mais tenra idade. Ler é um caminho rico para 

descobertas e aprendizados. A inquietação quanto à dicotomia do cognitivo e emocional no 

processo de aprendizagem, a busca por formar comunidades leitoras a partir do vínculo afetivo e 

do encontro, tornaram-se questões importantes para pesquisar, mas na vivência, no encontro 

direto com a comunidade encontramos o caminho para desenvolver a leitura afetiva de forma 

simples, inclusiva, compartilhada, autogestora e autônoma. 

O projeto é orgânico e vivo, evolui com os leitores, com a comunidade. Cada encontro é 

único. A regularidade pode nos mostrar os resultados intangíveis que os sorrisos e ansiedade para 

o dia do encontro chegar evidenciam. A movimentação no grupo do facebook e do whatsapp nos 

dias que antecedem e sucedem o evento mostram o fio invisível que une a comunidade. A 

participação dos contadores mirins, que mesmo sem estarem “letrados” leem e contam as histórias 

com riqueza única e peculiar. Receber relatos dos participantes da mudança de hábitos em casa 

em torno da leitura. Tudo isso evidencia que é possível desenvolver comunidades leitoras com 

base no afeto, no encontro e no fortalecimento da comunidade. 

Formarmos parcerias foi importantíssimo. Hoje estamos vivenciando encontros regulares 

em São Paulo e Recife, nutridos pelo fortalecimento da comunidade de Itanhaém. Nosso desafio 

é torná-lo autossustentável para que possamos abrir mais garagens pelo Brasil 
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ANÁLISE/LEITURA DE MARCELINO PEDREGULHO, DE SEMPÉ 

 

Carmina Monteiro Ribeiro (UFPR) 

 

Para a leitura de Marcelino Pedregulho, tomei como exemplo a feita por Sophie Van der 

Linden em Para ler o livro ilustrad (2011) de La Terre Tourn (1997), livro infantil francês de 

Anne Brouillard. 

Linden começa sua análise apresentando brevemente o livro a relatando a primeira 

sensação de tê-lo em mãos e explorá-lo com os olhos, tanto as ilustrações quanto o texto, uma 

impressão mais geral e sinestésica. Depois do relato de um primeiro contato, ela descreve a capa, 

as páginas de guarda e mostra como estes primeiros elementos já começam a trazer o leitor para 

o ambiente da história. 

Quando a história oficialmente começa, na primeira página, a autora começa a descrever 

alguns aspectos do texto e das ilustrações e, página a página, analisa os efeitos que tais elementos 

causam. Ao avançar a análise, Linden também analisa a forma como o livro é constituído, sua 

diagramação e paginação. Comenta, por exemplo, o efeito que as páginas duplas provocam no 

leitor e em sua compreensão temporal e espacial da história e como se relacionam entre si, que 

tipo de conexão elas têm. 

Ao estabelecer as evoluções temporais e analisá-las, Linden se debruça sobre a 

luminosidade das ilustrações, que representariam manhã, tarde ou noite e sobre as características 

da natureza, que simbolizariam as estações do ano. 

Para concluir, Linden ressalta o quanto as relações entre ilustrações e texto são de um 

funcionamento complexo e como contribuem para a formação de um leitor de livro ilustrado. 

Sintetizei a análise que Linden faz de um livro ilustrado – no livro ela também faz de outros 

dois – porque foi a primeira vez que percebi de uma forma sistematizada o quanto a ilustração e o 

texto  

Tomarei a análise de Linden, então como base para a minha de Marcelino Pedregulho, um 

livro com texto e ilustrações riquíssimos e que se complementam de diversas maneiras. Devido à 

extensão do livro que tem 123 páginas, farei um recorte e irei analisar as páginas que julgo mais 

interessantes e que possuam relações diferentes entre texto e ilustração. 

O título Marcelino Pedregulho preserva bem o sentido do original Marcellin Caillou – 

caillou seria algo como uma pedrinha em francês. Desperta curiosidade e tem um certo apelo 

infantil por ser um nome de sonoridade incomum e engraçado para um garoto. A capa é 

minimalista: o fundo é inteiro branco e temos o título em posição central, em vermelho, com fonte 

grande, deixando-o em destaque; no topo está o nome do autor e ilustrador, em preto; e, embaixo 

do título, um pequeno desenho - de quem iremos descobrir nas primeiras páginas do livro, trata-

se de Marcelino Pedregulho – com contornos pretos e o rosto colorido em vermelho. Justamente 

por ser tão minimalista, chama atenção dentre outros livros infantis, que costumam ser mais 

coloridos e cheios de detalhes e cores. 
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Os livros de Sempé costumam ser econômicos em cores e parecem ser mais simples por 

isso, por serem, majoritariamente, apenas contornos. Mas os contornos são muito ricos, cheios de 

detalhes, especialmente para percebermos reações e emoções e os ambientes. As páginas, de 

forma geral, possuem entre uma e três linhas de texto e uma ilustração. Algumas páginas são em 

branco e poucas apresentam somente texto (com uma função, como veremos adiante). As 

ilustrações, predominantemente, estão em preto e tons de vermelho, o que contribui para a 

compreensão da história, com poucas exceções (que também serão apresentadas adiante). 

Marcelino Pedregulho é um menino que ruboriza sem nenhum motivo e em momentos 

muito inapropriados, mas que quando carminar seria o esperado, em situações constrangedoras, 

por exemplo, isso não acontecia, como em uma página (11) em que ele quebra uma porção de 

coisas, três adultos enrubescidos vêm lhe dar bronca e ele não consegue ficar vermelho de 

vergonha. Os adultos perguntam “Você não tem vergonha?...” e ele responde “Tenho, mas não 

consigo ficar vermelho...”. O diálogo acontece na própria ilustração, recurso frequente no livro. 

Ele se sentia excluído por ser assim. As ilustrações contribuem muito para o efeito de 

exclusão, pois multidões são desenhadas apenas com contornos pretos e Marcelino é o único 

tingido de vermelho. Sua peculiaridade é destacada ao longo de todas as ilustrações. Em uma 

situação (p. 22-23), em que o menino se sente mais incluído, estão todos na praia, vermelhos por 

causa do sol e felizes por isso. É o único momento em que o garoto não está em destaque na 

ilustração, simbolizando ser, também, o único momento em que ele não se sente uma aberração. O 

texto nos dá a informação de que Marcelino sentia saudades da praia por todos estarem vermelhos 

e felizes por isso e a ilustração nos mostra a integração do menino com a multidão, que acontece 

pela primeira vez. 
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Há duas páginas que se complementam (página dupla 14-15) e que destoam da maior parte 

do livro por trazer mais cores, como o azul, o verde e o amarelo. Em ambas as páginas, as 

ilustrações são de situações mais fantasiosas, em que o narrador diz que poderia dizer que uma 

Fada da Floresta poderia ter resolvido o problema de Marcelino ou que um excelente médico de 

uma metrópole moderna teria o ajudado, mas na região não havia fadas e que muitos médicos, 

mesmo os de metrópoles modernas, não saberiam como curá- lo. É divertido que haja duas páginas 

para ilustrar hipóteses dadas no texto, pois tira o enredo só dos fatos da vida do menino e levam 

em conta o que o narrador queria que acontecesse, mas que não seria possível – não por fadas não 

existirem, por exemplo – por não existirem fadas na região. 

Uma das ilustrações mostra um diálogo faz-de-conta entre a Fada e Marcelino, em que ela 

chega montada num unicórnio e segurando uma varinha de condão. Sua roupa e parte da floresta 

estão tingidos irregularmente de azul claro e seus cabelos longos são de um amarelo bastante 

saturado. Marcelino, como de costume, com seu rosto ruborizado. 

Na página ao lado, uma representação de metrópole moderna é feita com muitos prédios 

altos, apenas contornados e muito congestionamento, com carros contornados de forma pouco 

precisa, dando uma ideia de estarem tão colados uns nos outros que se fundiram e formaram um 

“bolo” de carros. Nos prédios, muitos anúncios, como vemos em avenidas importantes de Nova 

York ou Tóquio. Estão em verde e amarelo. O amarelo parece dar o efeito de anúncios que emitem 

luz. O prédio que está em destaque é todo dividido em janelas cúbicas e vazias, e em três delas 

vemos o médico conversando com Marcelino, Carminado, num consultório cheio de livros e uma 

luminária. É incrível a quantidade de detalhes para uma imagem tão pequena, de 

aproximadamente 3 cm de comprimento por 1 de altura. 

Como já dito anteriormente, as ilustrações de Sempé vêm, frequentemente, acompanhadas 

de texto (geralmente balões de fala ou onomatopeias), e me pergunto se tais falas fariam parte do 

texto ou da ilustração. Sou inclinada a pensar que sejam da ilustração pela forma como são 

organizadas graficamente e por parecerem estar em uma harmonia maior com os desenhos do que 

com o texto, em uma relação mais estreita. A organização gráfica, de que falei, me dá essa 

impressão por usar uma fonte manuscrita, que dá uma impressão de o ilustrador ter escrito à mão, 

diferente do texto em si, em fonte de computador. A própria fonte manuscrita é de computador, 

pelo menos na versão brasileira, mas mesmo assim, o fato de remeter à feita à mão integra bem 

os balões com as ilustrações. 

A forma como Sempé expressa o tempo por meio de suas ilustrações é muito delicada e 

eficiente. A página mostrada abaixo (27), inclusive de que foi feita uma das capas de edições 

francesas, Marcelino aparece em sequências e em linhas, dando a ideia de estar andando e, 

dependendo da representação, de que parou para fazer alguma coisa: sentar, se olhar no espelho, 
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assobiar ou cantar (notas musicais), ler etc. E é interessante que podemos perceber que ele não 

fica todo vermelho de uma hora para a outra, mas que começa ruborizando de leve, em tons de 

rosa e vai escurecendo, até ficar bem enrubescido. E depois, para “desavermelhar”, também passa 

por tons mais claros. Tal ilustração expressa o tempo por meio do movimento e das atividades e 

mostra o quão frequente são as ruborizações de Pedregulho. 

 

 

Ainda sobre a expressão do tempo, gostaria de citar um exemplo um pouco diferente, em 

que o tempo não é expresso nem pelo texto e nem pela ilustração isoladamente, mas em que 

trabalham juntos. Segundo Linden, ao discorrer sobre a função de ligação entre texto e imagem, 

“O texto pode então atuar em prol da continuidade do discurso dando corpo a progressão 

temporal... Tal procedimento é acentuado por reticências entre duas imagens, ou quando o texto 

se realiza numa linha contínua no espaço da página dupla com várias imagens separadas...”. O 

procedimento, tal qual definido por Linden, pode ser visto na página abaixo, em que, em página 

dupla (34-35), Marcelino está seguindo os espirros de Renê Rocha, seu novo vizinho e futuro 

amigo. 

À medida que vai subindo as escadas, o ângulo pela qual a vemos, em cada ilustração, 

muda, dando a impressão de movimento. Além disso, Marcelino fica ruborizado e desruboriza. Os 
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“ATCHIM” em cada uma das imagens mostra a frequência com que René espirra. E além disso 

tudo, o texto completa as ilustrações (ou o contrário), integrando as imagens por meio de 

reticências e anunciando a progressão dos andares, além de tudo acontecer na página dupla, o que 

deixa a continuidade de ações bastante visível. 

Além das ilustrações para o texto, Sempé usa um recurso raramente visto, segundo Linden, 

mesmo na literatura infantil: a iconocidade do texto. Segundo a autora, “...os textos podem 

comportar um caráter icônico quando procuram, visualmente, dar conta de seu significado”. O 

escritor e ilustrador o faz de maneira muito interessante, ora mexendo no tamanho do texto, ora 

no tamanho e na cor, e sempre dando destaque absoluto às palavras, pois nos casos presentes em 

Marcelino Pedregulho, elas estão num fundo todo branco. O encantador é que, além de deixar 

uma palavra em destaque, ele explica ou sugere o porquê de ela estar assim representada. Em uma 

das páginas, o MAS está escrito com uma fonte bem maior do que a usada no restante da narrativa 

e ao lado, entre parênteses, segue a seguinte explicação: essas letras estão um tanto sombrias 

porque o que vem a seguir é um pouco triste. Essa página dupla (uma delas está completamente 

em branco e a outra com essa mensagem) cria um suspense no momento em que Marcelino irá 

descobrir que seu melhor amigo se mudou. Esse tipo de recurso pode ser de grande serventia à 

formação de leitores, pois aos sugerirem ou explicarem a função de tal recurso, treina os leitores 

a perceberem tais sutilezas no futuro, mesmo que não venham justificadas. 
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Em outra página, do mesmo estilo, o E aparece grande e rosado com os parênteses “inútil 

explicar por que essa letra é rosada...”, em um momento de suspense próximo ao reencontro dos 

amigos de longa data, entre Marcelino ouvir espirros na estação de metrô e ver que era o Rocha. 

Nesse caso, não há uma explicação como no exemplo anterior, mas há uma observação que sugere 

que, ao ver que era seu antigo amigo, Marcelino começou a ruborizar de felicidade. Talvez por tal 

iconização não ser tão óbvia, a página ao lado já traz o encerramento do suspense, como que 

completando o “e” rosado. 

Sempé uniu magistralmente um enredo muito tocante sobre amizade e diferenças e 

ilustrações muito sensíveis, que além de contemplarem a história, vão além e acrescentam 

emoções, cenários, situações e possibilidades. A obra merece ser apreciada várias e várias vezes 

e, a cada contato, novas delicadezas se revelarão – detalhes nas ilustrações, nas palavras... Me deti 

aos aspectos que mais me chamaram atenção e que mais diferenciam, do meu ponto de vista, 

esse livro de outras obras da literatura infantojuvenil, mas com consciência de que esgotar todos 

os elementos de um livro como esse, se possível, levaria muito mais leituras, tempo, conversas e 

olhares. 
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OFICINAS DE FORMAÇÃO DE MEDIADORES E PROMOTORES DE 

LEITURA 

 

Dayenne de Souza B. Pereira (UFMG) 

dayenne_sbp@hotmail.com 

Anna Carolyna Franco Américo (UFMG) 

annacarolyna2008@hotmail.com 

Poliane Cristina Garcia Silva (UFMG) 

papvgarcia@gmail.com Celia Abicalil Belmiro (UFMG) 

celiaabicalil@gmail.com  

Mônica Correia Baptista (UFMG) 

monicacb@fae.ufmg.br 

 

Resumo: O Projeto de extensão “Oficinas de Formação de Mediadores e Promotores de 

Leitura”-PROLLEI- insere-se no Programa Bebeteca e tem, por objetivo, formar leitores 

mediadores de leitura literária para a Educação Infantil. Iniciado em 2015, teve como 

público alvo alunas da licenciatura em Pedagogia e professoras de educação infantil de Belo 

Horizonte. Mediante a participação efetiva das cursistas nas atividades propostas e os 

depoimentosconcedidos durante o processo de avaliação,constatou-se a falta de intimidade 

com a experiência literária e a necessidade de aprofundar o conhecimento dos mediadores 

dessa específica linguagem na sua própria formação. 

Palavras-chave: Literatura infantil. Educação Infantil. Formação de Mediadores 

 

INTRODUÇÃO 

 

O projeto Oficina de Formação de Mediadores e Promotores de Leitura Literária – 

PROLLEI – integram o Programa Bebeteca que, por sua vez, faz parte do grupo de pesquisa 

Leitura e Escrita na Primeira Infância – LEPI7 
da Faculdade de Educação da Universidade Federal 

de Minas Gerais. O projeto PROLLEI tem como objetivo central formar professores e demais 

profissionais que atuam com crianças menores de seis anos, no sentido de torná-los mediadores e 

promotores de leitura literária. 

Pensando nessa formação, este projetoorganiza oficinas destinadas a alunos do curso de 

Pedagogia, de Letras, de Ciências da Informação, de Escola de Belas Artes, de pós-graduação, 

bem como a profissionais que atuam em instituições de educação infantil, bibliotecas e outros 

espaços não escolares. As oficinas se propõem a discutir diferentes temáticas, enfatizando suas 

origens e características, as relações entre linguagens nos livros de literatura infantil 

contemporâneos, a existência de livros específicos para bebês e suas variedades, a especificidade 

de livros informativos nas bibliotecas, entre outros. Essa perspectiva leva em conta a importância 

da atenção por parte dos professores no sentido de observar a multiplicidade da produção 

contemporânea e as possibilidades de abordagens desses materiais. 

                                                 
7 O grupo de pesquisa Leitura e Escrita na Primeira Infância – LEPI – integra o Centro de Alfabetização Leitura e Escrita 

- CEALE - da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais e investiga, entre outros temas, o 

Letramento Literário na primeira infância. 

mailto:dayenne_sbp@hotmail.com
mailto:annacarolyna2008@hotmail.com
mailto:papvgarcia@gmail.com
mailto:celiaabicalil@gmail.com
mailto:monicacb@fae.ufmg.br
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Considerando a importância das narrativas e, em especial, das narrativas literárias para as 

crianças desde idades precoces, seria de se esperar que as propostas curriculares contemplassem 

um trabalho pedagógico capaz de assegurar o direito à literatura, independentemente da classe 

social, formação ou idade. Para Cândido (1995 p. 186) há uma relação entre a literatura e os 

direitos humanos, uma vez que a literatura nos liberta e nos humaniza e “negar a fruição da 

literatura é mutilar nossa humanidade”. Pensando no pleno exercício desse direito, não basta 

assegurar materiais, tempos e espaços destinados à leitura, nem tampouco debates e conversas 

literárias após as narrativas. Não é suficiente ainda constituir um acervo apropriado à faixa etária, 

mantendo livros que considerem a pluralidade de ideias, visões e modelos de ser, atuar e refletir. 

Todos esses são elementos importantes, mas são tributários da função primordial da educação 

infantil que, como primeira etapa da educação básica, deve ser a de dar início ao trabalho 

sistemático de formação do leitor literário. De acordo com Paulino (2004, p.56), a formação de 

um leitor literário 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. Esse leitor tem de saber usar estratégias de 

leitura adequadas aos textos literários, aceitando o pacto ficcional proposto, com reconhecimento de 

marcas linguísticas de subjetividade, intertextualidade, interdiscursividade, recuperando a criação de 

linguagem realizada, em aspectos fonológicos, sintáticos, semânticos e situando adequadamente o texto 

em seu momento histórico de produção. 

 

Evidentemente, a formação desse leitor não se completa na educação infantil, mas 

certamente ali se inicia. A realidade atual, entretanto, não tem favorecido o trabalho de formação 

do leitor literário na educação infantil. Por um lado, os professores não parecem “convencidos” 

de que o acesso à leitura e à escrita e, em particular, a práticas pedagógicas que desenvolvam a 

formação do leitor literário seja um direito das crianças menores de seis anos de idade. Por outro 

lado, as políticas públicas destinadas à educação dessa faixa etária tampouco têm conseguido 

suprir essa lacuna. Ainda que se observem, nas últimas décadas, avanços significativos nas 

políticas públicas destinadas à educação infantil, tais como: ampliação da oferta de vagas por 

meio de programas de construção de prédios (Proinfância); elaboração de diretrizes nacionais 

para orientar as práticas educativas e determinar parâmetros de qualidade para seu funcionamento 

(Indicadores da Qualidade na educação infantil; Currículo em Movimento; Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a educação infantil); a inclusão da educação infantil nos programas suplementares, 

dentre os quais destacamos o Programa Nacional de Biblioteca da Escola – PNBE, tais avanços 

não têm sido suficientes para instaurar, nas instituições educativas, uma prática a fim de formar 

um leitor literário. 

Conscientes de que a leitura literária deve integrar o universo da infância, constata-se, ao 

mesmo tempo, que a temática da formação do leitor, na educação infantil, carece de 

aprofundamento e discussão nos cursos de formação docente. Ao refletir sobre a adequação do 

trabalho de promoção da leitura literária desde os primeiros anos de vida, observa-se o escasso 

conhecimento acerca do tema da leitura literária para crianças antes de elas dominarem a 

capacidade de ler e escrever autonomamente. 
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METODOLOGIA 

 

Por se desenvolver como curso de ação e de extensão voltado para estudantes de graduação, 

pós-graduação e para a comunidade externa, professores das Unidades Municipais de Educação 

Infantil – UMEI, a primeira edição do PROLLEI foi ofertada para alunas de graduação bolsistas 

do programa PIBID
 
– Educação Infantil, para professoras da UMEI Alaíde Lisboa, que 

supervisionavam as atividades das bolsistas, e da UMEI Santa Amélia parceira do grupo de 

pesquisa LEPI e, por fim, para os integrantes LEPI. 

Devido à diversidade do grupo, foi preparado um cronograma com carga horária total de 

trinta horas, divididos em oito encontros semanais com duas horas de duração, totalizando 

dezesseis horas de curso, dez horas de intervenção em sala com crianças de zero a seis anos e 

quatro horas de estudos de textos teóricos. 

Os encontros obedeceram a uma estrutura que possibilitou uma experiência diversificada 

com textos literários. Assim, em todos os encontros, o primeiro momento era dedicado àescuta 

de um conto, de um poema, de um pequeno ensaio literário, de maneira que a audiência pudesse 

experimentar o texto literário por outros sentidos. 

A seguir, apresentamos as temáticas desenvolvidas nos oito encontros realizados. 

 

 

 

A definição dos temas e a sua distribuição no cronograma do curso foram pensadasde 

acordo com as capacidades e habilidades que se pretendia desenvolver, tais como: 

Apropriar-se da fundamentação teórica e da abordagem política de fomento à leitura junto 

à primeira infância; 

DATA TEMÁTICA TEXTO LITERÁRIO ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

08/05/2015 Abertura do curso 

História da Literatura 

Infantil 

Felicidade Clandestina – Clarice 

Lispector 

1. Apresentação da proposta do curso; 2. 

Apresentação dos participantes; 3. Definição do 

livro para a Tertúlia Literária 4. As crianças de 0-

5 anos são as mesmas? 

15/05/2015  Aquela Água Toda – João A. 

Carrascoza 

1. Continuação da história da Literatura Infantil; 

2.Concepções históricas sobre literatura infantil. 

22/05/2015 Temas delicados A Caolha – Júlia Lopes de 

Almeida 

1. Comentário do texto teórico indicado; 2. 

Análise de livros de literatura infantil. 

29/05/2015 Livros de 

Imagens 

Fotografias – Luis Umberto 

A realidade e a imagem – 

Manuel Bandeira 

O fotográfico – Manoel de 

Barros 

1. Comentário do texto teórico indicado;2. 

Análise de livros literatura infantil. 

  4.Infância (trecho) – Graciliano 

Ramos 

 

12/06/2015 Livros para Bebes Peça Infantil – Luís Fernando 

Veríssimo 

Comentário do texto teórico indicado. 

Análise de livros de literatura infantil. 

19/06/2015 Poesia O mistério da poesia 

– Rubem Braga 

Comentário do texto teórico indicado. 

Análise de livros de literatura infantil. 

Leitura de poemas durante a oficina. 

26/06/2015 Livros Informativos Prazer pela leitura – Virginia 

Woolf 

Comentário do texto teórico indicado. 

Análise de livros informativos. 

03/07/15 Tertúlia Literária  “Haroun e o mar de histórias”- Salman Rushdie 
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Estabelecer escolhas adequadas de livros e textos a serem compartilhados com as crianças, 

considerando as especificidades da faixa etária que constitui a primeira infância; 

Realizar uma mediação adequada para promover o contato das crianças com os livros. 

As oficinas foram desenvolvidas no espaço da Bebeteca da Faculdade de Educação, 

instalada na Biblioteca Alaíde Lisboa e os responsáveis pelas oficinas foram professores e alunos 

de graduação e pós-graduação que participam do Grupo de Pesquisa Leitura e Escrita na Primeira 

Infância. 

 

A EXPERIÊNCIA 

 

Os primeiros contatos na oficina serviram para informações sobre o grupo LEPI e suas 

contribuições para com o desenvolvimento de pesquisas no âmbito do letramento literário na 

educação infantil. Além disso, foram apresentadas informações gerais: formas de contato online, 

criação do perfil no Facebook 8para troca de conhecimentos, formato dos encontros, explicações 

sobre a Tertúlia Literária9 
que seria realizada no último encontro e o envio/recebimento de textos 

teóricos que embasariam as discussões. 

Ainda no primeiro encontro, abordou-se a origem da literatura infantil e suas apropriações 

ao longo dos tempos. O levantamento de hipóteses para explicar as várias mudanças ocorridas no 

enredo das produções de obras infantis foi muito relevante para o entendimento de tais 

transformações. Para exemplificar este contexto, foi apresentado o clássico “Chapeuzinho 

Vermelho”, em diferentes versões, cujos diferentes finais indicam alteração de posições e 

ideologias. A reação dos participantes evidencioua falta de intimidade com tais abordagens. 

A discussão sobre as possíveis definições de Literatura Infantil está muito presente nas 

obras de Peter Hunt (2010), autor que foi estudado em algumas das oficinas. Segundo esse teórico, 

não existe uma única definição de literatura infantil, e o risco de se adotar tal concepção 

empobrece ou omite questões fundamentais desta arte. Dessa forma, o projeto Oficinas 

preocupou- se desde o início emproblematizar várias possibilidades que esse universo oferece. 

A disposição de diversos livros sobre as mesas, em todos os encontros e escolhidos de 

acordo com a temática tratada, possibilitou que os participantes entrassem em contato com as 

obras epudessem apreciá-las, resultando em um contato mais frequente e diversificado com os 

materiais. Antes do início das atividades, e até mesmo durante a oficina, era comum ver alunas 

lendo, mexendo nos livros e muitas vezes até anotando os títulos de maior interesse para que 

pudessem adquirir e formar seus próprios acervos, oumesmo indicar sua compra nos ambientes 

de trabalho. Essa experiência evidenciou o interesse do grupo para aprimoramento de suas 

práticas de leitura literária. 

Assim como o grupo de alunosdas oficinas, também os integrantes do LEPI que 

participaram das oficinas, como apoio técnico ou atuando como liderança na condução das 

atividades, se mostraram motivados em oferecer encontros de qualidade e que dariam 

embasamento para as atividades práticas que seriam realizadas na UMEI Alaíde Lisboa como 

complemento dos trabalhos teóricos. 

A antecedência na preparação das oficinas ajudou na escolha de referências bibliográficas, 

de livros de literatura infantil para análise,na preparação de projeção de slides e contaram com a 

                                                 
8 Prollei - Grupo criado no Facebook para discussões sobre intervenções feitas com as turmas de Educação Infantil e 

demais informações sobre Literatura Infantil. 
9 Essa atividade teve o objetivo de constituir encontro para discutir coletivamente uma obra literária, possibilitando aos 

leitores uma experiência de enriquecimento individual e compartilhamento de leituras. 
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ajuda de grande parte dos integrantes do LEPI. Como atividade recorrente, ao término de cada 

oficina era feita uma reunião para avaliação dos pontos positivos e correção das inadequações. 

Outra proposta positiva foi a escuta de um texto literário. Como primeira atividade do 

dia,era realizada a leitura em voz alta de um texto literário, aguçando o desejo de apreciar variados 

gêneros da literatura. Essa estratégia de aproximação ao texto literário tem sido abandonada, 

principalmente em se tratando de adultos. Nesses momentos em que compartilhamos a leitura em 

voz alta de poemas, contos, crônicas, foi possível perceber a atenção que essa experiência 

despertava no grupo; os olhos, muitas vezes fechados, para ajudar na concentração, o silêncio, 

para não perder nenhum momento, e a respiração de relaxamento que escutávamos ao final de 

muitas leituras, indicaram o êxito da proposta. O conto “A Caolha”, de Júlia Lopes de Almeida, 

em especial, serve como exemplo da intensidade com que as alunas se renderam à leitura: uma 

delas suspirou forte e não se conteve com a exclamação “Nossa!” com ênfase de alívio e surpresa 

diante de uma obra com tal enredo comovente. 

A observação de uma prática de leitura literária também foi uma das atividades que fizeram 

parte do processo de desenvolvimento de capacitação do grupo. Professores que se dedicavam 

aos bebês pediram auxílio quanto aos critérios de escolha de livros adequados à faixa etária em 

questão.Pequenas filmagens com trechos de experiências dos pequenos com a leitura literária 

serviram para introduzir um debate sobre a importância do contato da criança, desde os primeiros 

anos de vida,com o objeto livro e da mediação como instância formadora. 

Além dos integrantes do PIBID e do LEPI, o Projeto ofertou vagas para os professores da 

UMEI Santa Amélia a fim de apoiá-los em seus ambientes de trabalho. Nos encontros finais, ficou 

patente a importância do espaço ocupado pelo projeto para a formação de pedagogos, uma vez 

que disciplinas de leitura literária ainda não fazem parte da grade curricular do curso de 

licenciatura em Pedagogia; mais ainda, que tais iniciativas deveriam ser estendidas a todos os 

profissionais que trabalhamnão só com a Educação Infantil, mas com os primeiros anos do Ensino 

Fundamental. 

Benjamim (2009, p. 23)afirma que “cada uma de nossas experiências possui efetivamente 

conteúdo. Nós mesmos conferimos-lhes conteúdos a partir do nosso espírito.” Para que possamos 

verdadeiramente tornar viva uma experiência, é necessário dar sentido ao que vivenciamos. Ao 

considerar com Larrosa (2002) que a “experiência é o que nos passa, o que nos acontece e o que 

nos toca”, entendemos o caráter renovador da literatura quenos faz pensar sobre o que 

vivenciamos, parar para escutar, para sentir, suspender o juízo e abrir os olhos e os ouvidos. 

A busca por livros com narrativas e ilustrações de qualidade se tornou mais frequente 

durante os encontros. Como mencionamos acima, as obras criteriosamente selecionadas pela 

equipe responsável por ministrar as oficinas eram analisadas pelos participantes e estavam sempre 

expostas às mesas, facilitando assim o seu manuseio e auxiliando a reflexão sobre critérios de 

qualidade que orientam escolhas de livros. Sendo assim,em meio às obras expostas e analisadas 

durante o projeto, alunas faziam comparações com os exemplares que eram oferecidos nas UMEIs 

onde trabalhavam e puderam observar que muitos não proporcionavam ao leitor experiências 

literárias e estéticas de qualidade. Dessa forma, era comum, ao final dos encontros,a solicitação 

de listas de obras que pudessem ser compradas para compor o acervo de livros dos locais onde 

trabalhavam. 
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CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos vieram ao encontro dos objetivos traçados pelo Projeto Oficinas, isto 

é, contemplar, aperfeiçoar e potencializar a formação de promotores e mediadores de leitura. O 

compartilhamento das diversas experiências vividas em contextos de práticas de leitura literária 

enriqueceu as trocas de conhecimentos e possibilitou maior compreensão dos referenciais 

teóricos. Uma das alunas reviveu, durante a análise de um livro, as redações que escrevia, 

contando as viagens de férias: uma vez que a família não tinha condições financeiras para viajar, 

seus passeios ocorriam por meio de situações e lugares que a leitura de poesias lhe proporcionava. 

A partir desse relato, foi possível retomar algumas concepções sobre a escrita escolarizada, a 

leitura em geral e as possibilidades da leitura literária e do ensino da literatura na escola. 

Outra situação exemplar resume bem o processo de experimentação no sentido 

benjaminiano por que passaram todos os seus integrantes. A leitura do livro Raposa, de Margaret 

Wild e ilustrações de Ron Brooksa, fez reviver experiências e emoções vividas por uma aluna 

que, ao se espelhar na personagem, reconheceu a sutileza com que a temática da obra foi 

apresentada. Tais momentos de experimentação coletiva sinalizam que os temas não devem ser 

evitados, mas tratados com a delicadeza que a nossa sensibilidade necessita. 
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Resumo: Desde que entrou no Brasil, o negro teve sua identidade, origem e traços culturais 

mitigados por atos de violência inomináveis. Mesmo com toda a relevância de sua presença 

e consequente contribuição para a formação do povo brasileiro, os negros foram, ao longo 

dos séculos, sistematicamente marginalizados nos documentos oficiais, os quais, muitas 

vezes, esposam discursos reducionistas que se limitam a acentuar a escravidão, traço sempre 

bem ressaltado. Tendo em vista a escassez temática em torno da linha de pesquisa “cultura 

africana na literatura infantojuvenil”, torna-se imperioso realizar uma verificação crítica 

acerca das histórias de raízes afrodescendentes exaradas neste segmento literário. Assim, o 

presente trabalho pretende propor aos docentes, por meio do tratamento literário, a 

valorização cultural de um povo que teve suas histórias silenciadas, contemplando-se, para 

tanto, corpus literário delimitado a uma parcela da produção de Monteiro Lobato. Justifica-

se o intento pelo fato de a literatura figurar como via qualificada para a realização de um 

trabalho pedagógico sólido de sensibilização para o resgate dessa memória cultural, 

desconstruindo o estereótipo que restringe os negros à escravidão e fecha os olhos às suas 

inumeráveis contribuições culturais. 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 uma análise que redundará em indicações de obras cujo teor seja positivo e corrobore 

para o trabalho de ressignificação cultural do legado afrodescendente no Brasil. 

Palavras-chave: Cultura afrodescendente. Literatura infantil. Ressignificação cultural. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Desde que chegou ao Brasil, o negro teve sua identidade, origem e traços culturais 

mitigados por atos de violência inomináveis. Mesmo com toda a relevância de sua presença e 

consequente contribuição para a formação do povo brasileiro, os negros foram, ao longo dos 

séculos, sistematicamente marginalizados nos documentos oficiais, os quais, muitas vezes, 

esposam discursos reducionistas que se limitam a acentuar a escravidão, traço sempre bem 

ressaltado. Tendo em vista a escassez temática em torno da linha de pesquisa “cultura africana na 

literatura infantojuvenil”, torna-se imperioso realizar uma verificação crítica acerca das narrativas 

que apresentam traços de personagens afrodescendentes exaradas neste segmento literário. 

Cumpre gizar que a figura do negro só foi inserida no contexto da literatura brasileira por 

volta do século XVII, e se reformulou com o passar do tempo até chegar à visão estereotipada 

que se evidenciou no século XIX e que permanece até os dias atuais. (PROENÇA FILHO, 2004). 

mailto:cherlane_ss@hotmail.com
mailto:geisla.camila96@outlook.com
mailto:viniciuscapreti@yahoo.com.br
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Um breve levantamento é suficiente para verificar características peculiares atribuídas aos 

personagens negros ilustrados nas obras literárias destinadas ao público infantil. Muitos autores, 

ao retratarem a figura do negro, deixam de lado seus traços físicos e, de certo modo, culturais. 

Sobre isso, Gouvêa (2005, p.79) problematiza: 

 

Os negros aparecem como personagens estereotipados, descritos a partir de referências culturais 

marcadamente etnocêntricas que, se buscam construir uma imagem de integração, o fazem a partir 

do embranquecimento de tais personagens. Na verdade, mais que embranquecer os personagens, 

a literatura infantil do período dirige-se e produz um leitor modelo identificado com os 

personagens e as referências culturais brancas, marcando, portanto, um embranquecimento do 

leitor. 

 

Assim, esta pesquisa justifica-se pelo fato de a literatura figurar como via qualificada para 

a realização de um trabalho pedagógico sólido de sensibilização com vistas ao resgate dessa 

memória cultural, desconstruindo o estereótipo que restringe os negros à escravidão e fecha os 

olhos às suas inumeráveis contribuições culturais. De acordo com Coelho (2009, p.9), “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”. Sendo assim, o emprego consciente desta via pode 

se qualificar como caminho oportuno e eficaz para a aproximação entre mundos distintos que 

precisam ser pensados. 

Destarte, o presente trabalho almeja propor aos docentes, por meio do tratamento literário, 

a valorização cultural de um povo que teve suas histórias silenciadas, contemplando-se, para 

tanto, corpus literário delimitado a uma parcela das obras de Monteiro Lobato, mais 

especificamente “Reinações de Narizinho”, “As histórias de Tia Nastácia” e “Caçadas de 

Pedrinho”. 

 

ANÁLISE DE FRAGMENTOS LITERÁRIOS LOBATIANOS 

 

Monteiro Lobato é um dos mais renomados escritores da literatura brasileira e suas obras 

mais conhecidas são destinadas ao público infantojuvenil. Contudo, conquanto tal 

reconhecimento seja inabalável, nas últimas décadas surgiram muitas críticas em torno do autor 

e de algumas obras que foram polemizadas devido ao seu teor, considerado por alguns, racista. 

Reinações de Narizinho, As histórias de Tia Nastácia e Caçadas de Pedrinho são apontadas 

pelos críticos como as obras em que o racismo é mais evidente. Em alguns episódios de variadas 

histórias, a figura da Tia Nastácia é apresentada com certa inferioridade em relação aos outros 

personagens. Sobre isso Lajolo (1998, p.1) ressalta: 

 

Tia Nastácia, negra de estimação que carregou Lúcia bem pequena, ganha as primeiras atenções: 

ela desfruta da afetividade da matriarcal família branca para a qual trabalha e, ao mesmo tempo, 

apesar de suas breves, mas muito significativas incursões pela sala e varanda, encontra no espaço 

da cozinha emblema de seu confinamento e de sua desqualificação social. 

 

Apesar da afetividade aparente encontrada na relação da Tia Nastácia com as crianças, em 

várias ocasiões os maus tratos são evidenciados por meio de tratamentos ofensivos, sobretudo no 

âmbito da linguagem, como se constata, por exemplo, nas expressões “negra beiçuda”, “macaca 

de carvão”, “pobre negra”, entre outros pejorativos reducionistas e preconceituosos. 

Em As histórias de Tia Nastácia, a protagonista é retratada como detentora do saber popular 

e, em consequência, como representante de uma cultura não civilizada. Tanto que Emília, “a 

boneca de pano”, ao ponderar acerca das histórias, o faz da seguinte maneira: 



 

 

P
ág

in
a1

1
1

6
 

 

Pois cá comigo - disse Emília- só aturo estas histórias como estudos da ignorância e burrice do 

povo. Prazer não sinto nenhum. Não são engraçadas, não têm humorismo. Parecem-me muito 

grosseiras e até bárbaras - coisa mesmo de negra beiçuda, como Tia Nastácia. Não gosto, não 

gosto, e não gosto! 

Bem se vê que é preta e beiçuda! Não tem a menor filosofia, esta diaba. Sina é o seu nariz, sabe? 

Todos os viventes têm o mesmo direito à vida, e para mim matar um carneirinho é crime ainda 

maior do que matar um homem. Facínora! 

Emília, Emília! - ralhou Dona Benta. (LOBATO, 1957, p.132– grifo nosso). 

 

Nessa fala é possível identificar a maneira com que as histórias de Tia Nastácia são vistas, 

ou seja, como “coisas de gente burra”, demonstrando mais uma vez como a cultura negra é 

marcada pela inferioridade, como se tudo o que é proveniente dela fosse irrelevante ou tivesse 

menor valor. Acerca disso, Gouvêa (2005, p.85) assim pondera: “Ante a reação das crianças 

diante de suas histórias, Tia Nastácia perdeu o posto de contadora, reassumindo seu lugar de 

cozinheira, sendo substituída por Dona Benta, que com auxílio dos livros, “sabe contar histórias 

de verdade”“. 

Outro traço racista muito presente nas obras de Monteiro Lobato é a ridicularização das 

características físicas dos personagens negros, que inclusive são comparados a animais. Gouveia 

(2005), em uma análise pertinente, continua problematizando a questão ao indicar Tia Nastácia 

sendo chamada diversas vezes de beiçuda e, posteriormente, demonstrando um diálogo entre 

Emília e Pedrinho em que definem “beiço” como sendo algo de animal e não de pessoas. 

Apenas como mais um exemplo, em um excerto de Reinações de Narizinho, os personagens 

vão apresentar um espetáculo circense e Tia Nastácia, envergonhada por sua cor, receia 

apresentar-se ao público, quando Narizinho intervém: 

Que não seja boba e venha - disse Narizinho. - Eu dou uma explicação ao respeitável público. 

 

Afinal as duas velhas apareceram – Dona Benta no vestido gorgorão, e Nastácia num que dona 

Benta lhe havia emprestado. Narizinho achou conveniente fazer a apresentação de ambas por haver 

ali muita gente que as desconhecia. Trepou a uma cadeira e disse: 

 

Respeitável público, tenho a honra de apresentar vovó, Dona Benta de Oliveira, sobrinha do 

famoso Cônego Agapito Encerrabodes de Oliveira, que já morreu. Também apresento a Princesa 

Anástacia. Não reparem ser preta. É preta só por fora, e não de nascença. Foi uma fada que 

um dia a pretejou, condenando-a a ficar assim até que encontre um certo anel na barriga de 

um certo peixe. Então o encanto se quebrará e ela virará uma linda princesa loura. 

LOBATO, 2007, p.75 – grifo nosso). 

 

De toda a análise realizada até aqui, este trecho certamente é o mais impactante. A começar 

pelo fato de Nastácia sentir vergonha de se expor por conta de sua cor, como se o fato de ser como 

era fosse algo hediondo. Apresenta, portanto, um complexo de inferioridade sedimentado. 

Paralelamente, nota-se como Dona Benta é apresentada com infinita superioridade em 

relação à Nastácia, tanto que lhe é atribuído o título de nobreza, ao passo que Nastácia é 

apresentada como uma princesa enfeitiçada, o que remete aos contos de fada, histórias nas quais 

as princesas são punidas com feitiços, ou por se deixarem levar por alguma espécie de 

desobediência ou por algum erro de seus antepassados. 

A presença da fada como propulsora da suposta maldição reafirma a dimensão da magia, 

que torna a pigmentação da pele “anormal”, como se fosse necessário utilizar o encantamento 

para justificar este fato. E como toda maldição, existe um antídoto que supostamente libertaria 

Tia Nastácia do “terrível mal” e a transformaria em uma linda princesa loura, padrão de beleza 

estipulado pela sociedade da época. 
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Não é difícil perceber que quando a criança negra é colocada em contato com esses tipos 

de narrativas sem uma intervenção qualificada do professor, e estando desprovida da bagagem 

literária necessária à reflexão crítica, ela pode fazer associações subjetivas e identificar-se 

facilmente com as personagens em decorrência da presença dos elementos mágicos, sendo, desta 

forma, convencida de que ser negro é algo ruim e constitui um obstáculo para seu processo de 

aceitação. 

Em face de todo o preconceito encontrado nessas e outras obras, tornam-se oportunas 

discussões sobre o lugar que tais narrativas ocupam no cenário da cultura infantil. A polêmica 

que envolveu essas discussões apontou o fato de essas histórias serem prejudiciais às crianças por 

tratarem de tudo isso com muita normalidade. 

Defensores de Lobato, frequentemente, reclamam a contextualização histórica, 

argumentando que o autor viveu em uma época em que esse tipo de visão acerca do negro era 

normal. Contudo, segundo Debus (2011), Monteiro Lobato era considerado um homem à frente 

de seu tempo, no entanto, no que se referia às discussões raciais não, comungava com uma visão 

escravagista e manteve-se adepto ao movimento eugenista, que visava melhorar a raça humana, 

excluindo pessoas com características indesejáveis. 

Fato é que conquanto Lobato, de fato, fosse um homem à frente de seu tempo em muitos 

aspectos, e ainda tenha contribuído singularmente para fomentar a literatura em nosso país, não 

pode ser, ingenuamente, entronizado como se fosse uma pessoa insuscetível a equívocos, 

protegida a todo custo por integrantes de um “fã clube”. 

Entretanto, a despeito desse deslize e sopesando fatores positivos e negativos, parece-nos 

desmedida a proposta de alguns críticos que defendem a retirada das obras lobatianas das escolas. 

Na verdade, essa atitude radical só contribuiria para reforçar o racismo velado que permeia nossa 

sociedade, visto que impediria discussões profícuas e importantes sobre questões raciais em nosso 

país. 

 

A LITERATURA INFANTOJUVENIL E A VALORIZAÇÃO DA CULTURA 

AFRODESCENDENTE 

 

As obras de Monteiro Lobato podem e devem ser trabalhadas no âmbito escolar, porém, 

desde que de forma consciente. Para tanto, é necessário que professor e aluno desenvolvam uma 

consciência histórica e literária que lhes permita transitar por essas narrativas com criticidade. Se 

o aluno for incentivado a conhecer e a valorizar as culturas, certamente não ficará preso à imagem 

do negro trazida por Lobato. Deve- se, então, explorar essas obras, uma vez que: 

 

[...] considerando a amplitude que tem tomado à temática da identidade étnico-racial trabalhada 

em sala de aula, é importante que essa perspectiva desperte reflexões que tenham como objetivo 

“provocar” a população brasileira através de vários exemplos, como: depoimentos relatando atos 

e ações discriminatórias em relação às práticas raciais contra mulher negra, poemas reflexivos, e 

grupos racistas que defendem a questão do branqueamento. (FRANÇA; LIMA, 2012, p.10). 

 

Muito mais que trazer dados históricos, o professor precisa utilizar-se da literatura como 

via de sensibilização para alcançar um grau mais apurado de consciência. Ainda de acordo com 

as autoras (2012), é pertinente destacar que a literatura figura como pungente aliada da construção 

da identidade cultural, tanto no plano individual quanto no coletivo, assim, em vez de silenciar 

essas histórias retirando- as do ambiente escolar, cabe ao professor repertoriar seus alunos para a 

realização de uma leitura mais reflexiva e problematizadora. 
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A proposta, então, é propiciar o resgate cultural das raízes afrodescendentes por meio da 

literatura infantojuvenil, explorando narrativas que trabalhem essas questões de forma lúdica, não 

didatizada, e que reafirmem as heranças culturais e enalteçam a figura do negro, tão 

“embranquecida” até aqui. Nesse âmbito, são oportunos alguns exemplos. Em 1996, Ana Maria 

Machado redigiu o livro “Menina bonita do laço de fita”, cuja protagonista é uma menina negra 

que tem sua beleza tanto evidenciada pelas falas de um coelho branco, quanto exibida nas 

ilustrações da obra, que teve a sensibilidade para preservar os traços estéticos específicos de sua 

etnia. 

A narrativa conta a história de uma menina linda que atraiu atenção de um coelho branco 

que almejava ter uma filha tão pretinha e linda como ela. Sendo assim, sempre lhe fazia a mesma 

pergunta: “- Menina bonita do laço de fita, qual o seu segredo para ser tão pretinha? E a menina, 

não sabendo o que responder, sempre inventava uma história diferente”. 

Ao descrever os traços da menina, a autora se utiliza de poesia, comparando os olhos da 

personagem com “duas azeitonas pretas, daquelas bem brilhantes”, os cabelos bem negros e 

enroladinhos com “fiapos da noite”, a pele escura e lustrosa como o “pelo de pantera-negra 

quando pula na chuva”, dentre outras comparações. Inegável que assim fazendo a beleza da 

mulher negra foi exaltada, sem falar na fidelidade das ilustrações que, na obra, fazem jus à poesia 

e reafirmam a resistência deste povo. 

Após muitas tentativas malsucedidas, o coelho pergunta uma última vez, até que a mãe da 

menina intervém respondendo: - “Artes de uma vó preta que ela tinha”. O coelho então descobre 

que a cor de sua pele provém de seus antepassados e que para ter uma filha pretinha, teria de se 

casar com uma coelha preta, e assim sucedeu-se. 

A partir da fala da mãe, nota-se a importância desta herança genética e cultural, e, mais do 

que isso, fica evidenciado o orgulho de suas raízes. Há, por conseguinte, à luz de uma sociedade 

racista e preconceituosa, uma inversão de papéis quando o coelho, que é branco, resolve tornar-

se preto. Deste modo, quebram-se os paradigmas do ideal de “embranquecimento” imposto pela 

sociedade. 

Outra história que também tem como protagonista uma personagem negra é “O amigo do 

rei”, de Ruth Rocha, mas neste caso a autora trata de especificidades diferentes, isto é, do 

cotidiano de uma criança negra durante o período da escravatura. 

A narrativa inicia-se da seguinte forma: “Era uma vez um menino. Mais ou menos do seu 

tamanho. De nome Matias.” Assim, percebemos que a intencionalidade da autora é dirigir-se 

diretamente à criança, mostrando a preocupação em agradar única e exclusivamente o leitor 

infantil. O expediente linguístico e literário adotado persegue a empatia do leitor já nas linhas 

inaugurais. 

Após definir o período em que ocorrem os fatos, a narrativa dedica-se a mostrar a amizade 

que surge de forma natural entre Matias, nascido em uma senzala, e Ioiô, nascido na casa da 

fazenda, e, portanto, seu patrão. Apesar dos laços afetivos, sempre que havia algum conflito, 

Matias era reputado como o errado, mas não perdia a esperança, repetindo o refrão: - “Sabe, Ioiô? 

Eu não vou ser escravo sempre, não. Um dia vou ser rei...” 

Nesse contexto, percebe-se o desejo de ser liberto unido à esperança de dias melhores, o 

que era totalmente esperado de uma criança que se encontrava nessas condições. E, ao mesmo 

tempo, verificam-se as possibilidades e as impossibilidades de uma relação harmoniosa entre uma 

criança branca e uma criança negra na época. 

Certo dia, Matias e Ioiô aprontaram uma travessura, e desta vez ambos foram punidos; não 

só Matias, como de costume. Ao contrário de Matias, que já estava acostumado a apanhar, Ioiô 

ficou sentido e planejou uma fuga junto ao seu amigo. 
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Matias, por conhecer a mata, guiou seu amigo durante todo o percurso. Comeram e 

dormiram juntos até que encontraram guerreiros pintados, enfeitados e armados. Ioiô se assustou, 

mas depois percebeu que os homens estavam saudando o rei, que era Matias. 

Em seguida, foram carregados a uma aldeia diferente, onde habitavam escravos fugitivos, 

um quilombo. Matias foi saudado por toda a aldeia, então viu que o grande dia chegara, ele 

finalmente se tornou um rei, e Ioiô era o amigo do rei. Neste momento, mais uma vez, tal qual na 

obra de Ana Maria Machado, os papéis se invertem. 

E os dias foram felizes, até que Ioiô sentiu saudade de casa e resolveu voltar. Então, cada 

um seguiu seu caminho com a promessa de que um dia se encontrariam, quando o povo de Matias 

não fosse mais escravo. E assim, todos lutaram para que isso se consolidasse: brancos, mulatos e 

negros. 

Essa história, além de ser um exemplo nítido de resistência por parte do povo negro, 

promove a solidariedade de ambas as partes, mostrando que essa luta não é de um ou de outro, 

mas de todos. É um imperativo social. 

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 racismo e preconceito e 

identificá-las com equilíbrio. Dessa maneira, mesmo em histórias tão bem escritas como as de 

Monteiro Lobato, 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 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. 

 

E poucas atitudes são tão desumanas quanto o preconceito racial e o silencia forçado e 

velado de uma cultura. 

 

CONCLUSÃO 

 

A literatura infantojuvenil em que a figura do negro está presente viabiliza discussões em 

torno dessa temática tão escassa 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 étnico-racial, visando à valorização da cultura 

afrodescendente e propiciando o resgate de histórias silenciadas em uma perspectiva de 

ressignificação cultural. 
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Para tanto, deve-se fomentar a consciência crítica em prol da preservação dos traços 

culturais e orientar um olhar mais sensível para as inúmeras contribuições deste povo que, em 

alguns aspectos, continua marginalizado e ridicularizado no que se refere à sua representação na 

literatura infantojuvenil. Com efeito, a literatura tem o poder de construir e descontruir 

estereótipos raciais e culturais, portanto cabe a nós, docentes, torná-la uma aliada nesse processo 

de reafirmação identitária. 
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LITERATURA INFANTO-JUVENIL NA PERSPECTIVA ACADÊMICA: 

INVESTIGAÇÃO SOBRE A TEMÁTICA ÉTNICO-RACIAL 

 
Cintia Raquel Moreira Ribeiro (UFPR) 

cintia.ribbeiro@gmail.com 

 

Resumo: Este trabalho é parte do projeto em andamento intitulado: Educação e Relações 

Étnico-Raciais: O Estado da Arte”, desenvolvido pela Universidade Federal do Paraná e a 

Universidade Federal do Maranhão, por meio de seus Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros 

e pela Universidade Federal de Minas Gerais, por meio do Programa Ações Afirmativas. O 

objetivo do referido projeto é “sistematizar e analisar a produção acadêmica sobre 

educação e relações étnico-raciais entre 2003 e 2015 por meio da análise dos artigos, sobre 

esta temática.” A parte relacionada ao presente trabalho é a investigação de artigos 

acadêmicos publicados em revistas da área da Educação e que abordam a temática da 

literatura infanto-juvenil e diversidade étnico-racial. Para tanto, a busca inicialmente 

categorizou todos os artigos que abordavam a temática do livro e a diversidade étnico-

racial. Nessa etapa foi possível identificar um total de trinta e oito artigos selecionados, 

sendo apenas dez destinados a Literatura infanto- juvenil. O objetivo desse estudo foi 

elaborar um mapeamento da qualidade dos artigos sobre literatura infanto-juvenil a partir 

de alguns referencias como: a recorrência do tema no campo da Educação, o grau de 

aprofundamento das análises, a qualidade dos livros literários investigados nos artigos, 

dentre outros. Percebe-se que as produções publicadas sobre tal temática são pequenas, 

além da recorrência de autoria que se faz presente em três dos cinco artigos; a maioria dos 

artigos volta-se para análise de livros (poucos fizeram investigação com sujeitos da qual se 

adequam os livros). Constata-se a necessidade dos estudos sobre literatura e relações étnico-

raciais nos espaços acadêmicos, tendo em vista a compreensão do livro literário como um 

recurso para a formação identitária do público leitor. 

Palavras-chave: Artigos acadêmicos. Literatura infanto-juvenil. “Estado da Arte”. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho é parte do projeto “Educação e Relações étnico-raciais: O Estado da Arte”, 

que tem como objetivo “sistematizar e analisar a produção acadêmica sobre educação e relações 

étnico-raciais entre 2003 e 2015 por meio da análise dos artigos sobre esta temática”. 

O projeto foi processado em etapas: a primeira foi fazer um levantamento dos artigos sobre 

educação referentes à temática étnico-racial; em seguida esses artigos foram separados por 

categorias, que incluíam a classificação Qualis10 
nas seguintes temáticas: Currículo, Formação de 

professores, Ações Afirmativas, Livro didático e Literatura, dentre outros. Um dos temas 

trabalhados foi Livro didático e Literatura. 

Foram constatados um total de trinta e oito artigos, sendo que vinte e sete são referentes a 

literatura, porém desses vinte e sete apenas dez são destinados à literatura infanto-juvenil. Para 

escolha dos artigos foram estipuladas categorias como a recorrência de autoria; a análise de livros, 

a qualificação da revista e se dentre as pesquisas, havia sujeito ou não, nesse caso, crianças para 

                                                 
10 Sistema de classificação da produção científica dos programas de pós-graduação no que se refere ao aos 

artigos publicados em periódicos científicos. Disponível em: 

http://www.capes.gov.br/avaliacao/instrumentos-de-apoio/classificacao-da-producao-intelectual. Acesso 

em: 17/08/2016. 

mailto:cintia.ribbeiro@gmail.com
mailto:cintia.ribbeiro@gmail.com
http://www.capes.gov.br/avaliacao/instrumentos-de-apoio/classificacao-da-producao-intelectual
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averiguação da recepção de tais obras. Das publicações analisadas neste estudo, a maioria são de 

autoria do sexo feminino e as publicações ocorreram apenas entre os anos de 2009, 2010, 2012 e 

2013. 

Este texto está divido em duas partes: na primeira trata-se de um breve levantamento 

retratando a história da literatura infanto-juvenil e seu desenvolvimento ao longo dos séculos, e 

como as relações étnicos-raciais passaram a ser introduzidas nas discussões dessa temática. Já na 

segunda parte, como o trabalho trata-se de análise de artigos acadêmicos sobre a literatura infanto-

juvenil com recorte étnico-racial, serão apresentados os artigos selecionados que tratam dessa 

temática junto com sua respectiva análise,  abordando os dados e os resultados apontados. Por 

fim, é apresentada uma análise sobre a estrutura e os principais resultados desta amosta. 

 

OS CAMINHOS DA LITERATURA INFANTIL E AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 

 

A literatura infantil surge em meados do século XVIII, com fins didáticos e, segundo 

Débora Araujo (2010), responsável por impor regras morais e de convívio, uma literatura para 

crianças com um olhar adulto impondo valores e normas para o estabelecimento de um modelo 

hegemônico de sociedade. 

Com inspiração no modelo de produção europeu, a literatura infanto-juvenil no Brasil teve 

início com traduções de grandes nomes e suas épocas, como Charles Perrault, irmãos Grimm, 

Jean de La Fontaine, Esopo, Andersen, dentre outros. Inicialmente as obras diziam respeito a um 

único grupo de crianças – meninos, burgueses e brancos. E somente na década de 1920 essa 

literatura ganha uma nova configuração, com as obras de Monteiro Lobato. 

Na década de 1950, Dante Moreira Leite foi um dos pioneiros a pesquisar sobre as relações 

étnico-raciais nos livros didáticos, abrindo caminhos para reflexões também sobre a literatura. E 

de forma geral as pesquisas subsequentes foram apontando que personagens negros estão em 

posições de subalternidade, sendo invisibilizados nas tramas, estereotipados e apenas um pequeno 

número é valorizado (SILVA, 2012). 

A visão estereotipada de modo negativo – que é quase sempre imposta, e são generalizações 

que pessoas fazem referentes a características de um determinado grupo social ou indivíduos, 

referindo-se a algo externo como por exemplo cabelo, olhos, pele, situação financeira – recorrente 

nos livros para o público infantil ainda se faz muito presente. 

As pesquisas realizadas sobre esta temática tendo ênfase nas relações étnico-raciais, ou 

seja, visibilizando assim os personagens negros e suas culturas, ainda são em proporção reduzida 

no campo da educação, principalmente quando articulada à representação na literatura infanto-

juvenil. E mesmo quando não tematiza as relações étnico-raciais, os estudos sobre literatura para 

crianças foram historicamente considerados, até mesmo no meio acadêmico, inferiores, conforme 

argumentam Marisa Lajolo e Regina Zilberman (1984, p.11): 

 

As relações da literatura infantil com a não-infantil são tão marcadas, quanto sutis. Se se pensar a 

legitimação de ambas através dos canais convencionais da crítica, da universidade e da academia, 

salta aos olhos a marginalidade da infantil. Como se a menoridade de seu público a contagiasse, a 

literatura infantil costuma ser encarada como produção cultural inferior. 

 

Existe ainda outro aspecto que parece ser um dos grandes problemas da literatura infanto-

juvenil: a dificuldade em distinguir o que é para crianças pequenas daquela destinada a outras 

faixas etárias, não havendo, pois, uma “especificidade”, tornando difícil até mesmo encontrar 

produções literárias para crianças de 0 a 3 anos de idade. Esse problema foi brevemente abordado 
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em uma pesquisa de Araujo e Silva (2012) ao constatarem que, segundo o Ministério da Educação 

(MEC) e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), órgãos responsáveis por 

elaborarem editais e executarem a aquisição de obras literárias infanto-juvenis para escolas 

públicas brasileiras por meio do Programa Nacional de Biblioteca da Escola (PNBE), os critérios 

de classificação e diferenciação de obras literárias infantis das infanto-juvenis são estabelecidos 

por uma equipe pedagógica formada pelo MEC e instituições de ensino superior. Ou seja, não se 

tem critérios técnicos ou objetivos a ponto de estabelecer uma diferenciação das obras literárias, 

somente os critérios de avaliação estabelecidos pelos editais do PNBE. 

A seguir serão apresentados os artigos acadêmicos que foram selecionados e analisados a 

partir de sua temática, levando em consideração a literatura infanto-juvenil e as relações étnico-

raciais. 

 

PESQUISAS, LITERATURA E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 

 
Inicialmente os procedimentos da pesquisa, após a coleta aqui descrita anteriormente, 

foram no sentido de separar os artigos em blocos, segundo sua temática: livro didático, literatura 

“adulta” e literatura infanto-juvenil. 

Para esta análise, os artigos de literatura infanto-juvenil foram os selecionados, a partir de 

alguns referenciais como: a recorrência do tema no campo da Educação, o grau de 

aprofundamento das análises, a qualidade dos livros literários investigados nos artigos, se houve 

sujeito ou não, quais referenciais teóricos utilizados. 

Os artigos selecionados e que tratam dessa temática foram organizados a partir do seu 

Qualis. São eles: 

 

QUADRO 1: Artigos analisados Fonte: Organização da autora 

 

QUALIS TÍTULO AUTOR/A REVISTA ANO 

 

 

A2 

Meninos e meninas negras na literatura 

infantil brasileira: (des)velando 

preconceitos 

 

Eliana Santana Dias Debus 

 

Perspectiva 

 

2010 

 

A2 

A escravização africana na literatura 

infanto-juvenil: lendo dois títulos 

 

Eliana Santana Dias Debus 

 

Currículo Sem 

Fronteiras 

 

2012 

 

A2 

PNBE 2010: personagens negros como 

protagonistas 

 

Dagoberto Buim Arena; 

Naiane Rufino Lopes 

 

Educação & 

Realidade 

 

2013 

 

 

B1 

Ideologia e racismo: análise de discursos 

sobre a recepção de leituras de obras 

infanto-juvenis 

 

Débora Cristina de Araujo 

 

ABPN 

 

 

2012 

 

 

B2 

A linguagem literária e a pluralidade 

cultural: contribuições para reflexão 

étnico-racial na escola 

 

Eliana Santana Dias Debus; 

Margarida Cristina Vasques 

Conjectura  

2009 

 

B4 

E quem disse que chapeuzinho vermelho 

não pode ser negra? 

 

Paulo Tássio Borges 

África e 

Africanidades 

 

2010 
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Seguindo a ordem do quadro, será apresentada a temática principal de cada artigo, levando 

em consideração os referenciais para a seleção dos mesmos. No primeiro artigo, Debus (2010) 

propõe uma reflexão sobre a leitura de livros de literatura infantil e sua recepção, atentando para 

como os mesmos tematizam as questões étnico-raciais a partir da caracterização dos 

personagens, nesse caso 

meninos e meninas. O trabalho foi realizado a partir da análise de cinco títulos11. Em sua 

investigação, a autora chama a atenção para o fato de os personagens das obras se encontrarem 

em espaços contemporâneos e aponta, por outro lado, os “erros” dos títulos que, mesmo bem 

intencionados, apresentam um viés preconceituoso. 

Os livros analisados trazem em sua leitura um conflito étnico-racial, entra em cena o 

enfrentamento das personagens crianças diante da condição negra em uma sociedade que, 

historicamente, privilegiou a condição branca. Os aspectos de construção física das personagens, 

como os cabelos, estão presentes em quatro das cinco narrativas; a mediação do adulto é um fator 

determinante para o desenlace, sendo que em todas as narrativas esse adulto é representado pela 

figura feminina. 

O segundo texto, também de Debus (2012), tratou de mapear os títulos que tematizavam a 

escravização africana. Foram selecionados dois livros: “A caixa dos segredos”, de Rogério 

Andrade Barbosa, e “Meu Tataravô era Africano”, de Georgina Martins. Para a autora, enquanto 

o primeiro título ultrapassa a esfera da escravização, o segundo prioriza esse momento. “A caixa 

dos segredos” apresenta várias estratégias narrativas que aproximam dados da realidade no plano 

ficcional, sem haver uma quebra entre os discursos. Já em “Meu tataravô era africano”, as 

informações verídicas são entrelaçadas por um discurso de subserviência do negro. 

O terceiro texto aqui elencado, de Arena e Lopes (2013), teve o intuito de mapear a 

presença e a ausência de personagens negros protagonistas a partir dos títulos de literatura infantil 

distribuídos pelo PNBE no ano de 2010, em uma escola municipal de São Paulo. A pesquisa 

demandou cerca de oito meses, sendo doze sessões de observação, de maio a agosto de 2012. Dos 

cem livros inicialmente encontrados, apenas oito apresentavam personagens negros como 

protagonistas12. Também foram realizadas entrevistas com os alunos do 1º e 5º ano do ensino 

fundamental por meio de grupos focais em que as duas turmas foram divididas em grupos de no 

máximo seis pessoas e foram apresentados os livros, o que gerou discussões e questionamentos 

por parte das crianças. 

Nesse artigo foi apresentada a complexidade da construção da identidade étnico-racial das 

crianças negras. Muitas crianças não se identificaram como negras e sim como morenas, como 

observado nas entrevistas. De acordo com Arena e Lopes (2013), o trabalho com as obras literárias 

serviram como referência para a construção da identidade negra no espaço escolar, com o intuito 

de romper com estereótipos que associam os negros à sujeira, à miséria e às ações infratoras. Sem 

representações positivas a criança passa pela negação da sua etnia. 

Já o estudo de Araujo (2012) propôs uma interpretação da ideologia racista envolta nos 

discursos de professoras e crianças a respeito de obras literárias infanto-juvenis. Foi realizado um 

estudo de campo em três turmas de 4ª séries de uma escola municipal, que constituiu em 

presenciar, gravar e transcrever oito aulas de leituras. Os resultados apontados pela a autora 

                                                 
11 São eles: “Menina Bonita do Laço de Fita”, de Ana Maria Machado; “Conceição Vila Rica”, de Joaquim 

Borges; “Rufina”, de Marciano Vasques; “Minha família é colorida”, de Georgina Martins; “Minhas 

contas”, de Luiz Antonio. 
12 Os oito livros foram: “Contos ao redor da fogueira”; “Azur & Asmar”; “História de Ananse”; “Nina 

África”; “Valentina”; “Betina”; “O Casamento da Princesa”; “A Caixa de Lápis de Cor”. A partir dos grupos 

focais foram apresentados os livros, que gerou discussões e questionamentos por parte das crianças. 
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indicaram que a hierarquização brancos/as e negros/as se fez vigente nos discursos das crianças e 

professora, muito sob influência da reiteração de uma literatura canônica, dificultando sobretudo 

às crianças o reconhecimento e valorização da diversidade humana. 

No artigo apresentado por Debus e Vasques (2009), a meta foi dar visibilidade as leituras 

literárias destinadas ao público infantil e juvenil que enfatizassem o tema étnico-racial ou ainda 

títulos que incluíssem a real participação de personagens negras, costumes afro-brasileiros e 

informações culturais produtoras de identificação. Foram cinco títulos13 
analisados que, de modo 

geral, produziram como resultado a compreensão de que “um dos caminhos para o entendimento 

e a consciência acerca da pluralidade cultural está também na apropriação da leitura literária 

produtora de identidade e inclusão social” (DEBUS; VASQUES, 2009, p. 133). 

O último artigo analisado teve como objetivo, segundo Borges (2010), problematizar o 

preconceito racial presente nos contos infantis e provocar a desconstrução do mesmo. O trabalho 

foi realizado na “ONG Asas da Esperança e Liberdade (ASELIAS)”, localizada no extremo sul 

da Bahia. Por meio do clássico infantil “Chapeuzinho Vermelho”, o autor trabalhou com as 

crianças a dramatização da trama, trazendo para o contexto delas a protagonista Chapeuzinho 

como personagem negra. 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS PESQUISAS 

 

Os artigos dessa amostra apresentam, em sua maioria, análise de livros. Mas dois deles 

trazem em sua abordagem o contato direto com crianças e professoras de escolas, mostrando a 

importância não só da análise da obra literária, mas também da recepção dessas obras em escolas 

por alunos e professores. Por outro lado, ao serem apenas dois estudos, verifica-se que há pouca 

investigação relacionada à recepção e adequação dessas obras literárias e de como tais obras são 

apresentadas nos espaços escolares. 

Os artigos, também em sua maioria, são bem estruturados, e tratam de temas sobre as 

relações étnico-raciais que dificilmente são inseridos no espaço escolar, principalmente se o meio 

for a literatura infanto-juvenil. No entanto, foi recorrente a ausência de definição de conceitos 

relevantes como diversidade étnico-racial, pluralidade, identidade, dentre outros. Além disso, a 

maioria dos resumos não apresentou uma estrutura básica (objetivos, metodologia, resultados) 

para compreensão do conteúdo do texto. 

Os textos destacaram, em sua maioria, que a ilustração é um processo importante da 

literatura, que necessita estar em sintonia com todo o contexto da obra, sendo um elemento 

relevante no debate sobre estereótipos racistas. 

A partir de alguns resultados apresentados nos artigos foi possível perceber que assim como 

em alguns livros, as crianças também se identificam como “morenas”, além dos preconceitos que 

são latentes em nossa sociedade, que agridem o negro não só individualmente, mas também 

institucionalmente, inviabilizando a difusão de um espaço literário infanto-juvenil mais aberto às 

relações étnicos-raciais e, obviamente, com personagens negros cada vez mais inseridos em livros 

como protagonistas. 

 

  

                                                 
13 “O Menino Colorido”, de Georgina Martins; “O Continente Africano”, de Rogério Andrade Barbosa; 

“Saberes Africanos”, de Carolina Cunha. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A população negra teve a cor da sua pele associada a representações negativas, o que com 

o tempo se tornou natural em nossa sociedade: os estereótipos, a cultura desvalorizada e a 

identidade sendo negada todo tempo. 

A literatura infanto-juvenil aqui retratada faz parte de um processo importante de 

construção identitária. Nesse sentido, a representatividade de personagens negros em obras 

literárias tem um papel fundamental, principalmente se tratando de superar estereótipos negativos 

que são atribuídos à população negra e inserir no contexto das crianças, público alvo dessa 

literatura, as contribuições, a cultura e a história da África. 

Sobre o PNBE em específico alguns artigos apontaram que não bastam as recomendações 

dos responsáveis pelo PNBE a seus avaliadores para mapear referenciais preconceituosos se tais 

recomendações não forem tomadas como tendências por escritores e editoras. 

Constata-se a necessidade dos estudos sobre as relações étnico-raciais em literatura infanto-

juvenil não somente nos espaços escolares, mas também nos espaços acadêmicos, tendo em vista 

a compreensão do livro literário como um recurso para a formação identitária do público leitor. 
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SANTOS À LUZ DA LEITURA- 2016 MEU MUNDO É MAIOR QUE O 

MEU QUINTAL 

 
Claudia Maria R. Alonso  

Marisa Carvalho P. Freitas  

Rita de Cássia N. Q. Mendes 

Valéria Vegas (SEDUC – Santos) 

claudiaalonso@santos.sp.gov.br 

 

Resumo: Conhecer a si mesmo e o mundo que nos cerca é o mote para o trabalho em Arte-

Literatura desenvolvido nas escolas do município de Santos, São Paulo. Esse eixo do 

trabalho auxilia o aluno a compreender a realidade em que está inserido, tecendo e 

retecendo seu mundo e as nuances que o compõe. O projeto, lançado no ano passado, tem 

como um de seus objetivos fazer com que a leitura, a escrita e a arte sejam atividades 

permanentes na escola, proporcionando aos nossos alunos desenvolverem habilidades 

importantes e fundamentais ao ser humano. A cada ano será agregado ao projeto um novo 

subtema que permitirá um recorte para a divulgação, a aplicação e a devolutiva do trabalho. 

Em 2015 trabalhamos com “Poéticas do imaginário infantil”, que nos permitiu o resgate 

das brincadeiras infantis por meio de pintores que abarcam o tema. Além do trabalho com 

a memória, no qual os mais velhos apresentaram suas preferências infantis, nossos alunos 

tiveram a oportunidade de vivenciar um gênero que estava em desuso: o cartão – postal. Ao 

longo de três meses, cinco mil alunos trocaram entre si cartões postais, confeccionados nas 

oficinas de Arte e Vivência Pedagógica. Neste ano inserimos “Meu mundo é maior do que 

meu quintal” pensando na cultura, arte e literatura de nossos vizinhos (Argentina, Peru e 

Chile). Partindo de releituras de obras de representantes desses países e do repertório 

desenvolvido em oficinas de Vivência Pedagógica, de Contação de Histórias e de Arte 

(Visual, Cênica, Música e Dança), nossos alunos estão se aprofundando em um 

conhecimento que eles julgam distante: sair do país por meio da imaginação! 

Palavras-chave: Arte. Leitura. Oficinas 

 

INTRODUÇÃO 

 

O projeto tem como um dos seus principais objetivos ampliar a democratização do acesso 

à leitura nas escolas da rede municipal de Santos e contribuir para a formação de leitores 

competentes por meio de ações que atinjam as esferas ALUNO – ESCOLA – MUNICÍPIO. Essa 

proposta visa à valorização e o estímulo à leitura e suas possibilidades de articulação com arte, 

ampliando, assim, as diferentes formas de ler o mundo. O plano desenvolve ações pautadas na 

formação continuada dos profissionais que atuam no ensino regular, nas oficinas do Programa de 

Educação Integral e dos auxiliares de biblioteca, propondo atuações conjuntas, uma vez que a 

interdisciplinaridade faz parte da proposta pedagógica de nossa Rede. 

O processo de alfabetização e de letramento depende da dedicação de nossos alunos e de 

nossos professores, ou melhor, de toda a comunidade escolar, das atividades de leitura e de 

produção de textos, da aproximação e do manuseio de textos técnicos, literários e da ampliação 

do conceito de leitura para todas as formas de expressão, que propiciem atividades de abstração 

inerentes à formulação da linguagem e ao domínio de seus gêneros. 

Vivemos, hoje, um processo cultural em que a disseminação dos recursos audiovisuais 

facilita a comunicação social sem exigir um maior empenho nas práticas de leitura e produção de 

mailto:claudiaalonso@santos.sp.gov.br
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textos. Corremos o risco, com isso, de não habilitarmos nossos estudantes a um domínio mais 

completo da linguagem, multiplicando apenas nosso consolidado analfabetismo funcional. 

Para ampliarmos as possibilidades de formação de nossos estudantes a fim de que 

desenvolvam suas habilidades e competências não somente as linguísticas, mas também na 

produção, reflexão e apreciação da arte,estamos desenvolvendo esse projeto, para que as 

dimensões prazerosas e funcionais do manuseio das múltiplas linguagens sejam incentivadas em 

sua formação escolar e cultural. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

De acordo com o documento elaborado em 2015 pela UNESCO, em resposta à crescente 

demanda da melhoria da qualidade e da relevância da educação em todos os seus Estados – 

membros, pretende empoderar os alunos e torná-los cidadãos globais responsáveis, sendo um dos 

principais objetivos educacionais da ECG para os próximos oito anos (2014-2021). 

“A ECG (Educação para a cidadania global) é um marco paradigmático que sintetiza o 

modo como a educação pode desenvolver conhecimentos, habilidades, valores e atitudes de que 

os alunos precisam para assegurar um mundo mais justo, pacífico, tolerante, inclusivo, seguro e 

sustentável.” 

A partir de um eixo que nos remeta à pesquisa de diferentes culturas, elegemos três países 

da América do Sul que nortearão o trabalho desenvolvido durante o ano, sendo o Chile, Argentina 

e Peru. 

Portanto, em 2016, o projeto pretende contribuir para o diálogo intercultural, por meio da 

educação, ciências, cultura, arte, literatura, comunicação e informação, buscando novos desafios 

éticos e sociais, promovendo a diversidade cultural, a “construção da paz”, e a sustentabilidade 

do planeta. 

Acreditamos que as atividades culturais procuram a salvaguarda do patrimônio cultural, o 

estímulo da criação, da criatividade, da preservação das entidades culturais e tradições orais, 

assim como a promoção dos livros e da leitura. 

Assim sendo, pretendemos que a Proposta Pedagógica da Secretaria da Educação, 

capitaneada por seu Departamento Pedagógico e traduzida nos projetos políticos pedagógicos de 

todas as escolas municipais, estude o tema de forma a garantir que toda a nossa cidade ilumine-

se, seja pela conscientização da importância de trabalharmos em prol de um mundo mais 

sustentável, bem como por propiciarmos, aos nossos alunos, um acesso mais democrático a dois 

bens culturais da humanidade que garantem um efetivo exercício da cidadania: a LEITURA e a 

ARTE– acessada pela rica diversidade tanto da cultura brasileira quanto dos países eleitos. 

Contudo, nenhum esforço seria suficiente se não pudermos ultrapassar os muros escolares. 

Em parceria com outras Secretarias (Cultura, Esporte, Cidadania, Turismo, entre outras), 

pretendemos envolver toda a cidade, ganhando espaços, parceiros e movimentos que nos 

transformem numa cidade, além de EDUCADORA, também LEITORA e, portanto, uma cidade 

LUZ. 
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OBJETIVOS GERAIS 

 

Efetivar o título de Cidade Educadora por meio de ações intersetoriais municipais, nas quais 

participem não só o público da Educação, bem como todos os munícipes; 

Promover ações leitoras pela cidade, ao longo do ano de 2016, de forma a dar visibilidade 

aos trabalhos desenvolvidos nas escolas municipais e tornar ainda mais efetivo o hábito da leitura 

entre os munícipes; 

Discutir a temática proposta, de forma a transcender os muros escolares, democratizando o 

acesso à leitura, à literatura e à arte; 

Fomentar e dinamizar atividades de leitura junto às escolas de rede municipal de Santos; 

Promover o contato sistemático, a convivência e a familiarização dos alunos com objetos, 

práticas e processos típicos da cultura letrada; 

Ampliar o repertório cultural, propiciando o acesso a obras dos países pesquisados, assim 

como a literatura e as artes em geral; 

Quanto à seleção das obras: buscar oferecer um repertório de qualidade, adequado à faixa 

etária dos alunos, prezar pelo cuidado com o projeto gráfico, editorial e estético; 

Valorizar a diversidade cultural; 

Desenvolver o pensamento artístico, a percepção estética, a sensibilidade e a imaginação; 

Exercitar uma observação crítica dos elementos que compõem sua cultura comparando com 

de outros tempos e lugares; 

Relacionar-se de maneira criativa, estabelecendo relações mais amplas com as demais 

disciplinas; 

Apreciar a riqueza e a diversidade da cultura de diferentes povos. 

Equipar estudantes de todas as idades com valores, conhecimento e habilidades que 

incutem o respeito por direitos humanos, justiça social, diversidade cultural, igualdade de gênero 

e sustentabilidade ambiental, além de empoderar os aprendizes para que se tornem cidadãos 

responsáveis. 

 

PÚBLICO-ALVO 

 

Técnicos da Secretaria de Educação; 

Supervisão de Ensino, Equipe Gestora das escolas, professores e demais funcionários 

(administrativo e apoio); 

Alunos da rede municipal de ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA); 

Demais Secretarias do Governo Municipal; 

Munícipes em geral. 

 

 

O projeto acontecerá em três esferas: 

MACRO ESFERA – Cidade de Santos 

MÉDIA ESFERA – Rede Municipal de Ensino 

MICRO ESPFERA – UMEs de Período Integral. 
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DURAÇÃO 

 

De fevereiro a dezembro de 2016, com eventos internos e externos à rede de ensino 

municipal, de acordo com o calendário letivo. 

 

AÇÕES DO PROJETO 

 

Sessão Simultânea de Leitura (7 de abril) – dia dedicado ao fomento da leitura. Os alunos 

escolherão as histórias que gostariam de ouvir. As mesmas serão contadas por todos os envolvidos 

na comunidade escolar (professores, gestores, pais, merendeiras, etc). 

Sessão Simultânea de Leitura de Imagem (15 de setembro) - dia dedicado à leitura em seu 

sentido mais amplo. Os alunos escolherão as histórias imagéticas, obras de arte, curta metragens, 

etc que gostariam de analisar. As 

mesmas serão mediadas por todos os envolvidos na comunidade escolar (professores, 

gestores, pais, merendeiras, etc). 

Produção de livro (1 e 2 semestres) – uma classe do ensino fundamental I e outra do 

fundamental II produzirão um livro de poemas ilustrados com o tema O lugar onde vivo. Haverá 

um momento para autógrafos. 

Vitrine literária – Os trabalhos desenvolvidos pelos alunos ao longo do 1° semestre serão 

expostos em vitrines de livrarias da cidade. 

Exposição de trabalhos – durante a Semana de Educação, os trabalhos dos alunos serão 

expostos em local de visitação dos profissionais da rede municipal. 

Espetáculo teatral – todo o estudo realizado pelos alunos será compilado em um espetáculo 

com aproximadamente 100 crianças em um teatro da cidade, no mês de novembro. 

 

PLANO DE AÇÃO 

 

Formação Mensal de Educadores do Programa Escola Total; 

Formação Bimestral de Auxiliares de Biblioteca; 

Participação semestral nas reuniões de Supervisão (1hora); 

Participação bimestral (1 hora) no Encontro da Coordenação; 

Participação semestral (1hora) no Encontro Pedagógico da SEINF; 

Encontro Mensal com as Equipes Técnicas das UMEs de PI; 

Formação Bimestral com os professores de Arte; 

Formação Bimestral nas RPs das UMEs de PI; 

Participação nas RAPs das UMEs de PI; 

Participação (de 1hora) na Formação do Ler e Escrever e Metas em Foco com foco em 

Arte, Literatura e diversidade cultural dos países pesquisados; 

Apresentações pontuais em equipamentos da cidade (Concha Acústica, Shopping Center, 

Praça Mauá, etc.); 

Exposição na Semana de Educação dos trabalhos produzidos ao longo do 1° semestre; 
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Participação na Semana da Educação nos Cantos de Aprendizagem; 

Apresentação final do projeto em Novembro. 

Elaboração de material para subsidiar as diferentes áreas que estão integradas ao projeto. 

 

AVALIAÇÃO 

 

A Secretaria de Educação, por meio de seu Departamento Pedagógico e da Supervisão de 

Ensino, organizará comissões de acompanhamento, monitoramento e avaliação, ao longo de todo 

o processo de trabalho, além do estabelecimento de parcerias que viabilizarão o desenvolvimento 

de ações leitoras em toda a cidade. 
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Resumo: Este trabalho é parte de uma pesquisa de iniciação científica desenvolvida durante 

o Curso de Pedagogia e busca compreender a relação entre a literatura e os direitos 

humanos, no sentido a que se refere Antonio Candido quando reflete sobre o direito à 

literatura, visto pelo crítico como um bem cultural de acesso universal, imprescindível na 

vida de todas as pessoas como forma de reafirmar a humanidade de todos os sujeitos. Tendo 

como eixo norteador o texto de Candido, pretendemos refletir sobre a literatura infanto-

juvenil e a atuação do professor como mediador do texto literário e garantidor do acesso do 

público infanto-juvenil a esse bem cultural. Buscamos analisar algumas obras de literatura 

infanto-juvenil, especialmente as que trazem como tema a importância da literatura como 

direito do cidadão e como prática social, bem como identificar, por meio de uma pesquisa 

de campo, as mudanças pessoais e sociais que a literatura pode oportunizar por meio da 

mediação literária. Além do texto de Antonio Candido, fundamentamos nossa pesquisa com 

textos teóricos que discutem aspectos que levam em consideração a mediação da leitura 

literária e a relação entre o texto literário infanto-juvenil e as relações sociais. A pesquisa 

de campo foi realizada em uma escola pública de Sobradinho – DF, por meio de projeto de 

leitura e de contação de histórias, e buscou demonstrar de que maneira o acesso à literatura 

pode ser uma forma de garantir os direitos desses leitores e de que maneira o professor pode 

atuar como mediador literário e garantidor de direitos a esses indivíduos. 

Palavras-chave: Literatura e direitos humanos. Mediação literária. Leitura e práticas 

sociais. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este artigo tem por finalidade buscar a compreensão da relação entre a literatura infanto-

juvenil e os princípios fundamentais, salientando a importância da literatura como prática social. 

A literatura é defendida por Candido como um direito social, “0 sonho acordado da 

civilização”. Ao declarar que “A literatura desenvolve em nós a quota da humanidade na medida 

em que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante.” 

(CÂNDIDO, 1989, p.117), o literato se alia aos defensores de que a literatura pode tornar-se uma 

ferramenta eficaz para que o sonho acordado da civilização torne-se realidade. 

Nesse sentido, desenvolver uma pesquisa cujo escopo seja o de concordância, não por 

acomodação, mas por alinhamento na teoria proposta por tão importante crítico literário como 

Cândido motiva-nos a acompanharmos o raciocínio do literato para enfatizar seu trabalho, crendo 

também que o sonho está se tornando realidade. Enfim, e até que enfim, o Brasil acordou para 

vislumbrar, agora bem de perto, uma interação entre as camadas sociais por meio dos livros. 

Interessa-nos verificar, então, como a literatura infantil pode influenciar de forma a ajudar na 

concretização desses objetivos, visando o bem de todos. 
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LITERATURA INFANTIL: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES. 

 

Quando o assunto é literatura infantil, não está se falando de algo novo, mas também não 

muito antigo. O surgimento da literatura infantil, segundo Zilberman apud Cunha advém do 

momento de ascensão da classe burguesa: 

 

Antes da constituição deste modelo familiar burguês, inexistia uma consideração especial para 

com a infância. Essa faixa etária não era percebida como um tempo diferente, nem o mundo da 

criança como um espaço separado. Pequenos e grandes compartilhavam dos mesmos eventos, 

porém nenhum laço amoroso especial os aproximava. A nova valorização da infância gerou maior 

união familiar, mas igualmente os meios de controle do desenvolvimento intelectual da criança e 

manipulação de suas emoções. Literatura infantil e escola, inventada a primeira e reformada a 

segunda, são convocadas para cumprir esta missão (2003, p. 23). 

 

Se a criança era considerada um ser igual ao adulto, ela também partilhava da literatura do 

adulto, isso de acordo com a classe social da qual fazia parte. Os filhos da nobreza liam os grandes 

clássicos, e os filhos da classe popular liam ou ouviam histórias contadas por adultos em rodas de 

conversas sobre suas aventuras ou de outrem: “As lendas e contos folclóricos formavam uma 

literatura de cordel de grande interesse das classes populares.” (CUNHA, 2003, p. 22). 

Segundo Cunha (2003, p. 22), a história da literatura infantil “começa a delinear-se no 

início do século XVIII, quando a criança passa a ser considerada um ser diferente do adulto”. A 

criança, a partir daí, é olhada de forma diferente, com necessidades diferentes. A mesma citada 

acima ainda diz que “com necessidades e características próprias, pelo que deveria distanciar-se 

da vida dos mais velhos e receber uma educação especial, que a preparasse para a vida adulta”. 

(2003, p. 22). 

De acordo com Coelho, “foi na França, na segunda metade do século XVIII, durante a 

monarquia absoluta de Luís XIV, o Rei Sol, que se manifestou abertamente a preocupação com 

uma literatura para crianças ou jovens”. (2010, p. 75). 

A criança tem suas peculiaridades e anseios que não são os mesmos dos adultos. Logo o 

que causa alegria numa criança não é o que causa alegria ao adulto. Um exemplo simples disso é 

a alegria de uma criança ao ganhar uma balinha, a mesma balinha dada a um adulto não causará 

a mesma reação. A literatura para crianças precisaria de adaptações. 

De acordo com Cunha (2003), no caminho para encontrar a literatura apropriada para a 

infância e a juventude, foi observado duas tendências próximas das que já informavam a leitura 

das crianças: dos clássicos, por meio de adaptações, e do folclore, por meio da apropriação dos 

contos de fadas. Como exemplo de colecionadores das histórias folclóricas, são citados Perrault 

e os irmãos Grimm, que estão ligados ao início da literatura infantil. 

No Brasil, para Cunha (2003, p.23), “a literatura infantil tem início com obras pedagógicas 

e sobretudo adaptações de produções portuguesas, demonstrando a dependência típica das 

colônias”. 

Coelho define literatura infantil dizendo que ela é “[...] antes de tudo literatura; ou melhor 

é arte: fenômeno de criatividade que representa o mundo, o homem, a vida, através da palavra” 

(2000, p. 27). Segundo a autora, é onde fundem-se os sonhos e a vida na prática, o que se imagina 

e a realidade... 

O termo infantil não é para determinar uma literatura menos importante, mas para definir 

o público a que se destina a obra: “Em essência, sua natureza é a mesma que se destina aos adultos. 

(COELHO, 2000, p. 29) 
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LITERATURA E DIREITOS HUMANOS 

 

Como se infere do termo, ao tratarmos de direitos humanos, somos levados ao universo que 

engloba todos os direitos do ser humano. Para pensar nos direitos humanos, temos que pensar no 

que seria bom para todos. Candido diz que “porque pensar em direitos humanos tem um 

pressuposto: reconhecer que aquilo que consideramos indispensável para nós é também 

indispensável para o próximo” (2011, p. 174). A preocupação egoísta com o eu não permite, 

muitas vezes, que se pense no outro. E é essa a questão que precisa ser mudada. Colocar a 

necessidade do outro como se fosse a sua. 

Somos levados a considerar todas as vertentes de possibilidades de que algo precisa e pode 

ser feito em função da melhoria de vida do ser humano. Considerando as vertentes que nos 

possibilitam sempre raciocinar que “ao final” vai existir a máxima de que os direitos humanos 

lutam por algo melhor do que já existe, para tornar a vida do homem mais fácil de ser vivida. 

Conforme se extrai do texto constitucional, em seu artigo 3º, o Brasil já elenca praticamente 

uma grande variedade de direitos, agora chamados de constitucionais, conquistados pelo Ser 

Humano, faltando tão somente que se cumpra esta conquista. Todos esses objetivos, na teoria, 

despertam um certo sentimento de dever cumprido, mas na prática não é bem assim. 

A crítica aos objetivos fundamentais citados na Constituição não pode ser uma crítica que 

mostre apenas o que está faltando. Temos que prever ações que auxiliem na concretização desses 

objetivos, então seria interessante uma medida que, de alguma forma, pudesse auxiliar, visando o 

bem de todos. E a literatura aparece como uma medida para isso. 

A literatura mobiliza desejos humanos, pois, na medida em que lemos ou ouvimos histórias, 

elas despertam sentimentos diversos, dentre estes o sentimento de compaixão, de respeito, de 

solidariedade, de amor ao próximo. 

Candido (2011) define a literatura dizendo: 

 

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 de produção escrita 

das grandes civilizações. (p. 174). 

 

Não se pode falar em literatura sem falar em leitura. A leitura do mundo, segundo Freire 

(2001), “precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da 

continuidade da leitura daquele”. Uma criança consegue fazer a leitura de um livro antes mesmo 

de aprender a ler, pois, fazendo uma leitura visual, na medida em que o livro é lido para ela, a 

mesma consegue recontar a história apenas olhando as gravuras. 

A leitura é emancipadora. Quando a criança aprende a ler, um sentimento de liberdade toma 

conta do seu ser. É algo prazeroso que liberta a todos que são alcançados pelo ato de ler. É um 

sentimento tão intenso, que é sentido mais na sua ausência, no caso daqueles que ainda não sabem 

ler a palavra escrita. Quase o mesmo sentimento daqueles que precisam de máquinas para respirar. 

A aprendizagem é adquirida socialmente. O sujeito aprende observando alguém ou 

sendo mediado por alguém. Segundo a Aula Entrevista, “não se aprende sozinho, mas sempre no 

coração de um grupo, na visão sócio- interacionista inaugurada pelo pensador Lev Simenovich 

Vygotski, já início do século passado”. (2010 p. 97). A interação social é fundamental e auxilia 

na aprendizagem de forma muito positiva. 

Candido (2011) diz que certos bens são obviamente incompressíveis como 
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o alimento, a casa, a roupa. Outros são compressíveis, como os cosméticos, os enfeites, as 

roupas supérfluas. Para um melhor entendimento, aquilo que você julga necessário para você, 

deve ser julgado como necessário para os outros. 

Vejamos a colocação de Antônio Cândido para bens incompressíveis (2011): 

 

São incompressíveis certamente a alimentação, a moradia, o vestuário, a instrução, a saúde, a 

liberdade individual, o amparo da justiça pública, a resistência à opressão etc.; e também o direito 

a crença, a opinião, ao lazer e, por que não, à arte e à literatura (p. 176). 

 

Preocupa-se com o alimento do corpo e fica esquecido o alimento da alma. A alma precisa 

ser alimentada, e com aquilo que a faça bem. Dentre os alimentos que podem alimentar a alma 

está a literatura, que o faz com perfeição, vista aqui como um direito fundamental. 

 

A LITERATURA COMO PRÁTICA SOCIAL 

 
E é pensando na importância da literatura que devemos pensar em como levar esse bem a 

todos, independentemente de sua classe social. Daí a importância da literatura como prática social, 

onde se necessário for levar a literatura dentro da cesta básica, na campanha de agasalho, e em 

todas as demais formas de benefício. O alimento acaba, a roupa desgasta-se, mas a literatura não. 

É algo que é consumido, mas que continua alimentando, mesmo que o livro se acabe. Um 

despertar para a vida, pois é nesse sentido, pensando nos benefícios da literatura para a vida, que 

devemos praticar a literatura visando o bem da sociedade. 

A literatura infantil e a escola estão ligadas, como se observa na citação de Cunha: 

 

Fica evidenciada a estreita ligação da literatura infantil com a pedagogia, quando vemos, em toda 

a Europa, a importância que assumem os grandes educadores da época, na criação de uma literatura 

para crianças e jovens. Suas intenções eram fundamentalmente formativas e informativa, até 

enciclopédicas. Bons exemplos disso são as obras de Comenius, Basedow, Campe, Fénélon, entre 

outros (2003, p. 23). 

 

Dentre tantas coisas, a literatura infantil busca incentivar o hábito da leitura, o contato com 

diferentes gêneros textuais de linguagem, com a finalidade da ampliação do universo cultural e o 

conhecimento da identidade cultural e sua identidade como pessoa. 

Infelizmente muitas crianças só de têm acesso aos livros na escola. Daí o fundamental papel 

da escola em utilizar os livros literários e fazer a mediação literária. Se a escola, que já tem dentre 

suas competências ensinar a ler e escrever, a fizer utilizando os livros não por obrigação, mas de 

forma prazerosa, vai despertar na criança, além da aprendizagem, o aprender com alegria, sendo 

a aprendizagem adquirida de forma mais significativa. E o professor atua como mediador e 

garantidor do acesso dos livros às crianças. 

Contar histórias é uma arte milenar. Isso é observado desde o texto bíblico, quando Jesus 

contava histórias para seus discípulos e aqueles que o rodeavam. Segundo Silva (1999, p. 140), 

“a história é o mesmo que um quadro artístico ou uma bonita peça musical: não podemos 

descrevê-los ou executá-los bem se não os apreciamos”. Assim, o Contador de histórias deve 

apreciar o que faz. A autora (p. 52) ainda diz que “contar histórias é uma prática tão gratificante, 

que chega a produzir no narrador uma catarse dos conflitos mais íntimos”. 

A alegria de ouvir uma história é algo que contagia crianças e adultos e também a quem 

conta. Todos são envolvidos por um mundo mágico e imaginário. 
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Realizamos um projeto de contação de histórias na Escola Classe Sonhém de Cima, que é 

uma escola pública localizada na Zona Rural Projeto de Assentamento Contagem, localizada na 

DF 205 Leste KM 5, em Sobradinho - DF. 

Os alunos que freqüentam a escola são filhos dos chacareiros e, em sua maioria, são 

oriundos das fazendas vizinhas dessa região e da periferia urbana. 

A contação de histórias ocorria uma vez por semana, com duração de 50 minutos, e após 

cada contação os alunos faziam desenhos ou escreviam relatando aquilo que mais tinham gostado 

na história. 

Dentre as obras literárias mediadas durante a pesquisa de campo, podemos citar: 

A Bela e a Fera, de Rui de Oliveira, que é um livro infanto-juvenil, somente de imagens, 

que proporcionam às crianças imaginar com ricos detalhes o decorrer da história. Não é pelo fato 

de não ter palavras escritas que a história não pode ser lida, ao contrário, cada leitura é única, o 

leitor mergulha na aventura, relatando um dos mais belos clássicos que fala do amor. 

Como se fosse dinheiro, de Ruth Rocha, uma obra infanto- juvenil que conta a história de 

um menino que, após receber várias vezes balinha como troco, resolveu pregar uma peça no 

comerciante, conseguindo assim o seu direito de receber o troco em dinheiro. Uma divertida 

história que fascina o leitor. 

Poesia pela cidadania, de Odete Baraúna, contendo várias poesias que proporcionam ao 

leitor compreender o respeito pelo próximo e conhecer alguns direitos de forma divertida. 

As crianças ficaram encantadas com a contação de histórias. É como se elas fizessem parte 

da história, se sentindo como protagonistas da narrativa, e apreciando cada momento. A pesquisa 

de campo foi de suma importância, pois através dela constatamos a importância da literatura na 

prática. 

As crianças demonstraram um satisfatório aumento no desenvolvimento cognitivo, afetivo, 

cultural, social e pessoal, como também o vocabulário através da contação de histórias. 

De acordo com Silva, constatada a importância da história como fonte de prazer para a 

criança e a contribuição que oferece ao desenvolvimento (1999, p.13). Verifica-se que a história, 

além de proporcionar prazer, contribui para o desenvolvimento da criança. 

 

CONCLUSÃO 

 
A literatura como prática social na atuação do professor como mediador literário é, 

portanto, uma garantia do acesso ao público infanto-juvenil à literatura, que é um bem cultural e 

também visto aqui como um direito. A mediação literária pode ser feita de várias maneiras, desde 

uma leitura a uma representação teatral, ou o que mais o universo da imaginação permitir, fica a 

critério do professor ou mesmo cidadão voluntário a escolha da forma de como irá fazer a 

mediação literária, desde que a faça. 

A literatura é libertadora, prazerosa. Nos leva para além do real, nos surpreende e fascina, 

e é através da literatura que pode-se ultrapassar obstáculos. Assim a importância da literatura 

como prática social não é apenas uma sugestão, mas sim um despertar para a vida. 
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ALICE NUM PAÍS DE MARAVILHAS 

 

Cássia M. S. Colasante (EMEB Dr. Liberato Salzano Vieira) 

Darlize T. de Mello (EMEF Nossa Senhora de Fátima/ULBRA) 

Marianne B. Sica (EMEF Nossa Senhora de Fátima/ EMEF João Antônio Satte)  

Rafael Burd (EMEF Nossa Senhora de Fátima) 

 

O presente trabalho “Alice num país de maravilhas” é composto por recontos escolares da 

obra Alice no País das Maravilhas, produzidos por alunos de diferentes anos ciclos, em diferentes 

disciplinas (Língua Portuguesa, Língua Inglesa e História), em uma escola municipal de Porto 

Alegre. Os trabalhos foram criados em comemoração aos 150 anos de publicação da obra e 

participaram de uma exposição promovida pelo NECCSO (Núcleo de Estudos sobre Currículo, 

Cultura e Sociedade/ PPG-Edu/UFRGS) em parceria com a Faculdade de Educação da UFRGS, 

em novembro de 2015. 

 

RECONTOS ESCOLARES 

 

O presente trabalho, a partir da leitura socializada e do reconto, teve por objetivo 

possibilitar a ampliação do repertório literário, desenvolvendo o processo de conhecimento da 

obra e do autor, a análise de elementos presentes da história original e reflexões sobre a Inglaterra 

vitoriana, a época da Revolução Industrial e os tempos atuais. A modalidade de leitura socializada 

proporcionou que as professoras lessem para os alunos determinada obra, em capítulos diários. 

Geralmente, nessa modalidade de leitura, os textos escolhidos vão além da capacidade autônoma 

de leitura dos alunos, seja pelo volume de texto da obra, seja devido a um vocabulário ou tema 

mais complexo. (BALDI, 2009). Para esse trabalho, foi, então, realizada a leitura socializada de 

cada capítulo da obra Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, traduzida por Nicolau 

Sevcenko (2015). Já na modalidade do reconto, sob as condições de “imitação do texto-modelo”, 

facilitamos a seleção de ideias para conseguir que os alunos possam se ocupar da escrita tendo a 

estrutura narrativa constituída. Para realizar a proposta de produção textual, utilizamos a 

seguinte orientação: “Reconte a história que ouvimos, pensando que “Alice” caiu aqui, no 

bairro Bom Jesus, cidade de Porto Alegre/Brasil ou em um lugar inusitado, diferente, criado por 

vocês”. Esses recontos foram solicitados por escrito aos alunos do sexto ano e da turma de 

Progressão de uma escola de ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre. 

Nas análises que seguem, procuramos marcar que aspectos da obra trabalhada os alunos 

selecionaram, desprezaram ou modificaram em seus textos. É possível observarem-se, nesses 

recontos, aspectos mantidos da estrutura da obra, própria do gênero e do tema, contudo para além 

da forma e da estrutura textual a partir da mistura entre o maravilhoso, o fantasioso e a realidade 

local. Apreciemos, então, os recontos. 
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RECONTOS DOS ALUNOS DO 6º ANO 

 

O trabalho com os alunos do 6º ano da escola foi realizado a partir da leitura em sala de 

aula da obra Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carrol, na íntegra. A cada capítulo lido, era 

feita uma pausa para que os alunos produzissem um breve resumo acerca dos acontecimentos 

daquele recorte. Os resumos foram construídos visando que os alunos pudessem dispor de suas 

anotações no momento de produzirem sua história. 

No decorrer das aulas, foram discutidos aspectos importantes da obra, como as 

características literárias que a permeiam, a linguagem que se utilizou e o público leitor a que fora 

destinada. Além disso, foram apontadas questões relativas à relação da obra com a sociedade, 

buscando-se traçar paralelos entre a organização social do momento em que Carrol escreveu o 

livro e a atualidade. 

Terminada a leitura e a construção dos resumos capitulares, os alunos escreveram suas 

releituras a partir da seguinte proposta: “Alice, em 2015, cai em um buraco que a joga na Vila 

Bom Jesus. Quais as aventuras que Alice viverá?”. Não foi limitado o tamanho da produção 

textual; os alunos deveriam escrever livremente, conforme lhes fossem surgindo ideias para 

enriquecerem suas histórias. 

 

Alice cai na cidade de Porto Alegre  

 Rayanne V. I 

Era uma vez uma menininha muito querida chamada Alice. Ela tinha apenas 10 anos de ade e estava 

no país das maravilhas, andando levemente pelo seu jardim quando tropeçou dentro de um buraco longo 

pelearsgeon. tamos o reconto de Rayanne V. I. (B31), “Alice Cai na 

Ela caiu dentro do Arroio Men de Sá e não sabia onde estava. Encontrou um cachorro e a perguntou o 

Cidade de Porto Alegre”. ue ela estava em Porto Alegre, onde viviam  

uitas pessoas e animais. Alice, confusa, encontrou um passarinho chamado Bydu, que a uiou o tempo 

todo.  

 Ela encontrou maravilhosas coisas, como a Redenção, praças, shoppings e o Guaíba, mas mbém 

encontrou muitas brigas ruins, como brigadianos fumando, brigas, tiroteios. Ela cou muito chateada por 

não saber onde estava, mas também muito feliz porque tinha migos muito legais.  

 E encontrou a Dilma, a presidente, ela era muito má e mentirosa. E Alice estava muito onfusa e 

atrapalhada. O passarinho fez uma roupa muito bonita, só que o vestido ficou uito grande, então tomou 

Coca-Cola, o que ajudou a caber no vestido. Então ela ficou uito grande e não conseguia passar pela 

porta. Alice comeu um folhado, que deixou ela o tamanho normal.  

 Ela foi conhecer a Bom Jesus, conheceu a escola, mas ela não sabia fazer nada, rincipalmente 

Matemática. Ela ficou com medo de aranhas, lesmas. Alice foi à padaria, chou 10 reais no chão e 

comprou tudo de bala de energético, só que ficou muito gorda, ntão ela não conseguia emagrecer rápido, 

por isso tomou remédios para emagrecer, mas cou muito mal, então ela foi ao hospital.  

..)  

 Despediu-se e foi embora. Chegando de volta ao país das maravilhas, deu suas xplicações para sua 

mãe e ficaram felizes para sempre. 

Reconto transcrito da aluna Rayanne V. I.
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Surgiram textos com uma riqueza impressionante de elementos que mostram o cotidiano 

dos moradores do local, as “maravilhas” – ou nem tanto – do bairro em que vivem: “Alice na Vila 

Bom Jesus”, “Alice conhecendo a Bom Jesus”, Alice no país da Bom Jesus”, “Alice no bairro 

Bom Jesus”, “Alice no país das Bruxinhas”, entre outros. A Escola em que estudam fez-se 

presente em quase todas as histórias, demonstrando o quanto a instituição é imprescindível na 

vida dessas crianças. 
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Tayssa A. M. S. e Cris Évelyn I. F. 

 

Numa belo dia um a adolescente chamada Alice estava passeando com sua irmã Mariane, quando viu 

um menino que carregava um monte de balões. Ela resolveu seguir, viu que ele entrou numa toca e foi 

ver. Quando do nada caiu lá dentro. Não parava de cair. Ela viu uma cama, um roupeiro, um mapa, 

unRs edcesoennhtooss, udnsa qTuuadrrmosa, udmeasPersotágturaes,susmãopote de balão, um pote de 

pirulito, um pote de balas, uma cozinha, um banheiro e uns balões cheios. 

Quando ela chegouNnao fTinualrmdoaburdaceo cPairuoegmrecsimsaãdoe uom 

mtroanbteadlheoflorceos me viuaumobmroantesdeeguiu a seguinte 

portas. Uma mesa tinha um boloinho embaixo e uma garrafa em cima. Ela comeu o bolo e cresceu. 

Ficou assustada esecoqmueêçonucaiachodriadr.ática: leitura socializada da obra, análise do conteúdo e 

da 

Mas, de repeenstetr, ucotumreaçoudaoinucndoanr taoq,uelaprsoalda.uAçlãicoe, enctoãole, tpievgaou 

adochavteeextboe,beuporolídquuiçdoão de recontos 

da garrafa, diminuiu o tamanho e a porta abriu. 

Então ela viniudiuvmidaugariasndoeufeestma ddeu1p5laasnoes. eNdeisçsaãofesfitna atiln.hNamo 

mreucitoasntcooisinasdidveidcuomalero: u em duplas, os 

docinhos, salgadainlhuons,orsefrdi eevbeorloia. mA fessittaueasrtavoa 

qdeuceoraadcaocnomtebcaelõrieas, cleommbraanciAnhliacse, bsaneerecloamcaísse no bairro 

foto, quadro com assinaturas e caixa de presentes. 

Nessa festa tBinohamtamJebésmusumoauesetrmanhaumpessluoag, acromdeumsecjhaadpoéu, 

minaulusciot,acdhoam, addiafeCrheanpetele.iroAs escolhas dos 

Maluco. Ele faziaa lmuángoicsasf.oArlaicme 

pmergauinstopuoprarlauegleardeesquienmuseriataadfoessta,. eEmle breospraondceoum: - 

Amfuesittaasé sua minha cara Alice. 

representações 

Quando comdeçooueusmpaaçmoúsoicna,deelavciovmeemço,uaa vdialnaçaBr oumma 

Jqeuasdurislh.aA, ms a”sAslóicqeuse eclaa íprearmceb”:euem um jardim de 

ue estava sonhando, porque escutou: - Alice, acorda, Alice. E Alice acordou de repente. 

E sua irmã preorgsuansto,u:n-oO mquue nhoduove?doAlitcreáffaiclao:,- Énoqube 

aesitleavafusonnkh,anedmo coummmainhfeasfetastaddee15 anos, entre 

5 anos e estava mouuitotrolesgallu. Tgianhrea sum. Ocartaeexsttoranehsoc, omlahsidtuodopqaureaa 

agennátelissoenhdaoé vreercdoadnetoouénã”o1. 5 anos de Alice”, 

E Alice foi tomar banho e a irmã começou a dormir e começou a sonhar com a festa também. 

de Tayssa A. M. S. e Cris Évelyn I. F. 

 

Reconto transcrito das alunas Tayssa A.. M. S. e Cris Évelyn I. F. 
2

 

 

Na análise do reconto, podemos perceber que as alunas ativeram-se ao conto, não só em 

relação aos elementos narrativos de início e fim, mas também à coerência temática. O reconto 

apresentou introdução, corpo e final. Observamos, no reconto, algumas aproximações com a 

introdução do conto nos seguintes trechos: “Num belo dia uma adolescente chamada Alice estava 

passeando com sua irmã [...] quando viu um menino que carregava um monte de balões. [...] Ela 

viu que ele entrou numa toca e foi ver. [...] caiu lá dentro, mas não parava de cair [...]. Quando 

chegou no final do buraco [...] viu um monte de portas [...]”. Aproximações com os tópicos do 

conto-modelo: “Uma mesa tinha um bolinho embaixo e uma garrafa em cima. Ela comeu o bolo 

e cresceu. Ficou assustada e começou a chorar. Mas, de repente, começou a inundar aquela sala. 

Alice, então, pegou a chave e bebeu o líquido da garrafa, diminuiu o tamanho e a porta abriu.” 

ou “Quando começou uma música, ela começou a dançar uma quadrilha [...]”. Aproximações com 

personagens, com as interrogações constantes e presentes no conto original e com a fantasia no 

seguinte trecho: “Na festa tinha também uma estranha pessoa com um chapéu maluco, [...] 

Chapeleiro Maluco, fazendo mágicas. Alice perguntou para ele: De quem é a festa? Ele 

respondeu: É sua cara Alice [...]”. No final do reconto há também aproximações com o conto 

lido quando as autoras escrevem: “[...] percebeu que estava sonhando. Escutou: Alice acorda, 

Alice. Alice foi tomar banho e a irmã começou a dormir e sonhar com a festa também”. 
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É interessante observar que a ampliação do vocabulário também ocorreu; por exemplo, o 

uso da palavra “quadrilha” foi uma nova apropriação, pois, para os alunos dessa turma, 

“quadrilha” tinha outro significado, estranharam a referência da palavra quadrilha durante a 

leitura do conto, pois quadrilha, para eles, era apenas um bando de ladrões. Também observamos 

alguns aspectos relacionados às questões de identidade juvenil, de gênero e da contemporaneidade 

nos trechos que seguem e na própria escolha do lugar em que Alice cai. Uma das autoras fará 15 

anos no próximo ano e muitas alunas da turma fizeram 15 anos no ano em que o trabalho foi 

realizado (2015). “Então ela viu uma grande festa de 15 anos. Nessa festa tinha muitas coisas de 

comer: docinhos, salgadinhos, refri e bolo. A festa estava decorada com 

balões, lembrancinhas, baner com foto, quadro de assinatura e caixa de presente [...]”. 

Nesse sentido, “baner com foto, quadro de assinatura e caixa de presente [...]” parece ser algo 

presente em festas da atualidade. 

Esse trabalho evidencia, então, uma produção textual em que, ao recontarem, as autoras 

criaram e recriaram outro conto, evidenciando a possibilidade de expressar uma interpretação 

mais “pessoal”, fazendo modificações ao conto-modelo, embora utilizando a estrutura do conto 

original, a organização temporal e algumas formas fixas de expressão 

 

TRABALHO COM A OBRA NA DISCIPLINA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA/ INGLÊS 

 

A proposta de trabalho para a aula de inglês não envolveu escrita criativa, pois os alunos 

contemplados com o projeto estão cursando pela primeira vez, inglês como língua estrangeira no 

currículo escolar. Iniciamos o trabalho através de uma roda de conversa e debate, cuja abordagem 

inicial fez uma relação entre a biografia do autor e sua obra. Os alunos se demonstraram muito 

interessados e curiosos perante algumas informações, como a evolução da proposta de título da 

obra, que inicialmente fora nomeada “Alice’s Adventures in Underground”, traduzido livremente 

para “As aventuras de Alice no Subterrâneo”, título que fora posteriormente alterado e seu original 

em inglês para “Alice’s Adventures in Wonderland”, que se traduzido literalmente para a língua 

portuguesa seria publicado como “As aventuras de Alice no País das Maravilhas”. Conversamos 

sobre essa não utilização do título como traduzido literalmente e sua adaptação do original para 

“Alice no País das Maravilhas”, como um título que transmite a ideia global do texto e é 

econômico nos princípios pragmáticos de linguagem, que almeja comunicar mais utilizando 

menos. Para que os alunos tivessem uma compreensão maior de elementos simbólicos da obra, 

contextualizamos a obra histórica e socialmente, fazendo um retrato da sociedade inglesa 

Vitoriana, através de textos e imagens que possibilitassem que os alunos ampliassem sua 

capacidade de realizar inferências durante o processo de leitura. Trabalhamos com o conceito de 

gênero literário fantástico, cujos elementos apresentam uma narrativa ficcional que mistura 

elementos reais e outros não conhecidos e fundamentados na realidade. Os alunos foram 

estimulados a apontar esses elementos fantásticos que por ventura já tivessem sido apresentados 

a eles em diferentes momentos da leitura. Conversamos sobre a leitura da Alice em diferentes 

línguas, sobre o quanto o processo de tradução e versão poderia provocar uma perda ou uma 

alteração de significado de algumas expressões, já que a proposta de uma literatura fantástica 

engloba também o universo da linguagem, onde Lewis Carroll apresenta algumas criações de 

termos vocabulares não existentes na linguagem padrão em língua inglesa, e sobre o quanto seria 

difícil para traduzi- los, já que provocariam também a criação de novos vocábulos em língua 

portuguesa ou em qualquer outra língua. Durante nossas conversas, foi proposto aos alunos que 

eles pensassem e se posicionassem em relação a temática da infância na obra, para que pudessem 

fazer um paralelo entre ser criança na Inglaterra Vitoriana e ser criança no Brasil, em 2015. 
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Criamos um mapa conceitual temático, onde apontamos os temas sociais presentes na obra, tais 

como críticas sociais sobre educação, etiqueta, linguagem, abuso de poder, constituições 

familiares. Criamos um jogo de palavras, entitulado “Alice’s Top 10”, onde escolhemos dez 

palavras que representassem esse enlace de ideias proposto por Lewis Carroll. Nesse momento 

tivemos a oportunidade de trabalharmos com a língua estrangeira propriamente dita, já que essa 

atividade foi realizada em dois momentos, cujo primeiro levantamento de ideias e brainstorming 

foi realizado em língua materna e, logo após, trabalhamos com a versão desse vocabulário 

representativo em língua inglesa. Ao final desse projeto, sinto que os alunos puderam ter um 

contato mais significativo com a riqueza literária da obra Alice no País das Maravilhas. Investindo 

em um trabalho complementar ao trabalho de leitura realizado na disciplina de língua portuguesa, 

que contextualizou principalmente esse livro de forma sócio- histórica, os alunos ampliaram seu 

conhecimento de mundo, e construíram um conhecimento cultural que os permitiu conceber de 

forma mais profunda as aventuras de uma menina curiosa descobrindo um mundo diferente do 

seu como uma leitura recomendada para todas as idades. 

 

TRABALHO COM A OBRA NA DISCIPLINA DE HISTÓRIA 

 

Na disciplina de História, discutimos sobre o fato de a obra literária “Alice” refletir a 

sociedade de sua época, como outras obras literárias, podendo revelar-nos muitos elementos do 

mundo em que vivemos. Uma das discussões feitas foi sobre o coelho branco, que logo no início 

passa correndo, apressado, carregando um relógio, e a relação desse personagem com o século 

XIX, auge das mudanças sociais e culturais provocadas pela Revolução Industrial na Inglaterra. 

Segundo o historiador britânico E.P. Thompson, a indústria mudou a forma de como as pessoas 

viam o passar do tempo. Se antes o período de trabalho era de acordo com a natureza e com 

processos familiares, a partir do século XVIII, o tempo do relógio faz-se dominante. O tempo 

passa a ser moeda, a ter valor monetário no capitalismo (THOMPSON,1998). Tal qual no filme 

“Tempos Modernos”, de Charles Chaplin, todos os trabalhadores deveriam submeter-se à 

“ditadura do relógio”. De modo semelhante, o filósofo francês Michel Foucault entende que a 

cobrança de horários e a criação de hora para acordar, para o lanche, para dormir faz parte do 

processo de modernização para a criação do que chama de “corpos dóceis” (FOUCAULT, 1999). 

Esse fenômeno ainda persiste, afinal, na escola, temos hora para entrar, para trocar os períodos, 

para sair. A partir dessa discussão, foi perguntado aos alunos: “O coelho tem pressa e um relógio. 

Para que você tem pressa e tem que chegar no horário?”. Algumas respostas de destaque foram 

“Para o colégio, senão eu não eu entro mais”, ou “Para o treino”. 

Outra análise feita foi sobre a “Rainha de Copas”. A reflexão foi sobre como crescia um 

maior desejo de participações populares na política. No livro, a Rainha de Copas parece 

representar o absolutismo monárquico, que vinha ruindo graças às revoluções liberais. A pergunta 

feita aos alunos que buscava estimular o senso democrático e a importância da participação cidadã 

foi: “o que é melhor: que só uma pessoa tome todas decisões, como a Rainha, ou que todos tomem 

decisões?”. Algumas das respostas foram: “Porque juntos todos pensam melhor.” e “Prefiro que 

todas as pessoas juntas pensem ao decidir porque é melhor para todos”. Pensamos que as 

discussões possibilitadas proporcionaram aos alunos uma compreensão contextual entre a obra e 

os tempos atuais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com esse trabalho, percebemos que o recontar não é o mesmo, em cada situação de 

produção, embora o conto fosse o mesmo, e servisse muitas vezes para organizar o ato de recontar. 

Cada ato de escrita e de diferentes produções foi único, na medida em que conjugou diferentes 

Alices em diferentes “maravilhas”, por isso denominamos esse trabalho de Alices num país de 

maravilhas. O reconto permite justamente isso, modificações, acréscimos, supressões, 

alterações... Afinal, quem conta um conto aumenta um ponto. 
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A INCLUSÃO DA POESIA AOS DEFICIENTES AUDITIVOS 
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Faculdade Projeção 

 

Resumo: Este trabalho propõe uma reflexão a respeito da leitura de poesia por crianças 

surdas. Sabe-se que para o não ouvinte, a palavra geralmente possui apenas o sentido 

denotativo da linguagem, o que dificulta o entendimento do texto poético por esse leitor, 

devido a esse motivo e a outras especificidades do texto poético, como, por exemplo, o ritmo, 

a melodia e a sonoridade da palavra, além do sentido metafórico que o texto possui. Nesse 

sentido, uma pesquisa que leve em consideração esses aspectos torna-se relevante para 

refletir sobre o acesso ao texto poético pelos leitores surdos, garantindo-lhes o direito à 

literatura, como propõe Antonio Candido, ao estipular que a leitura é um bem cultural que 

deve ter acesso universalizado, de maneira a afirmar a humanidade em todas as pessoas, 

pois a ficção/fabulação atua no caráter e na formação dos sujeitos. Em pleno século XXI e 

após inúmeras transformações no processo de ensino e aprendizagem, observa-se ainda que 

a integração do aluno com deficiência auditiva anda a passos lentos no âmbito escolar, 

especialmente no que diz respeito ao conhecimento literário, que é desenvolvido muitas vezes 

de forma limitada com esses estudantes, ou nem sequer lhes é garantido o acesso a esses 

textos, em especial a poesia. Nesse sentido, como falar de educação inclusiva, em especial 

os leitores surdos, se os educadores ainda não se encontram preparados para tratar dos 

direitos fundamentais, entre eles a literatura? Pretendemos responder a essa questão, 

observando de que maneira o texto poético pode lido por esses leitores e de que maneira 

pode se tornar uma maneira de garantir seus direitos à leitura e à fruição da poesia. 

Palavras-chave: Reflexão e Inclusão. Leitura de poesia por crianças surdas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O trabalho do texto poético em sala de aula deve ser visto como um ferramenta 

imprescindível para o desenvolvimento cognitivo da criança com deficiência auditiva, pois a 

poesia, tendo como matéria-prima a metáfora e o jogo com as palavras, pode levar o leitor a 

fabular e ao devaneio, questões essenciais do ser humano, conforme afirma Candido (2004, p. 

174) quando diz que “Não há povo não há homem que possa viver sem ela, isto é, sem a 

possibilidade de entrar em contacto com alguma espécie de fabulação[...]” 

Vygotsky, psicólogo bielo-russo, afirmou que a formação se dá por meio de uma relação 

dialética entre o sujeito e a sociedade ao seu redor, ou seja, o homem modifica o ambiente e o 

ambiente modifica o sujeito. De maneira análoga, Vygostky salienta que todo conhecimento é 

mediado, o que torna o papel do educador fundamental para a inserção da poesia em sala de aula. 

A partir desse pressuposto, este trabalho tem por objetivo investigar de que forma o 

professor pode contribuir para a afirmação de um direito básico e imprescindível ao portador de 

necessidade especiais, neste caso específico ao deficiente auditivo, e em especial ao seu acesso e 

leitura do texto poético. A Constituição Brasileira de 1988, no seu Art. 208, preconiza o [...] III - 

atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência [...]. 
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mailto:elainegomeslaura@gmail.com
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Dados do IBGE revelam que cerca de 9,7 milhões de brasileiros possuem deficiência 

auditiva (DA), o que representa 5,1% da população brasileira. Assim, apesar de o texto 

constitucional deixar claro que todos os sujeitos portadores de deficiência devem ter garantido 

atendimento especializado, nem sempre o docente encontra-se, de fato, preparado para lidar com 

esse público em particular, ainda mais no que se refere ao trabalho com a leitura de literatura com 

esses sujeitos. Neste sentido, discutiremos sobre a importância do professor trabalhar a literatura, 

e em especial a poesia, com esses sujeitos e de que forma esse conhecimento pode auxiliar no 

processo de educação dos deficientes auditivos. 

 

AS GARANTIAS DA INCLUSÃO DE PORTADORES 

DE NECESSIDADES ESPECIAIS AO ENSINO 

 

Vários são os documentos brasileiros que tratam do tema da inclusão de portadores de 

necessidades especiais. A Constituição Federal Brasileira de 1988, no artigo 205 esclarece que a 

educação é direito de todos e dever do Estado e da família, ressaltando, no inciso I do artigo 206, 

que o ensino deve ser ministrado com base nos princípios de “igualdade de condições para o 

acesso e permanência na escola”. Dessa forma, todas as pessoas, independentemente de sua 

deficiência, devem ter garantido o acesso e permanência na escola. Além disso, o artigo 208 dessa 

mesma carta constitucional, por meio do inciso III, aponta que os portadores de necessidades 

especiais devem ter atendimento especializado, de preferência na rede regular de ensino. 

Assim, entende-se que a inclusão já está prevista nesse importante documento desde o ano 

de 1988. 

Na esfera infraconstitucional merece destaque o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), no que se refere ao direito ao acesso à educação pelos portadores de necessidades 

educacionais especiais, o qual reforça o previsto na Constituição Federal, como citado acima, 

especialmente quando traz, no artigo 3º, o respeito aos direitos fundamentais inerentes à pessoa 

humana, entre estes a educação, e quando afirma, no artigo 4º, que é dever da família, da sociedade 

e do Poder Público assegurar à criança e ao adolescente o acesso à educação. 

Além disso, o artigo 54 do referido documento, por meio do inciso III, prevê o dever do 

Estado de assegurar o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência 

preferencialmente na rede regular, estabelecendo, ainda em seu § 1º que “o acesso ao ensino 

obrigatório é gratuito e direito público subjetivo”. Percebe-se, portanto, que tanto a CF quanto o 

ECA trazem como direitos fundamentais dos portadores de deficiência a inclusão e o acesso à 

rede regular de ensino, com atendimento especializado. 

No mesmo sentido, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9.394/96, ao abordar o 

ensino por meio da educação especial, no artigo 58, ressalta que a mesma deve ser 

preferencialmente ofertada na rede regular de ensino “para educandos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação”, orientando que, 

quando necessário, haja serviços de apoio especializado para atender às peculiaridades do público 

específico da educação especial. 

 

DESENVOLVIMENTO COGNITIVO DA CRIANÇA 

 

De acordo com as reflexões de Vygotsky, a aprendizagem só é possível através da relação 

dialética entre o sujeito e a sociedade ao seu redor. Em outras palavras, o sujeito modifica o 

ambiente e o ambiente modifica o sujeito. Além disso, a aprendizagem da criança só é possível 
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com a participação de um adulto. Desse modo a presença do professor se torna fundamental no 

processo de internalizarão de novos saberes por parte da criança. 

Ao tratar sobre o processo de alfabetização, Ferreiro (1996, p. 24) nos diz que “O 

desenvolvimento da alfabetização ocorre, sem duvida, em um ambiente social. Mas as práticas 

sociais, assim como as informações sociais, não são recebidas passivamente pelas crianças.” 

A autora afirma que a alfabetização também é uma forma de se apropriar das funções 

sociais da escrita. De acordo com suas conclusões, desempenhos díspares apresentados por 

crianças de classes sociais diferentes na alfabetização não revelam capacidades desiguais, mas o 

acesso maior ou menor a textos lidos e escritos desde os primeiros anos de vida. 

Strobel (2009), ao desenvolver seu estudo a respeito de como o sujeito surdo aprende, 

ressalta que: 

 

O jeito de o sujeito surdo entender o mundo e modificá-lo a fim de torná-lo acessível e habitável 

ajustando-o com suas percepções visuais, que contribuem para a definição das identidades surdas. 

[...] Isso significa que abrange a língua, as ideias, as crenças, os costumes e os hábitos do povo 

surdo. (STROBEL, 2009, p. 27) 

 

Dessa forma, a autora demonstra a importância de explorar os recursos visuais com o 

intuito de garantir o acesso da criança surda à sua própria cultura. 

 

A LEITURA DE POESIA POR PORTADORES DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA 

 

Em pleno século XXI, e após inúmeras transformações no processo de ensino e 

aprendizagem, observa-se que a integração do aluno com deficiência auditiva ainda anda a passos 

lentos no âmbito escolar. 

De que forma o professor consegue estreitar essa relação? Como a Literatura Infantil pode 

auxiliar no desenvolvimento da linguagem nas crianças, especialmente nos deficientes auditivos? 

Que tipos de mudanças são essenciais para o desenvolvimento pleno do aluno surdo? 

Para Porter (2005), “A escola é uma extensão da família e da sociedade”. Na escola o 

indivíduo passa a fazer parte do mundo do conhecimento e passa a ser parte integrante da 

sociedade. É também o lugar onde ele pode desenvolver sua percepção do mundo e reconhecer-

se como sujeito, por meio da linguagem. É onde será preparado para o futuro; entretanto, e apesar 

da Educação Especial estar amparada pela Constituição Federal de 1988, que prevê como dever 

do Estado o atendimento educacional especializado aos indivíduos com necessidades especiais, 

isso não é o que acontece na prática de muitos deficientes, pois a inclusão e a interação dos 

deficientes auditivos andam a passos lentos, assim como o direito ao conhecimento literário, que 

é passado de forma limitada ou nem sequer é trabalhado com esses sujeitos. 

Antonio Candido (2004), no texto “O direito à literatura”, defende que a literatura é, ou ao 

menos deveria ser, um direito básico do ser humano, pois a ficção/fabulação atua no caráter e na 

formação dos sujeitos. Para ele, a ficção, a poesia e também o devaneio podem auxiliar ao ser 

humano a reconhecer-se como sujeito e a perceber seu papel no mundo. Isso se dá pelo fato de 

que a literatura traz em si as contradições do mundo e também as contradições do próprio ser 

humano: 

 

A literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, fornecendo a possibilidade de 

vivermos dialeticamente os problemas. Por isso é indispensável, tanto a literatura sancionada 
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quanto a literatura proscrita; a que os poderes sugerem e a que nasce dos movimentos de negação 

do estado de coisas predominante. (CANDIDO, 2004, p. 175) 

 

Assim, a literatura deve ser vista, de acordo com o crítico, como um direito de todas as 

pessoas. Assim como todos têm direito à educação, à moradia, ao trabalho, à saúde, etc, devem 

ter também garantido o direito à literatura. Sabemos que, infelizmente, os direitos básicos do ser 

humano, na maioria das vezes, são negados e isso acontece também com a literatura, pois poucas 

pessoas têm acesso a ela. Na verdade, apenas uma pequena parcela da população tem garantido 

esse direito. O que falar então a respeito do acesso dos deficientes auditivos à literatura e, de modo 

mais restrito, à poesia? 

Candido classifica o acesso à literatura como um direito básico, de sorte que “[...] a 

literatura corresponde a uma necessidade universal que deve ser satisfeita sob a 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). Por meio da literatura, o sujeito pode organizar o seu caos interior, auxiliando- o a 

se perceber como sujeito, e, portanto, humanizando-o. Além disso, “[...] a literatura pode ser um 

instrumento consciente de desmascaramento, pelo fato de focalizar as situações de restrição dos 

direitos, ou de negação deles, como a miséria, a servidão, a mutilação espiritual.” (idem). 

Nesse sentido, como pode se falar em educação inclusiva se os educadores ainda não se 

encontram preparados para tratar dos direitos fundamentais de todos os sujeitos, como cita 

Candido ao se referir ao direito à literatura? Vale ressaltar que o deficiente auditivo já possui 

limitações para remeter a significados da palavra que não o sentido literal, entender o sentido 

metafórico das palavras e o universo literário e poético se torna praticamente impossível quando 

não há uma interação da língua portuguesa, que é a segunda língua do sujeito surdo, com a 

linguagem de sinais, LIBRAS, e sem levar em consideração a ferramenta fundamental, que é o 

trabalho com a imagem, a matéria- prima da poesia. 

A poliglota Sueli Ramalho Segala, em entrevista ao programa do Jô, explana sobre a 

dificuldade e os obstáculos que o deficiente auditivo enfrenta, bem como suas privações, assim 

como entender esse universo das multi variações que a palavra traz em si. No mesmo sentido, a 

escritora Glória Kirinus (1998) afirma em seu livro Criança e Poesia na Pedagogia Freinet que 

todos são poetas por natureza, pois desde o ventre materno, quando escuta a canção de ninar 

cantada pela da mãe, a criança já tem contato com a poesia. 

Dessa forma, procuramos refletir sobre a poesia como um agente facilitador no 

desenvolvimento da linguagem da criança surda, pois o texto poético pode ser um recurso que 

precisa ser explorado em sala de aula, devido ao jogo com as palavras oportunizado pela poesia 

e pelas imagens poéticas criadas pelo poeta ao elaborar esteticamente o poema. 

Candido (2004) nos diz que a literatura é uma manifestação universal e que sua satisfação 

deve ser vista como um direito, justamente pelo fato de que se torna indispensável para a 

humanização, o que nos leva a questionar se o ambiente escolar, assim como os docentes, tem de 

fato dedicado espaço e importância suficiente para a fruição da literatura em sala de aula, 

principalmente quando se trata de educação inclusiva. Nesse sentido, não só entendemos a poesia 

(literatura) como um direito de toda e qualquer criança, mas também como uma ferramenta eficaz 

para a interação entre o professor e a criança surda, bem como para o desenvolvimento da 

linguagem desse sujeito. 

Para isso é necessário desconstruir a teoria rígida da língua, a qual visa apenas o emprego 

correto da gramática, pois como afirma Kirinus (2008, p 100) esse tipo de trabalho é o 
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[...] espaço onde o professor sente-se talvez mais seguro, por se apoiar em modelos externos e 

rígidos, que podem ser decorados e repassados aos alunos sem necessidade de compreender, e 

muito menos de sentir, e sem o perigo de ter de se expor ao risco da própria expressão e ao exercício 

da sua imaginação. 

 

Por meio desse trabalho estático com a língua, o professor deixa de explorar os inúmeros 

sentidos que a palavra possa ter, o que acaba afastando a criança do encontro com a poesia. Além 

disso, “[...] lamento a valorização tendenciosa que a escola dá a apenas um único aspecto da 

língua; o seu aspecto denotativo. Isso limita a vivência, por parte da criança, de todas as 

possibilidades que a língua lhe oferece”. (KIRINUS, 2008, p. 100) 

Porquanto a poesia, por meio do ritmo, da melodia e da sonoridade da palavra, se torna 

uma ferramenta indispensável para religar a criança surda ao universo da palavra. A literatura 

também permite auxiliar a criança a se tornar um sujeito capaz de enfrentar a vida, possibilitando, 

mesmo que ainda limitado, o acesso ao conhecimento de forma igualitário. 

É sabido que a criança surda adquire conhecimento principalmente pelo modo visual, o que 

nos faz pensar que o texto poético também deve ser bem explorado em toda a sua singularidade, 

com uma amplitude de imagens. Podemos perceber isso no poema de Cora Coralina: 

 
Aninha e suas pedras 

 

Não te deixes destruir… Ajuntando novas pedras 

e construindo novos poemas. Recria tua vida, sempre, sempre. 

Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. 

Faz de tua vida mesquinha um poema. 

E viverás no coração dos jovens 

e na memória das gerações que hão de vir. Esta fonte é para uso de todos os sedentos. Toma a tua parte. 

Vem a estas páginas 

e não entraves seu uso aos que têm sede. 

 

Esse poema extrapola o sentido literal da linguagem, especialmente quando o eu-lírico diz 

“Não te deixes destruir... ajuntando novas pedras”. Sabemos que a criança surda sempre levará 

em consideração no seu sentido mais literal, ou seja, pedra é pedra, então é nesse momento que 

se faz essencial à mediação do professor, de forma a conseguir mostrar as infinidades de 

significados que a palavra, dentro do texto poético, pode ter. 

Ao ler o poema, a criança surda pode se questionar: “O que tem a ver ajuntar novas palavras 

e construir novos poemas?” Ou: “De que maneira fazer de minha vida mesquinha um poema?” 

Para ela, que percebe somente um sentido da palavra, o denotativo, o poema não teria sentido. 

Necessita-se, então, de uma mediação do professor para auxiliá-la a perceber que a imagem 

poética criada no texto literário não pode ser interpretada de acordo com o sentido literal da 

linguagem, mas que ela deve imaginar que, por meio da linguagem, as pedras podem ser 

transformadas em poema e que as pedras, metáforas das dificuldades encontradas pelo sujeito em 

sua vida, podem ser utilizadas para se transformarem em algo belo, por meio da poesia. 

Citamos também o poema “O menino azul”, de Cecília Meireles, que traz uma série de 

imagens que extrapolam o sentido literal da palavra: 

 

O Menino Azul 

 
O menino quer um burrinho para passear. 

Um burrinho manso, que não corra nem pule, mas que saiba conversar. 

 

O menino quer um burrinho que saiba dizer 
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o nome dos rios, 

das montanhas, das flores, 

— de tudo o que aparecer. 

 

O menino quer um burrinho 

que saiba inventar histórias bonitas com pessoas e bichos 

e com barquinhos no mar. 

 

E os dois sairão pelo mundo que é como um jardim apenas mais largo 

e talvez mais comprido 

e que não tenha fim. 

 
(Quem souber de um burrinho desses, pode escrever 

para a Ruas das Casas, Número das Portas, 

ao Menino Azul que não sabe ler.) 

 
Assim como o poema anterior, o “Menino azul” oportuniza extrapolar uma infinidade de 

sentidos que podem ser internalizadas de acordo com a interpretação de cada criança, cabendo 

mais uma vez a necessidade do docente explorar os seus diversos sentidos, instigando a criança a 

refletir sobre as imagens criadas pelo texto: Será que este poema sugere que o menino azul só 

queria ter um amigo? 

Da mesma maneira que o primeiro texto, esse poema, ao ser lido por uma criança sura, 

pode causar um estranhamento, pois, para ele, somente os seres humanos falam, quando falam. 

De que forma, então, um burrinho pode conversar, falar sobre os rios, contar histórias e 

estabelecer uma relação de amizade e de diálogos com o menino? Novamente o trabalho do 

professor, como mediador de leitura, é imprescindível, para mostrar que por meio do imaginário, 

um menino pode ser azul e ter um burrinho, ou qualquer outro animal ou ser, que possa fazer 

todas essas coisas, pois na imaginação podemos ser e fazer o que quisermos. 

Dessa forma, o olhar diferenciado e preparado do docente é fundamental para o trabalho 

da poesia com crianças surdas e isso é necessário para que ela consiga, mesmo que de forma 

limitada, perceber as multi variações que a linguagem traz, além de ampliar seu repertório 

linguístico e imagético. 

 

CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho, tentamos refletir sobre a maneira como a criança surda entende a 

linguagem, como a palavra adquire sentidos para o deficiente auditivo e de que maneira o trabalho 

com a poesia com esse sujeito pode ser desenvolvido, tendo em vista que ele, na maioria das 

vezes, percebe somente o sentido literal da palavra. 

A metáfora, matéria-prima da poesia, é um desafio que se apresenta para o professor que 

trabalha com crianças deficientes auditivas, pois, ao trabalhar com poesia em sala de aula, precisa 

encontrar uma maneira de fazer com que a criança surda consiga perceber a imagem poética que 

o texto literário constrói.  

Ao concluirmos essa reflexão, afirmamos que este trabalho não se esgotou, pelo contrário, 

há ainda muito a pesquisar para compreender a relação entre o texto poético e os portadores de 

deficiência auditiva. Por enquanto, podemos salientar que o professor tem que ter consciência do 

seu papel enquanto educador e propiciar um ambiente voltado para a educação inclusiva e para a 

leitura de poesia. Por fim, conhecer o texto poético e criar condições que favoreçam essa 

aprendizagem e, acima de tudo, o desenvolvimento pleno da criança surda através do trabalho 

com a literatura. 
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Resumo: O presente artigo apresenta a importância da literatura infanto-juvenil e do 

projeto PIBID – programa institucional de bolsa de iniciação a docência, na promoção 

de leitura e produção de texto em uma escola estadual da rede pública de ensino na 

cidade de Parintins-AM. Os resultados positivos desse trabalho são refletidos nos textos 

dos alunos como: primeiro lugar na cidade de Parintins-Amazonas na Olimpíada 

brasileira de Língua Portuguesa-2013 e a organização de um livro. Para isso, os 

acadêmicos do curso de Letras aplicaram oficinas apresentando as características do 

gênero Memória Literária. Para alcançarmos o objetivo proposto aliamos leitura e 

prática a fim de repassar aos alunos o que é o gênero Memória Literária e um roteiro 

de entrevista para que os alunos fizessem com seus familiares e conhecidos, que após a 

coleta escreveram seus textos. Uma vez que, o gênero em questão é peculiar de suas 

vivências, pois desde crianças ouvem histórias de seus pais, isso facilita e incentiva a 

escrita na escola. Neste sentido o PIBID, tem contribuído de forma significativa tanto 

para os acadêmicos bolsistas deste programa, quanto para os alunos os quais são 

beneficiados com a inserção desses acadêmicos no ensino básico, uma vez que tal 

programa baseia-se justamente no propósito de levar os acadêmicos de licenciaturas a 

terem um contato de forma antecipada com a escola e com o ensino, e desta forma 

analisar as reais situações do que é ser professor. Por outro lado, os alunos do ensino 

básico ganham além do professor da turma, mais alguns outros futuros docentes com os 

quais podem tirar dúvidas e ter um melhor desempenho nas atividades. O trabalho 

encontra-se ancorado nos estudos de Koche e Boff (2009), Marcuschi (2002), Boeno 

(2013), PCNs (1998), entre outros autores que possam contribuir para o enriquecimento 

em questão. 

Palavras-chave: Literatura. Leitura. Produção textual. Memória literária 

 

Introdução 

 

Este trabalho nasceu a partir das vivências e observações feitas no projeto de bolsas de 

iniciação a docência (PIBID), especificamente no subprojeto intitulado produção textual 

desenvolvido nas aulas de língua  

portuguesa em uma escola da rede pública de ensino no município de Parintins-AM. 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID), surge como uma 

oportunidade de envolver os alunos de graduação, exclusivamente os que frequentam os cursos 

de licenciaturas, a adentrarem na prática docente mais cedo, uma vez que os cursos de 

licenciaturas voltam-se diretamente para essa prática. Desta forma, os futuros docentes 

conseguem identificar as reais situações enfrentadas pelos professores em sala de aula e assim 

saber que ser professor vai muito além do que simplesmente passar conteúdos. 
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O presente trabalho encontra-se divido em três seções as quais trazem discussões teóricas 

e práticas relacionadas com a proposta do artigo. Desta forma, na primeira seção aborda-se 

questões as quais tratam do gênero memoria literária embasadas em estudos anteriores que 

discutem tal gênero. Na segunda coloca-se as questões de produção textual, suas importâncias e 

a asserção do gênero memória literária como forma de produção textual. Por fim discute-se os 

resultados obtidos a parir das oficinas de produção textual com o gênero em questão. Neste tópico 

mostra-se os empregos de características do gênero memória literária que nos fazem acreditar que 

os alunos entenderam de maneira clara tal gênero. 

A metodologia adotada para este trabalho foi: primeiramente fez-se pesquisas 

bibliográficas que de acordo com Prodanov e Freitas (2013), é desenvolvida com base em material 

já elaborado, ou seja, com uma serie de materiais já levantados antes mesmo de iniciar a escrita 

do trabalho. Ainda de acordo com o autor os materiais mais adequados dentro deste tipo de 

pesquisa seria o livro e o artigo científico. A coleta de dados deu-se através de oficinas de 

produção textual. Primeiramente fez-se a orientação para entrevista, ou seja, fez-se um roteiro de 

como os alunos iriam entrevistar seus parentes. Depois, os alunos realizaram entrevistas com seus 

familiares para coletar histórias e trazer para produzir seus textos em sala de aula. Após as 

entrevistas os alunos produziram seus textos, e posteriormente houve as correções dos textos pelos 

bolsistas do PIBID. Os alunos realizaram a reescrita dos textos fazendo as devidas adequações 

solicitadas pelos acadêmicos bolsistas. 

 

O GÊNERO MEMÓRIA LITERÁRIA 

 

Falar em memória é falar em fantásticas histórias as quais muitas vezes ouvimos e vemos 

nossos pais narrando. O gênero memória literária apresenta- se como um importante meio pelo 

qual se pode trabalhar a leitura e escrita dos alunos na sala de aula, pois esse gênero tem por 

objetivo fazer com que nossos discentes resgatem suas lembranças, fazendo com que essas 

lembranças sejam narradas e contadas através da produção textual tanto em sua modalidade 

escrita quanto falada. 

De acordo com koche e Boff (2009), todos os gêneros textuais apresentam-se 

demasiadamente importante tendo em vista seus usos no processo de leitura e produção textual e, 

sobretudo no processo de promover a interação social. Marcuschi (2002, p.35), diz que “o trabalho 

com gêneros textuais é uma grande oportunidade de se lidar com a língua em seus mais diversos 

usos do cotidiano”. 

Trabalhar a leitura e produção textual com alunos de oitavo ano do ensino fundamental é 

extremamente importante, pois, esses alunos estão em um processo de transição de uma 

modalidade de ensino para outra, consequentemente a isso virão os vestibulares e demais provas 

as quais exigirão dos alunos a produção textual. Desta forma, a memória literária pode ser um 

excelente gênero para instigar a escrita bem como a leitura de nossos alunos. 

Os Parâmetros Curriculares nacionais (1999), citados por Koche e Boff (2009, p.2), 

mostram que: 

 

Especificam o texto literário como um modo peculiar de representação e estilo, no qual predomina 

a força criativa da imaginação e a intenção estética. O texto literário se constitui como uma forma 

de mediação entre o sujeito e o mundo, entre a imagem e o objeto, permitindo a reinterpretação do 

mundo atual e dos mundos possíveis. 
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Tratando-se de gêneros textuais e com base no exposto, pode-se dizer que, as memórias 

literárias tem por base um gênero textual que aborda as lembranças às quais tratam de determinada 

época na vida das pessoas. Desta forma, tal gênero nos concede certa liberdade para recriarmos o 

que está sendo narrado, tendo em vista que os fatos muitas vezes caem no esquecimento e os 

autores passam a recriar as histórias ao invés de tentar contá-las exatamente como aconteceu. 

Assim, a veracidade das histórias apresenta-se apenas como base para a construção e narração das 

lembranças, sendo, portanto, apresentadas através das memórias literárias (KOCHE; BOFF, 

2009). 

 

PRODUÇÃO TEXTUAL 

 

Quando se fala em produção textual, temos que ter ciência que estamos falando não 

somente da produção de textos em sua modalidade escrita da língua. Produzir textos abrange 

limites muito maiores que os grafemas, por isso, pode muito bem ser desenvolvida através de 

gêneros orais tais como: debate, apresentações de trabalhos e outros gêneros que visem não 

somente a escrita, mas também a oralidade. Tudo o que foi exposto nos serve para dizer que, a 

produção de textos pode ser desenvolvida tanto em sua modalidade escrita, quanto em sua 

modalidade oral da língua. 

Sabendo disso, é importante abordar que neste trabalho a modalidade que foi trabalhada 

baseia-se justamente na modalidade escrita, tendo em vista que os alunos de 8º ano do ensino 

fundamental estão adentrando em seu próximo nível de ensino e, necessitam aprimorar a escrita 

bem como identificar os diversos gêneros textuais existentes. 

Os PCNs (1998), nos diz que muitas pessoas não têm o contato com textos escritos em suas 

casas, e para boa parte das crianças e jovens brasileiros a escola é o primeiro e único recinto que 

proporciona acesso aos textos em sua modalidade escrita, sendo que esses textos posteriormente 

poderão ser modelos os quais essas pessoas seguirão em suas produções. 

Com bases no que nos coloca os PCNs, pode-se perceber que, a escola apresenta-se como 

um recinto crucial na vida dos adolescentes e jovens, uma vez que, é dentro da escola que 

normalmente os alunos passam a ter acesso às produções textuais, sobretudo em sua modalidade 

escrita da língua. 

Faz-se relevante dizer que foram trabalhados diversos gêneros textuais com alunos de 8º 

ano, dentre esses cita-se a crônica, memória literárias e o conto. Neste trabalho, temos como ponto 

de produção o gênero memória literária, uma vez que é um gênero com o qual os alunos mais 

tiveram identificação, pois, trata-se de um gênero que resgata histórias vividas por nossos 

antepassados e contadas no presente por nossos alunos. Assim, para Boeno (2013, p. 18), “A 

memória das pessoas mais velhas nos ajuda a compreender a nossa própria história, neste tempo 

contemporâneo, cheio de contradições e exclusões da minoria”. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nesta seção abordam-se alguns dos resultados obtidos a partir das oficinas de produção 

textual, realizadas pelos acadêmicos que participam do subprojeto produção textual do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID). Assim, podemos identificar a seguir 

alguns dos resultados obtidos com a produção do gênero memória literária. 

Nos textos dos alunos podemos identificar várias palavras e expressões que caracterizam 

o gênero Memória Literária pela leitura de textos anteriores: 
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“Recordo-me dos velhos tempos quando tudo era muito simples e calmo...” (Daniele de 

Souza). 

“Naquela época, Barreirinha tinha poucas ruas, muito mato e caminhos que não sabíamos 

onde levavam.” (Laís Trindade). 

“Lembro-me com apenas seis anos...” (Daniela Mascarenhas). 

A partir das palavras destacadas em negrito pode-se perceber que os alunos conseguiram 

identificar as maneiras corretas de se usar as palavras dentro do gênero memória literárias, tendo 

em vista que as palavras destacadas nos mostram justamente o resgate de histórias as quais foram 

vividas por familiares destes alunos, mas que aqui os alunos as contam em primeira pessoa como 

se estivessem sendo vividas por eles próprios. 

Outro ponto que vale destaque são os empregos de modos de vida, brincadeiras antigas que 

foram encontrados nos textos dos alunos, de acordo com as entrevistas realizadas, mas baseadas 

nos textos lidos em sala de aula. A partir disso observa-se as seguintes: 

Brincadeiras antigas: “corria pelos campos brincando de manja
4

” (Daniele de Souza). 

“brincadeiras como: esconde - esconde, cemitério, pega - pega e às vezes de pescar”. (Samir 

Bacry). 

Percebe-se que os alunos conseguiram resgatar nomes de brincadeiras as quais eram 

praticadas pelos seus antepassados que em sua maioria viviam nas margens dos rios, ou seja, nas 

zonas rurais dos municípios. 

É interessante analisar que, as brincadeiras as quais eram praticas por essas pessoas em 

tempos pretéritos, nos dias de hoje já não se percebe, pois as crianças brincam de maneira 

diferente atualmente. Talvez o avanço tecnológico tenha ganhado espaço na vida dessas crianças 

que não tem mais o contato direto com a natureza. 

Outro ponto que se faz importante abordar são os modos de vida que os alunos utilizaram 

em seus textos. A partir disso pode-se perceber um excerto retirado do texto de uma aluna. 

Não tínhamos celular, por isso nos comunicávamos através de cartas, telegramas e até 

mesmo avisos pelo rádio. 

Trabalhei muito em lavagem de juta, não tive oportunidade de estudar, pois meus pais não 

tinham condições de nos trazer para a cidade. E quando vínhamos para a cidade, morávamos 

dentro de uma canoa, onde meu pai colocava um “japá” feito de palha. Ali ficávamos três dias 

e às vezes até mais. (Lorraine Pereira). 

A partir do que foi colocado pela aluna, pode-se perceber os resgates que são feitos a partir 

da produção do gênero memória literária. Neste caso os resgates de modo de vida. Isso é 

importante até mesmo para os alunos perceberem as reais situações as quais foram vividas pelos 

seus pais ou avós em tempos passados e analisarem as mudanças que ocorreram daquele tempo 

até os dias de hoje, tanto no aspecto de dificuldades de estudo quanto economicamente. A partir 

disso, os alunos podem fazer uma reflexão e perceber que nos dias de hoje, com toda dificuldades 

existente, ainda encontram-se em um contexto de mais possibilidades do que seus antepassados. 

Outro ponto abordado pelos alunos em seus textos foi o uso de palavras antigas bem como 

detalhes da cidade daquela época. 

“Colocamos nossas coisas dentro de uma “garité” canoa um pouco grande coberta com 

“japá”, palha tecida em forma de tapete.” (Gustavo Costa). “A cidade era bem tranquila com 

poucas horas de energia, o meio mais rápido de transporte era o “jipe
7
” e televisão só tinha quem 

era rico.” (Verônica da Silva). 
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Percebe-se que o uso de palavras as quais eram usadas no passado encontram-se presentes 

nos textos dos alunos. Isso se faz demasiadamente importante, tendo em vista que os alunos 

passam a conhecer outros vocábulos que, talvez nos dias de hoje já não sejam mais utilizados em 

nosso cotidiano. Assim, os alunos também passam a conhecer como era a cidade naquela época, 

na maioria dos textos apresentam que as cidades eram tranquilas, pequenas onde todas as pessoas 

residentes se conheciam, fato que é bem diferente dos dias de hoje. 

Percebeu-se também que os alunos conseguiram empregar os conectivos de coesão de 

maneira satisfatória como se percebe a seguir: 

“Além disso, nossa alimentação não era tão boa...” (Daniela Mascarenhas) 

“Viemos para a cidade, aqui encontramos algumas dificuldades, mas 

depois nos acostumamos...” (Débora Ferreira). 

Então eu me ofereci para fazer isso...” (Veydã Jhordan). 

Por fim, não poderíamos deixar de abordar um produto importante, fruto das oficinas de 

produção textual do PIBID. Um livro confeccionado com as produções textuais dos alunos. O 

livro aborda tanto as memórias literárias quanto os contos que os próprios alunos produziram a 

partir das entrevistas feitas com seus familiares. 

 

Capa do livro construído a partir dos textos dos alunos 

 

 

Este livro mostra a importância e, sobretudo os resultados que obtivemos com o projeto 

PIBID, e consequentemente com a oficina de produção textual do gênero memória literária. É 

apresentado um riquíssimo conteúdo desenvolvido pelos próprios alunos bem como pelos 

bolsistas, supervisora e coordenadora do projeto “Oficinas de produção textual”. 

Com base no exposto, pode-se perceber que a partir de um trabalho em conjunto 

envolvendo alunos, professores e com um compromisso sério deste último em relação ao primeiro 

pode-se ter grandes resultados. Neste sentido, o PIBID, apresenta-se como um programa crucial 

no desenvolvimento de leitura e escrita dos alunos nas escolas da rede pública. Assim, Oliveira 

(2015, p. 29),diz que: 

 

Frente às novas demandas sociais, a escrita está presente em quase todas as atividades humanas, e 

o domínio da produção de textos de diferentes gêneros é visto como possibilidade para a 

participação cidadã em esferas formais e informais. A prática de produção textual é algo 

indispensável para o ensino e aprendizagem da língua materna, uma vez que é no texto que a 

língua. 
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“se revela em sua totalidade quer enquanto conjunto de forma quer enquanto discurso” 

(GERALDI, 1993, p. 135). Desta forma, a leitura e a escrita torna-se uma prática indispensável 

dentro da sociedade, através desta prática podemos dar sentido em tudo que nos rodeia e, 

sobretudo compreender as exigências sociais. 

 

CONCLUSÃO 

 

A partir do que foi exposto neste trabalho pode-se perceber que a produção do gênero 

memória literária apresenta-se como uma possibilidade de se trabalhar leitura e escrita com os 

alunos. É perceptível que houve uma grande aceitação por partes dos alunos, uma vez que suas 

produções textuais foram apresentadas de maneira coerente e de acordo com a proposta, assim 

comtemplaram as diretrizes do gênero memória. É partindo desse pressuposto que se pode dizer 

que nossos objetivos foram alcançados, haja vista que, tínhamos como propósito a produção de 

tal gênero, trabalhando sobre este a leitura e escrita dos alunos. Assim, as produções foram tão 

coerentes que acabaram culminando na produção de um livro contendo todos os textos 

desenvolvidos pelos alunos. 

É importante também dizer que o texto de uma aluna ainda foi selecionado como o melhor 

texto na cidade de Parintins-AM, na olimpíada brasileira de Língua Portuguesa o qual passou a 

disputar com textos de todo o estado. 

A partir desses resultados percebe-se que o PIBID apresenta-se como um programa 

essencial na vida dos alunos da educação básica bem como dos acadêmicos bolsistas, tendo em 

vista que ambos são beneficiados com o programa. Portanto, é uma experiência enquanto 

acadêmico de letras atuar de forma antecipada na vida docente e de certa forma poder somar com 

uma educação de qualidade. 
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A LITERATURA INFANTIL DE TEMÁTICA AFRODESCENDENTE 

COMO PRÁTICA SOCIAL NO ÂMBITO ESCOLAR: CONSTRUINDO A 

IDENTIDADE DA CRIANÇA NEGRA 

 

Fernanda Christina Alves Velozo 

Faculdade Projeção fe.veloso@live.com 

Antônio Cézar N. de. Brito (Orientador) 

 

Resumo: A presente pesquisa objetiva compreender a relação intrínseca entre a literatura e 

os direitos humanos, analisando obras de literatura infantil com a temática afrodescendente 

que têm como protagonistas personagens negros ativos e descritos de maneira positiva na 

narrativa. O trabalho conta com pesquisa bibliográfica, relacionando os direitos humanos 

com a literatura, procurando perceber de que maneira a leitura de textos literários 

relaciona-se com o conceito de “bens incompressíveis”, ou seja, aqueles cuja necessidade 

deve ser suprida de forma a auxiliar o ser humano em suas necessidades básicas. Nesse 

sentido, a leitura de literatura, especialmente a que tem como tema o afrodescendente, pode 

auxiliar na formação e na afirmação da identidade do sujeito negro, em especial a criança. 

Foi realizada uma pesquisa de campo, cujos sujeitos são alunos negros da educação infantil 

de uma escola pública de Sobradinho - DF, e teve como foco observar como a leitura de 

textos literários pode auxiliar no respeito às diferenças, bem como despertar o interesse pela 

história e cultura africana e ainda a valorizar as características identitárias. 

Palavras-chave: Literatura infantil. Racismo. Construção da identidade. direitos humanos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Com o advento da lei 10.639/2003, a temática afrodescendente ganhou destaque nas escolas 

e nas livrarias, pois inclui no currículo oficial da rede de ensino público e privado a 

obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Afro- Brasileira. A implementação dessa lei deu 

destaque ao tema da pluralidade cultural e proporcionou a vivência e estudo desse conteúdo com 

a finalidade de valorizar e preservar a cultura afrodescendente e a diversidade. 

A literatura, definida como representação de sujeitos, deve ser contemplada também como 

um direito humano, devido as suas especificidades estéticas, que fazem com que o ser humano 

afirme sua identidade enquanto sujeito social. Por outro lado, assim como a saúde, a educação, a 

moradia, o trabalho etc., direitos humanos que diariamente são negados aos sujeitos, o acesso à 

literatura é um direito a que os seres humanos são impedidos de acessar. 

Nesse sentido, ao abordar essa temática, procurou-se demonstrar a necessidade da leitura 

de literatura infantil e juvenil que contemple a representação de afrodescendentes por crianças 

negras e como a mesma pode contribuir para a afirmação de sua identidade enquanto sujeitos 

sociais plenos, cientes de seus direitos e de seu papel na sociedade. 

 

LITERATURA AFRO-BRASILEIRA NO ÂMBITO ESCOLAR 

 

A literatura infanto-juvenil iniciou-se no Brasil na década de 1920, sendo representada de 

maneira inovadora pelo escritor Monteiro Lobato. Antes disso, a literatura reproduzia os valores 

mailto:fe.veloso@live.com
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conservadores daquela época, e era marcada por um caráter puramente didático, ela visava 

corresponder às “intenções de reformas educacionais em curso” (COELHO, 2000). 

Jovino (2006) afirma que foi nessa mesma época que os personagens negros começaram a 

aparecer na literatura infantil. Porém, as histórias não representavam o negro e sua cultura de 

maneira positiva, pelo contrário, eram retratados como bandidos, analfabetos e ignorantes. 

Mesmo na obra de Lobato, como alguns críticos apontam, o personagem negro aparece 

estereotipado: 

 

Em um diálogo de seu livro, Reinações de Narizinho, é possível constatar o estigma estético, 

quando Lobato fazia referência ao beiço de Tia Nastácia, animalizando-a [...] A personagem Tia 

Nastácia é bastante hostilizada, às vezes, pode até ser tratada como membro da família, no entanto, 

a cozinha é seu habitat natural, e é chamada de negra de estimação, o que reforça a sua inferioridade 

e a teoria de que negros só ocupam os papéis de serviçais, malandros, dignos de piedade. (SILVA, 

2010, p. 29) 

 

Nos anos 1970, a literatura infantil começou a romper com o caráter didático e com certa 

obrigatoriedade de mostrar um valor tradicional, e começou a estimular a “criatividade, 

consciência da linguagem e consciência crítica” (COELHO, 2000). Foi um período marcado por 

uma “nova concepção de mundo” (idem). 

Em 2003, foi implementada a lei 10.639 e, devido a ela, atualmente os livros literários 

voltados para o público infanto-juvenil buscam abolir as representações e ilustrações gráficas que 

inferiorizam a cultura africana e o negro. Os autores procuram representa-los como personagens 

ativos nas narrativas e em situações comuns do cotidiano. 

A literatura africana e afro-brasileira vem com a proposta de sair da mesmice dos contos 

de fadas à medida em que apresentam personagens negros ativos, para além da miséria, tribos e 

personagens secundários com pouca ação, e sim como seres ativos e orgulhosos de sua cultura. 

Trabalhar com a literatura africana permite o contato com livros literários desconhecidos e 

a valorização dessa cultura mostra a África como um continente multicultural e permite a 

construção de um cenário positivo, acabando com a imagem do negro acovardado, vítima da ruína 

pelos brancos, e mostrando o negro como sujeito histórico, ativo e orgulhoso de sua história. 

A literatura é uma das maneiras mais eficientes para se trabalhar com a inserção da cultura 

afro em sala de aula. Silva e Martins (2012, p. 9) afirmam que a literatura “ocupa um espaço 

privilegiado nas questões de diversidade na escola e, ainda, oportunizam a discussão dos aspectos 

culturais e históricos do continente africano e do Brasil, bem como alimentam o pensamento 

crítico acerca de realidades diversas”. 

Contudo, Bunzen e Mendonça (2006) defendem que a leitura literária não deve ser 

trabalhada com o intuito pedagógico, dito isso, a escola deve ampliar suas atividades “visando a 

leitura de literatura apenas como atividade lúdica de construção e reconstrução de sentido” 

(BUNZEN; MENDONÇA, 2006, p. 95). Os livros literários não devem conter em si objetivos 

pedagógicos, pois assim o leitor acaba desanimando com os ensinamentos direcionados, muitas 

vezes presentes no texto, afastando-o do prazer da leitura. 

 

DIREITOS HUMANOS 

 

Cândido, ao falar da literatura, coloca-a como um “fator indispensável de humanização”: 
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[...] 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 (CANDIDO, 1988, p.174) 

 

O autor cita os “bens compreensíveis” e os “bens incomprensíveis”, sendo os primeiros 

dispensáveis para a vida humana, como enfeites, cosméticos e acessórios supérfluos, já os 

segundos são coisas que não podem ser negadas a ninguém. A literatura vem a ser um “um bem 

incompressível”, ou seja, ela é tão essencial para uma vida humana como a alimentação, a moradia 

e a vestimenta. 

O autor ainda afirma que devemos considerar como indispensável para o outro aquilo que 

consideramos indispensável para nós, o que é considerado um grande problema, pois a tendência 

é sempre “achar que nossos direitos são mais urgentes do que os do próximo” (Candido, 1988). 

Diz ainda o crítico que 

 

[...] as pessoas são frequentemente vítimas de uma curiosa obnubilação. Elas afirmam que o 

próximo tem direito, sem dúvida, a certos bens fundamentais, como casa, comida, instrução, saúde, 

coisas que ninguém bem formado admite hoje em dia que sejam privilégio de minorias, como são 

no Brasil. Mas será que pensam que o seu semelhante pobre teria direito a ler Dostoievski ou ouvir 

os quartetos de Beethoven?” (CANDIDO, 1988, p. 172) 

 

Dito isso, pode-se compreender que o ser humano tem direitos iguais e merece igual 

respeito onde quer que se encontre, embora haja diferenças culturais ou biológicas existentes que 

o diferenciam, faz-se indispensável compreender os direitos humanos como um reconhecimento 

universal. 

A literatura, vista como um instrumento com grande poder de instruir e educar, forma 

opinião, forma personalidade e por isso é um direito do ser humano. Além disso, como 

aponta Candido, a literatura liberta e por isso deve ser entendida como direito de todas as pessoas: 

 

Vista deste modo a literatura aparece claramente como manifestação universal de todos os homens 

em todos os tempos. Não há não povo e não há homem que possa viver sem ela, isto é, sem a 

possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. (CANDIDO, 1988, p. 174) 

 

A IDENTIDADE EM CONSTRUÇÃO DA CRIANÇA NEGRA 

 

Segundo Nilma Gomes (2008), a identidade negra é entendida como um movimento que 

não ocorre apenas com o olhar do próprio negro sobre si mesmo e seu corpo, mas se dá também 

na relação com o olhar do outro, relação que a autora descreve como tensa, conflituosa e 

complexa. Além disso, a construção da identidade étnico-racial se dá na interação com o outro, 

seja em qualquer ambiente social. 

Nesse sentido, a presença positiva do negro no livro literário é de suma importância, e esse 

livro deve ser acessado por todas as crianças, independentemente da cor, sexo, religião e classe 

social, possibilitando assim uma interação do leitor negro e não-negro, o que pode contribuir para 

o desenvolvimento da tolerância e do respeito à diversidade: 

 

Na construção da identidade cultural de um povo, a literatura ocupa lugar de destaque, pois oferece 

os universos de relações produzidos na história, ou seja, desde os espaços ocupados e de que 

maneira esses espaços se ocuparam até as transformações nas relações sociais e os símbolos 

produzidos na e por essa sociedade. (GREGORIN FILHO, 2009, p.51). 
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Para a criação de um cidadão consciente de seus direitos e deveres, é essencial a construção 

da identidade cultural. A literatura é uma ferramenta de grande poder para o entendimento da 

pluralidade cultural e étnica, além de contribuir para uma formação do sujeito como um ser que 

conhece a própria história, ela causa prazer ao ser lida. 

A literatura africana e afro-brasileira traz a possibilidade da construção de valores éticos e 

ensinamentos que proporcionam às crianças oportunidades de construírem de maneira positiva 

sua identidade, obtendo informações sobre seus ancestrais, crenças e cultura, fornecendo, assim, 

a valorização e o orgulho de sua identidade afrodescendente. 

Os livros literários das bibliotecas escolares, na maioria das vezes, apresentam apenas 

personagens brancos e uma cultura eurocêntrica, deixando as outras culturas fora das salas de 

aula. Proporcionar para crianças brancas e negras livros literários com apenas heróis brancos 

passa a elas que ser corajoso, inteligente e destemido são qualidades somente dos brancos. Assim, 

as crianças acabam formando ideias distorcidas sobre os grupos aos quais pertencem. 

A escola tem a função de formar o estudante para exercer a cidadania, o trabalho e continuar 

aprendendo ao longo da vida. Esta é a orientação da Lei de Diretrizes de Bases e das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino no Brasil. Aumentar a cidadania é um dos objetivos 

fundamentais que devem nortear o trabalho pedagógico, desta forma, a escola deve procurar 

desenvolver competências e habilidades que permitam compreender a sociedade. 

O dever da escola é buscar meios através de bibliografias sobre questões étnicas e raciais, 

levar a temática para discussão em sala de aula e promover a criação de cursos para a comunidade 

escolar, para que estes possam se aprofundar nessa temática e ainda abordarem a História da 

África antes da escravidão, dando ênfase nas contribuições que os negros trouxeram para o 

desenvolvimento da humanidade e não apenas para a condição de escravos, colocando-os sempre 

como vítimas. Assim haverá a valorização e o respeito ao afrodescendente e sua cultura dentro 

do âmbito escolar. 

 

PESQUISA DE CAMPO 

 

Esta pesquisa de campo foi realizada em uma escola pública de Sobradinho II DF. O 

público alvo do estudo foram os estudantes do segundo período da educação infantil da 

instituição, cuja faixa etária é de 5 e 6 anos de idade. A turma possui 25 alunos e alunas, dos 

quais 17 são negros. 

Para realização desta pesquisa, foram usadas três obras literárias que abordam a 

temática afrodescendente: “A Ovelha Negra”, de Bernardo Aibê, “O Menino Marrom”, de 

Ziraldo, e “Menina Bonita do Laço de Fita”, de Ana Maria Machado. 

Ficou claro, com essa pesquisa de campo, que a biblioteca da escola não dispõe de 

livros que abordam a temática proposta. As professoras relataram que não tiveram nenhuma 

orientação ou curso oferecido pelo governo do Distrito Federal sobre a lei 10.639/2003 e, 

segundo elas, o tema só é trabalhado em sala de aula na semana da consciência negra, que 

ocorre em novembro. 

Para concretizar a pesquisa, foram necessárias três semanas de “estágio” em sala de 

aula para conhecer a turma, as professoras e contar as histórias propostas. 

Na primeira semana, foi contada a história “O Menino Marron”, de Ziraldo, para as 

crianças. A história foi bem recebida pela maioria da turma, apenas dois garotos (irmãos 

gêmeos) questionaram a escolha da história. P. e F., de 6 anos, falaram que não gostaram 

porque o personagem principal era preto. Quando foi questionado o porquê, ambos 
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responderam que preto é feio e rouba as pessoas e não deviam estar nos livros e sim na prisão. 

Ambos os irmãos são negros, porém não se reconhecem como tais. Eles afirmaram que são 

morenos, assim como a mãe. 

Na segunda semana, a história da vez foi “Menina Bonita do Laço de Fita”, de Ana 

Maria Machado. Ao chegar no meio da história, em que o coelho pergunta para a menina 

como ela fazia para ser tão pretinha, L., de 5 anos, interrompeu a história para falar que a 

mesma era mentirosa, pois nenhum coelho de cor branca iria preferir ser preto. Quando foi 

questionado o porquê, L. disse que ele mesmo queria ser branco em vez de negro, pois ser 

branco é ser mais rico e bonito. 

Na terceira semana, a história contada foi “A Ovelha Negra”, de Bernardo Aibê, e as  

alunas M., I. e o aluno I., todos de 6 anos, se identificaram com a história. Eles falaram que 

seus pais sempre falavam o quanto eram bonitos e especiais, explicando- lhes que se eles se 

achassem bonitos e se achassem seus cabelos bonitos, todos achariam também. A aluna M. 

ainda disse “tia, eu amo ser negra porque eu sou parecida com minha mãe e meu pai e minha 

irmã, e meu cabelo é diferente do de todo mundo que conheço. Minha mãe diz que somos 

mais fortes que o mundo porque na nossa família tiveram escravos”. Ao falar isso, ocorreu 

um alvoroço na turma, pois os irmãos gêmeos P. e L. riram e a chamaram de bruxa. As 

professoras apenas falaram que não podia falar aquilo para uma menina e os mandou pedir 

desculpas, o que ambos fizeram olhando para o chão. 

Com esses relatos, nota-se o disparate nas opiniões das crianças. Temos três alunos e 

alunas que aceitam suas identidades por influência dos pais, pois estes os ajudam a valorizar 

a cultura africana e a aceitar suas características; e outros três que demonstram desprezo pela 

própria cor, negam suas características e ainda ofendem os colegas com comentários 

preconceituosos. 

Ao final da terceira semana foi passado uma atividade com espelhos para cada um 

desenhar o que mais gostava em seu corpo para se concluir que não importa a cor da pele, o 

tamanho do nariz, a maneira de vestir, o estilo do cabelo, que cada um é belo à sua maneira 

e que as diferenças de cada um é que os torna únicos. 

Ao final da terceira semana foi realizada uma atividade com espelhos para cada um 

desenhar o que mais gostava em seu corpo para se concluir que não importa a cor da pele, o 

tamanho do nariz, a maneira de vestir, o estilo do cabelo, que cada um é belo à sua maneira e 

que as diferenças de cada um é que os tornam únicos. 

 

CONCLUSÕES 

 

A diversidade brasileira deve ser pensada como traço fundamental na construção de uma 

identidade nacional, onde a divisão da sociedade em raças não pode acontecer, pois todos 

pertencem a uma mesma raça: a Raça Humana, por isso as práticas de racismo devem acabar, de 

forma que as diferenças sejam valorizadas, visto que ninguém é igual a ninguém e as 

singularidades que temos é o que nos torna únicos. 

A escola deve ser uma das responsáveis por estimular o respeito pelas diferenças, pelas 

culturas no nosso país, além de proporcionar e estimular a construção de conhecimentos 

relacionados à história da formação da população brasileira e as culturas que aqui existem, 

principalmente a afro- brasileira. 

É muito importante discutir o direito da criança à literatura, percebendo o quão fundamental 

para a sua formação e sua humanização ela é. Assim, as crianças podem entrar no mundo da 
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leitura sabendo que ler e ter acesso à leitura é um direito delas. Ficou claro, com esta pesquisa, 

que a escola ainda tem muito o que melhorar no que se refere à lei 10.639/2003. A biblioteca que 

não possui livros sobre diversidade cultural é uma afronta à educação em Direitos Humanos, a 

abordagem de temáticas afrodescendentes nunca deve ser feita somente na semana da consciência 

negra e sim durante todo o ano letivo, pois o tema é muito extenso e de grande importância para 

ser trabalhado em apenas uma semana. Uma das soluções para diminuir barreiras para a 

implementação da Lei 10.639/2003 de maneira mais competente no âmbito escolar pode ser o 

esclarecimento dos pais ou responsáveis quanto aos objetivos e a importância de projetos que 

contemplem os estudos sobre a história e a cultura africana e afro-brasileira para as crianças por 

meio do diálogo com toda a comunidade escolar. Outro recurso são cursos para aperfeiçoamento 

que ofereçam aos professores e gestores ideias práticas relacionadas à temática, pois as escolas 

necessitam de profissionais capacitados para tratar esse tema. Infelizmente isso ainda é um tema 

tabu na sociedade, onde chamar alguém de negro é considerado feio ou falta de educação, então 

cria-se um eufemismo referindo- se a negros como “morenos”, assim como os gêmeos da pesquisa 

de campo afirmaram ser. 
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A COLEÇÃO BICHOS DA ÁFRICA DE ROGÉRIO ANDRADE 

BARBOSA: LENDAS E FÁBULAS CONTADAS POR UM GRIOT 

 

Fernanda Gonçalves (UFSC) feegoncalves@gmail.com 

 

Resumo: A coleção de livros Bichos da África: lendas e fábulas (2001), Bichos da África 2: 

lendas e fábulas (2006), Bichos da África 3: lendas e fábulas (2007) e Bichos da África 4: 

lendas e fábulas (2007), são os primeiros títulos publicados pelo escritor Rogério Andrade 

Barbosa. Uma publicação que inicialmente seria única, foi dividida em quatro livros, cujas 

histórias são contadas pelo Vovô Ussumane, um sábio griot, que transmite oralmente as 

histórias do povo africano. Nesse contexto, a tradição oral cumpre um importante papel, que 

se assemelha ao da biblioteca e arquivos em outras conjunturas. Em todos os contos os 

animais assumem centralidade nos papéis, comparados a defeitos e virtudes humanas, o que 

é próprio das fábulas, que se define justamente como uma narrativa curta, onde os 

protagonistas costumam ser animais, apresentando uma moral e ensinamentos. Elas 

possuem um caráter educativo pela sua natureza alegórica e seu discurso sobre a moral, que 

incita no leitor a possibilidade questioná-la relacionando com a realidade social (VALE, 

2001). Já a experiência repassada de pessoa por pessoa é fonte de todos os narradores 

(BENJAMIN, 2012), e no continente africano o narrador assume o papel de griot. 

Palavras-chave: Literatura Infantil. Cultura Africana e Afro-brasileira. Literatura Africana 

e Afro-brasileira. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Esse texto é um recorte de uma pesquisa desenvolvida pelo grupo de pesquisa Literalise, 

cujo objetivo é o de mapear a produção literária de recepção infantil e juvenil, a partir da temática 

da cultura africana e afro- brasileira. Para tanto, o grupo vem emprenhando-se em levantar os 

títulos a partir dos catálogos editoriais e realizando resenhas dos principais títulos encontrados. 

O trabalho em questão preocupou-se com os livros que compõem a coleção Bichos da 

África: lendas e fábulas (2001), Bichos da África 2: lendas e fábulas (2006), Bichos da África 3: 

lendas e fábulas (2007) e Bichos da África 4: lendas e fábulas (2007), que são, os primeiros títulos 

publicados pelo escritor Rogério Andrade Barbosa. 

Importante situar, que a relevância do trabalho com os títulos que abordam a temática da 

cultura africana e afro-brasileira, uma vez que, a presença de personagens negros e negras, ou, 

com elementos da cultura, em narrativas de recepção infantil e juvenil, no âmbito brasileiro, era 

quase inexistente antes da década de 1970 (DEBUS, 2012). 

Foi, a partir da década de 1970, que acontece um “boom” dessa produção, com aumento 

no número instituições e programas de incentivo à leitura, expansão do mercado editorial casada 

com a exigência da leitura de uma literatura nacional (Lei 5.692/71)” (DEBUS, 2012, p.144). E, 

com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases de 1996, mais particularmente com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) e os Temas Transversais, que o mercado editorial procurando dar 

conta da demanda: 

 

[...] se reorganiza, de modo que os catálogos das editoras começam a apresentar seus títulos e coleções 

contemplando-os (Ética, Meio Ambiente, Saúde, Orientação Sexual e Pluralidade Cultural), e assim, 

juntamente com as informações básicas sobre o livro, aparece o tema transversal com o qual ele dialoga. 

O tema Pluralidade Cultural, especificamente, traz como norte o respeito aos diferentes grupos e 

culturas que convivem na sociedade brasileira (DEBUS, 2012, p144). 
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A Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que modificou a Lei 9.394/1996 de Diretrizes e 

Bases para a Educação Nacional, configura-se como uma importante 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, sem sombra de dúvidas, trouxe 

avanços para essas discussões no espaço escolar” (DEBUS, 2012, p.144). 

 

AS HISTÓRIAS NARRADAS POR UM GRIOT: LENDAS E FÁBULAS NA COLEÇÃO BICHOS 

DA ÁFRICA 

 

A coleção Bichos da África surgiu de uma publicação que inicialmente seria única e acabou 

sendo dividida em quatro livros, devido ao volume da obra e as demandas editoriais. As histórias 

que organizam a coleção são narradas elo Vovô Ussumane, um sábio griot, que transmite 

oralmente os contos do povo africano. Nesse contexto, a tradição oral cumpre um importante 

papel, que se assemelha ao da biblioteca e arquivos em outras conjunturas. 

 

Imagem 1: Coleção Bichos da África. 
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A experiência passada de “boca em boca”, é a fonte em todos os narradores recorrem, 

segundo Benjamin (2012). Os narradores são aqueles, que, por meio da oralidade repassam a 

cultura dos seus povos e “retira o que ele conta da experiência: de sua própria experiência ou da 

relatada por outros” (BENJAMIN, 2012, p.2017). 

O livro Bichos da África: lendas e fábulas (2001) é o primeiro, dos quatro títulos da 

coleção. Estruturalmente, o livro é organizado em dezesseis páginas, no inicio encontra-se uma 

breve explicação acerca da importância da história oral nas sociedades africanas, escrita por 

Glória Pondé. Ele é composto por duas fábulas intituladas: “A Mosca Trapalhona” e “A Tartaruga 

e o Leopardo”. 

A primeira fábula intitulada “A Mosca Trapalhona” conta a história de uma mosca, que 

com boa intenção, foi avisar a cobra, que estava dormindo em cima de um monte de lenha, que 

havia pessoas chegando. A intenção era alertá-la quanto ao perigo de ser capturada. A cobra, 

rapidamente se escondeu dentro da toca de um rato, que, quando a viu, fugiu às pressas pela saída 

de emergência. O rato esbarrou num faisão, que assustou o macaco, que assustou o elefante. O 

grandalhão apavorado esmagou tudo que encontrou pelo caminho, pisando acidentalmente em 

um ninho de ntiétié, ave com penas vermelhas como fogo. Ela ficou zangada e colocou fogo em 

tudo, o veado que passava pelas redondezas acabou queimando as patas, saiu correndo para o rio 

para se refrescar, mas esqueceu de avisar as mulheres que ali se banhavam para se vestirem. Elas 

se queixaram com chefe da aldeia. Todos os animais foram chamados pelo chefe para esclarecer 

tal história, até que descobriram que na verdade a culpa era da mosca, que quis fazer o bem 

avisando a cobra, mas acabou fazendo o mal. No fim ela foi perdoada. 

Na segunda fábula chamada “A Tartaruga e o Leopardo”, vovô Ussumane explica sobre a 

importância dos conhecimentos adquiridos por um verdadeiro caçador, como os hábitos dos 

animais da floresta, etc. Narra então, a história da Tartaruga para exemplificar. Certa vez, a 

Tartaruga caiu num buraco profundo durante a noite, no meio da mata, era uma armadilha. Ela 

precisava encontrar uma solução para sair do buraco antes do amanhecer, caso contrário, viraria 

sopa para os aldeões. Foi então que caiu um Leopardo na mesma armadilha, a Tartaruga começou 

a gritar com o felino, acusando-o de entrar na sua casa, fingindo que aquele buraco era na verdade 

seu lar. O Leopardo irritado com ela, a jogou para longe do buraco e assim conseguiu fugir. 

O livro Bichos da África 2: lendas e fábulas (2006) é o segundo livro que compõe a coleção 

e conta com por três fábulas intituladas: “A moça e a serpente”, “A vingança de Eraga” e “O 

cassolo e as abelhas”. 

Na primeira fábula chamada “A moça e a serpente”, Vovô Ussumane contou sobre o caso 

de uma jovem moça, que desafiou os antigos costumes e casou-se com um rapaz que ela mesma 

escolheu e não o seu pai. Contudo, esse rapaz era na verdade uma serpente, que ouviu a jovem 

conversar com suas amigas sobre seu desejo de casar-se somente com alguém do seu gosto. Então, 

a serpente transformou-se em humano para enganá-la. Os dois se casaram, mas a moça era infeliz, 

pois, passava o dia trancada, limpando a habitação do esposo. Ela tinha quatro irmãos e um deles 

era adivinho, que pressentiu o sofrimento da irmã e toda a farsa da serpente. Os irmãos foram 

enfrentar a assombrosa serpente, conseguiram matá-la e libertar a jovem. 

O segundo conto intitulado “A vingança de Eraga” é a história de Ugubane, Deus do Fogo 

e da Terra. Ele era dono de vacas que estavam sofrendo pela escassez de comida em decorrência 

dos hipopótamos, que comiam toda a pastagem. O Deus do Fogo e da Terra foi então exigir uma 

providência de Eraga, senhor dos hipopótamos e Deus da Chuva. Eraga achou Ugubane arrogante 

em seu pedido e se vingou: fez com que não chovesse mais nas propriedades de Ugubane, 

matando suas vacas de fome. Diante a situação dos seus animais, o Deus da Terra e do Fogo foi 

humildemente suplicar pela chuva. Eraga satisfeito com pedido do outro Deus, fez com que a 
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chuva voltasse. Contudo, depois daquele dia, os hipopótamos só vão até a terra para buscar 

comida, passando os dias na água. 

Por fim, o conto “O cassolo e as Abelhas”, narra a história de uma abelha que pediu a um 

cassolo uma de suas penas, para que pudesse salvar sua filha abelha. O pássaro a ajudou no mesmo 

instante, porém, quando ele também precisou de ajuda, a abelha negou. Daquele dia em diante os 

cassolos passaram a indicar, por vingança, onde as abelhar guardam o mel. 

Já o terceiro livro da coleção Bichos da África 3: lendas e fábulas (2007) é composto por 

duas fábulas intituladas: “Porque os cães cheiram uns aos outros?” e “O julgamento da tartaruga”. 

A primeira fábula intitulada “Porque os cães cheiram uns aos outros?” Vovô Ussumane conta a 

respeito da curiosidade de uma das crianças da aldeia, que perguntou por que os cachorros 

costumam cheirar as pessoas. A lenda diz que na época em que os cães governavam a si mesmos, 

os mais poderosos costumavam se gabar das suas riquezas. Certa vez, um dos cães poderosos 

se apaixonou pela irmã de seu rival. Pediu a mão dela em casamento, mas seu rival negou. Com 

raiva, o todo poderoso ele pediu que um de seus servos levasse um recado para o seu adversário, 

ele iria declarar guerra contra ele. O mensageiro teve que se preparar como o de costume, foi 

perfumado com a melhor das fragrâncias, sobretudo em sua cauda. Contudo, o cheiro era tão 

agradável, que o mensageiro resolveu procurar uma esposa para si, deixando de entregar o recado. 

Por este motivo, os cães cheiram uns aos outros ate os dias atuais, é para encontrar o mensageiro 

perdido. 

No segundo conto,”O julgamento da tartaruga”, Vovô Ussumane narra a história de uma 

tartaruga bem velhinha que tinha dificuldade em arrumar alimento. A anciã pediu para que um 

coelho cavasse um buraco até a clareira onde os animas da região faziam feira. Quando chegou 

lá, ficou com água na boca com tantas delícias que avistou. A tartaruga sem sair do buraco, 

engrossou a voz e gritou bem alto um alerta, avisando que o caçador estava chegando. Os animais 

ouviram a voz e fugiram todos. A velha tartaruga aproveitou o momento e escolheu tudo o que 

quis. Ela repetiu isso diversas vezes, até que os animais desconfiados formaram uma comissão e 

foram se queixar com o leão. Ficou combinado então que o macaco iria viajar a feira. Foi quando 

a bicharada descobriu o truque da tartaruga, ela foi a julgamento, mas começou a tocar uma canção 

tão linda, que deixou o leão encantado. A majestade pediu a anciã que fizesse um instrumento 

como aquele, a sabichona disse ao leão que precisaria das tripas de um macaco para poder fazer. 

O macaco que ouviu tudo fugiu para bem longe e a tartaruga não pode ser condenada, pois sua 

única testemunha havia fugido. 

Por fim, o quarto livro O livro Bichos da África 4: lendas e fábulas (2007) conta com três 

fábulas intituladas: “O jabuti e o Chacal”, “A águia e o Gavião” e “O Gato e o Rato”: 

A primeira fábula “O jabuti e o Chacal”, conta a história de um famoso rei, que só daria a 

mão da sua bela filha em casamento, àquele que suportasse os mais difíceis desafios. Depois de 

muitos meses de disputa, foram selecionados dois finalistas, o Jabuti e o Chacal. A tarefa final 

escolhida foi quem conseguiria comer a papa de milho mais quente. No dia seguinte, todos da 

aldeia aguardam desde cedo para acompanhar o grande desafio, o rei perguntou aos dois 

participantes qual deles gostaria de ser o primeiro, o Jabuti prontamente se candidatou, deixando 

o Chacal aliviado, ele estava muito nervoso. O Jabuti pegou o recipiente com muito cuidado e 

para provar a sua bravura, mostrou a papa para todos que estavam presentes, um a um. Quando 

terminou de mostrar a comida já estava morna, ele conseguiu tomar tudo sem dificuldades. O 

rival estava tremulo que na sua vez, deixou o pote cair, queimando seus pés. Ele não suportou a 

dor e saiu pulando numa perna só, foi vaiado por todos os aldeões e o Jabuti casou-se com a bela 

jovem. 

Na segunda fábula, “A águia e o gavião”, Vovô Ussumani aproveitou que na ocasião, havia 

morrido duas vacas e os animais eram muito importante para os aldeões, e contou a história de 
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uma poderosa águia que tinha muito bois. Certo dia os deixou sob os cuidados de seu sobrinho, o 

gavião, que era muito distraído e foi visitar um amigo, deixando o gado sozinho. Quando voltou 

não tinha mais um sequer. Seu tio ficou furioso, saiu junto com o sobrinho, voando em busca dos 

bois. No meio do caminho encontraram o Sol e perguntaram se havia visto o gado perdido, ele 

respondeu que a Lua havia pegado. A dupla foi ao encontro da Lua, que informou que já havia 

comido a metade e vendido a outra, ofereceu a eles cinco moedas de ouro para que os pássaros 

pudessem comprar outros bichos. Na volta, a águia ficou com a tarefa de trazer as moedas sem 

perdê-las, mas ao chegar percebeu que elas haviam caído pelo caminho. Ambos sobrevoaram a 

floresta questionando os animais a respeito do ouro, ninguém tinha visto. A águia ficou tão 

zangada que declarou guerra contra todas as outras aves, até que o dinheiro reaparecesse. Por este 

motivo que as aves, em busca do dinheiro, ficam ciscando o chão com as unhas até hoje. É também 

por isso que cantam pela manhã todos os dias, elas perguntam pelas moedas. 

No ultimo conto, intitulado “Como o Gato e o Rato se tornaram inimigos”, Vovô 

Ussumane, ao fim de uma noite de tempestades, narra a história do tempo em que o gato e o rato 

ainda eram amigos. Certa vez eles foram surpreendidos por uma chuva forte enquanto colhiam 

mandioca e eles não sabiam como voltar para a aldeia que moravam. Foi então que o rato teve a 

idéia de construir uma jangada com os talos da mandioca colhida, o gato aprovou. Conjuntamente 

construíram um barco e se jogaram no rio a caminho de casa. O rato que ficou com muita fome, 

começou a roer pedaços da jangada, o gato chamou a atenção, mas logo dormiu. O rato não 

resistiu à tentação e de tanto roer, fez um buraco na embarcação, que afundou. Eles estavam 

próximos à margem e por sorte conseguiram se salvar, mas é por esse motivo que o gato e o rato 

não se dão bem até hoje. 

 

HISTÓRIAS QUE NÃO TERMINAM: ALGUNS COMENTÁRIOS FINAIS 

 

As fábulas possuem um caráter educativo pela sua natureza alegórica e seu discurso sobre 

a moral, que incita no leitor a possibilidade questioná-la relacionando com a realidade social 

(VALE, 2001). Já a experiência repassada de pessoa por pessoa é fonte de todos os narradores 

(BENJAMIN, 2012), e no continente africano o narrador assume o papel de griot. 

Nas fábulas que compõe a coleção os animais assumem centralidade nos papéis, 

comparados a defeitos e virtudes humanas, o que é próprio do gênero, que se define justamente 

como uma narrativa curta, cujos protagonistas costumam ser animais, apresentando uma moral e 

ensinamentos (VALE, 2001). 

Em “Bichos da África” é possível aproximar-se dos costumes africanos narradas pelo Vovô 

Ussumane e envolver-se no mundo fantástico das serpentes, macacos, leões e tantos outros 

animais. A coleção conta ainda com as ilustrações de Ciça Fittipaldi, em todas as suas edições, 

que colorem as histórias com traços bastante peculiares, ligados à cultura africana. 
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OS “COMBINADOS” PARA A LEITURA LITERÁRIA – ESTRATÉGIA 

DE MEDIAÇÃO? 

 

Flávia Luciene A. O. Lima (UFMG) 

 

Resumo: Este trabalho apresenta a descrição e a análise do discurso de um educador antes 

da leitura literária, tratada como “os combinados”, que teve como propósito estabelecer e 

organizar as regras do ambiente escolar para o momento da leitura literária. Estudos 

apontam a importância da leitura para crianças desde a mais tenra idade (REYES, 2010), 

bem como a relevância dos mediadores (VYGOTSKY, 1991), e, ainda, as implicações do uso 

da língua e linguagem como forma de poder e ideologia (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 1981). 

Espera-se que a escola seja o local que propicie o acesso das crianças à leitura, 

principalmente as oriundas das classes populares, como as contempladas nessa pesquisa. 

Aqui, entende-se que o mediador tem um papel significativo na formação do leitor, atividade 

que perpassa o simples ato de leitura que objetiva uma função pedagógica ou curricular, 

mas que revela possibilidades como a oralidade, o entusiasmo, o conhecimento, a 

participação, a compreensão de mundo e da condição humana, entre outras que contribuem 

com a formação cidadã. O trabalho revelou que “os combinados” nem sempre são uma 

estratégia benéfica de leitura, uma vez que limita a interação da criança. A pesquisa foi 

realizada com uma turma de doze alunos com idades de quatro/cinco anos da educação 

infantil da cidade de Belo Horizonte, durante o estágio curricular do curso de Pedagogia. 

Esse trabalho, de ordem qualitativa, se aporta nos estudos sobre os signos da literatura 

infantil e a leitura para as crianças (REYES, 2010; COLOMER, 2007; BETTELHEIM, 1982; 

MACHADO, 2012 discutido em conjunto com o sentido do uso da língua e da linguagem na 

sala de aula (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 1981; CAMERON, 2001), se apoiando, ainda, na 

concepção de mediação e interação social dos conceitos básicos da teoria sociointercionista 

(OLIVEIRA, 2002; VYGOTSKY, LURIA e LEONTIEV, 2016). 

Palavras-chave: Leitura Literária. Mediação de leitura. Os combinados. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A literatura infantil vem se projetando, nos últimos anos, por meio de pesquisas, seminários 

e congressos, produções científicas, políticas públicas, onde todos parecem concordar com a 

necessidade de se formar replicadores de práticas educacionais que congreguem para a formação 

do leitor. Atitudes que visam discutir, principalmente, elementos que possam contribuir com a 

disseminação da leitura. Assim, é importante pensar sobre os modos como acontecem as práticas 

de leitura literária no espaço escolar; local onde ocorre, ou espera-se que ocorra o encontro 

propício entre o leitor e o livro. 

“Os combinados”, por sua vez, são uma prática comum encontrada na educação infantil. 

Esses são entendidos como uma participação democrática para a criação de regras 

comportamentais que regulam as interações no ambiente escolar, visando o bom andamento do 

ambiente. Por outro lado, não é difícil encontrar educadores que reconhecem a importância de ler 

literatura para crianças, e mesmo considerando o cotidiano imprevisível da sala de aula, é preciso 

reconhecer que nem sempre essas práticas encontram a preparação adequada bem como a 

formação que a mesma exige do educador. Ler, nesse contexto, corre o risco de não fomentar a 

leitura literária. 

Como forma de contribuir com a reflexão das práticas de leitura literária, este trabalho 

procura fazer uma análise de um trecho retirado do relatório de estágio curricular do curso de 

Pedagogia da Universidade Federal de Minas Gerias (UFMG), no momento que antecedeu uma 
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leitura literária com crianças de 4/5 anos de uma escola de Educação Infantil de Belo Horizonte. 

Essa pesquisa, de natureza qualitativa com inspiração etnográfica, buscou identificar concepções 

e possíveis impactos que as palavras do educador podem significar em relação à prática literária 

na Educação Infantil. Para Carvalho (1989, p.158), “os relatórios de estágio podem, muitas vezes, 

significar o único recurso metodológico”, e afirma que o relatório deve ser “elemento dinâmico 

para a formação do educando, tendo objetivo de transferir um “segmento” da realidade para um 

contexto de interpretação científica”. 

 

LITERATURA INFANTIL E PRÁTICAS DE LEITURA LITERÁRIA: CONTEXTO HISTÓRICO 

 

No início dos tempos, as histórias eram contadas oralmente e repassadas de geração em 

geração pelos membros mais velhos. Para a literatura infantil se tornar como é conhecida, foi um 

longo percurso, marcado por objetivos e necessidades históricas, temporais e sociais. Zilberman 

(2003, p.15) afirma que “os primeiros livros para criança foram produzidos ao final do século 

XVII e durante o século XVIII.” A autora explica esse fato por não existir uma concepção de 

infância anterior a essa época, o que afetou a produção e a comercialização dos mesmos. Da 

burguesia emergente, surgia uma nova noção de formação do núcleo familiar e, assim, uma nova 

concepção de infância. A criança deixava de ser vista com um adulto em miniatura e passava a 

ser reconhecida com seus interesses e necessidades próprias (ARIÈS, 1978). Essa mudança 

alterou a sociedade nos seus hábitos, costumes, políticas e comércio. 

No Brasil, a Imprensa Régia iniciou a produção literária (LAJOLO; ZILBERMAM, 1986), 

mas foi em 1920 que Monteiro Lobato marcou a literatura brasileira infantil com “A Menina do 

Nariz Arrebitado”. Desde então, a literatura infantil vem alcançando um espaço maior. Contudo, 

Zilberman (2003) lembra que muitos textos foram escritos por profissionais da educação, que 

imbuíram características educativas nos textos, enfatizando a literatura como um fazer 

pedagógico. Para a autora, esse quadro não parece ter sofrido mudanças quando diz que: 

 

[...] a literatura infantil permanece como uma colônia da pedagogia, o que lhe causa grandes 

prejuízos: não é aceita como arte, por ter uma finalidade pragmática; e a presença do objetivo 

didático faz com que ela participe de uma atividade comprometida com a dominação da criança. 

(ZILBERMAN, 2003. p.15). 

 

Uma maneira de diminuir essa constatação poderia ser a busca da compreensão dos 

aspectos socio-históricos da literatura infantil, reconhecendo, assim, o que precisa ser 

aprimorado nas práticas, pois, o reconhecimento do educador como um importante mediador e 

não como um simples ledor literário poderia impactar positivamente nos métodos de leitura. Para 

Vigotsky (1991) o aprendizado advém das interações entre os indivíduos mais experientes com 

os menos experientes, sendo a linguagem muito associada à ação. Para o autor, “a mediação, de 

forma genérica, é o processo de intervenção de um elemento intermediário numa relação; a 

relação deixa, então, de ser direta e passa a ser mediada por esse elemento.” Nesse sentido, 

Oliveira ressalta que “a mediação é um processo essencial para tornar possível as atividades 

psicológicas voluntárias, intencionais, controladas pelo próprio indivíduo.” (OLIVEIRA, 2002, 

p.33). 

Ao considerar esses aspectos sociais e históricos, é possível relacioná-los com diversas 

concepções que se evidenciam nas práticas de leitura literária. Assim, quando se pensa em práticas 

de sala de aula, é importante pensar, também, nas linguagens e discursos utilizados nesse 

contexto. A criança pode valer-se de modelos do educador para futuras relações com a leitura 

literária. 
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Na perspectiva deste trabalho, as práticas de leituras literárias no ambiente escolar são 

momentos privilegiados da interação, pois oportuniza à criança a apreensão de evidências que 

podem colaborar com o aprendizado prazeroso de leituras. Essas evidências também são 

incorporadas nas práticas, mesmo quando não são premeditadas, pois elas se apresentam em todos 

os aspectos das interações. Do mesmo modo que Vigotsky (1991), outros pesquisadores parecem 

concordar (concordar com o quê?) quando afirmam que 

 

[...] a interação social não é só definida, como é também orientada por objetivos e a participação é 

vista como intencional. A intenção do ato pode ser observada por meio da análise das ações e das 

interações entre participantes, considerando como se orientam em relação aos outros participantes 

e aos objetos da interação. (CASTANHEIRA; GREEN; DIXON, 2007). 

 

A PRÁTICA OBSERVADA – DO CONTEXTO DA PESQUISA AO DISCURSO ANALISADO 

 

A escola de Educação Infantil em questão pertence a uma comunidade de baixa classe 

econômica e atende, em sua maioria, um número importante de crianças, filhos de mães 

trabalhadoras, que buscam um local para a educação e cuidados para seus filhos. A escola pertence 

à Rede Municipal de ensino e recebe cerca de 400 alunos por ano, entre 0 e 6 anos, nos turnos 

matutino e vespertino. 

Nesse dia aqui apresentado, a professora regente, tão logo iniciada a aula, às 13h, procurava 

despertar a curiosidade das crianças dizendo que aquele dia seria especial, pois teriam uma grande 

surpresa. Durante as duas horas seguintes, a professora sempre retomava sua fala, no intuito de 

manter o interesse da turma, contudo, sua fala sempre se atrelava aos modos de comportamento 

dos alunos, ou seja, dizia que caso não tivessem bom comportamento não teriam a surpresa. 

Depois de retornarem do parquinho, às 15h, a professora anunciou a leitura literária. 

Explicou para as crianças que se tratava de uma leitura realizada por outra professora e que teriam 

que fazer alguns combinados. Não podiam interromper a leitura, ir ao banheiro, beber água, 

levantar, falar ou mexer com o colega; todos deveriam se comportar. 

A educadora entrou na sala. Usava um avental colorido, com bolso grande e duas sacolas 

coloridas e enfeitadas com personagens do Sítio do Pica Pau Amarelo. Tudo combinava com seu 

traje. Maquiada e com tranças, a professora parecia uma personagem retirada dos livros. Disse 

que faria aquela atividade todas as quartas-feiras e que traria sempre a sacola com livros ou filmes. 

As crianças olhavam admiradas. Para iniciar a conversa, ela disse: “Crianças, boa tarde para 

vocês! Hoje estou aqui para levá-los ao mundo da imaginação. Alguém conhece essa terra?” A 

maioria sorriu, mas só um aluno respondeu que sim. E, então, continuou “Lá na terra da 

imaginação, muita coisa pode acontecer. Só depende de nós. Mas, para isso, antes de tudo, 

teremos que fazer alguns combinados”. Por fim, a educadora explana “os combinados” que se 

destacaram para a análise tratada: 

 

Para que a nossa viagem aconteça, precisamos de algumas coisas importantes como olho de coruja, 

orelha de elefante e boca de siri. Sabem para que servem? Primeiro, o olho de coruja, que observa 

tudo com muita atenção, nem pisca; segundo, a orelha de elefante, que tudo escuta com muito 

cuidado para não entender nada errado; e, por último, a boquinha de siri, que faz silêncio para não 

atrapalhar a leitura e aumentar a compreensão da história. Vocês estão dispostos a viajar comigo? 
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A ANÁLISE – DAS JUSTIFICATIVAS DO EDUCADOR ÀS CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 

Como forma de refletir sobre a cultura do educador no exercício da leitura literária para 

crianças pequenas, foi questionado, de maneira informal, o porquê de haver os combinados para 

a leitura literária. Sem titubear, a educadora respondeu que os combinados ajudam no controle do 

comportamento das crianças e no desenvolvimento das atividades. Para ela, as interrupções 

atrapalham a compreensão global do texto. 

Para Tereza Colomer, as práticas de leitura literária ajudam o leitor a dominar aspectos 

essenciais para a compreensão da leitura. Segundo a autora, “grande parte da formação literária 

dos meninos e meninas se produz através do seu contato direto com a literatura destinada à 

infância e à adolescência” (COLOMER, 2007. p.73). Nesse sentido de formação do leitor e da 

habilidade e competência do ledor, os comportamentos, as palavras, as ações, são alguns dos 

elementos essenciais que efetivam e promovem a prática de leitura. (REYES, 2010) 

Ao analisar o conceito do sociointeracionismo, já citado neste trabalho, parece haver uma 

divergência quanto aos modos de compreensão que os combinados podem representar. Nessa 

teoria, postulada por Vygotsky (1984) a aprendizagem acontece nas relações interacionais, e não 

na passividade proposta pelos combinados. Ao ser coagida a fazer silêncio, a criança assume a 

posição apenas de receptora, o que pode significar a perda da participação que a integraria, de 

fato, na leitura literária. Se por um lado o silêncio colabora com a compreensão global, como 

afirma a educadora, por outro, a interação fica comprometida, uma vez que inferências durante a 

leitura serão deixadas de lado e, talvez, não serão retomadas, como demonstra as descrições do 

relatório. 

Pensando na perspectiva dos estudos sociolinguísticos, a palavra está impregnada de 

ideologia e poder (BAKTHIN, 2009; CAMERON, 2001; MAGALHÃES, 2001). Assim, pode-se 

pensar que a fala do educador que antecede uma leitura literária pode exercer uma influência 

significativa nas relações futuras da criança com a leitura. Pode ser que a criança passe a acreditar 

que aquele modelo de leitura seja o único e possível: o modelo de passividade leitora. Nesse 

sentido, o educador precisa refletir sobre os impactos de suas ações dentro da formação de sujeitos 

que pretende formar. Sobre isso, 

Lajonquière (1999, p.138) aparenta concordar quando afirma que 

 

[...] a intervenção do adulto é capaz de moldar ou escrever sobre o caráter infantil. Ou, em termos 

psicanalíticos, que a palavra do adulto educa na proporção em que liga e molda a impetuosidade 

pulsional. As palavras marcam porque carregam o peso da sabedoria das culturas. 

 

Nesse sentido, Magalhães (2001, p.17) explana sobre o discurso e o define como “uma 

prática tanto de representação quanto de significação do mundo, constituindo e ajudando a 

construir as identidades sociais, as relações sociais e os sistemas de conhecimento”. De acordo 

com os teóricos aqui apresentados, pode- se conceber, portanto, que o discurso impacta 

diretamente na prática. 
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CONCLUSÃO 

 

Benjamin (1996), filósofo e crítico literário, afirma que encontrar alguém que saiba narrar 

alguma coisa direito é cada vez mais raro, demonstrando certo pessimismo sobre o assunto. E, de 

fato, considerando os combinados que introduziram a narração analisada, pode-se dizer que há 

uma razão para tal opinião. Todavia, há de se considerar, também, que ficar imóvel e ser imparcial 

não são tarefas fáceis para uma criança de 4/5 anos, o que pode causar desconforto e descontrole 

para profissionais menos experientes. 

Além disso, não se pode negar o esforço da educadora em realizar uma atividade de leitura 

literária de sucesso. Deve-se pensar em questões relativas à formação, capacitação, conceitos, 

pessoais e profissionais, entre outras possibilidades. Esse trabalho não veio com o objetivo de 

propor a erradicação os combinados, mas, sim, propor uma reflexão sobre as ideologias que 

possam neles estarem imbuídos, seja na concepção do aluno, na função do educador, nos 

significados de leitura e da leitura literária, que possa contribuir com o aprimoramento das práticas 

de leitura literária para crianças, a fim de reconhecer as possibilidades e limitações que os 

combinados podem representar. 

Propõe-se pensar em atividades para a Educação Infantil que fomente o interesse, esse que 

se amplia na expressividade e na interatividade. Os combinados podem ser úteis à medida que 

visam à boa convivência da turma, mas não parece ser benéfica quando utilizadas para controlar 

comportamentos que integram o leitor ao livro. Azevedo (2004, p.38) concorda que “a leitura 

exige esforço e que o chamado prazer da leitura é uma construção que pressupõe treino, 

capacitação e acumulação”. Diante disso, é possível perceber, pela concepção sociointeracionista 

e a concepção da sociolinguística em consonância com a formação do leitor, que “os combinados” 

nem sempre são uma estratégia favorável para as atividades de leitura literária na primeira 

infância. 
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A LITERATURA ALIADA AO TEATRO: DIFERENTES LINGUAGENS 

QUE SE MESCLAM NO FAZER PEDAGÓGICO DA CRECHE CELSO 

PAMPLONA. 
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Resumo: No fazer pedagógico da Creche Celso Pamplona sempre houve momentos de 

apresentações de histórias às crianças num processo de trabalho coletivo da unidade. No 

ano de 2015, este projeto se efetivou e se fez presente no Projeto Político Pedagógico da 

unidade, intitulado “teatro na educação infantil”. Ocorreram momentos de formação e 

dinâmicas corporais nas reuniões pedagógicas, planejamento e seleção de histórias, e 

diferentes linguagens foram utilizadas no processo de seleção e apresentação das histórias 

às crianças. Dentre as histórias teatralizadas houve textos adaptados de livros de literatura 

ou seguidos na íntegra; textos criados pelos participantes; textos dramatizados de enredos 

musicais; textos originados de cantigas de roda; textos montados com a integração de 

personagens oriundos de diferentes histórias. Algumas apresentações envolveram somente 

adultos como atores, outras envolveram crianças e adultos, e em outras todos foram 

chamados a participar do fechamento, virando atores de uma grande cena, seja com um 

baile, uma festa, uma viagem, momento em que a imaginação entrava em cena e vários 

personagens se integravam no enredo para engrandecer o momento coletivo de 

experimentação do corpo e da vivência de diferentes processos narrativos. Dramatizações 

foram apresentadas às famílias em momentos de reunião geral, ou de interação, previstas 

no calendário da unidade. O grupo de professores/atores e crianças/atores têm se revezado 

na experimentação da linguagem teatral e dado um brilho a mais nesse fazer pedagógico. 

Vamos então, nesta escrita, apresentar algumas das atividades de teatro desenvolvidas no 

ano de 2015, e registramos que em 2016 o processo continua, e outras histórias já estão 

selecionadas e vêm sendo experienciadas no cronograma de atividades desta unidade. 

Palavras-chave: Literatura. Teatro. Planejamento coletivo. 

 

O TEATRO SE FAZ PRESENTE NO PROJETO COLETIVO DA CRECHE CELSO PAMPLONA 

 

Na Creche Celso Pamplona, creche pública, municipal, localizada no Jardim Atlântico, 

Florianópolis, a vivência de situações diversificadas e a exploração do corpo e de diferentes 

materiais têm sido constantemente propostas para enriquecer a dinâmica de trabalho dos grupos 

organizados. 

Trazendo um pouco da história da inserção das profissionais e das crianças nas encenações, 

nas contações de histórias e nos diversos enredos apresentados às crianças ou às famílias na 

Creche Celso Pamplona, vale destacar que teatros e momentos de apresentações coletivas se 

fazem presentes no fazer pedagógico da instituição já de longa data. Porém, foi a partir do ano de 

2010, que um projeto de formação noturno de teatro na formação docente ofertado junto à 

Gerência de Formação Permanente da Prefeitura Municipal de Florianópolis e vinculado a uma 

pesquisa de mestrado, que esse processo tornou-se gradativamente mais reflexivo, e foi tornando-

se mais pontual junto ao grupo de profissionais da Creche. Nessa formação, depois nominada de 

mailto:simoniclaudinoccp@hotmail.com
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“Trupe da Alegria”14, houve a participação de professoras da unidade, o que possibilitou a 

ampliação do olhar do grupo, acerca da importância do teatro, da improvisação, da criação de 

cenas, das possibilidades de enredos, da atuação dos personagens, da montagem de cenários, 

figurinos, maquiagem, uso de máscaras, iluminação, sonorização..., bem como da postura do 

corpo, do foco no olhar, na projeção da fala, do cuidado com a plateia. Com relação à formação, 

Pereira (2015: 17) ressalta que: 

 

(...) a ênfase no trabalho realizado com os professores esteve sempre no processo desenvolvido e 

não no resultado final. As apresentações finais compuseram o processo de formação, mas o foco 

não esteve na qualidade teatral e/ou estética do espetáculo, ainda que essa também seja importante, 

mas na experiência criativa dos participantes. 

 

Apesar do foco da formação ser a criação, a descoberta das possibilidades de atuação do 

corpo, a vivência desta formação foi revelando a necessidade de ampliar repertórios, de aprimorar 

o que oferecíamos às crianças, e consequentemente “melhorou o nosso olhar”. Víamos e vemos 

a possibilidade do trabalho com a literatura enquanto fruto da criatividade, da criação e da 

imaginação humana em formular, através de uma “escrita”, ou de uma “narração”, um 

acontecimento, que se insere num contexto, que estabelece relações, que delineia ações, e que 

possibilita aos outros uma vivência leitora ou ouvinte deste acontecimento, que permite uma 

ampliação do olhar, do sentir, do viver e do experienciar de modo indireto. 

Com Vigotski (2009: 15) percebemos e concordamos que: 

 

a criação, na verdade, não existe apenas quando se criam grandes obras históricas, mas por toda a 

parte em que o homem imagina, combina, modifica e cria algo novo, mesmo que esse novo se 

pareça a um grãozinho, se comparado às criações dos gênios. 

 

Dado à concordância com a fala de Vigotski, vemos a criação como algo sempre novo, algo 

construído pela pessoa com base em seus conhecimentos, em suas leituras, em suas interpretações 

daquilo que lhe é apresentado. A criação tem assim, por base a junção, combinação e 

recombinação do que é dado e apresentado cultural, social e historicamente em suas relações, em 

seus encontros, em seu processo de inserção e conhecimento. Então, quanto mais experiências e 

vivências a pessoa tem, mais possibilidade de criação ela terá. 

Desta forma, enquanto profissionais da Educação Infantil, entendemos que em nosso 

trabalho diário o planejamento de leituras ou contações/narrações de histórias às crianças, com as 

crianças e pelas crianças, tenham elas elementos materiais: livros, bonecos de luva, objetos, ou 

não, se fazem presentes cotidianamente. Contar histórias faz parte de nossa tarefa docente de 

ampliar os repertórios das crianças, de ampliar seu vocabulário, de ampliar suas experiências e 

vivências, de ampliar seu conhecimento do mundo e seu acervo sobre os diferentes bens e obras 

produzidas pela humanidade. Nas histórias vislumbramos a possibilidade de ampliar o viver! Ou 

seja, de viver de outras formas, de ir para outros lugares, de ser de outros jeitos, de permitir que 

a imaginação possibilite outras referências, outros gostos, outros modos de ser, de atuar, de 

conviver. 

Nas diversas técnicas utilizadas para contar uma história para as crianças, dois elementos, 

a nosso ver, se tornam fundamentais: o corpo e o conhecimento da história. A experiência do 

                                                 
14 Trupe da Alegria: grupo de teatro, formado por diferentes profissionais que atuam na educação infantil, 

coordenado pelo professor doutor Diego de Medeiros Pereira, e que têm no seu currículo, quatro peças 

apresentadas em diferentes unidades de educação infantil no município de Florianópolis. Grupo que tem 

sua atuação iniciada em 2010, e que permanece ativo nos dias atuais. 
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corpo: sua presença, nos gestos, na entonação, na expectativa, no suspense, no olhar, na respiração 

(...) prende a atenção e envolve o espectador, ou o ouvinte, no caso do processo de escuta da 

narrativa. O outro elemento fundamental é o conhecimento ou, a leitura prévia da história a ser 

contada, a ser lida, a ser dramatizada, a ser vivida. Planejamento que entendemos ser fundamental! 

Ler a história, conhecer seu enredo, saber dos suspenses, do onde alterar a entonação ou perguntar. 

Frente a toda esta discussão, que a formação continuada trouxe para o grupo de 

profissionais da Creche, e visto que este fazer pedagógico se constituía como referência para 

muitas ações desenvolvidas com as crianças no processo educativo da instituição, que buscava 

em suas ações não só organizar histórias em forma de apresentações teatrais às crianças, mas 

também levar as crianças a espaços de vivenciamento do ser plateia em teatros e eventos da 

comunidade, ou da região onde vivemos, este projeto passou a ter espaço no documento norteador 

das ações educativas e pedagógicas da Creche Celso Pamplona, estando referendado no Projeto 

Político Pedagógico da instituição no item sobre os projetos coletivos, e está intitulado como 

“teatro na educação infantil”. 

 

ENTRE HISTÓRIAS E ESPETÁCULOS: UM POUCO DO QUE VIVENCIAMOS EM 2015 

 

Iniciamos o ano de 2015 dispostas a incluir as vivências do teatro na escrita do Projeto 

Político Pedagógico da nossa unidade de Educação Infantil, e o grupo de estudos sobre o teatro, 

com pessoas que se disponibilizaram a participar das discussões foi constituído. O grupo escreveu 

seu projeto de ação e elaborou um cronograma de atividades, onde se dispunha a realizar, ou 

incentivar a realização de atividades de dramaturgia junto aos grupos de crianças e profissionais 

da nossa instituição educativa. 

Na Creche a discussão acerca do teatro realizada junto/para/com as crianças no cotidiano 

educativo têm-se revelado um momento de interação, de crescimento e de inserção do grupo para 

com os diferentes processos de vivenciamento de crianças e adultos de experiências de exploração 

do corpo, de faz de contas, de brincadeiras e de ampliação de vivências coletivas. 

Pensar no enredo, nos personagens, no narrador, no cenário, nos figurinos, na organização 

do público, nas participações da plateia, na seleção das histórias, na ampliação e mudança dos 

participantes/atores em cena. Tudo isso desdobrado num planejamento coletivo, pensado para 

adultos e crianças, e propício ao crescimento de ambos. Não se trata mais de uma “historinha” 

contada, de um “teatrinho” apresentado, mas de histórias e teatros organizados e pensados para 

um público específico. Um público que participa de todo o enredo, que se comunica e se envolve 

com a proposta que lhe é apresentada. Um público que se movimenta, e que movimenta a ação 

do ator/professor/personagem que está em cena. Um público atípico, que chora, ri, tem medo, se 

diverte, e rouba a cena no palco, que se insere no palco, segue seu professor que está na cena, ou 

não quer saber deste por ser/estar sendo outro que desconhece, ou não reconhece! 

Situações e sentimentos que se mesclam, se confundem, se ressignificam no desenrolar do 

processo de desenvolvimento destas crianças que estão se relacionando com a fantasia, a 

imaginação, o lúdico, a performance, a encenação através de vivências do teatro, e que têm atuado 

com seus professores no processo de criação de cenas que ocorrem nas salas ou no coletivo da 

instituição. 

Conforme o planejamento do grupo de estudos sobre o teatro, algumas propostas foram 

realizadas no período matutino, outras no período vespertino, e outras ocorreram em período 

integral. A primeira história apresentada sob os olhares atentos e curiosos de crianças e adultos 

foi “A cigarra e a formiga”, do livro Fábulas, de Monteiro Lobato. Na verdade o elenco maior foi 

o do formigueiro, onde várias formigas trabalhavam e uma cigarra que se infiltrava na 
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plateia, e chamava a todos a cantar com ela as músicas dedilhadas no violão, ela dançava e 

alegrava as crianças. Porém o frio chegou, a neve caiu, e as formigas estavam muito bem 

agasalhadas embaixo de edredons, enquanto a cigarra tremia de frio. Houve toda uma 

preocupação com elementos relacionados ao cenário, aos figurinos e a narração: as formigas todas 

de preto, cada uma com uma tiara de cor diferente, um narrador que contou a história, um painel 

representando o verão, e outro representando o inverno, que se revezaram no decorrer da 

apresentação do enredo pelo narrador, um galho seco de árvore, várias caixas que as formigas 

carregavam e amontoavam em sua casa, a neve que caia sob todos: plateia e atores, com a ajuda 

de spray de espuma. 

Após a história, os personagens estenderam sua ação, e permaneceram em interação com 

as crianças no refeitório, com seus figurinos. Essa primeira inserção, buscou relacionar os 

personagens que compuseram o elenco do teatro com as crianças, numa tentativa de relação e 

estabelecimento de vínculos dos personagens dentro e fora do contexto da história apresentada. 

Os personagens atores/profissionais da creche se mostraram e conversaram com as crianças fora 

do espetáculo. As interações aconteceram, e as crianças novas na instituição, vão com isso se 

familiarizando com as diferentes situações que ocorrerão com maior frequência em sua rotina 

nesta instituição. 

A segunda história apresentada às crianças, nesse processo de teatro e de atividades 

coletivas, foi “A margarida friorenta”, de Fernanda Lopes de Almeida. História apresentada em 

nosso refeitório, e que buscou incluir em seu fechamento uma música, onde toda a plateia pudesse 

participar. A história teve um narrador, e cada personagem ficou responsável por organizar seu 

figurino. O cuidado com o figurino representou um elemento fundamental ao contexto deste 

enredo, onde a personagem “Ana Maria” troca de figurino, para melhor representar sua ação entre 

o dormir e o acordar. Há o cuidado de a margarida estar com um dos pés sempre dentro de um 

balde, como se estivesse plantada, e a ação de ator/autor entrou em cena, ao ampliar o final 

original da história, e estabelecer elos e conversas com a plateia que respondia atenta aos 

questionamentos de Ana e da Margarida. Com 

 

relação a este enredo, assim que algumas imagens do teatro foram reveladas e expostas, as crianças 

paravam para vê-las, se procuravam na plateia e comentavam sobre o que ocorrera com os personagens. 

O teatro dando vazão à conversa, ao encontro, à ampliação do vocabulário e da comunicação entre as 

crianças, e isso é fantástico em nosso trabalho. Segundo Camarotti (2015:14): 

 

O teatro é uma arte que engloba múltiplos recursos. A boa comunicação que os 

espetáculos de teatro para crianças geralmente conseguem com o seu público pode, assim, 

ser apenas o resultado da atuação de todas as demais linguagens utilizadas no processo de 

encenação do espetáculo e que não são a linguagem do texto propriamente (cenário, figurino, 

iluminação, música, etc.). 

E múltiplas linguagens vão de fato, se encontrando e se fazendo presentes neste processo 

de dramaturgia entre adultos e crianças. As linguagens, a nosso ver, estão além da leitura e da 

apresentação dramatizada do texto, e elas têm sido buscadas neste constante processo de 

aproximar as crianças da linguagem artística, da encenação, do faz de contas, da fantasia, da 

brincadeira. Linguagens que se inserem na busca pela ampliação de experiências e possibilidades, 

que enquanto profissionais envolvidos e comprometidos com o processo de desenvolvimento 

integral das crianças têm sido elencadas em nosso planejamento. Responsabilidades docentes, que 

se inserem num contexto mais amplo de formação e desenvolvimento humano. 
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Planejamentos que envolvem a seleção de músicas, a pintura de diferentes cenários, a 

montagem e o capricho nos figurinos, a experimentação da luz e de cortinas. Linguagens do teatro 

que adentram nosso planejamento, e nos revelam que há uma infinidade de elementos que estão 

ao nosso alcance e que são capazes de proporcionar diferentes sensações, sons, e que podem ser 

combinados e recombinados diariamente neste processo mágico e encantador de brincar, 

experimentar e ampliar os repertórios de crianças e de adultos, que também aprendem, se 

descobrem e se redescobrem a cada nova possibilidade de experimentação. Adultos e crianças 

que têm sua capacidade de imaginação e seu repertório ampliado e enriquecido, 

O terceiro espetáculo apresentado às crianças veio ao encontro de outro projeto vivenciado 

na instituição, e que desde 2011, tem se ampliado, buscado parcerias e se incluindo no modo de 

ser e de viver de crianças e adultos em nosso contexto de Educação Infantil. Projeto coletivo, 

também referendado no Projeto Político Pedagógico, e que tem se unido às ações dramáticas deste 

grupo. O projeto “Cuidando do mundinho” busca através da inserção de diversas histórias de 

Ingrid Biesemeyer Bellinghausen na coleção “Mundinho”, trazer reflexões sobre as 

consequências da ação do homem sobre o mundo, e as relações entre os homens. A história do 

mundinho foi contada com o auxílio do livro em cada turma, e o elenco de 

artistas/professores/personagens da creche apresentou o espetáculo “a doença do mundinho”, 

texto pensado pelo grupo, e reescrito pela professora Mara de educação física. 

Neste teatro amarramos um grande cordão de um extremo ao outro do refeitório, e com 

grampos de roupa fixamos panos e painéis para compor o cenário, nos valemos de alguns 

figurinos da unidade para compor os personagens, houve o uso de máscaras e de pintura de rosto. 

Nesta história foram inseridas algumas crianças no elenco, que conheciam a história, e que 

aceitaram fazer o papel de filhos de alguns dos personagens. Vale destacar que todos os grupos 

de crianças, do grupo 1 ao grupo 6, são convidados a participar e a assistir os espetáculos 

apresentados. Ou seja, tanto as crianças de poucos meses quanto aquelas de cinco ou seis anos 

assistem as apresentações, e se constituem plateia ou artistas nos espetáculos. Neste teatro, apesar 

de, no enredo ter um personagem “animal”, com máscara e roupa de pelos, pouco choro se ouviu. 

Aos poucos o processo vai sendo vivido como arte pelas crianças, e os choros vão dando lugar a 

outras expressões e sentimentos. O receio de chegar perto de um personagem tão diferente ainda 

permanece para alguns, mas a maioria já vem conversar, acariciar o bicho e aceita um contato 

mais próximo. 

 

CONCLUSÃO, OU DAS APRENDIZAGENS DO PROCESSO 

 

Vemos hoje que o teatro para crianças, não pode ser algo reduzido, simplificado, feito de 

qualquer jeito. O teatro para crianças precisa ser rico, inspirador, motivador e atraente. 

Percebemos que a vivência do teatro pelas crianças deve se valer da possibilidade de 

experimentação, da liberdade de criação, da alegria de explorar e experimentar as possibilidades 

e capacidades do corpo, da voz, dos gestos, dos silêncios. 

Constatamos o quanto a formação continuada refletiu positivamente na atuação docente e 

trouxe apontamentos ao trabalho pedagógico realizado junto às crianças e o quanto o crescimento 

profissional com as inúmeras possibilidades de ação experimentadas durante o processo de 

formação se constituíram em marcas da ação docente realizada. Formação que não parou naquele 

que participou efetivamente do processo, mas que se ampliou ao retornar para a unidade educativa 

com as questões, as atividades, as discussões, as brincadeiras, as conversas. Formação que se 

realizou na unidade e que fez o grupo de profissionais crescer enquanto equipe pedagógica. 
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Sim, podemos dizer que fazemos teatro na Educação Infantil. Espetáculos são apresentados 

quinzenalmente. Adultos e crianças participam de seu processo de efetivação. Crianças e adultos 

que estão em cena porque querem, porque aceitaram o convite e o desafio de mostrar-se para um 

público. Crianças e adultos que se expressam de corpo inteiro... sem notas, obrigações ou juízos 

de valor. Liberdade de expressar e descobrir-se. Liberdade de adultos e crianças! 

Os teatros têm sido momentos esperados alegremente por crianças e adultos em nossa 

Creche. Crianças e adultos que estão se constituindo público, artistas e expectadores de grandes 

ensaios, e que têm tido a oportunidade de ir ao teatro que acontece fora da creche. Crianças que 

têm pedido para ir ao teatro com as famílias, que perguntam se podem levar os irmãos da escola 

quando vão ao teatro com as professoras da creche. Ações que revelam que o teatro tem muito a 

encantar, a ampliar, a diversificar e a significar a estas crianças e a estes adultos. 

Teatro que precisa ser estimulado, incentivado e propiciado a diferentes gerações. Teatro 

que precisa ser bom e pensado para um público exigente e especial! Teatro que tem sido planejado 

por um grupo de estudo e que se abre a participação de todos que nele sintam-se à vontade para 

expressar, maravilhar e atuar frente a uma plateia tão diferente e especial e que espera ansiosa por 

estes momentos tão ricos, criativos e encantadores! Que possamos ampliar sempre mais essas 

linguagens e outras linguagens a estas crianças que conosco passam grande parte de seus dias! 

Outras histórias foram encenadas, mas não couberam nesta descrição, mas há espaço e 

incentivo para que todos e cada um possam criar, construir, contar e apresentar novos enredos em 

seus espaços de educação e ação junto a diferentes grupos. Mãos à obra, pois livros e literatura 

infantil de qualidade estão aí, prontos a serem narrados, contados, apresentados. Estão à espera 

de um público, de uma plateia, de um leitor! Leiamos mais, sempre mais! 
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A HISTÓRIA DOS AÇORIANOS EM TERRA GAÚCHA: TECENDO 

SABERES SOBRE CAPÃO DA CANOA 

 

Heleuza Carrilho Tuka de Almeida (E.M.E.F. Iracema Vizzotto e Uniasselvi) 

Marcia Machado (E.M.E.F. Iracema Vizzotto) Naira Fraga (E.M.E.F. Iracema Vizzotto) 

 

Resumo: O presente trabalho, realizado com as turmas de pré escola II, 5ª ano e 7º ano da 

E.M.E.F. Profª Iracema Vizzotto, de Capão da Canoa, litoral norte do Rio Grande do Sul, é 

motivado pela necessidade de conhecer e integrar-se a cultura vinda da Ilha dos Açores 

coligada a importância de apresentar aos educandos como aconteceu a gênese e formação 

do povo caponense. A história dos imigrantes açorianos e suas raízes influenciaram o 

desenvolvimento da cidade, que recebeu grande contribuição dos casais que, se instalaram 

em Santo Antônio da Patrulha e posteriormente em Capão da Canoa, trazendo a sua etnia e 

cultura. O trabalho realizado demonstra uma prática diferenciada uma vez que os alunos do 

7º ano ensinam e laboram com os pequenos do pré II, atuando como monitores, os recortes 

de papel e os versos inventados pelas crianças. Já, os alunos do 5ºs anos produzem textos, 

relatórios referentes aos momentos vivenciados e4 viagens de estudo. Observa-se que todos 

aprendem com todos ao mesmo tempo, conteúdos de diferentes maneiras e técnicas. 

Objetiva-se nesta tarefa conhecer os jogos e as brincadeiras como expressões históricas e 

culturais na tradição açoriana caracterizando os marcos históricos, a ocupação étnica 

portuguesa no RS e seu legado da cultura lúdica. Os alunos realizaram a tarefa ora trocando 

ideias ora dialogando sobre os folguedos da infância. Desta forma a presente investigação 

pretende demonstrar que os brinquedos de criança devem ser estimulados pelos professores, 

pais e ou responsáveis para que não se perca no decorrer da vida.. 

Palavras-chave: Jogos. Arte. Brincadeiras. Ludicidade. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A história dos imigrantes açorianos e suas raízes influenciaram a cidade de Capão da 

Canoa, que recebeu grande contribuição dos casais que vieram da Ilha dos Açores para a região 

litorânea do Rio Grande do Sul com a sua etnia e cultura. 

O presente trabalho, realizado com as turmas de Educação Infantil – Pré II, estudantes dos 

5ºs e 7º anos da E.M.E.F. Profª Iracema Vizzotto, é motivado pela necessidade de conhecer e 

integrar-se à cultura vinda da Ilha e a importância de apresentar aos educandos como aconteceu 

a formação do povo caponense. 

Apresenta igualmente nas atividades que foram desenvolvidas no ano de 2015, culminando 

em abril de 2016. Destaca-se que estimular os alunos que estão se descobrindo como sujeitos da 

história a estudarem a origem do povo da região onde nasceram para que compreendam assim 

que sua Terra não é apenas a língua, o contorno geográfico onde vivem, 

.mas é sobretudo um espaço temporalizado, geografia, história e cultura. (Freire, 2.000). 

Isso fez com que os educandos encontrassem, por meio da pesquisa, e do estudo, as suas raízes. 
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A HISTÓRIA DOS AÇORIANOS EM TERRA GAÚCHA: 

JOGOS TRADICIONAIS E LEGADO HISTÓRICO DOS DESCENDENTES PORTUGUESES 

 

Os açorianos que vieram de Portugal, se instalaram na costa brasileira e também em Santo 

Antônio da Patrulha. Conforme Laytano (1983, p.21) os casais açorianos foram trazidos para 

povoarem a capitania e fundaram uma agricultura intensiva, sendo arranchados em regiões que 

determinaram quase sempre o nascimento de cidades. 

De Santo Antônio, os açorianos se instalaram em Capão da Canoa formando grupos de 

famílias e assim realizavam jogos como a bocha, muito usado pelos adultos ou pelos aposentados 

nos finais de tarde, continuando esta prática até nossos dias. A história relata como acontece esta 

situação desde o final do século XVIII até nossos dias. 

Queiroz (1987) destaca que a importância da imigração açoriana, que para a Vila do Rio 

Grande em termos geográficos, foi especial. Esta chegada representou um acréscimo da 

população para a região. 

De acordo com Marques (1989), em 1750 com o tratado de Madri o solo sul-rio-grandense 

foi ocupado por açorianos com a finalidade de defender os interesses da coroa portuguesa na 

região das missões. Os açorianos vindos para cá vivenciaram muitas guerras em defesa deste 

território, entre elas, a Guerra Guaranítica, onde os indígenas defenderam suas terras dos 

espanhóis e dos açorianos. Nesta ocasião eles se juntaram para acabar com a guerra dos indígenas, 

na qual morre Sepé Tiarajú. 

Foram feitos alguns acordos e desacordos entre os portugueses e espanhóis. Sendo que os 

açorianos foram se acomodando em diferentes pontos estratégicos para defesa de terras. Com 

isso, muitos se fixaram em núcleos portugueses já existentes no sul-rio-grandense, como em Santo 

Antônio da Patrulha, Conceição do Arroio (Osório), Viamão e outros municípios gaúchos. 

A presença açoriana tornou-se um marco muito forte em todos os aspectos sociais e 

culturais do Rio Grande do Sul. Dentre os quais, Marques (1989,p.16) realça queas casas de 

modelo porta e janela, a roca de tear, bordados, guardanapos de papel recortado, são elementos 

utilizados pelos açorianos e vivenciados pelos gaúchos. Observa-se que estes sinais marcantes 

da presença açoriana no povoamento de Santo 

Antônio da Patrulha, é verificada através dos casarios da Avenida Borges de Medeiros; 

Gravataí com a Casa dos Açores entre outros Prédios e ainda Rio Pardo, Mostarda e Viamão. 

Nestes municípios observam-se ainda as canções, brincadeiras, danças, cavalhadas, festa 

do Divino, provérbios e histórias. 

De acordo com Barroso (2010), os açorianos estão presentes nas raízes do povoamento do 

Rio Grande do Sul de forma significativa nos diferentes municípios, para onde migraram em 

dispersão, formando a fronteira viva. 

O povo possui lembranças ou hábitos que reportam a cultura açoriana, por meio de 

lembranças como a banha para alimentação familiar; as cantigas de roda e/ou brincadeiras da 

infância que faziam fluir o imaginário e muitas outras. 

No que se refere aos jogos praticados, ressalta-se que há pouca diversidade e frequência 

entre as atividades realizadas, pois os brinquedos e brincadeiras mais praticados pelos 

descendentes portugueses são o jogo de pegar, esconde-esconde, bocha, jogar bola, canastra, 

carrinho, boneca, dominó, bolita e vaca parada. Esta última é muito usada nas brincadeiras com 

as crianças tanto nos grupos tradicionalistas como nas escolas. Ao se divertirem as crianças 

aprendem a se relacionar com os colegas e descobrirem o mundo a sua volta. Daí a importância e 

o papel da escola em proporcionar espaços para atividades lúdicas tanto na sala de aula quanto 
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fora dela. O que é visado é o resgate e a preservação da herança cultural açoriana no contexto 

sócio-cultural em que está inserida. 

No entanto, para a preservação destes legados culturais, é necessário sugerir a mobilização 

do poder público e privado municipal, principalmente dos setores ligados à educação e cultura. É 

imprescindível resgatar a memória do brinquedo e das brincadeira originário da etnia portuguesa 

(açoriana). 

Na E.M.E.F. Profª Iracema Vizzotto está sendo realizado com os alunos dos quintos anos, 

dos sétimos anos e com as crianças da Educação Infantil, Pré II atividades escolares que 

relembram a cultura açoriana, através dos jogos, brincadeiras e brinquedos. 

Demonstra-se este fato que torna-se primordial para o estímulo ao estudo e a pesquisa na 

escola contribuindo para a vivência dos alunos em eventos que componham o calendário das 

instituições educacionais. Acrescenta - se a estas promoções, os eventos organizados pelas 

próprias comunidades; desta forma preservando o elemento lúdico e de lazer que compõem a 

tradição açoriana, no município Capão da Canoa. 

Para tal os grupos estudaram que na ilha dos Açores o artesanato litorâneo de referência de 

base cultural é rico em multiplicidade e predicados, representando o potencial existente, que 

precisa ser reavivado enquanto possibilidade de sobrevivência econômica de seus produtores. 

A população, em qualquer época e lugar, procura dar respostas técnicas às necessidade e 

desafios que surgem. Uma dessas respostas se relaciona ao desenvolvimento do artesanato, 

produtos feitos manualmente e em pequena escala. São objetos utilitários de grande importância 

nas lidas diárias, seja em nível doméstico ou profissional, com variações, entre diversas culturas, 

na forma de lazer, de apresentar e nas matérias-primas utilizadas. 

A variedade e qualidade do artesanato está na relação direta com a matéria-prima 

disponível, sua utilidade e a habilidade individual do artesão, marcas da identidade regional na 

confecção e respectiva utilização. 

 

CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que foi extremamente importante que os alunos conhecessem os jogos e as 

brincadeiras como expressões históricas e culturais na tradição açoriana caracterizando os marcos 

históricos, a ocupação étnica portuguesa no RS e seu legado da cultura lúdica. Trabalhar a 

pluralidade cultural da região litorânea a fim de fortalecer a identidade dos caponenses, 

proporcionou que os envolvidos distinguissem os atributos originários da cultura local. O papel 

da escola ficou bem evidente ao apresentar espaços para atividades lúdicas que podem ser tanto 

na sala de aula quanto fora dela. O visado é o resgate e a preservação da herança cultural açoriana 

no contexto sócio-cultural em que está inserida. Os alunos realizaram as tarefas solicitadas ora 

trocando ideias ora dialogando sobre os folguedos da infância. A atividade pretendeu demonstrar 

que os brinquedos de criança devem ser estimulados pelos professores, pais e ou responsáveis 

para que não se perca no decorrer da vida. É primordial também o estímulo ao estudo e a pesquisa 

nas escolas de ensino fundamental em relação aos ancestrais dos alunos. Acrescenta - se a estas 

promoções, os eventos organizados pelas próprias comunidades; desta forma preservando o 

elemento lúdico e de lazer que compõem a tradição açoriana, no município Capão da Canoa. 
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ARTE E LITERATURA: UMA EXPERIÊNCIA INOVADORA NA FEIRA 

DO LIVRO DE CAPÃO NA CANOA/RS. 

 

Heleuza Carrilho Tuka de Almeida (SME/Uniasselvi) 

Patricia Guariglia Sousa Cerezes (SME/PMCC) 

 

Resumo: O presente trabalho foi realizado no município de Capão da Canoa, litoral norte 

do Rio Grande do Sul, por ocasião das festividades da 10ª Feira do Livro organizada pela 

Secretaria Municipal da Educação e Secretaria Municipal de Turismo Indústria e Comércio. 

A patrona foi a escritora carioca Anna Claudia Ramos, a qual lançou durante a feira, o seu 

livro “Enfim, atleta!”. Baseados nesta obra da escritora, os alunos do 8º ano da E.M.E.F 

Profª Iracema Vizzotto, sob a orientação da professora de arte, realizaram a releitura da 

capa do livro, através de representação efetuada em um painel. Durante a execução da 

pintura da capa do livro, os alunos se interessaram pela obra, pela forma de escrita, pela 

história e a vivência da autora, o porque do título, os fatos sociais e intelectuais e a vontade 

de valorizar a literatura. No decorrer da atividade os educandos ainda perceberam que tanto 

a leitura quanto a arte oportunizam o envolvimento com a literatura, desenvolvimento da 

sensibilidade em relação as coisas da natureza, a interpretação da realidade e os arranjos 

das palavras que a literatura proporciona. Assim, passaram a ler a obra, trocar ideias sobre 

o tema e a valorizar o assunto destacado pela escritora. Os alunos por fim, apreciaram o 

conjunto da obra e deram a devida importância a uma atividade que iniciou despretensiosa, 

mas que teve um desfecho comprometido e proveitoso. Este epílogo culminou com a troca de 

saberes entre: as organizadoras da feira do livro, a autora do livro, os professores da escola 

e osestudantes que realizaram a tarefa de pintar e reler a capa do livro. Portanto, o que se 

observou no decorrer do trabalho foi o posicionamento dos alunos frente a arte e a literatura, 

o gosto pela leitura e o interesse em participar da Feira do Livro local tendo seu trabalho, 

a releitura da capa do livro da patrona, exposto e valorizado no evento. Neste trabalho, os 

professores mostraram que sua tarefa vai além da educação, sendo mediadoresdo saber 

conduzindo os educandos à busca de suas próprias ideias, argumentações e sugestões ao 

realizar as práticas. 

Palavras-chave: Releitura. Pintura. Estímulo a leitura. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho foi realizado, com alunos do 8º ano do Ensino Fundamental na E.M.E.F 

Profª Iracema Vizzotto, no município de Capão da Canoa, litoral norte do Rio Grande do Sul. A 

tarefa aconteceu por ocasião da 10ª Feira do Livro organizada pela Secretaria Municipal da 

Educação e Secretaria Municipal de Turismo Indústria e Comércio. A patrona da feira do livro 

foi a escritora carioca Anna Claudia Ramos, a qual lançou durante a feira, o seu livro “Enfim, 

atleta!”. Baseados nesta obra da escritora, os alunos sob a orientação da professora de arte a 

MsHeleuza Carrilho Tuka de Almeida, realizaram a releitura da capa da obra. 

A 10ª Feira do Livro visa promover e democratizar a leitura, a literatura, o livro e a cultura, 

tornando-os fonte de prazer, conhecimento e cidadania. Divulga aos moradores de Capão da 

Canoa e seus veranistas e turistas, os talentos locais e regionais nas áreas de literatura, dança, 

teatro, música e artes visuais. Esta atividade acontece desde 2007 fazendo parte do calendário de 

eventos da cidade, durante os festejos da Páscoa. Circulam, em cada edição, milhares de visitantes 

em uma estrutura coberta de até 1000m². 
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HISTÓRICO DA FEIRA DO LIVRO E PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

O Evento é realizado pela Prefeitura Municipal de Capão da Canoa conta com apoio 

cultural de instituições locais como: Câmara Municipal de Vereadores, Clubes de Serviço Rotary 

e Lyons, escolas particulares, Universidades entre outros. As programações dessas dez edições 

foram sempre cuidadosamente sugeridas por uma Comissão Organizadora composta por 

representantes da Secretaria Municipal da Educação, Secretaria Municipal de Turismo, Indústria 

e Comércio, Secretaria Municipal da Fazenda, professores aposentados, professores estaduais, 

escritores, e membros dos Conselhos Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico e Conselho 

Municipal de Turismo. Habitualmente a programação contempla gratuitamente ao seu público: 

homenagem ao patrono, oficinas, teatro infantil, teatro de bonecos, teatro de rua, shows de música, 

show circense, encontro com autores trabalhados nas escolas, vídeo conferência com escritores 

de outros estados, contação de histórias, animação cultural, bate- papo/painel com escritores, 

lançamento de livros e sessão de autógrafos, apresentações de música e dança de artistas locais, 

concursos literários (conto, crônica, poesia e tiras em quadrinhos) e concurso de fotografias. 

Desde a 1ª edição da Feira acontece o Encontro da Academia dos Escritores do Litoral Norte. 

Slogans, patronos e período das dez edições da Feira do Livro de Capão da Canoa (FLCC): 

a) 2007 – 1ª FLCC – “Alegria, cultura e lazer se encontra em Capão”.Patrono:Luis 

Fernando Verissimo. Período: de 06 a 10 de abril. 

b) 2008 – 2ª FLCC – “Maré alta da literatura”. Patrono: Sérgio Napp. Período: 20 a 27 de 

março. 

c) 2009 - 3ª FLCC – “Literatura em altas ondas”. Patrono: Caio Riter. Período:04 a 12 de 

abril. 

d) 2010 - 4ª FLCC – “Literatura entre o mar e a lagoa”. Patrono:AlcyCheuiche. Período: 

27 de março a 04 de abril. 

e) 2011 – 5ª FLCC – “Literatura: esta é a nossa praia!”. Patrono: Moacyr Scliar. 

Período:04 a 12 de abril. 

f) 2012 – 6ª FLCC – “Capão da canoa: 30 anos de diversidade cultural”. Patrono: Jane 

Tutikian. Período: 31 de março a 08 de abril. (SANTOS, 2012) 

g) 2013 – 7ª FLCC – “O galope da literatura nos ventos caponenses”. Patrono: Rodrigo 

Trespach – Presidente da Academia de Escritores do Litoral Norte. Período: 27 de 

março a 06 de abril. 

h) 2014 – 8ª FLCC – “Compartilhe esta ideia: viva, curta, leia e viaje através do livro”. 

Patrono: Carlos Urbim. Período: 14 de a 21 de abril. 

i) 2015 – 9ª FLCC – “No coração do litoral norte, entre o mar e a lagoa, encontra-se 

Capão, Livros e Chimarrão” Patrono: Cássio Pantaleoni. Período: 02 a 05 de abril.  

j) 2016 – 10ª FLCC – “Ler, Brincar, sonhar... Construindo Cultura “. Patrona: Anna 

Claudia Ramos. Período: 24 a 27 de abril. 

A patrona desta 10ª edição, Anna Claudia Ramos, é carioca, escritora, ilustradora, graduada 

em Letras pela PUC/RJ e mestre em Ciência da Literatura pela UFRJ. Iniciou na literatura em 

1992 com o livro juvenil “Pra onde vão os dias que passam?”. Vários de seus livros já foram 

selecionados para o Acervo Básico da Fundação Nacional de Literatura Infantojuvenil (FNLIJ) e 

para o Catálogo da Feira de Bolonha. Já recebeu o selo Altamente Recomendável da FNLIJ; o 

Prêmio Adolfo Aizem, da UBE, e teve livros escolhidos para compor o acervo do Programa 

Nacional da Biblioteca Escolar (PNBE) e Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) Obras 

Complementares. Foi a autora escolhida pelo Congresso Sociedade de Cultura Latina/Seção 
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Brasil para integrar ‘Os melhores de 2009’ na categoria literatura infantile juvenil. De 2008 a 

2011 foi curadora e mediadora do programa Leitura em Debate: a Literatura Infantil e Juvenil na 

Biblioteca Nacional. De junho de 2007 a junho de 2011 foi presidente da AEILIJ, tendo exercido 

dois mandatos. Viaja pelo Brasil afora ministrando palestras e oficinas sobre sua experiência com 

leitura e como escritora e especialista em literatura infantil e juvenil. 

Ainda nesta edição da FLCC foi proposto a professora de arte a MsHeleuza Carrilho Tuka 

de Almeida que convidasse seus alunos do 8º ano, sob sua orientação,para realizar a releitura da 

capa do livro “Enfim, atleta!”, de Anna Claudia Ramos, lançado na 10ª Feira do Livro deste 

município. 

Baseados no trabalho da escritora, através de representação efetuada em um painel de 

madeira de aproximadamente 4 m², os alunos se interessaram pela obra literária, pela forma da 

grafia, pela clareza do vocabulário, pela história e a vivência da autora. 

Versiani (2012,p.97) define ser importante destacar que “as práticas de leitura são as 

atividades que, apropriando-se do material a ser lido -verbal ou não -, criam uma relação 

entre o texto e o leitor, permitindo que o segundo o adentre e por ele se deixe envolver”. 

Este envolvimento aconteceu quando, inspirados na proposta, os alunos questionaram o 

porquê do título, bem como os fatos sociais que envolveram a história, a vontade em saber mais 

sobre o livro, se o conto era uma ficção ou umarealidade. 

A professora procurou incentivar os jovens, pois como enfatiza POZZO (2000) a motivação 

deve ser destacada como um requisito, uma condição prévia de aprendizagem. O pensamento de 

Versiani (2012) reforça esta ideia. O processo de informação do leitor de qualquer idade e em 

qualquer tempo tem de estar associado ao prazer, ao exercício reflexivo, a possibilidade de o leitor 

expressar suas descobertas até que, mais do que um prazer, ler seja parte de sua vida e ele possa 

seguir assim: lendo e sendo. 

O livro “Enfim, atleta!”descreve um sonho, que é maior que tudo e empurra a vida na 

direção de sua realização.Conforme Ramos (2016), a força necessária para a conquista do sonho 

não pode ser medida; é uma força que vem do coração e enfrenta tudo e também todos os 

obstáculos para que o sonho se realize. Os alunos que compartilharam da execução da capa do 

grande livro, realizaram seu sonho em participar ativamente da feira e se envolveram na história 

de maneira que desejaram e ambicionaram ler e comentar sobre a literatura, conhecer e confabular 

com a autora. 

No decorrer da atividade os educandos ainda perceberam que tanto a leitura quanto a arte 

oportunizam o envolvimento com a literatura, desenvolvimento da sensibilidade em relação às 

coisas da natureza, a interpretação da realidade e os arranjos das palavras que a literatura 

proporciona. Assim, passaram a ler a obra, trocar ideias sobre o tema e a valorizar o assunto 

destacado pela escritora. O grupo de jovens por fim, apreciou o conjunto da obra e deu a devida 

importância a uma atividade que iniciou despretensiosa, mas que teve um desfecho comprometido 

e proveitoso. Este epílogo culminou com a troca de saberes entre as organizadoras da feira do 

livro, a autora do livro, os professores da escola e os estudantes que realizaram a tarefa de pintar 

e reler a capa do livro. Portanto, o que se observou no decorrer do trabalho foi o posicionamento 

dos alunos, frente a arte e a literatura, o gosto pela leitura e o interesse em participar da Feira do 

Livro local tendo seu trabalho exposto e valorizado no evento. Neste trabalho, os professores 

mostraram que sua tarefa vai além da educação, sendo mediadores do saber conduzindo os 

educandos a busca de suas próprias ideias, argumentações e sugestões ao realizar suas práticas. 

Segundo Campello (2000), chamamos a isso de interdisciplinaridade da ciência ou de uma 

determinada área do conhecimento. As consequências práticas desse fenômeno, que tem ocorrido 

de maneira muito rápida, afetam fortemente a literatura especializada. Os alunos interagiram com 
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outras pessoas e isso somente oportunizou, conforme Campello(2000), o crescimento dos estudos 

interdisciplinares, o trabalho em equipe que tem sido uma característica crescente da ciência 

moderna. 

Para formar leitores e oportunizar as crianças o gosto pela leitura, esta deve ser iniciada 

primeiramente em casa, depois ser aperfeiçoada na escola econtinuado pela vida toda. Na escola 

ela terá contato com livros e iniciará ou fortalecerá hábitos de leitura e verificará a importância 

disto para o seu desenvolvimento cognitivo, afetivo e social. 

 

CONCLUSÃO 

 

Pode-se observar nesta proposta que a motivação foi a “mola propulsora” para instigar nos 

alunos o interesse pela leitura do livro ‘Enfim, Atleta!’. De uma forma prazerosa e através da 

releitura da capa do livro, por meio de uma pintura coletiva, o grupo ampliou interesse, o gosto 

pela leitura, o interesse em saber mais sobre a escritora e consequentemente o desenvolvimento 

favorável do vocabulário. A valorização do trabalho e da pintura realizada pelos alunos propiciou 

que eles se tornassem partícipes da feira com destaque especial enfatizado pela autora Anna 

Claudia Ramos em sua fala durante o evento. 

Pensando que, em 2007, na primeira feira do livro, as crianças do município que estavam 

ingressando no 1º ano, hoje estão concluindo o Ensino Fundamental, tendo durante todo esse 

tempo participado das atividades das edições da Feira do Livro do município. Estas são 

crianças/jovens inseridas na cultura e no universo literário com a periodicidade e continuidade de 

um evento que disponibiliza gratuitamente a toda comunidade sua programação literocultural e 

investe no fortalecimento da leitura nas escolas. 

A participação efetiva dos professores na relação professor-aluno e o cuidado em cada 

detalhe por parte da comissão organizadora da Feira do 

Livrooportuniza e motivaàs crianças lerem e gostarem de ler sem obrigá-las, mas sim com 

vontade. O jovem que lê pode transformar-se em um leitorcrítico, através da leitura evolui como 

leitor e como pessoa. 
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BIBLIOTECA NA ESCOLA: ESPAÇO E ACERVO 

 

Ieda Maria Kurtz de. Azevedo (UFPel)  

Alex Sandro Nunes (UFPel).  

Cristina Maria Rosa (UFPel). 

 

Resumo: No trabalho relatamos e analisamos o impacto entre usuários de um processo de 

recuperação física do espaço interno de uma biblioteca escolar. Tendo como foco o 

tratamento ao acervo e seu posterior uso na/pela escola, as ações estão sendo desenvolvidas 

em 2016, a convite da direção e inseridas no Projeto de Extensão Leitura Literária na Escola 

(FaE/UFPel, 2010-2019). O objetivo maior foi a disponibilização de um ambiente 

autogestionado, ou seja, de uso do acervo e espaço sem necessidade de mediadores full time. 

Apoiados em pesquisas sobre a leitura, o livro e a literatura realizadas por pesquisadores 

como Abramovich (1997), Campelo (2002), Meireles (1951), Souza e Feba (2011) e 

Zilberman (2003), consideramos que a leitura de diferenciados gêneros é fundamental na 

formação de qualquer criança, especialmente quando observamos que parte das famílias 

não dispõe de repertório, acervos ou práticas que antecipem ou substituam as práticas 

escolares de acesso e uso do livro. A metodologia empregada na recuperação física do 

espaço interno da biblioteca contou com observação e medição do espaço e móveis, 

recuperação de paredes, móveis e utensílios, elaboração de planta com a disposição dos 

móveis/utensílios em espaços circunscritos, execução das obras e reavaliação durante o 

processo. Para o segundo momento do projeto está previsto o tratamento ao acervo e seu 

posterior uso na/pela escola. Para tal, ações de leitura das obras, organização em gêneros 

e em espaços e proposição de uma política de uso sem mediador serão desencadeadas. Para 

os adultos responsáveis pelo espaço e acervo – a direção da escola e seus professores – estão 

sendo pensadas ações de formação em que temas como o livro, sua história na cultura escrita 

e sua importância na escola estejam inseridas. 

Palavras-chave: Biblioteca. Espaço. Acervo. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Dispositivo “complexo, constituído por elementos heterogêneos como a arquitetura e o 

ambiente, as técnicas e tecnologias, os processos e produtos, as regras e regulamentos, os 

conteúdos materiais e imateriais”, a biblioteca para crianças e jovens é responsável por ampliar 

sentidos aos “significados por ela guardados”, de acordo com Pieruccini (2002). 

Apoiados em pesquisas que abordam relações entre a leitura, o livro e a literatura realizadas 

por pesquisadores como Meireles (1951), Abramovich (1997), Campelo (2002), Souza e Feba 

(2011) e Zilberman (2003), compreendemos que a formação do leitor é um tema inesgotável. 

Dentro dele, em especial a formação do leitor na escola demanda um projeto, um local e alguns 

princípios, sem os quais, essa ideia partilhada por muitos não se torna exequível. 

Compreender o ponto de vista dos sujeitos – estudantes e professores – em relação ao 

espaço destinado à biblioteca, a inacessibilidade às suas rotinas diárias e as expectativas futuras 

de uso do espaço em um período em que atuamos como restauradores foi o objetivo que nos levou 

a empreender uma pesquisa de cunho qualitativo em uma escola pública na periferia urbana de 

Pelotas, RS. Assim, no artigo relatamos e analisamos o impacto do processo de recuperação física 

do espaço interno de uma biblioteca escolar entre seus usuários. 

No trabalho relatamos e analisamos o impacto, entre alunos e docentes, de um processo de 

recuperação física do espaço interno de uma biblioteca escolar. Localizada na periferia urbana de 
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Pelotas, a escola atende a aproximadamente 580 crianças e adolescentes, em dois turnos (manhã 

e tarde) além de ofertar Educação a 243 Jovens e Adultos. As ações de restauro, realocação de 

móveis e utensílios e uso do acervo estão sendo desenvolvidas por um grupo de estudantes 

vinculados ao GELL – Grupo de estudos em Leitura Literária e ao Projeto de Extensão Leitura 

Literária na Escola, ambos abrigados na FaE/UFPel. A Biblioteca que antes existia tornou-se, aos 

olhos da Direção, inadequada, demandando uma intervenção. Sem acesso a suas rotinas diárias, 

pois a “reforma” está impactando a vida de estudantes e professores, nos propusemos a conhecer 

seus pontos de vista e expectativas. 

Compreendemos uma biblioteca como um espaço destinado a políticas de leitura e estas 

como um processo de acesso, uso, fruição e trocas relativas ao artefato mais importante de nossa 

cultura escrita – o livro. Para Rosa (2016), uma biblioteca escolar é o único espaço que não pode 

faltar em uma escola e, nas escolas de ensino fundamental, deve ser especializada no atendimento 

a crianças entre seis e quatorze anos de idade, tempo destinado a formação do leitor. Dispositivo 

“complexo, constituído por elementos heterogêneos como a arquitetura e o ambiente, as técnicas 

e tecnologias, os processos e produtos, as regras e regulamentos, os conteúdos materiais e 

imateriais”, a biblioteca para crianças e jovens é responsável por ampliar sentidos aos 

“significados por ela guardados”, de acordo com Pieruccini (2002). Para Briquet de Lemos 

(2002), uma biblioteca, no sentido de instituição social, possui “cinco pré-requisitos: a 

intencionalidade política e social, o acervo e os meios para sua permanente renovação, o 

imperativo de organização e sistematização, uma comunidade de usuários, efetivos e potenciais 

e, por último, mas não menos importante, o local, o espaço físico onde se dará o encontro entre 

os usuários e os serviços da biblioteca”. Entre suas políticas mais importantes está a promoção de 

situações de leitura para crianças que se encontram “na fase incipiente de contato com a 

linguagem escrita e que ainda não fazem uso autônomo dessa linguagem” (BAPTISTA, 2014). 

Apoiados em artigos que abordam a leitura, o livro e a literatura assinados por autores como 

Meireles (1951), Abramovich (1997), Campelo (2010) e Zilberman (2003), nos convencemos de 

que a leitura de diferenciados gêneros é fundamental na formação de qualquer criança, 

especialmente quando observamos que parte das famílias não dispõe de repertório, acervos ou 

atitudes que antecipem ou substituam as práticas escolares de acesso e uso do livro. Para Souza e 

Feba (2013), são essas práticas que tornam a criança autônoma: “ao ‘usar’ os livros, tal qual o 

adulto”, elas buscam “compreender as informações em textos verbais ou imagéticos como estão 

neles configuradas”, aprimorando suas relações de conhecimento e fruição. 

 

A METODOLOGIA 

 

Para descrever e avaliar o impacto da ausência/presença da biblioteca na escola e, 

especialmente, do processo de recuperação física do espaço interno além de conhecer as 

expectativas de crianças e direção com relação ao que ainda não há, optamos por procedimentos 

de pesquisa inseridos na abordagem qualitativa – que busca averiguar um fenômeno através de 

detalhada descrição, do ponto de vista dos sujeitos envolvidos, seus discursos e significados 

transmitidos. De acordo com Augusto, Souza, Dellagnelo e Cario (2013), a pesquisa qualitativa 

atribui importância fundamental a compreensão de atitudes, motivações, expectativas e valores 

expressos nos depoimentos dos atores sociais e preza pela descrição detalhada dos fenômenos. 

Ela precisa ter credibilidade, transferibilidade, confiabilidade, explicitação cuidadosa da 

metodologia e relevância. Com poucos estudos anteriores descritos na Bibliografia, justificamos 

a premência e importância da pesquisa. Os procedimentos escolhidos para a investigação foram 

a) fotodocumentação do processo; b) leitura do relatório de intervenção; c) elaboração de 

questionários abertos; d) escolha aleatória de sujeitos a serem ouvidos; e) incursões no local ainda 
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em reforma; f) diálogos com um grupo de alunos e duas professoras que integram a direção da 

escola; g) degravação e elaboração de conclusões. As interações ocorreram em julho de 2016, 

quando a reforma estava em andamento, inicialmente diante da porta fechada e, depois, no espaço. 

As questões que nos orientaram na busca giraram em torno do conceito de biblioteca para os 

sujeitos, a descrição e usos do espaço anteriormente destinado à biblioteca na escola, a sensação 

de não ter biblioteca durante a reforma, o conhecimento acerca do novo projeto, do andamento da 

obra e da equipe de trabalho além das expectativas de futuro. Outras, de ordem política, também 

nos interessaram. Entre elas, se devíamos intervir e restaurar, uma vez que estávamos ocupando 

o lugar do gestor e, a rigor, do estado. 

 

ALGUNS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Diante da porta fechada da sala em reforma, um grupo de cinco alunos do 9º ano informou 

que, anteriormente, a sala era utilizada para vídeos,eventualmente. Inicialmente não lembraram 

se havia alguma indicação na porta, mas uma aluna afirmou que nela estava escrito “Biblioteca”. 

Ao entrar na sala em reforma, dirigiram-se para o painel que está sendo pintado no espaço 

destinado à infância. Com expressões como “olha que massa aquela parede” e “olha, que 

bonitinho”, logo perguntaram: “Vamos poder pegar livro aqui?” A aparência da sala foi descrita 

como “Alice no país das maravilhas”. Ao referirem-se à anterior, um deles disse: “Eu nunca senti 

interesse em ficar naquela biblioteca. Por mais que eu gostasse de ler, achava escura e muito 

apertada. Aqui é bem melhor”. E os demais completaram: “é bem mais legal”, pois “nós 

estávamos num aperto que nem respirar dava” e “na pequena, não tinha espaço para sentar e ficar 

lendo, era ruim”. Solicitados a descreverem em uma palavra o que está acontecendo dentro da 

sala, suas escolhas foram: “show, gostei muito”, “por enquanto, uma bagunça”, “uma reforma”, 

“um recomeço”. A expectativa desse grupo é de que a sala fique “bacana”, “bem lindo, bem 

bonito”, “muito lindo”, “bem alegre”, “colorido”. Uma das estudantes argumentou: “Desperta 

mais interesse. Se tu estás lá e tem de fazer um trabalho, fica atucanada com aquele livro super 

chato e ainda tem de ficar olhando para uma parede cinza ou de madeira, com vários nadas, é 

horrível”. Questionados se o novo ambiente poderia influenciar na vida escolar dos alunos, uma 

das meninas respondeu: “Acho que sim, ainda mais para os pequenos, até porque começa desde 

pequeno esse negócio de gostar de ler. Então eles vão crescer com isso na cabeça: que ler é bom 

e vão gostar daqui”. Outra concluiu: “Pena que é nosso último ano, a gente não vai poder 

aproveitar essa biblioteca!”. Mas logo perguntou: “A gente pode voltar para visitar depois que 

ficar pronto?” 

Ao ouvir docentes gestoras percebemos um discurso mais politizado, de quem pensa a 

escola como um todo. A atual situação – a escola não ter uma biblioteca – é “extremamente 

preocupante” e a sensação é de “faltar um pedaço da escola”, de acordo com a Diretora. Não ter 

material para trabalhos e pesquisas, o espaço em si e livros para leituras literárias foram citados 

como exemplos do “pedaço que falta”. Ao referir-se ao espaço anterior, informou: “Não se podia 

dizer que era uma biblioteca. Era uma peça pequena, só tinha 

uma mesa no centro, os livros ficavam encostados na mesa. O espaço era restrito, com 

janelas bem altas, não dava para abrir, não tinha claridade do dia, as luzes estavam sempre ligadas. 

No verão era muito quente, no inverno muito frio, ninguém tinha vontade de entrar”. Quanto ao 

trabalho que está sendo realizado, é reconhecido por alunos e professores como importante, de 

acordo com ela. As mudanças que vislumbraram – cores nas paredes, cadeiras com estofamento 

colorido, painel na parede do espaço infantil – superam as expectativas do que era esperado como 

“reforma”. Acredita que “quando o aluno entrar, vai se sentir recebido, parte da biblioteca e verá 

não apenas livros, mas livros integrados ao ambiente. E isso é essencial!” 
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Para a vice-diretora, as mudanças oportunizam “encantamento, as crianças identificam que 

é um ambiente de biblioteca e não uma simples sala de aula transformada”. A anterior era um 

“depósito de livros” no qual os alunos “se amontoavam ao lado de uma estante e ficavam 

pendurados procurando um livro que queriam”. O novo espaço “está se tornando um algo a mais, 

(...) um espaço de biblioteca mesmo, não um armazenamento de livros”. Informou que, 

inicialmente, os professores cobravam que a biblioteca não estava disponível, que a reforma 

estava demorando. Agora, os professores “estão impactados, vêem a transformação, o processo”, 

disse ela e “estão percebendo que fazer uma biblioteca não é só depositar o livro, fazer uma pilha 

de livros didáticos, fazer uma pilha de livros de literatura e pronto”. Eles sabem que “tem um 

processo: selecionar o livro, adequar”, pois a Biblioteca “tem partes, não é um todo, tem seus 

fragmentos”. E refletiu: “As bibliotecas de escola são feitas com pressa, jogam móveis e livros de 

qualquer jeito, pois é um espaço para receber o aluno, os professores não vão estar lá”. Ansiosos 

pela inauguração, os professores surpreenderam-se ao saber que é a Universidade a responsável 

pela reforma. “Não esperavam, disseram que a Universidade só quer fazer pesquisa e ir embora, 

nunca traz um benefício para a escola, nunca vinham”. 

 

ALGUMAS CONCLUSÕES 

 

As ações de restauro, realocação de móveis e utensílios e criação de novos espaços que 

estão sendo desenvolvidas na escola só são possíveis por representarem um projeto de gestão, por 

parte da Direção da Escola e um 

projeto político, por parte do GELL (FaE/UFPel). Com expertise em projetar e desenvolver 

atitudes, eventos e espaços adequados à leitura literária, o grupo ao qual pertencemos inventou 

um “modo de ser” para a Biblioteca, produziu uma planta, convenceu a escola, colaboradores e 

financiadores e realiza a obra. A investigação revelou que a sala anteriormente destinada a esse 

fim era inadequada quanto ao conceito, tamanho, iluminação, circulação, climatização e 

disposição dos acervos. Revelou também que parte considerável dos usuários nunca se defrontou 

com a possibilidade de uma biblioteca ser, também, um espaço de leitura, embora já exista a 

previsão para tal em documentos oficiais, como o Manual pedagógico da biblioteca da escola 

produzido pelo MEC em 1998. A metodologia empregada na recuperação física do espaço interno 

da biblioteca partiu da observação e medição do espaço e moveis, criação de uma planta com 

proposta de disposição dos espaços e passou pela recuperação de paredes, móveis e utensílios. A 

execução das obras tem previsão de entrega para outubro de 2016, pois a equipe tem 

disponibilidade restrita de tempo para o trabalho. A elaboração de um relatório financeiro, 

fotográfico e escrito de todas as modificações e impressões tem dado margem a estudos e 

reavaliações. 
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DO PORTUGUÊS PARA LIBRAS DE LITERATURA INFANTO 

JUVENIL 

 

Igor Valdeci Ramos da Silva (UFSC) 

igor.silva@outlook.com  
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Resumo: A literatura Infanto-Juvenil é essencialmente um espaço/tempo de construção 

de conhecimento de mundo e meio de aprendizagem da leitura. Atualmente, prima-se 

pela acessibilidade das produções literárias para as crianças surdas usuárias de língua 

brasileira de sinais, garantida na convenção sobre os direitos das pessoas com 

deficiência. Desta forma, traduções de literatura para Libras se fazem importantes. Este 

trabalho apresenta a análise de um trecho do resultado de uma tradução coletiva de 

literatura infanto-juvenil, de português para Libras, do livro “Pedro e Tina”, de Stephen 

Michael King. A proposta consistiu em verificar como os tradutores deram voz ao 

narrador e aos personagens. O estudo foi o resultado do processo de construção dos 

sujeitos tradutores por meio de uma atividade prática desenvolvida em uma disciplina 

optativa chamada “Introdução a Tradução de Literatura Infanto-Juvenil”, do curso de 

Letras Libras da UFSC. A perspectiva enunciativo-discursiva e a teoria dos espaços 

mentais fundamentaram a análise. Estes conceitos convergem e se completam, criando 

subsídios para o tradutor de Libras. Foi a reflexão sobre esta construção do sujeito 

tradutor que permitiu, ao examinar de que forma ocorreram as mudanças de voz das 

personagens, revelar o que é chamado de particionamento do corpo, considerando que, 

ao dar voz ao narrador e as personagens, as expressões faciais correspondem ao 

narrador da estória, enquanto o corpo e as mãos que sinalizam correspondem a 

personagem, ambas incorporadas pelo tradutor, ou seja, simultaneamente o tradutor 

emprega voz tanto ao narrador da estória quanto a personagem através do processo de 

particionamento do corpo. 

Palavras-chave: Libras. Literatura Infantil e Juvenil. Tradução. 

 

INTRODUÇÃO 

O parágrafo único da Lei n
o 

10.436 dispõe que a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS 

não pode substituir a modalidade escrita da língua portuguesa, ou seja, uma soma aos desafios 

que normalmente precisam ser enfrentados na alfabetização de qualquer criança surda. Neste 

processo, está inserida a importância da leitura na vida de qualquer sujeito, tendo em vista que 

ela é algo muito amplo, não pode apenas ser considerada como uma interpretação dos signos 

do alfabeto. Produz sentido, ou seja, surge da vivência de cada um, é posta como prática na 

compreensão do mundo na qual o sujeito está inserido. Tal aprendizagem está ligada ao 

processo de formação geral de um indivíduo e sua capacitação dentro da sociedade, como 

por exemplo: a atuação política, econômica e cultural, o convívio com a sociedade, seja 

dentro da família ou no trabalho (BRITO, 2010, p.9). 

Surge então, a necessidade de produzir materiais que ajudem no processo de ensino- 

aprendizagem de crianças surdas, materiais bilíngues, que compreendam tanto a língua 

portuguesa, em sua modalidade escrita, quanto LIBRAS, como língua de comunicação destes 

alunos, em sua modalidade visual-espacial, não apenas escrita, garantindo ao aluno surdo as 

competências necessárias para exercer conscientemente seu papel na sociedade. 
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Por ser recente o reconhecimento oficial de LIBRAS, como língua da comunidade surda 

no país, ainda mais recente é o estabelecimento do novo campo de atuação, criado pelo Decreto 

n
o 

5.626 que prevê a formação de profissionais que trabalhem como professores de libras 

(licenciados em Letras-Libras ou formados em pedagogia bilíngue) e tradutores-intérpretes de 

libras (bacharéis em Letras-Libras) nos diferentes âmbitos da vida pública. 

Em consequência do tardio reconhecimento e estabelecimento desta nova área de atuação, 

ainda é escassa, em comparação a quantidade de obras literárias em português, a oferta de 

materiais bilíngues que possam ser prestigiados por crianças surdas em fase de alfabetização e 

letramento, ou seja, surge a necessidade de produzir textos que compreendam as modalidades de 

língua que necessitam ser dominadas por um cidadão surdo no Brasil, para que seja um sujeito 

letrado, ciente de sua língua, de sua cultura e capaz de viver em sociedade, lendo o mundo em 

que está inserido bem como interagindo com este. 

A produção destes materiais provém de produções de literatura surda ou de traduções do 

português para LIBRAS, ou seja, de um processo que não é uma simples reprodução de um texto 

em determinada língua para outra por meio de sinais correspondentes às palavras, já que demanda 

uma série de competências do tradutor envolvido no processo, pois é, na verdade, a adequação de 

um texto, de determinada língua, compreendendo sua cultura e modalidade em outra, por vezes, 

extremamente diferente. Portanto, como bem lembra ALBRES (2012), “o papel do tradutor não 

se reduz a verter de uma língua para outra”, ainda mais quando se trata de línguas de modalidades 

diferentes, sendo o português oral/escrito e LIBRAS visual-espacial, ou seja, modos de ler 

diferentes em cada língua. 

Há de se ressaltar a importância de analisar e refletir sobre o processo tradutório e sobre os 

conhecimentos que competem ao tradutor, já que a 

 

[...] análise da obra ficcional constitui um recurso fundamental que o tradutor pode utilizar para 

levantar problemas potenciais de tradução, realizar um planejamento, estabelecer estratégias e 

tomar decisões em relação à composição, e à linguagem mais adequada à função do texto, ao 

gênero literário e à cultura de chegada. No entanto, esta análise deve ir além do texto, já que os 

livros infanto-juvenis apresentam diferentes códigos de linguagem (VANNUZINI, 2007, p.2). 

 

Isto significa que ao tradutor compete ter noções dos conceitos de multimodalidade, 

espaços mentais, descrição e demonstração e de mudança de voz dos personagens. Só assim, ele 

será capaz de reproduzir um texto do português em LIBRAS. 

Trabalhos como o de Albres (2014), Barbosa (2013), Moreira (2007) e Silva (2015), 

norteiam teoricamente esta análise do processo de tradução coletiva do livro “Pedro e Tina”, de 

Stephen Michael King, como parte do processo de formação de tradutores. 

Dessa forma, a metodologia de pesquisa adotada neste trabalho foi de um estudo de caso, 

desenvolvendo um estudo analítico descritivo da tradução. O corpus desta análise consiste em um 

trecho da página 14, mais especificamente da primeira parte da página, a superior, do livro “Pedro 

e Tina” de Stephen Michael King, que consiste em uma narrativa para o público infanto-juvenil, 

traduzido por um grupo de oito alunos, como atividade prática na disciplina de Introdução a 

Tradução de Literatura Infanto-Juvenil, no Curso de Letras Libras da UFSC, realizado no segundo 

semestre do ano de 2015. 

Na atividade, todos os alunos, mediados pela professora da disciplina, atuaram como 

tradutores, independente de proficiência em Libras ou português. Há de se mencionar, também, a 

experiência e o conhecimento prévios dos alunos desta disciplina, por ser pré-requisito ter cursado 

a disciplina de Fundamentos da Tradução, em que já tiveram a experiência de tradução coletiva, 

ao terem produzido atividade semelhante de outras obras do mesmo autor. 
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Considerando que nos parágrafos anteriores já ficou claro quais são as competências 

necessárias ao tradutor, cabe ainda a esta análise responder duas questões: Como ocorre o uso dos 

espaços para construir a tradução da narrativa a partir de um texto multimodal? Como ocorre a 

mudança de voz dos personagens na narrativa? Para isso, foram elaborados cinco esquemas com 

imagens, que correspondem aos sinais produzidos por cada voz da narrativa, explicitados nos 

quadros, a fim de responder estas questões, refletindo sobre o processo de produção da narrativa 

em Libras a partir de um texto multimodal em português e ilustrando a ocorrência de cada uma 

das competências. 

 

TRADUÇÃO E A ORGANIZAÇÃO DA NARRATIVA EM LIBRAS 

 

A tradução é um processo muito mais complexo e denso do que simplesmente verter 

palavras de uma língua para outra, antes de qualquer coisa há de se considerar que qualquer texto 

carrega um caráter comunicativo. Ele transmite um conjunto de ideias e informações do autor, 

quem escreve/produz o texto, ao leitor. Para deixar isto bem claro, devemos ter em mente o que 

é enunciado, locutor e interlocutor. 

Segundo Moreira (2007, p.24-26), estudar o enunciado já é reconhecer e estudar a língua 

em uso. Ou seja, reconhecemos, como já mencionado, que o texto é de alguém para alguém. Em 

outras palavras, o enunciado nada mais é que a língua em funcionamento, a produção do discurso. 

Nele, o discurso, quem enuncia (usa a língua) determina o eu, o enunciador, e o outro, o tu, ou o 

interlocutor, aquele que lê o texto, que interage com o discurso. Em uma narrativa, o autor é o eu, 

o enunciador, e o leitor é o tu, o interlocutor. 

Quem enuncia, materializa seu enunciado em alguma forma de linguagem, nesse caso, por 

meio de palavras ou sinais. Segundo Saussure (1995 [1969], p.80), estamos falando de signos 

linguísticos, não apenas as palavras, mas a relação delas com os conceitos, com as imagens 

acústicas, em nossas mentes, que estão relacionadas às palavras e/ou sinais. Parafraseando 

Saussure, 

Moreira (2007, p.28) afirma que 

 

a imagem mental acústica não é o som como matéria, uma coisa puramente física, mas a 

“impressão psíquica desse som” ou “a representação”, isto é, o testemunho que nossos sentidos 

nos dão dessa matéria física. O conceito é ainda mais abstrato, pois se trata de uma imagem mental 

do significado do signo, ou seja, uma imagem mental que nós temos do referente de um signo.  

 

Aqui está sendo abordada brevemente um pouco da teoria da linguística cognitiva, que trata 

da relação do nosso corpo com o espaço, com a nossa percepção visual e com os nossos outros 

sentidos, sem qualquer intervenção linguística. Estamos falando de como organizamos nossas 

ideias em nossas mentes e como as expressamos com a língua, ou, com as palavras, as 

imagens, neste caso, com o material que o tradutor precisa traduzir para outra língua, que se 

organiza de maneira diferente, com signos diferentes, já que o português se limita, basicamente, 

a oralidade e a escrita. 

As noções de espaço mental permitem ao tradutor que, na enunciação, organize e reconheça 

os espaços de cada sujeito no discurso. Ao trabalhar na tradução de histórias com mais de uma 

personagem, que mesclam ilustrações e textos, cabe ao tradutor organizar seu enunciado em 

Libras de modo que faça referência adequada a cada personagem ou característica do livro, de 

maneira coerente com o material original, não traduzido. Para isso, faz-se necessário explanar 

como ocorre o processo de referenciação nas línguas de sinais. 
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O português é uma língua oral, registrada tradicionalmente, por meio da escrita. A LIBRAS 

é uma língua de modalidade visual-espacial, registrada por meio de vídeo na maioria dos materiais 

bilíngues, como também por meio da escrita de sinais. Por conta desta diferença básica, o processo 

de referenciação é diferente do português. Barbosa (2013), define referência de forma simples e 

clara, apesar de o processo não ser tão simples: 

Usamos a língua, primordialmente, para falar de estados-de-coisas, isto é, para fazer 

referência a eventos ocorridos no tempo e espaço de fala, passados ou futuros, reais ou 

fictícios. Os eventos referidos, que podem ser ações ou estados, envolvem entidades que, da 

mesma maneira, podem ser reais ou fictícias e podem estar presentes ou não no espaço em 

que ocorre o evento de fala. Essas entidades podem, ainda, ser animadas, como pessoas e 

animais, ou inanimadas, como os objetos de um modo geral, embora, dentro de um evento 

fictício, objetos também possam desempenhar ações (p. 12). 

Considerando que o discurso em LIBRAS está disposto visualmente, de forma espacial, 

combinando diversas características, como sinais e elementos gestuais “movimentos do tronco, 

da cabeça, dos ombros, direcionalidade do olhar, apontamentos e localização de alguns sinais” 

(BARBOSA, 2013, p. 40), o processo de referenciação em LIBRAS ocorre por meio do uso de 

três espaços chamados de real, token e sub-rogado. 

O espaço real faz referência ao espaço físico, com o uso de apontamentos. O espaço token 

é a utilização do espaço em volta do enunciador (frente, lados direito e esquerdo) para fixar o 

local de algo que está sendo dito no discurso e vai ser referenciado sempre na retomada daquele 

espaço. Por sua vez, o espaço sub-rogado pode ser definido como a incorporação de um 

personagem ou sujeito pelo enunciador. Ele toma o espaço do outro e passa a enunciar sua voz. 

Em uma narrativa, o uso e a organização destes espaços é importante ao traduzir do 

português para a LIBRAS, para que se adeque, se construa a narrativa de maneira coerente, sem 

perder significados do português, mas significando adequadamente da maneira que a língua de 

sinais se estrutura. 

Cabe mencionar, ainda que brevemente, o que é demonstração, descrição e indicação, bem 

como sua relevância no processo de tradução. Silva (2015) afirma que estes elementos constituem 

um todo comunicativo no uso da língua. 

 

Figura 1: Página do livro “Pedro e Tina” 

 
Fonte: (KING, 1999, p.14) 

 

A demonstração é, pois, ao lado da descrição e da indicação, uma estratégia cognitiva 

e discursiva que consiste em usar elementos do espaço de enunciação (o corpo do 

sinalizador,o espaço em volta dele, objetos físicos presentes no espaço de enunciação ou, até 
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mesmo, elementos mais abstratos, como a progressão temporal, dentre outros) para 

apresentar iconicamente aspectos sensorialmente perceptíveis (em geral, visuais e sonoros) 

de um referente (entidades, estados, processos ou ações). As demonstrações diferem tanto 

das descrições quanto das indicações pelo fato de que criam dinamicamente representações 

visuais e/ou sonoras icônicas dos referentes, de modo que os interlocutores são capazes de 

perceber os aspectos representados pelas demonstrações como se estivessem presenciando o 

próprio referente (SILVA, 2015, p. 3 e 4). 

Temos, então, a indicação como, basicamente, o apontamento de espaços, objetos, etc. A 

descrição é, nada mais, que a parte cognitiva, as imagens mentais que são construídas ao longo 

da narrativa através do uso da demonstração, da descrição e da indicação. 

De maneira sucinta, foram expostas as teorias que o tradutor tem de conhecer para construir 

a narrativa de uma língua em outra, para adaptar o texto a outra cultura, a outra língua. 

 

ANALISANDO ALGUNS ASPECTOS DA TRADUÇÃO 

 

O material que possibilita a presente análise é a tradução coletiva do livro “Pedro e Tina”, 

de Stephen Michael King, autor parcialmente surdo que escreve e ilustra várias de suas obras, que 

geralmente são para crianças, com traduções para diversos idiomas. Esta é mais uma história para 

crianças que trata da amizade entre um menino e uma menina, que aprende que nem sempre as 

coisas precisam ser totalmente certinhas para serem divertidas. 

Em primeiro lugar, há de se considerar que o livro é uma narrativa voltada para crianças, 

tão logo elas são o público alvo da tradução. Por conta disso, vamos observar uma página do livro 

para entender rapidamente um aspecto fundamental para a tradução desta obra. 

O livro é multimodal, pois há vários aspectos que transmitem informação ao leitor, que 

comunicam. Na página acima, podemos observar que há o português escrito e uma imagem 

associada a cada texto. São duas cenas, que conduzem à interpretação de uma sequência de fatos 

logo narrados pelo autor do texto, antes disso é apresentada uma afirmativa da característica da 

personagem Tina: “Tina fazia tudo certinho”. Portanto, é esta série de características que 

colaboram para a construção dos espaços mentais do interlocutor. Caso o livro fosse todo em 

português, seria mais difícil de uma criança entender bem a história, pois esta pode estar ainda 

sendo letrada, então, as imagens, além de comunicar, complementam o enunciado formando o 

discurso multimodal, já que o autor poderia ter optado apenas pelo uso das imagens, bem como 

apenas pelo uso do texto, caso não se importasse com seu público alvo, com seu interlocutor, com 

o leitor do livro. 

Portanto, o tradutor também precisa estar atento às características da obra a ser traduzida, 

além de, obviamente, saber o gênero textual que irá traduzir, para saber qual o seu público alvo, 

o seu interlocutor e, assim, empregar os conceitos de espaço mental, descrição, demonstração e 

indicação para adequadamente dar voz às personagens na língua de chegada. 

Explanados os conceitos básicos e necessários para que um tradutor possa efetivamente 

atingir seu objetivo, de maneira que atinja de forma satisfatória seus interlocutores, observe como 

foram colocadas em prática estas competências. 

Na decupagem 1 do trecho analisado, o texto em português é a voz do narrador da história. 

As imagens, como já mencionado, colaboram para a construção das imagens mentais do 

interlocutor no discurso. Vejamos na tabela 1, como foi feita a tradução do texto multimodal 

respeitando a voz do narrador e a voz das personagens. 
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Tabela 1: Sequência da sinalização apresentada na tradução (trecho 1)  

 
Fonte: Elaborada pelos autores a partir do print screen das páginas do CD-ROM 

 

Enquanto narrador, o tradutor, já no primeiro frame usa o espaço token para fazer referência 

à menina no livro, que está na parte esquerda da imagem, ao mesmo tempo, à frase em português 

Tina fazia tudo certinho, já que o tradutor apresenta e introduz a personagem na narrativa, 

atribuindo as características explicitas na frase em português, tornando possível perceber a 

atribuição de coerência com o material impresso, já que a menina está na parte esquerda 

da imagem, colaborando para que o leitor identifique a qual personagem o tradutor está se 

referindo e introduzindo na história. 

 

Tabela 2: Esquema de apresentação da posição de sinalização 

 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir do print screen das páginas do CD-ROM e do livro (KING, 1999, p.14). 
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Albres (2015, p.14), em relação à estrutura de uma narrativa, afirma que “o efeito estético 

está essencialmente no uso do espaço sub-rogado mesclado à voz do narrador”, já que Libras é 

uma língua visual-espacial, diferente do português. Ao fazer o uso de expressões faciais que 

correspondem à característica de ser certinha, perfeita, conforme o frame 8, do esquema 1, em 

que o tradutor, com as mãos, produz o sinal de perfeito, que se refere a ação da personagem de 

amarrar perfeitamente o sapato, pode-se observar que a expressão facial do tradutor corrobora 

com a característica própria da personagem, de ser delicada, feminina e perfeita, expressão 

mantida, do frame 6 ao 8, o tradutor fez uso do espaço sub-rogado, ao incorporar a personagem 

para mostrar que ela sempre amarrava certo os cordões de seus sapatos. Porém, a expressão facial 

mencionada, que complementa a característica da menina é, na verdade o que MCCLEARY e 

VIOTTI (2009, 2014) chamam de particionamento do corpo. O próximo esquema ajudará a 

entender o que isto significa. 
 

Tabela 3: Esquema de apresentação do particionamento do corpo do tradutor 

 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir do print screen das páginas do CD-ROM 

 

Portanto, com o particionamento do corpo, representado pela faixa negra no esquema 3, 

ocorre a mescla entre a voz do narrador com a da personagem, quando o tradutor faz uso espaço 

sub-rogado para criar o efeito estético necessário, sendo que o narrador complementa o que está 

sendo feito pela personagem, simultaneamente.A partir do frame 9, o tradutor está com a cabeça 

virada para a esquerda, indicando a mudança de voz do personagem incorporado, fazendo 

referência à personagem Tina, já que Pedro está posicionado a direita da imagem e, caso olhasse 

para ela, olharia para a esquerda. Sendo assim, houve uma mudança de voz na narrativa. Como 

no início da narrativa deste trecho, o tradutor se referiu à menina no lado esquerdo de seu corpo, 

agora pode-se perceber que, ao virar a cabeça para a esquerda e sinalizar (frames 9 a 14), voltado 

à mesma direção, como se olhasse para a menina, o tradutor, passou a expressar-se como o 

personagem Pedro (espaço sub-rogado), sendo que simultaneamente ocorre ainda, o 

particionamento do corpo do tradutor, sendo sua expressão, sua face o narrador e o tronco a 

personagem, conforme pode ser observado no esquema 4. 

 

Tabela 4: Esquema de apresentação do particionamento do corpo do tradutor 

 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir do print screen das páginas do CD-ROM 
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No frame 15, o narrador volta a olhar para a câmera, sem dar voz, a nenhuma personagem. 

As suas mãos, em sinal de cadeira, indicam os personagens em posição de sentar (espaço token), 

já que na sequência os personagens estão a mesa, como se o narrador dissesse ao leitor “Eles 

sentaram à mesa”, isso não é explicitado em português no livro, mas por meio da ilustração, em 

que os personagens estão sentados (Tabela 5). 

 

Tabela 5: Esquema de apresentação da representação da ilustração do livro a frente do 
tradutor 

 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir do print screen das páginas do CD-ROM 

Há aqui um exemplo de como ocorreu a criação do efeito estético em Libras de algo que 

mescla português e imagem, no livro impresso, ou como ocorreu a tradução de uma característica 

multimodal do livro em português para Libras. 

Todas estas características demonstram que o tradutor fez uso essencialmente das 

características das línguas de sinais explorando os espaços mentais, pois se posiciona de maneira 

que, quando o material em vídeo estiver sobreposto a imagem do livro, o leitor compreenda o que 

é narrado em LIBRAS, de forma compatível a versão multimodal, em português. As ilustrações, 

por comporem o livro multimodal, são um complemento e direcionam o leitor/tradutor, que 

precisa saber interpretar todas essas características, ao ler os textos, em LIBRAS ou português. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E REFLEXÕES SOBRE O PROCESSO DE TRADUÇÃO 

 

Refletir sobre o processo de tradução é de grande valor, principalmente quando isto ocorre 

ao final do processo de uma tradução coletiva que ocorreu como prática de uma disciplina de 

tradução, neste caso, de tradução de literatura infanto-juvenil. 

Ao longo do texto, foi salientada a importância de o tradutor conhecer alguns conceitos e 

teorias a fim de que, como sujeito no discurso, produza adequadamente o enunciado em outra 

língua, com outra cultura e, sobretudo, de modalidade diferente. A análise, brevemente detalhou 

alguns aspectos de apenas um trecho, que faz parte de um todo da tradução, exemplificando o uso 

dos espaços token e sub-rogado, da demonstração, do processo de referenciação e como as teorias 

aqui apresentadas, quando dominadas pelo tradutor, convergem e se completam, criando 

subsídios, ou seja, uma base sólida para que o tradutor tenha consciência de seu papel na tradução, 

respeitando o gênero textual a ser traduzido, conhecendo seu interlocutor e colaborando para o 

processo de ensino-aprendizagem de crianças surdas. 

Mais importante ainda, é o fato de a análise ter relevado como o particionamento do corpo, 

a sútil percepção de que a expressão facial do tradutor da voz ao narrador, enquanto o resto de 

seu corpo da voz à personagem, construindo o enunciado mais adequado conforme a natureza das 
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línguas de sinais, criando o efeito estético desejado na produção do material, atribuindo 

adequadamente cada voz, do narrador ou das personagens, na construção da narrativa em Libras. 

Dessa forma respondendo às perguntas que guiaram a pesquisa, os espaços mentais são usados de 

maneira que respeitam a estrutura da narrativa original, na língua de partida, e suas características 

multimodais, as imagens, a disposição dos textos, bem como colaboram para a mudança de voz 

das personagens, no uso do espaço sub-rogado, ou na referenciação a uma das personagens, com 

uma mudança de direção da cabeça do tradutor. 

Como conclusão, arriscamos afirmar que existem duas principais relevâncias para a 

reflexão sobre o trabalho. A primeira delas é da importância da tradução ter sido desenvolvida 

coletivamente, pois foi um trabalho de aprendizado das teorias aqui apresentadas. O trabalho 

colaborativo quebra as barreiras do nível de conhecimento de língua e mundo, muito subjetivo a 

cada aluno, já que o trabalho foi desenvolvido em uma disciplina optativa, mesclando alunos 

surdos e ouvintes, em vários níveis de proficiência da língua e das práticas de tradução. 

A segunda, mas não menos importante relevância diz respeito ao papel da análise e da 

tradução na prática na formação do tradutor. A prática leva o aluno à realidade, o tira da zona de 

conforto de livros, teorias e discussões acerca do que deve ser aprendido, sem mencionar que cria 

subsídios para que este tenha real consciência de seu futuro papel como profissional. Neste caso, 

o que fica mais evidente, é que a prática e a reflexão acerca dela constroem o tradutor e suas 

competências, o que revela a importância de refletir e analisar este processo. 
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Resumo: Há duas questões essenciais na promoção da leitura. A primeira é que a nossa 

cultura é muito mais oral do que letrada. No entanto, diversos eventos de incentivo à leitura 

são de cunho oral, como a contação ou a teatralização de histórias literárias. Ainda que estas 

ações aconteçam em bibliotecas ou salas de leitura, as crianças não se tornarão leitoras com 

eventos assim, pois terão contato com histórias e com a literatura, mas não com a leitura em 

si. A segunda questão essencial que percebemos, é que podemos, sim, ensinar para as 

crianças que a leitura é legal e que ler é um momento de prazer, mas apenas isso não as leva 

a pensar nas diversas linguagens presentes nos livros infantis (ilustrativa/imagética, 

literária/escrita, estética/temática...), nem nas diversas autorias (texto, ilustrações, projeto 

gráfico...) e no papel de cada um na produção do livro, ou seja, não propicia um conhecimento 

maior do livro e da literatura, que leva a um maior desenvolvimento de interesse pelo 

assunto. Com isso em mente enquanto produzíamos os livros digitais da Editora Pipoca, 

iniciamos, também, a realização de oficinas e eventos de leitura digital para crianças, 

buscando, sempre que possível, unir a leitura a uma atividade brincante. 

Palavras-chave: Literatura infantil. Livros digitais. Promoção da leitura. Metodologia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Para incentivar a leitura das crianças no formato digital e dar a elas um repertório de 

informações sobre as linguagens presentes na literatura infantil, promovendo, assim, o 

pensamento crítico sobre livros e literatura e também sobre os conteúdos digitais, utilizamos o 

interesse pelo universo digital e as levamos a conhecer livros no formato digital. Com isso, 

conseguimos estimular o uso consciente da tecnologia voltado para a formação cultural, 

conservando o conceito de livros e de produção literária no formato digital, bem como aprofundar 

o conhecimento das diversas linguagens e autorias dos livros infantis, realizando atividades 

criativas que lidam diretamente com uma ou mais destas linguagens. Considerando que incentivar 

o uso dos dispositivos digitais para uma ação que, mesmo antes da difusão deles, já era individual 

— a leitura —, promovemos a coletividade fora do ambiente digital, em ações brincantes. Este 

artigo trata destas ações de promoção de leitura desenvolvidas depois de reflexões sobre o papel 

das editoras na sociedade. 

Escrevemos no lugar de fala de proprietárias de uma editora de livros infantis digitais e 

percebemos que, além do papel cultural da própria produção dos livros, temos também um papel 

social essencial, abordado em artigo do Jornal Rascunho (PARADA; SCAPIM, 2016., p. 36): o 

de estarmos comprometidas, tanto quanto outros profissionais diretamente envolvidos com a 

educação das crianças, na formação de leitores. 

Apresentamos aqui, então, uma metodologia que desenvolvemos para levar a leitura da 

literatura infantil para o universo digital, seus fundamentos e a avaliação sobre a maneira como 

as atividades foram promovidas. 

mailto:isabela@editorapipoca.com.br
mailto:suria@editorapipoca.com.br
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LEITURA, LITERATURA INFANTIL E UNIVERSO DIGITAL 

 

Participamos do Encontro de Promotores de Leitura da Feira Internacional do Livro de 

Guadalajara, no final de 2015, onde o historiador Roger Chartier (2015) falou sobre as alterações 

na maneira de ler que a leitura digital vem provocando. Nós, adultos, aprendemos a ler em livros 

impressos e não tínhamos outras opções além destas. O máximo de recurso que um livro 

apresentava era um disco ou CD com leitura da história e sonoplastia, de modo que o que 

obtínhamos da leitura era uma experiência. E, por experiência, ainda de acordo com Chartier, 

entende-se os conhecimentos que vêm de situações vividas, ou seja, conhecimentos de vida. 

Mas a materialidade dos livros muda as formas de leitura — assim foi com a transição dos 

materiais manuscritos para os impressos — e a revolução digital não deixaria de interferir nesta 

prática. Se antes tínhamos somente a experiência, agora os leitores podem extrair e copiar 

sentenças com muito mais facilidade, têm acesso a conhecimentos fragmentados, necessitam de 

maior critério para selecionar o material de leitura e, com os hiperlinks, podem adentrar nas 

argumentações dos autores da maneira como eles próprios — os leitores e não os autores — 

considerarem melhor. A leitura, então, além da experiência, passou a ser também um 

experimento, ou seja, passou a ter caráter de pesquisa, de construção de conhecimento. 

Isso, no entanto, afirmou Chartier, tem levado a uma maior coerência nos discursos e a uma 

valorização de conhecimentos, pois, devido ao medo de que esta fragmentação pudesse provocar 

desastres na construção humana do conhecimento, a consequência foi o inverso disto: estão sendo 

conservadas com mais força as técnicas de escrita, a coesão narrativa, a coerência nas 

argumentações e a construção de uma obra escrita. Deste modo, Chartier concluiu que estamos 

conservando, essencialmente, o conceito de livro e de produção literária, mesmo que tenhamos 

alterado as maneiras de leitura — e foi exatamente o que aconteceu quando da revolução 

provocada pela imprensa de Guttenberg, pois o principal é a construção humana do conhecimento 

e não as alterações dos materiais que utilizamos para produzir as obras literárias. 

Interessante notar que o bibliotecônomo italiano, Giovanni Solemini (2015)
 
afirmou o 

mesmo ao tratar dos desafios das bibliotecas no século XXI: “Em uma sociedade cada vez mais 

hiperconectada, o foco passa a estar nas pessoas, nos aspectos humanos”. 

Mas o que acontecerá às crianças, que também são usuárias das novas tecnologias da 

informação (desde seu nascimento, por isso são chamadas de nativas digitais), se tiverem acesso 

somente a sites e páginas da internet, sendo que muitos deles são produzidos sem a 

responsabilidade e o crivo pedagógico e editorial tão importantes para a criação literária e cultural 

para crianças? Quais serão os conhecimentos e os conceitos de livros e de produção literária a que 

terão acesso no universo digital? 

Ora, os dados apresentados pela Comissão de Banda Larga pelo Desenvolvimento Digital, 

da ONU em 2015 informaram que 60% dos brasileiros acessam a internet em suas casas; e outro 

documento (dados da pesquisa Mobile Report Brasil, realizada pelo Grupo Ibope, em 2014)
 

afirma que o maior uso dos dispositivos digitais é realizado por pessoas entre 10 e 17 anos, que 

utilizam seus equipamentos principalmente para acesso a redes sociais e a músicas. Se a leitura é 

uma atividade tão rica para a formação cultural, por que não incentivamos, então, a leitura literária 

também nos dispositivos digitais? Por que não expandimos a leitura para o universo digital? Se 

não o fizermos, é possível que as crianças se afastem da leitura. 

Ao mesmo tempo, como muitas crianças utilizam por demasiado tempo os dispositivos 

digitais, é preciso também incentivá-las a brincar, criar e se divertir fora do ambiente virtual; 

apresentar a elas um repertório maior de atividades brincantes que as estimule. Parece mais 

sensato incentivar o uso do equipamento digital para a leitura, que é uma atividade que já se fazia 
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individualmente, mesmo com os livros impressos, e mostrar como as brincadeiras podem 

acontecer integrando a tecnologia com uma produção criativa, no mundo físico, seja individual 

ou coletiva. 

Com isso em mente, concomitante à produção de livros digitais, iniciamos, também, a 

realização de oficinas e eventos de leitura digital para crianças, buscando, sempre que possível, 

unir a leitura a uma atividade brincante. 

Mas, quanto mais estudos sobre ensino de literatura e de incentivo à leitura realizávamos, 

mais percebíamos duas questões essenciais na promoção da leitura. A primeira é que a nossa 

cultura — historicamente e por diversos motivos — é muito mais oral do que letrada. No entanto, 

diversos eventos de incentivo à leitura são de cunho oral, como a contação ou a teatralização de 

histórias literárias. Ainda que estas ações aconteçam em bibliotecas ou salas de leitura, as crianças 

não se tornarão leitoras com eventos em que tenham contato com histórias e com a literatura, mas 

não com a leitura em si. A segunda questão essencial que percebemos é que podemos, sim, ensinar 

para as crianças que a leitura é legal e que ler é um momento de prazer, mas apenas isso não as leva 

a pensar nas diversas linguagens presentes nos livros infantis (ilustrativa/imagética, 

literária/escrita, estética/temática…), nem nas diversas autorias (texto, ilustrações, projeto 

gráfico…) e no papel de cada um na produção do livro, ou seja, não propicia um conhecimento 

maior do livro enquanto objeto, nem da literatura. 

O que há de central nestes dois pontos é que tão importante quanto incentivar a leitura, é 

incentivar a formação de um pensamento crítico sobre o que está sendo lido e, assim, proporcionar 

o aumento da capacidade leitora, o que envolve o nível de leitura não só do texto, mas também do 

livro e da literatura enquanto objeto de reflexão — o que pode ser realizado com crianças por meio 

de brincadeiras criativas e interessantes. 

Unindo todas estas reflexões — da alteração da leitura que estamos vivenciando devido à 

revolução digital, da oralização de livros e do problema do ensino da literatura para crianças 

somente como fruição — pudemos planejar e realizar as ações de incentivo à leitura digital, que 

vêm acontecendo em forma de oficinas e eventos literários. 

 

EXPANDINDO A LEITURA DE LITERATURA INFANTIL PARA O UNIVERSO DIGITAL 

 

As ações realizadas com as crianças são: (1) leitura de e-books infantis com grupos de 

crianças, apresentando livros no suporte digital; (2) observação da reação delas quanto ao 

conhecimento de e-books e de aplicativos, percebendo a aceitação da leitura neste formato ou o 

desejo de apenas utilizar os dispositivos digitais para jogos; (3) realização de oficinas para 

aprofundamento em uma linguagem específica do livro; (4) avaliação das ações, coletando falas 

das crianças sobre os e-books, a história lida e a linguagem trabalhada na oficina.15 

Os livros digitais infantis podem conter a opção do recurso sonoro de leitura e sonoplastia, 

mas percebemos que, para utilizá-lo, é preciso um amplificador de som, o que funciona muito 

bem quando há um grande o grupo de crianças, como aconteceu no 15o Encontro Cultural de 

Milho Verde,16 em julho de 2015. Lá, organizamos um evento literário para apresentar a leitura 

digital a crianças que vivem em situação de 

vulnerabilidade social, promovendo também uma ação de inclusão digital. No primeiro dia, 

utilizamos um tablet e um amplificador, lendo quatro livros com aproximadamente 30 crianças de 

                                                 
15 Todas as fotos pertencem à Editora Pipoca e é possível ver mais fotos das atividades realizadas no 

seguinte link: http://www.editorapipoca.com.br/atividades/. 
16 Este evento acontece anualmente na região do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais 

http://www.editorapipoca.com.br/atividades/
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3 a 14 anos de idade. Elas puderam manusear o tablet e conhecer os e- books e seus recursos de 

animação e interação, além da sonoplastia. 

No dia seguinte, participamos das atividades de encerramento deste mesmo evento, em uma 

praça central do distrito, onde não fizemos um evento de leitura em voz alta ou com amplificador, 

mas levamos dois tablets que eram oferecidos para as crianças lerem e, caso desejassem, havia 

fones de ouvido para uso individual ou em dupla. 

Já em locais onde é possível limitar o número de crianças por atividade, o ideal é realizar 

a leitura sem o uso do recurso sonoro. Percebemos que o mais adequado é que a leitura seja 

realizada com grupos de, no máximo, seis crianças, número esse que foi mantido na realização 

das duas últimas oficinas que realizamos, na Casa de Cultura Guardiões Kids,17 em janeiro de 

2016. 

Trabalhamos a temática de um livro, unida à ilustração e à produção imagética, com 

crianças de 4 a 6 anos. Primeiro, lemos um livro que trata de emoções e então, fizemos uma 

“pescaria de emoções agradáveis”. Para esta etapa, levamos um material com estética muito 

semelhante à das ilustrações do livro, portanto, já trabalhando a percepção de que um mesmo tipo 

de imagem pode ser visto em diversos suportes — neste caso, em um livro e em um brinquedo. 

Depois, usamos um espelho para observar com as crianças nossas expressões faciais, ao reagirmos 

a diferentes emoções. Em seguida, cada criança confeccionou uma máscara que, de acordo com 

o uso das cores e dos acessórios, retratava a emoção pescada por ela. Um trabalho de possibilidades 

de escolha de cores e de elementos para se chegar ao resultado esperado, assim como os 

ilustradores fazem. 

Ainda na Casa de Cultura, realizamos outra oficina com crianças de 5 a 7 anos e com a 

leitura de um livro com um recurso interativo muito divertido, que provoca a alteração das 

ilustrações, transformando os personagens em alimentos. Como este recurso é muito enriquecedor 

para a história, este foi o mote para a oficina. Levamos para as crianças frutas e legumes feitos de 

gesso e, depois da leitura, elas os transformaram em personagens, pintando e colando roupas e 

acessórios. Fizeram uma maçã de biquini, um berinjela cowboy, uma senhora chuchu de pernas 

longas, houve uma variedade enorme de criações e, com isso, um pensamento que envolveu a 

relação entre a criação imagética e as características dos personagens que eles quiseram elaborar. 

Fomos recebidas também pela Escola Materna.18 Em novembro de 2015, fomos convidadas 

para trabalhar com bebês de aproximadamente dois anos de idade e, devido à especificidade da 

idade, fizemos leitura de um livro indicado para crianças de 3 anos, em que os recursos sonoros 

e interativos são muito ricos. Neste momento, buscando expandir a leitura e o conhecimento das 

linguagens dos livros também para esta faixa etária, confeccionamos livros em feltro, mantendo 

a característica da interação do leitor com o personagem principal, que é essencial neste e-book. O 

livro artesanal permitia que  as crianças escolhessem diferentes formatos de rabo e orelhas 

para um cão e foi entregue para que os bebês brincassem em suas casas. Desta maneira, houve 

a possibilidade de, no contexto familiar e domiciliar, dar-se continuidade aos experimentos que 

os recursos digitais proporcionaram aos bebês durante a atividade de leitura digital. Já nas duas 

primeiras atividades realizadas nesta mesma escola, no fim de 2014, 

com crianças de 5 anos de idade, fizemos a leitura seguida de oficina de outros dois livros. 

A primeira era relacionada a um livro que, com humor, aborda o medo. É um livro de pequenos 

poemas, todos iniciados com a frase “No meu guarda-roupa mora […]”. Depois da leitura, as 

crianças criaram seus próprios personagens amedrontadores, com peças pré-fabricadas em feltro. 

                                                 
17 A Casa de Cultura Guardiões Kids é localizada em Belo Horizonte, Minas Gerais 
18 Escola de educação infantil em São Bernardo do Campo, SP 
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Com os personagens em mãos, conversamos individualmente com as crianças, perguntando quem 

era aquele personagem que morava dentro do guarda-roupa e anotamos os pequenos poemas que 

produzirama partir dos bonecos criados por elas. A relação entre a escrita e a imagem presente nos 

livros infantis — e que suscita tantas reflexões em estudos literários — foi pensada pelas crianças 

que olharam para os bonecos, pensaram em suas características, decidiram as palavras que melhor 

os descreviam e criaram um poema relacionando a imagem (boneco) e a escrita (poema). 

Pra a segunda oficina, escolhemos um livro que aborda o passar do tempo, o 

envelhecimento e as memórias. Nesta oficina, depois da leitura do livro, fizemos uma brincadeira 

de caça ao tesouro em que as crianças encontraram diversos brinquedos antigos, como bonecas 

de pano e de palha de milho, carrinhos de madeira e de ferro, entre outros, e um palhaço com 

articulação de movimento nos membros que preparamos para que cada criança pudesse customizar 

à sua maneira e, depois, levar para casa. Com isso, a temática do livro foi expandida para uma 

brincadeira. 

Os livros no formato digital apresentam recursos adicionais (animação, sonoplastia e 

interação) que, se cuidadosamente escolhidos, enriquecem a história, assim como a ilustração o 

faz desde o século XIX. E o que eles apresentam de diferente dos livros impressos é o suporte — 

dispositivos digitais, como tablets, computadores ou smartphones, são utilizados para a leitura de 

e-books; e papel, tecidos e materiais plásticos ou emborrachados são usados para a leitura de livros 

impressos. O ponto é que os e-books podem ser uma ferramenta adicional para despertar o gosto 

das crianças pela leitura que, ao descobri-lo, não se importará em qual suporte estará lendo, desde 

que haja interesse pela narrativa. 

 

CONCLUSÃO 

 

As crianças apresentam naturalmente um interesse por histórias e observamos que, de fato, 

não é preciso uma teatralização da literatura, mas sim uma disposição para a leitura. Estas ações 

aqui apresentadas tratam de leitura no suporte digital, mas temos a possibilidade de comparação 

com a leitura no formato impresso, já que tivemos experiências anteriores com contação de 

histórias, em Milho Verde (MG), lendo livros impressos semanalmente. Esta comparação 

permitiu notar uma atenção e concentração excepcional das crianças com os livros digitais. Em 

mais de um momento elas souberam recontar com detalhes a história, o que demonstra que o fato 

do livro ser digital e ter os recursos adequados à faixa etária e inseridos criteriosamente — como 

buscamos fazer nos livros da Pipoca — atrai, sim, as crianças para a leitura. 

Obtivemos um retrato bem abrangente de crianças, pois trabalhamos com diferentes idades 

e classes sociais, e mesmo as crianças que possuíam tablets afirmaram desconhecer a possibilidade 

de ler em tais dispositivos — de fato, de todas as que participaram, uma única criança conhecia 

apenas a Bíblia no formato digital —, mas todas conheciam aplicativos de jogos. E foi interessante 

que, depois de apresentarmos a possibilidade de uso do tablet para a leitura, em nenhum momento 

qualquer uma delas pediu para jogar algum jogo ou para usá-lo com outra finalidade que não fosse 

ler. Acreditamos que isso se deva ao fato de termos apresentado o tablet especificamente com a 

proposta de leitura, que até então era desconhecida pelas crianças, pois houve, sim, crianças que 

não quiseram sentar para ler no tablet, mas houve, também, crianças que realizaram a leitura de 

todos os livros digitais que levamos, permanecendo por mais de meia hora lendo, ainda que 

estivesse acontecendo uma apresentação circense no mesmo local, naquele momento. 

Outro fato que provou o sucesso destas ações foi que algumas oficinas estavam previstas 

para acontecer em determinado tempo, mas foi necessário mais, pois as crianças pediam a 

repetição da leitura e gostavam muito de interagir com os livros ou de perceber melhor os detalhes 
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das animações. Na atividade de leitura com os bebês, na Escola Materna, uma das crianças até 

mesmo aprendeu a falar duas palavras bastante utilizadas no livro, o que demonstra a atenção 

dispensada por ela na história e na linguagem escrita do livro. 

Ler é, sim, um momento de fruição e de prazer, as crianças gostam e isso é bastante 

perceptível quando nos dispomos a ler para e com elas. Assim como também pode ser prazeroso 

o aprofundamento nas linguagens do livro, desde que seja feito com o caráter brincante que une 

o conhecimento à produção criativa. O que pudemos perceber, com estas ações de promoção de 

leitura, foi que é muito importante apresentarmos livros digitais para as crianças e levarmos a 

literatura e a leitura para o universo digital, para que o uso da tecnologia desenvolva também um 

caráter cultural e a leitura estabeleça um vínculo com um suporte já tão utilizado pelas novas 

gerações. De fato, atualmente, esta ação é essencial. 
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Resumo: O objeto de estudo do presente trabalho refere-se à experiência realizada pelas 

alunas do curso de Pedagogia, em contos populares chineses, as quais propiciaram oficina 

de Literatura Infanto Juvenil para alunos do Curso de Formação Docente Educação Infantil 

e Séries Inicias do Ensino Fundamental, na modalidade Normal. O objetivo foi despertar no 

futuro professor o gosto literário, utilizando linguagens artísticas, como exemplo, o teatro 

de sombras para contação de histórias e técnica da xilogravura para representar a cultura 

chinesa. Justificando a necessidade de um futuro professor estar preparado usando 

instrumentos que contribuem para exercer sua prática em sala de aula, esta prática mediada 

pelo pedagogo, o qual é responsável a dar subsídios ao docente apresentando história de 

outro País, neste caso a China. Assim envolvendo os futuros professores numa prática, a 

qual ampliará seu universo literário, utilizando práticas pedagógicas a partir de contos 

populares chineses. Dessa maneira a proposta é conscientizar o valor que o professor atribui 

na formação da criança e do adolescente, desenvolvendo a capacidade de imaginação, 

aguçando a curiosidade para conhecer literatura de outro país. Portanto, para colocar em 

prática a proposta da oficina não houve obstáculos, a intenção foi despertar no futuro 

professor o interesse de criar recursos lúdicos pedagógicos para contar histórias. Sugerindo 

como estratégia pedagógica, a construção do cenário dos personagens junto com os alunos. 

Conclui-se que a mediação do pedagogo mediador tem uma função fundamental para 

organizar e orientar os professores, trazendo a cultura da China para dentro da sala, por 

meio da Literatura Infanto Juvenil. 

Palavras-chave: Literatura Infanto Juvenil. Pedagogo. Formação de Docente. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este artigo tem como tema principal: O Pedagogo como mediador em práticas de literatura 

infantil e juvenil. Delimita-se tal tema como: O pedagogo como mediador do professor em 

formação no Curso de Formação Docente da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, em práticas de literatura infanto juvenil. 

Visto que ás práticas pedagógicas em literatura infanto juvenil está sendo como preencher 

lacunas no espaço educativo como mero “passatempo”, não tendo como principal objetivo a 

aprendizagem por viés da literatura. Problematiza a seguinte questão: como o pedagogo pode 

contribuir auxiliando o professor nas práticas de literatura infanto juvenil? 

Justifica-se este projeto de oficina em práticas de literatura infanto juvenil, pela necessidade 

dos professores em sua formação inicial, ter práticas pedagógicas voltadas para a literatura infanto 

juvenil. A proposta foi realizada e aceita pelos alunos em formação no Curso de Formação 

Docente Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental modalidade Normal. Durante 

o curso de Pedagogia percebemos que há uma lacuna na questão do encantamento por meio da 

literatura, portanto, é preciso despertar a imaginação da criança no mundo literário. Sendo que, 

por muitas vezes o professor pauta como objetivo educar a criança através da literatura deixando 
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de lado o verdadeiro objetivo que é o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes. Dessa 

maneira é necessário incentivar o aluno ao real interesse literário. 

Portanto a literatura infanto juvenil vai além de ler, e sim, tornar uma narrativa encantadora. 

Sendo que em qualquer lugar do mundo a contação de história desperta sentimentos e sensações 

no ouvinte, pois, as histórias tem as mesmas finalidades, cujas, são de aproximar os indivíduos 

da realidade, buscando sempre motivação para dar significados nas vivencias diárias. 

A proposta da oficina, foi trazer a importância que o pedagogo tem, ao oferecer subsídios 

favorecendo a literatura infanto juvenil e mostrar o encantamento da narrativa em qualquer conto, 

neste caso os contos populares chineses. 

O objetivo geral é descrever experiência realizada com professores em formação no Curso 

de Formação Docente Educação Infantil e Séries Iniciais na modalidade normal médio. 

Enfatizando a importância da mediação do Pedagogo na prática de Literatura Infanto Juvenil. 

Os objetivos específicos são: a) ampliar o universo literário e relacioná-lo ao contexto 

sociocultural através de um teatro de sombras; b) possibilitar um conhecimento sobre a arte e 

cultura chinesa, através da arte em xilogravura, apresentando as principais características da 

China através da contação história. 

O presente artigo está dividido em três capítulos, por fim segue as considerações finais. 

 

A MEDIAÇÃO DO PEDAGOGO 

 

A experiência realizada com contos populares chineses, foi ministrado pelas pedagogas em 

formação, com o objetivo de mostrar para os professores em formação a importância do repensar 

a sua prática pedagógica em literatura infanto juvenil. Quando se pensa em formação pedagógica, 

remete cursos que muitas vezes não retratam a realidade em sala de aula, por isto o intuito foi de 

propor uma oficina onde o objetivo seria de encantar, ou seja, trazer o professor para o encantado 

do mundo literário, e assim atingir o principal sujeito que é o aluno, despertando a curiosidade e 

a sede de buscar encantamentos através da literatura. 

Ao apresentar o conto chinês “O tocador de Flauta Celestial” do autor Yanyi, Zhao, também 

surge diversos recursos como: a arte da xilogravura, vídeos e teatro de sombras. Quando se forma 

professores leitores, inconscientemente forma-se também alunos leitores e capazes de significar 

sua vida. 

A literatura Infanto juvenil para ser consolidada necessita de interação entre professor, 

aluno e pedagogo, com isso há certeza que esta deve ser trabalhada para que seja significativa 

durante toda a vida do leitor desde o aluno lá na educação infantil até o aluno já formado em 

Ensino Superior. Como o ser humano aprende por meio das interações o pedagogo deve mostrar 

ao professor aquilo que um conto traz de benefícios para a formação do sujeito e ao mesmo tempo 

desperta o gosto pela literatura, fazendo com que o aluno ao se deparar com histórias 

encantadoras, percebe o real significado que a história traz. 

Dessa maneira, a proposta para ministrar a oficina de contos populares chineses foi de 

mostrar aos futuros professores do curso de Formação Docente Educação Infantil Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental, na modalidade normal, que é necessário o apoio do pedagogo, pois na 

sala de aula as práticas necessitam serem reelaboradas. A contação de história com o teatro de 

sombras, foi uma maneira de o professor entender que para contar uma história ou conto não é 

necessário somente a leitura e visualização de imagens. É preciso trazer o encantamento da 

história, como foi escolhida a China, foi importante trazer a cultura do país, mostrando 

alternativas para o docente, por isso é importante a mediação do pedagogo na formação de 

professores. 
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Ao referido Vasconcellos (2008, p.151): 

 

Seria muito positivo que o professor pudesse sentir a coordenação pedagógica como autêntica 

aliada nesta tentativa de alterar sua prática e não como elemento de controle e fiscalização. A 

equipe de coordenação escolar tem como função articular todo o trabalho da proposta geral da 

escola e não ser elemento de controle formal e burocrático. 

 

De essa forma mediar o trabalho do professor em práticas de literatura infanto juvenil, não 

significa ficar fiscalizando para ver se fez certo, é dar possibilidades para o encantamento dos 

alunos, compartilharem experiências, mostrar que é possível através das histórias extravasarem 

os medos, mostrando que as dificuldades estão presentes, mas no final é possível superar todos 

os desafios. 

Os futuros professores devem saber que é necessário sempre uma reflexão, essa prática 

quando incorporada no cotidiano da escola produz pontos positivos. É fundamental que fique 

explicito que fazer narrativa de um conto não é aleatório, há sempre uma intenção pedagógica, e 

o sucesso de iniciativas de um pedagogo mediar a formação de professores em práticas de 

literatura infanto juvenil depende do envolvimento do pedagogo com os professores. 

 

TEATRO DE SOMBRAS 

 

Ao pensar em uma oficina de literatura infanto juvenil, abordando um conto popular chinês, 

foi necessário decidir uma proposta que explorasse uma narrativa, com origem da China. Escolher 

o conto “O tocador de flauta Celestial”, de Yanyi, Zhao, a escolha do teatro de sombras, e pelo 

gênero teatro requer um conjunto de componentes e trabalho em equipe, para este momento a 

sintonia do grupo torna- se fundamental para a contação de história, seja ela encaminhada por um 

mediador, neste caso, o pedagogo. No caso do teatro de sombras requer complementos como: 

Sonoplastia, Iluminação, organização, cenário, construção dos personagens de acordo com o 

conto e entre outros. 

Para o encanto do conto é importante organizar materiais e planejar, preparar o ambiente 

para os espectadores. O encanto da oficina é mobilizar os docentes e mostrar a cultura da China, 

um país que possui diversas características. 

A sensibilização do teatro de sombras conseguiu envolver os espectadores, tendo foco do 

teatro de sombras, e conforme a narração acontecia os movimentos dos personagens surgiam, ao 

som da entonação de cada voz e de cada narrador o conto se concretizava e emocionava quem 

estava assistindo e quem estava ministrando. Busatto (2003, p.47): 

Se quisermos que a narrativa atinja toda sua potencialidade devemos, sim, narrar com 

o coração, o que implica em estar internamente disponível para isso, doando o que temos de 

mais genuíno, e entregando-se a esta tarefa com prazer e vontade. 

Dessa maneira, ao narrar um conto é importante que seja feito com dedicação para ser 

encantador, portanto, os comentários foram positivos e satisfatórios com diversos elogios, assim 

objetivo proposto foi alcançado. Passar a emoção da narrativa é estar disposto a entregar o melhor 

de si, proporcionando prazer, encantamento e emoção. 

Busatto (2003, p.37) aponta a ligação do conto de literatura no contexto pedagógico. 

 

 

O conto de literatura oral serve a muitos propósitos, a começar pela formação psicológica, 

intelectual e espiritual do ser humano. Através do conto podemos valorizar as diferenças entre 
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grupos étnicos, culturais e religiosos, e introduzir conceitos éticos. O conto pode ser estímulo que 

dará origem a estas e muitas reflexões. Serve também como elemento integrador de um trabalho 

em sala de aula, onde as diferentes áreas de conhecimento podem ser abordadas e pesquisadas. 

 

O pedagogo como mediador de práticas de literatura infanto juvenil é total responsabilidade 

de promover tais oficinas para formação docente. É fazer com que essas oficinas de sejam 

refletidas sobre práticas literárias, as atividades ligadas a narrativa, precisam especificar ao 

docente de uma maneira que facilite a leitura de forma prazerosa. Dessa maneira toda devem 

sentir – se compromissado no processo educacional contextualizando com o desenvolvimento da 

aprendizagem do aluno. 

 

A CONTAÇÃO DE HISTÓRIA, A ARTE E CULTURA DA CHINA 

 

Ao aplicar uma oficina para professores em formação do Curso de Formação Docente 

Educação Infantil e Séries Inicias do Ensino Fundamental na modalidade Normal, é necessário 

planejamento e como em qualquer narrativa literária é preciso de encantamento, contudo, o 

resultado foi surpreendente. Foi além do planejado, além da emoção, pois entende - se que narrar 

e participar de um conto é preciso que seja com o coração. Sobre a xilogravura, a técnica realizada 

após a narrativa do conto, com justificativa sobre a arte da China 

Para fazer a contextualização do conto, foi explicado como surgiu o teatro de sombras, um 

vídeo com imagens de lugares, danças, culinária, suas cores e seus costumes, frisando que a 

cultura chinesa. A melodia que embalou foi do canto dos pássaros e uma música ambiente 

oriental, tocada com flauta. A narrativa ficou encantadora e emocionante, pois o encantamento 

foi almejado. A emoção do conto que possui suas particularidades, suavidade em sua lenda, então 

a entonação da voz também precisa estar de acordo com que se disponibiliza na narrativa. 

Busatto (2003, p. 17) aponta historicamente os contos: 

 

Já os povos orientais consideravam o conto oral mais do que qualquer estilo literário a serviço do 

divertimento. Sabiam que neles estão contidos o conhecimento e as ideias de um povo, e que 

através deles era possível indicar condutas, resgatar valores e até curar doenças. Eles acreditavam 

no poder curativo de um conto, e em muitas situações remédio indicado era ouvir um conto e 

meditar sobre ele. Neste caso o conto funcionava como um reestruturador do desiquilíbrio 

emocional que provocou o distúrbio físico. Aqui o conto adquire um caráter terapêutico, encanta 

curando. 

 

Contar e encantar e encantar-se com o próprio conto, a literatura e suas interfaces de cultura 

e conhecimento, prazer e mediação, e para que isso aconteça o pedagogo precisa conhecer e 

explorar cada vez mais este campo e mediar o trabalho docente fazendo a junção em seu 

planejamento pedagógico. A 

 

formação contínua do profissional traz em si sua identidade e percebe-se que durante este tempo de 

pesquisas, encontros, ensaios e preparativos o trabalho em equipe é fundamental. O pedagogo como 

mediador de professores em práticas de literatura infanto juvenil, também precisa trazer o encantamento 

do conto e sempre estar se especializando que vai desde a contação de história até pesquisas mais 

direcionadas à literatura infanto juvenil. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A aplicação da oficina, para alunos em formação do Curso de Formação Docente Educação 

Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental, na modalidade Normal, foi uma experiência, de 

como um Pedagogo pode mediar o trabalho do professor. Ajudando o professor aperfeiçoar suas 

práticas em literatura infanto juvenil, sendo que a maioria desses alunos que estão em formação 

docente ainda são adolescentes, e alguns adultos. Portanto, percebe-se a narrativa do conto 

popular chinês, provocou emoções nas pessoas que participavam da oficina, através do 

encantamento da forma que o conto foi exposto. 

Acredita-se que o nosso objetivo foi atingido, pois todos que participaram da oficina saíram 

encantados com o conto. Consideramos que conseguimos despertar no futuro professor o gosto 

literário, utilizando linguagens artísticas, como exemplo, o teatro de sombras para a narrativa de 

histórias e técnica da xilogravura para representar a cultura chinesa. Assim envolvendo os futuros 

professores numa prática, a qual ampliará seu universo literário, utilizando práticas pedagógicas 

a partir de contos populares chineses. 

Dessa maneira a proposta foi de conscientizar o valor que o pedagogo atribui na formação 

de professores e estes repassam o encantamento para seus alunos na sala de aula. Desenvolvendo 

a capacidade de imaginação, aguçando a curiosidade para conhecer literatura de outro país. 

Portanto, para colocar em prática a proposta da oficina não houve obstáculos, a intenção foi 

despertar no futuro professor o interesse de criar recursos lúdicos pedagógicos para contar 

histórias. Sugerindo como estratégia pedagógica, a construção do cenário dos personagens junto 

com os alunos. Conclui-se que a mediação do pedagogo mediador tem uma função fundamental 

para organizar e orientar os professores, trazendo a cultura da China para dentro da sala, por meio 

da literatura infanto juvenil. 

Concluí-se que é necessário planejamento e o pedagogo tem função importante na 

orientação de professores para práticas de literatura infanto juvenil. O pedagogo precisa estar 

sempre pesquisando novas práticas e buscar formas que auxilie o professor trazer o encantamento 

das narrativas de contos. É preciso orientar os professores de uma maneira que deixem a 

imaginação dos alunos fluir. Com o conto popular chinês, foi possível trazer a China para dentro 

da imaginação fazendo uma “viajem” até China por meio da imaginação. 
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OFICINA COM ADAPTAÇÃO E RECONTAÇÃO DE HISTÓRIA: 

SHERAZADE E AS MIL E UMA NOITES. 

 

Gabriela Bonato (Faculdade Bagozzi) 

Caroline de Oliveira Santos (Faculdade Bagozzi) 

Janaina Zanon Roberto Stellfeld (Faculdade Bagozzi)4  

 

Resumo: O propósito deste projeto19 é demonstrar como a Contação e recontação de 

História, pode ser apresentada de uma maneira alegre e divertida, aproximando o público, 

nesse caso infantil e juvenil. Podendo utilizar de recursos simples, e que não é preciso uma 

superprodução para um bom resultado no incentivo à leitura. Aqui em específico, adaptamos 

um conto da Arábia; “Sherazade e as Mil e Uma noites”. Em formato de um teatro “Cômico”. 

Percebe- se que muitas vezes se tem distanciado a literatura infanto juvenil das crianças, 

lendo por ler, tornando-se algo mecânico, sem contextualização ou criatividade. No 

referencial teórico, procuramos “Oportunizar diferentes dicas de apresentação de contos ou 

histórias”; havendo “Ampliação do universo de diversos tipos de contos”; “ Motivando o 

Trabalho em grupo”; onde possam “ Desenvolver a criatividade, imaginação, comunicação, 

sensibilização e a manifestação de ideias através da contação de histórias; podendo 

“Recontar e dramatizar outros Contos utilizando a criatividade. Realizamos na prática 

oficina com turmas de diversas idades. Apresentamos a oficina com a música temática 

“Disserdenten Fata Morgana do País Árabe, utilizamos um clip com a música do Aladdin 

para acompanhamento da turma; falamos sobre a cultura do país Árabe, realizamos dinâmica 

sobre “contação de histórias”, com outros contos adaptados, do livro das Mil e Uma Noites, 

elaboraram uma representação livre, em formato de teatro, poesia, música, fizemos uma 

roda de conversa esclarecendo dúvidas, suas dificuldades, e sugestões. Proporcionamos a 

produção de uma pulseira com miçangas Árabes. Baseamos nossas pesquisas em sites e no 

autor Aguiar (2007). Afirmamos aqui o incentivo a mais estudos e projetos em formatos 

diferenciados, que incentive a leitura de maneira dinâmica e criativa, contribuindo para 

leitores funcionais. 

Palavras-chave: Literatura Infantil e Juvenil. Recontação de Histórias. Oficina. Teatro. 

Arábia.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A intenção desse projeto, é contribuir com diferentes maneiras de contar e recontar 

histórias, de acordo com a faixa etária de crianças, jovens e do público em geral. Podendo utilizar 

de recursos simples, oportunizando o estímulo a leitura e aproximando leitor e ouvinte da 

produção da história. 

O que temos vivenciado hoje, dentro do nosso contexto de trabalho em escolas, e o que 

temos percebido em geral, é o total fracasso em relação a contação e recontação de histórias e a 

falta de interesse pela leitura. 

O momento da contação de história dever envolver o ouvinte, deve levá- lo para outra 

“dimensão”, para dentro dela. Infelizmente o que temos vivenciado, são apenas reproduções de 

histórias, o fato de “ler por ler”, tornando algo mecânico, maçante e cansativo. 

                                                 
19 Trabalho desenvolvido e apresentado como Oficina de Literatura, em projeto de semana acadêmica 

da Faculdade Padre João Bagozzi, voltado para a contação e recontação de histórias infantil e juvenil. 

Orientado pelo professor: Helton Real – Professor de Estágio Obrigatório da Faculdade João Bagozzi. 
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Segundo Villardi (1997, p.2), “porque para formar grandes leitores, leitores críticos, não 

basta ensinar a ler. É preciso ensinar a gostar de ler. [...] com prazer, isto é possível, e mais fácil do 

que parece”. 

O novo contador de histórias deve estar conectado as mudanças e usar de sua criatividade, 

renovando-se, recontando, instigando o leitor e o ouvinte a novos desafios, para então poder atrair 

esse público, que está cada vez mais encontra-se exigente. 

Segundo Matéo (apud PATRINI,2005, p.76) 

 

[...] é alguém que atua na prática da narração, o que não significa, atuar especialmente em uma 

prática artística que supõe forçosamente a representação. O contado pode se adaptar a diferentes 

espaços, diferentes atividades, diferentes experiências para recontar uma história. 

 

Existe uma diversidade de possibilidades de recriar, utilizando, teatro, músicas, poesias, 

diversos textos, mas não com o intuito de reprodução, de exercícios cansativos e avaliativos, mas 

com algo novo e interessante. 

Autores com Silva e Monteiro (2007), reforçam, da importância em que narrativas lúdicas 

ampliam e contribuem no processo de ensino e aprendizagem de leitores, independentemente da 

idade, principalmente se tratando da ampliação do seu universo social e cultural, melhorando 

muito o desempenho em geral de sua vida, tanto escolar como em seu meio inserido. 

 

OPORTUNIZANDO DIFERENTES DICAS DE APRESENTAÇÃO DE CONTOS E HISTÓRIAS. 

 

A forma de contar e recontar diferentes contos e histórias, primeiramente deve partir do 

interesse do professor ou do contador, para então poder ser planejado e elaborado, passo a passo 

do que será apresentado ao alunos e ouvintes. 

Segundo Sisto (2005, p.67), “é preciso uma preparação criteriosa na escolha de textos”, 

sendo analisado previamente, sendo detalhada e organizada. Para que isso aconteça, se faz 

necessário seguir alguns passos que direcione sua performance de contador. 

Ainda segundo o autor, “o contador precisa treinar, estudar sua leitura e apresenta-la com 

leveza e naturalidade”, criando cumplicidade entre o ouvinte e a narração. (SISTO,2005, p.68) 

O narrador tem sua voz e seu corpo, como um instrumento principal de comunicação e deve 

adequar-se de acordo com o que está sendo narrado. (COELHO,1986) 

Coelho afirma, da importância que se tem em alguns aspectos: “intensidade, clareza e 

conhecimento”, sendo que o ritmo e a entonação precisam ser levados em adequação ao que o 

contador quer propor ao ouvinte, utilizando da emoção, transmitindo as palavras com clareza, boa 

dicção, postar- se de forma correta, confiar em sua contação, ter contato visual com seu público. 

(COELHO,1986) 

 

AMPLIAÇÃO DO UNIVERSO DE DIVERSOS TIPOS DE CONTOS E HISTÓRIAS. 

 

Através da contação e recontação de histórias, o público é estimulado a ampliar sua 

criatividade, além de ajudar a desenvolver seu emocional. 

As histórias, mexem com todo tipo de sentimento, dor, alegria, tristeza, curiosidade, 

carinho, raiva, fazendo com que contribua para a auto avaliação crítica da situação real ou 

imaginária. (CARUSO,2003) 
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A maneira em que se conta uma história, independentemente da idade, já de imediato, esse 

ouvinte já pode ser capaz de recriar o mesmo conto e o mesmo texto, de outras formas, e consegue 

ampliar seu cognitivo, sua visão de mundo, sua parte linguística e temporal. (AMBROVICK, 

2003) 

A ampliação do universo discursivo da criança também se dá por meio do conhecimento 

da variedade de textos e manifestações culturais que expressam modos e formas próprias de 

ver o mundo, de viver, de pensar [...] músicas, poemas e histórias são um rico material para 

isso. (BRASIL, 1998, p. 139). 

Portando é de suma importância, ter uma boa preparação para a contação e recontação de 

história, pois dependendo da maneira que é apresentado a esse ouvinte, podemos ou aproximá-los 

da leitura ou distanciá-los traumaticamente. 

E para conseguir que esse trabalho realmente aconteça, se faz necessário o trabalho em 

grupo, onde havendo a cumplicidade, o respeito e a dedicação, tudo se torna produtivo e 

significante para todos. 

 

TRABALHO EM GRUPO 

 

O ato de planejar uma contação ou recontação de histórias, além de todo o benefício que 

traz, ela consegue aproximar a todos envolvidos, tanto no planejamento, quanto na execução do 

trabalho. Devido a essa interação social, proporcionada por esse momento, tal situação torna esse 

momento algo tão instigante e desafiador. Principalmente devido a diversidade de pessoas 

dispostas a enfrentar o desafio proposto. 

A variedade de opiniões é grande, os diferentes pensamentos, o conceito que se tem sobre 

algo, a cultura, seus valores, tudo isso faz parte da diversidade e da realização de qualquer trabalho 

em grupo, inclusive na convivência social, no nosso dia a dia, situações como essas ocorrem a 

todo tempo. É preciso ter paciência, comprometimento, dedicação, para que se tenha bons 

resultados e uma boa execução do projeto. 

Os processos pelos quais os seres humanos são induzidos a adotar os padrões de 

comportamento, normas, regras e valores do seu mundo social, são denominados socialização. 

Começam na infância e prosseguem ao longo da vida. A socialização é um 

 

processo de aprendizagem que se apoia em parto no ensino explícito e, também em parte, na 

aprendizagem latente, ou seja, na absorção inadvertida de formas consideradas evidentes de 

relacionamento com os outros. (OUTHWAITE,1996, p.71) 

 

Ainda segundo o autor, a interação em nossas vidas acontece desde muito cedo, enquanto 

bem desenvolvidas contribui para uma melhor convivência no meio inserido, facilitando trabalhos 

em grupos e melhor vivência em sociedade. 

Todo o trabalho que se deseja realizar, não tem como acontecer sozinho, é um conjunto, um 

todo. Pois quando trabalhado em grupo, e todos caminhando na mesma direção o sucesso é certo, 

a criatividade se torna real, os pensamentos se encaixam, e o mágico acontece. 
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DESENVOLVENDO A CRIATIVIDADE, 

UTILIZANDO O TEATRO PARA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS. 

 

A contação ou recontação de histórias, se torna algo mágico e envolvente, quando se tem 

interesse em “abusar” da criatividade, ainda mais se bem planejada, o resultado e o objetivo são 

verdadeiramente alcançados. 

A capacidade de contribuição, para auxiliar no desenvolvimento do “Ser” por completo, 

utilizando como recurso o teatro, é algo fantástico, inacreditável e completo. 

Através do ato de ouvir uma história, assistir a uma boa peça de teatro, percebe-se que nesse 

momento somos transportados para um outro mundo, nos leva para outra dimensão, mexendo com 

nossos mais diversos sentimentos, é como se ficássemos hipnotizados, ou como se estivéssemos 

dentro da história tanto contada, narrada ou assistida. 

O conto, a contação de história, o teatro... mexe com nossa imaginação, tem a capacidade 

de utilizar todas as partes do nosso corpo, tanto motora, cognitiva, de interpretação, de interação, 

de desenvolvimento, nos provoca, nos faz sorrir, chorar, criticar, geram conflitos que nos fazem 

questionar e logo queremos resolver, são tantas reações que nos podem ser causadas, que 

realmente toca a alma. 

 

METODOLOGIA 

 

A realização da oficina, foi um trabalho elaborado e executado na semana acadêmica de 

Literatura da faculdade Padre João Bagozzi - realizada na cidade de Curitiba – Paraná, no curso 

de estágio obrigatório da graduação de Licenciatura em Pedagogia, ministrada pelo professor 

Helton Real, a entrada foi livre e para todas as idades. 

Nos foi apresentado a proposta de trabalho: “Cada Canto...Um Conto”, onde foi sorteado 

nome de países e grupos, a proposta foi em desenvolver uma oficina com literaturas e obras de 

um determinado país, no nosso caso sorteado foi contos Árabes. 

Partimos para a elaboração de pesquisa, a sites, artigos, literaturas, um estudo mais 

aprofundado sobre o país Árabe, estudamos sobre temas geradores que nos direcionasse ao 

objetivo proposto pelo professor, demos sequência ao plano de ação. 

Nosso grupo foi composto por seis participantes, montamos uma apresentação com tempo 

estipulado para realização de 45 minutos. Nosso projeto foi apresentação em forma de peça 

teatral. Adaptamos um conto de “Sherazade e as Mil e Uma Noites”, um conto da Arábia. 

Conseguimos montar uma peça de teatro de uma maneira alegre e divertida, baseada no 

conto, porém divertido e cômico. Tivemos que fazer encontros quase que diários para o ensaio da 

peça, confessamos que não foi fácil, porque além de ser um teatro o grupo foi formado por pessoas 

diferentes daquelas que estávamos acostumados a nos relacionar no dia a dia da faculdade. O 

desafio foi lançado, tínhamos prazo e precisávamos cumprir. A diferença de opiniões, as visões 

diferentes de cada uma, foi um momento tenso e preocupante, no entanto após o “gelo quebrado”, 

nosso trabalho começou a ter uma boa direção. 

O trabalho foi planejado, fizemos um roteiro para que nada desse errado, pois além de 

termos que apresentar o teatro, tínhamos que elaborar uma oficina completa, com dois momentos, 

teoria e prática, composta por; teatro, construção de algum material, debate e lembrancinhas a 

serem entregue para os participantes. Tudo foi dividido e os ensaios começaram. 
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Utilizamos de vários recursos e materiais para que fosse possível a realização do conto 

teatral; cartolina, tesoura, fitas, banners, almofadas, tapetes, computador, Datashow, miçangas, 

elásticos, roupas e acessórios temáticos, véus, vual, retalhos de tecido, fibras, embalagem plástica, 

folha de sulfite, dado de papelão, impressora, fitas de cetim, carteiras, cadeiras, mesas, 

lamparinas, durex, grampeador e livros, tudo certo e conferido. 

O texto estava decorado e ensaiado, as fantasias todas compradas, até uma “Tenda Árabe”, 

conseguimos montar, ficou muito bom. O dia chegou e partimos para a apresentação, os 

preparativos estavam organizados, a ansiedade era grande e o frio na barriga também. 

 

PASSO A PASSO DA OFICINA 

 

Apresentação do grupo e do tema: Fizemos a recepção dos participantes com a música 

temática “Disserdenten Fata Morgana”, em seguida solicitamos para a turma se acomodar nas 

carteiras que estavam posicionadas em semicírculo, apresentamos o tema da Oficina, explicando 

o objetivo e nossas propostas de trabalho. 

Sensibilização/Mobilização: Apresentamos a música do Aladdin - Clip com legendas em 

Português para acompanhamento da turma, e a música “Disserdenten Fata Morgana” dos contos de 

“Mil e Uma Noites”, apresentado via Data show. 

Provocação/Contextualização: O tema foi apresentado através de slides, um momento de 

apresentação teórica, contendo curiosidades, falamos um pouco sobre o país Árabe, seus 

costumes, um pouco de sua cultura, demos dicas de outros contos de “Mil e Uma noites”, em 

seguida solicitamos que todos se aproximassem, para o momento do “Conto”, sentando-se nos 

tapetes posicionados ao chão, onde assistiram a história, que foi representada através de um Teatro 

adaptado do conto: “Sherazade e as Mil e Uma Noites “ em formato de comédia romântica. 

Atividades do grupo/Produção: Os participantes foram convidados a se dividir em quatro 

grupos, para a realização da dinâmica “contação de histórias, utilizando a criatividade. Foi 

solicitado um representante de cada grupo para jogar o dado que teve a figura de personagens de 

outros contos adaptados, do livro Mil e Uma Noites, entregamos um conto impresso para cada 

equipe onde foi estipulado um tempo para lerem e elaborarem uma representação, utilizando a 

criatividade, teve a representação de diversas formas; teatro, poesia e música. Cada equipe fez sua 

apresentação com sua interpretação escolhida. Após as apresentações fizemos uma roda de 

conversa, que nos contaram suas experiências, suas dificuldades, suas sugestões... foi um 

momento muito produtivo. Em seguida, solicitamos que direcionassem até as mesas, onde foi 

realizado uma atividade de confecção de pulseiras com miçangas, já separada e colocada dentro de 

um saco plástico para cada participante montar a sua, entregamos as lembrancinhas, foi 

confeccionado um chaveiro em formato de almofada, e uma cópia em pergaminho do conto de 

“Sherazade e as Mil e Uma Noites”, para cada participante. 
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CONCLUSÃO 

 

Foram três dias de apresentações, e a cada dia o frio na barriga só aumentava. Mas quando 

terminávamos nossa apresentação ao ouvirmos o retorno dos participantes da oficina, nos 

agradecendo e do quanto valeu a pena terem estado ali, foi incrível, uma sensação de dever 

cumprido, de trabalho concluído e de contribuição para o estímulo a recontação de histórias de 

maneiras diferentes e criativas. 

Ouvimos comentários em geral: “Parabéns, foi muito divertido estarmos aqui! “. “Que 

diferente a maneira que vocês recontaram essa história”. “Como foi válido para minha formação 

em Magistério”. Nossa! Vou reler alguns livros novamente que eu só tinha passado o olho”. 

O retorno que tivemos em relação ao público, foi válido para a nossa formação quanto 

pedagoga, ouvir as risadas, ouvir os aplausos, os retornos positivos. E a cada dia apresentado, 

fazíamos correções e novas adaptações, sempre buscando melhorar. 

Se faz necessário a motivação a leitura, a recontação de histórias, estimulando a 

curiosidade, a criatividade, realmente mexendo com as emoções dos leitores e ouvintes. São tantos 

recursos que podemos estar utilizando, tantas formas de apresentar algo diferente, que possa 

estimular o interesse a leitura, sem tornar algo mecânico e sem sentido, podendo realmente 

contribuir para aproximação do leitor. 

O nosso propósito com essa oficina, foi em tentar contribuir com estudantes, professores 

e público em geral, com a alegria de transformar momentos agradáveis através da contação de 

história que nesse caso do teatro. 

As pessoas estão mais carentes de criatividade, o público leitor está cansado de reproduções 

e leituras mecânicas, desgastadas e sem sentido. 

Infelizmente, se tem afastado cada vez mais da literatura, as pessoas estão perdendo a 

alegria e o interesse em ler, de imaginar de se divertir. 

Através desse projeto, tentamos responder a todos os objetivos propostos, oportunizando 

diferentes dicas de apresentação de contos e histórias, dicas na ampliação do universo de diversos 

tipos de contos e histórias, na relevância do trabalho em grupo, estimulando a criatividade, 

passando dicas na utilização do teatro para recontação de histórias, relatamos uma prática realizada 

em formato de oficina, utilizando o teatro como recontação de história e com o passo a passo da 

elaboração da oficina. 

Acreditamos ter sido muito válido todo esse projeto, no entanto, nos despertou ainda mais 

a vontade de dar continuidade em mais pesquisas e formas criativas de utilizar a literatura dentro 

ou fora do ambiente escolar, partindo da necessidade de incentivar desde cedo nossos alunos, 

contribuindo para uma sociedade mais crítica e funcional. 

No entanto, esta prática realizada em formato de oficina e utilizando o teatro como recurso 

não se pode parar por aqui, foram apenas algumas dicas e pesquisas, de tantas que se pode realizar 

em relação a uma recontação de história. É preciso dar continuidade em todo esse processo, com 

mais estudos e criação de novas práticas que possam incentivar ao interesse pela leitura, e outras 

maneiras de atrair esse público leitor. 
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CONCURSO DE LEITURA – UM INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO 

DE HABILIDADES LEITORAS 

 

José Pereira de Assis Filho (PMO/SEDO) 

assis.filho25@yahoo.com.br 

 

Resumo: O presente trabalho tem como principal objetivo mostrar que é possível 

desenvolver as habilidades leitoras de estudantes dos anos iniciais, a partir de um concurso 

de leitura. Além disso, também é possível aumentar o poder de concentração, desinibição, 

capacidade de lidar com o êxito e a frustração. Outro ganho muito importante em ações 

como essa, é a chance de ver real envolvimento/mobilização de professores, gestores 

escolares e familiares dos estudantes. Com esse intuito, desde 2013, a Secretaria Municipal 

de Educação de Olinda (SEDO) desenvolve seu concurso de leitura, que envolve as 63 

escolas da rede de ensino. É sobre tal concurso que versa a temática deste trabalho. Para 

que os dez finalistas, representantes de suas escolas, cheguem à etapa final, constatamos o 

engajamento dos atores que integram a comunidade escolar: pais, professores, equipes da 

SEDO, dentre outros. Neste processo, o trabalho com a leitura tem grande importância e vai 

além da simples oralização da língua escrita, pois o envolvimento com a obra literária 

infantojuvenil, em cada edição do concurso, não se restringe apenas ao estímulo da leitura 

em voz alta. O trabalho com a leitura também explora, é claro, a compreensão e 

interpretação de texto e o incentivo à apreciação da literatura. Constituem-se, como 

embasamento teórico desta pesquisa, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e 

autores como Azevedo, Bayard, Fernandes, Ziberman, Carleti, Freire e Marcuschi, por 

exemplo.Vale frisar que pudemos constatar as contribuições nos processos que abrangem o 

antes, o durante e o depois. Isso porque estão determinadas, como uma das atribuições da 

nossa função técnico-pedagógica, visitas de acompanhamento pedagógico sistemático junto 

às escolas municipais ao longo do ano letivo – o que nos possibilita observar, constatar e 

intervir – na perspectiva de contribuir significativamente para o aprimoramento dos 

processos de ensino-aprendizagem. 

Palavras-chave: Leitura. Oralização. literatura. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Face às inúmeras necessidades e desafios a serem superados na rede pública municipal de 

Olinda, percebe-se algo preocupante que, de um modo geral, é também a realidade de muitos 

outros municípios brasileiros: as dificuldades de leitura apresentadas por estudantes do ensino 

fundamental. Existem dificuldades constatadas pelo Ideb do nosso município e pelo de boa parte 

de nossas escolas, no que tange ao alcance de bons níveis de competências leitoras. Sendo assim, 

é imprescindível a promoção de ações que visem à formação de jovens leitores, integrando suas 

escolas, educadores e suas famílias. Além do mais, sabemos que é positivo para a rede de ensino 

ver a integração de suas unidades escolares e dos atores – professores, diretores, equipes da 

diretoria de ensino e pais – envolvidos nos processos que favorecerão o despertar do gosto pela 

leitura nas crianças. Na perspectiva de colaborar com ações desta natureza, desde 2013, a 

Secretaria de Educação de Olinda (SEDO) realiza o Concurso de Leitura das Escolas Municipais 

de Olinda (CLEMO), que já chegou à sua IV edição em 2016. O concurso fomenta uma disputa 

salutar em que os estudantes matriculados no 4º ano do ensino fundamental (anos iniciais), com 

idade de 9 anos, passam por três etapas nas quais lhes são estimuladas as devidas habilidades de 

leitura. Na primeira etapa (realizada pela escola), os estudantes de cada uma das 63 escolas da 

rede (das turmas de 4º ano e com idade de 9 anos) são envolvidos no universo da literatura 
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infantojuvenil. Isso porque a cada edição anual do concurso, uma obra atrelada ao universo da 

referida faixa-etária é escolhida pela equipe técnica de ensino. A partir daí, começam os 

processos, ou seja, as atividades de natureza educativa que desenvolvem/aprimoram as 

habilidades leitoras dos estudantes. Nos acompanhamentos sistemáticos que são feitos – até 

mesmo por exigências das atribuições da equipe técnica –, constata-se o envolvimento de 

professores, coordenadores pedagógicos, diretores escolares e dos pais das crianças. O trabalho 

com a leitura vai além da oralização da escrita – o que era uma grande preocupação desde o início 

do concurso. É que havia receio de que as atividades de leitura se resumissem apenas à leitura em 

voz alta. Porém, o estímulo ao desenvolvimento da proficiência leitora esteve sempre presente. A 

obra literária escolhida é trabalhada por etapas, bem como os procedimentos de leitura – sempre 

priorizando a compreensão, interpretação e o despertar de uma consciência crítica. Vale destacar 

que o prazer é primordial nesse processo, tentando-se, assim, levar os estudantes a encarar a 

leitura como algo gostoso e interessante; não como uma árdua tarefa obrigatória.  

Por se tratar de um concurso, existem três critérios a serem avaliados e pontuados para a 

seleção dos estudantes, a saber: 1. Espontaneidade; 2. Entonação da voz; e 3. Aplicação de pausas 

necessárias pela pontuação. Vale ressaltar que o concurso envolve estudantes do 4º ano (anos 

iniciais), pois a escolha foi também uma estratégia para se eleger, no final das três etapas, um 

estudante que represente o município num outro concurso de nível estadual que estabelece os 

referidos critérios para a pontuação e classificação dos três melhores colocados. 

No tocante à segunda etapa (semifinal), cada escola, depois de eleito o seu representante 

(na etapa escolar), envia-o à semifinal. Diante de uma comissão avaliadora, cada semifinalista é 

avaliado e pontuado nos três critérios já referidos. A comissão é composta por especialistas com 

experiência comprovada no ensino de língua materna. Nessa etapa, são eleitos dez estudantes que, 

consequentemente, disputarão a última etapa. Na final, todos os estudantes recebem medalhas e 

um vale-compra destinado à aquisição de obras literárias. No entanto, os três primeiros lugares 

recebem bonificação de valores diferenciados e troféus para suas escolas. A SEDO entende a 

necessidade de se manter o concurso, pois os resultados constatados durante as três etapas 

promovem, de fato, o despertar e o aprimoramento das capacidades de leitura dos estudantes da 

rede de ensino. 

Adiante, apresentaremos duas seções. Na primeira, procuraremos abordar a importância da 

leitura no universo escolar; na segunda, o papel da literatura na formação do leitor. Com isso, este 

trabalho também procurará refletir e tecer considerações sobre a temática deste estudo que, como 

dito anteriormente, refere-se a possibilidades de se incentivar o desenvolvimento de habilidades 

leitoras. 

 

LEITURA E SUA IMPORTÂNCIA NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

Falar da importância de se trabalhar a leitura nos anos iniciais do ensino fundamental 

provoca-nos, a princípio, uma reflexão de como tem sido apresentado esse valioso instrumento 

de inserção social e compreensão do mundo. 

Para Dutra (2011), o trabalho com a leitura é um dos mais importantes a serem feitos com 

os estudantes, dentre outras coisas, por conta dos baixos índices de proficiência nesta área, 

apontados pelos resultados atuais nas avaliações em larga escala, que envolvem a educação básica 

brasileira. Assim, são cabíveis ações de incentivo ao desenvolvimento de habilidades leitoras 

através da escola. 

De acordo com Carleti (2007), leitura é primordial para a construção de saberes e para a 

formação de um cidadão dotado de criticidade e apto a atuar na atual sociedade. 
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O enriquecimento vocabular, a construção de conhecimentos, o aprimoramento do 

raciocínio e a capacidade interpretativa são, dentre outros elementos, ganhos obtidos por todos 

que têm a leitura como hábito e, por consequência, estão melhor habilitados a vivenciarem mais 

significativamente as práticas sociais exigidas pela cultura letrada engendrada em nossa 

sociedade. Em consonância com tais ideias, constatamos, como resultado da IV edição do 

CLEMO, outros ganhos, tais como: maior poder de concentração nas aulas, desinibição, 

desenvoltura na exposição das ideias através da fala etc. Sem falar no aprimoramento da 

capacidade de fruição da arte literária. 

O verdadeiro leitor é capaz de vislumbrar novos aspectos da vida, enxergar o mundo real e 

compreender melhor os seus pares – exercitando, assim, a tão valiosa alteridade. Para Freire 

(2008), a leitura do mundo é algo mais complexo e que excede a simples decodificação da palavra 

escrita. Na visão do referido autor, é importante que o leitor consiga movimentar saberes para 

compreender de forma crítica o mundo em que vive. A leitura, neste entendimento, não é 

considerada apenas como uma atividade cognitiva. Desse jeito, a leitura da palavra implica a 

continuidade da leitura de mundo. É inegável que o ato de ler está verdadeiramente associado à 

forma de se ver o mundo. 

Corroborando com Kriegl (2002), entendemos que ninguém se torna leitor por um ato de 

obediência, ninguém nasce gostando de leitura. Então, é de fundamental importância que os 

professores criem espaços – no âmbito escolar e, mais especificamente, na sala de aula –, de modo 

que seja possível a criação de estratégias e atividades em prol do desenvolvimento do hábito de 

ler. 

Ao analisarmos os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs 1997), verificamos que o 

referido documento norteador da prática pedagógica aponta para a necessidade de que o trabalho 

com a leitura deva ocorrer diariamente. Os PCNs esclarecem que o ato de ler deve ser uma prática 

constante e realizada de formas variadas, contanto que faça sentido e esteja em consonância com 

as atividades nas quais se insere. 

Ao criarmos o CLEMO, surgiu, a princípio, receio de se trabalhar apenas no viés da 

oralização da língua escrita. E a etapa escolar é primordial para conscientizar os professores a 

ampliarem o seu trabalho para se evitar uma confusão muito comum de se achar que está 

trabalhando oralidade, pura e simplesmente por levar o estudante a ler em voz alta. Entendemos 

como “oralização da escrita” aquilo a que se refere Marcuschi (2002, p. 26), quando diz que 

parece, para a escola, que a importância de trabalho com a oralidade seria preparar o aluno para 

as atividades escolares que lhe exigissem ter que falar. Isso, para o autor, não se trata de um 

trabalho com oralidade, até porque, nesses casos, os estudantes partem de um texto escrito para 

apenas lerem em voz alta. Em outros estudos (MARCUSCHI, 1997, 2001), é explicado que a 

oralização da escrita se relaciona a atividades não oriundas da discussão sobre a fala, como ler 

em voz alta, dentre outras. Por isso, ressaltamos, é na etapa 

escolar que surge a necessidade de desconstruir essa ideia errônea que a maioria dos 

professores têm, demonstrando pouco conhecimento das verdadeiras habilidades que deveriam 

explorar, caso queiram aproveitar a oportunidade para, como orientam Schneuwly e Dolz (2004), 

trabalhar a oralidade de forma sistemática e como objeto de ensino-aprendizagem. 

 

A LITERATURA NA FORMAÇÃO DO LEITOR 

 

Existe, hoje, uma gama de produtos e de serviços destinados às crianças e aos adolescentes 

na sociedade, tais como o videogame, a internet e mídias diversas. Tudo isso acaba disputando 

com o livro. Independentemente da classe social, crianças e adolescentes não são mais como os 
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de outrora. Seus interesses, por influência da tecnologia, mudaram. Outra coisa que também 

sofreu e vem sofrendo grandes mudanças é o perfil familiar. Dificilmente nossas crianças e 

adolescentes encontram, em casa, um ambiente alfabetizador e que promova práticas leitoras e 

aprofundamento de seus níveis de letramento. 

Em consonância com Azevedo (2000), compreendemos que os textos didáticos são de 

extrema importância para a formação das pessoas e para o trabalho dentro da sala de aula, porém 

não são suficientes para a formação de leitores. Em parceria com tais textos, é imprescindível a 

leitura de obras de ficção, de obras poéticas, de material que desperte a leitura prazerosa e ative, 

também, a emoção do leitor em formação. Ainda na ótica do referido autor, o Ministério da 

Educação (MEC), há alguns anos, implantou programas de incentivo à leitura que, infelizmente, 

não vingaram. Embora tenham vigorado por um período, não foram eficazes para tornar popular 

a leitura de ficção e poética nas escolas, por exemplo. Embora tais programas tenham facilitado 

o acesso de crianças e de jovens aos livros, não fomentaram uma prática literária intuitiva, 

prazerosa, espontânea, emocional. Pelo contrário, restringiram o ato de ler a uma atividade 

didática, impessoal e, podemos assim dizer, sem o aspecto prazeroso. 

No Brasil, a relação da literatura infantojuvenil sempre esteve atrelada à escola e à 

educação, até por conta dos resultados não satisfatórios obtidos pela maioria de nossos estudantes 

nas avaliações em larga escala de nível nacional e internacional. Por isso, tem aumentado a 

preocupação de diversos setores da sociedade e, assim, o Estado, as universidades, o setor privado 

e organizações da sociedade civil discutem a tão importante relação entre leitura e a inserção 

social. Desta forma, tais setores acabam relacionando a importância da leitura à escola, além de 

revelarem “o surgimento e o desenvolvimento de políticas públicas que se ocupem em tornar 

melhores as condições de letramento da população” (FENANDES, 2007, p.10). Corroborando 

com o raciocínio de Fernandes, a SEDO entende que o CLEMO apresenta-se, verdadeiramente, 

como uma ação importante que colabora com o ideal de se introduzir os estudantes no universo 

da literatura. 

É primordial que todos os professores, sobretudo os que trabalham especificamente com 

ensino da língua, pensem e repensem como o texto literário vem sendo trabalhado no contexto 

escolar. É importante valorizar as obras pelas quais os estudantes, de fato, se interessem. O cânone 

tem seu valor – e isso não se pode negar. No entanto, o professor não deve utilizar a leitura de 

uma obra, por exemplo, para teorizar literatura, nem para simplesmente avaliar a leitura feita 

como imposição para se obter uma nota. Interessante é que se utilize a leitura para despertar o 

prazer de ler. Como dissemos, as obras clássicas têm seu valor, mas devemos iniciar um trabalho 

significativo a partir daquilo que é interessante para o jovem leitor. Sendo assim, os estudantes 

dos anos iniciais, se estimulados devidamente, chegarão a outras etapas de escolaridade atribuindo 

real valor ao texto literário. Assim compreendemos que “leituras significativas confundem-se com 

nosso cotidiano, tornam-se lembranças perenes, explicam nossa própria vida” (ZILBERMAN; 

SILVA, 2008, p. 59). 

 

CONCLUSÃO 

 

A partir das observações realizadas no período que antecede a realização do CLEMO, 

constatamos que os estudantes são submetidos a atividades significativas e que não se limitam ao 

treinamento para apenas ler em voz alta. Ocorre é que vão além de um trabalho simplesmente 

voltado à oralização da escrita. E isso se torna notório tanto na semifinal, como na final. Isso 

porque é nessas etapas que se apresenta de forma ostensiva a desenvoltura dos estudantes 

classificados na etapa escolar. Além das habilidades de leitura, que ultrapassem a simples 
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decodificação do texto escrito, a compreensão e a interpretação textuais também são incentivadas 

no processo que envolve o conhecimento da obra escolhida para cada edição do concurso. Isso 

ocorre sempre na perspectiva de levar os estudantes a adentrarem no texto literário e explorá-lo 

dentro de suas possibilidades e níveis de proficiência leitora, a cada momento lembrando a 

importância de manter uma postura crítica adquirida pelos conhecimentos que se constroem a 

partir desse diálogo com as ideias e intenções dos autores, de forma mediada pelo texto. 

Entendemos que os estudantes, desde os anos iniciais do ensino fundamental, devem 

receber constante incentivo ao desenvolvimento de suas habilidades leitoras. Isso para que se 

tornem cidadãos críticos, capazes de compreender e influenciar o mundo critica e positivamente. 

Para isso, cabe ao poder público fomentar ações que promovam o contato dos estudantes com 

boas obras de literatura infantojuvenil, pois, assim, terão a chance de adentrar ao texto literário 

sem perder algo que é primordial ao leitor proficiente: o prazer. Quando o leitor desenvolve, de 

fato, o gosto pela leitura e consegue exercitar a apreciação de obras literárias, certamente será 

capaz de adquirir/aprimorar suas habilidades leitoras, aguçar sua criticidade e ir além da simples 

decodificação do texto. Será capaz de ler o mundo. 
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo analisar a interlocução da matemática e da 

literatura na obra ficcional Einstein, Picasso, Agatha e Chaplin, de Regina Gonçalves. Neste 

estudo, enfatizamos alguns conceitos matemáticos que aparecem na narrativa. Sabe-se que 

a matemática hegemônica foi construída sob muitos preconceitos (SILVEIRA, 2002), fato 

que pode afastar os estudantes da disciplina. Do mesmo modo, a literatura tradicional 

parece não despertar o interesse dos jovens, que buscam, muitas vezes, outros gêneros, como 

romances e aventuras (COELHO, 1997). Analisando o enredo da obra em questão, 

percebemos que a estória envolve o leitor nas resoluções dos problemas e aproxima o jovem 

da leitura literária, também demonstramos como a matemática é utilizada em campos 

distintos. Assim, ficou claro que a matemática e a literatura podem caminhar juntas. Este 

estudo qualitativo, de ordem bibliográfica analítica, pautou-se nos pressupostos de Adair 

Mendes Nacarato, Diana Jaramillo, Maria Teresa M. Freitas (2009), Bruno Bettelheim 

(1979), Cleusa de Abreu Cardoso e Maria da Conceição F. R. Fonseca (2009), Fanny 

Abramovich (1997), Katia Stocco Smole (1999, 2001), Maria Gilvanise de O. Pontes e 

Mércia de Oliveira Pontes (2013), Teresa Colomer (2007) e outros teóricos. 

Palavras-chave: Matemática. Literatura. Interdisciplinaridade. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A literatura e a matemática são disciplinas estudadas isoladamente nas escolas. A primeira, 

muitas vezes, remete ao status da sabedoria, da tradição, enquanto a segunda pode ser 

compreendida como uma disciplina difícil, de ensino abstrato, “que só alguns têm a capacidade 

de aprender”. Essa realidade é facilmente percebida nos comentários dos estudantes, da sociedade 

e até mesmo na fala de alguns educadores. Conforme nossos estudos, isso tem uma raiz histórica. 

Dentre todas as funcionalidades da literatura, o ensino da matemática pode ser uma delas, 

pois “muitos livros trazem a matemática inserida no próprio texto, outros servirão para relacionar 

a matemática com outras áreas do currículo [...]” (SMOLE; CÂNDIDO; STANCANELLI, 1999, 

p. 22). A fim de explorar a temática, escolhemos a obra de ficção Einstein, Picasso, Agatha e 

Chaplin, de Regina Gonçalves, para mostrar que a matemática pode estar presente na literatura, 

sem marcas da rigidez que a disciplina alude e com propriedades contextualizadas, despertando 

o interesse do leitor em outros saberes. 
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O CONTEXTO MATEMÁTICO 

 

Conforme afirma Silveira (2002), a história da matemática evidencia que esta é uma ciência 

marcada pelo aprendizado difícil e restrito. Além de revelar um sistema elitista, em que “só pelos 

inteligentes e capazes a matemática é entendida” (SILVEIRA, 2002, p. 5), essa área foi permeada 

por interesses sociais, culturais e religiosos. Apesar do tempo, não é difícil encontrar discursos 

que elevam a matemática a uma alta categoria, sejam nas vozes dos professores, da sociedade ou 

das mídias. Ademais, essa cultura aparece nos 

resultados das avaliações nacionais, do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(Ideb) de 2013, e internacionais, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) de 2015
2
, que possibilitam a identificação do nível de aprendizagem da 

matemática no Brasil, onde, na maioria das escolas brasileiras, seu ensino ocorre de forma 

compartimentada, por disciplinas, levando os alunos a sistematizar uma aprendizagem 

dicotomizada. Na perspectiva dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), sob o título 

Matemática e os Temas Transversais, a matemática tem se concentrado na 

 

exploração de conteúdos meramente acadêmicos, de forma isolada, sem qualquer conexão entre 

seus próprios campos ou com outras áreas de conhecimento, o ensino dessa disciplina pouco tem 

contribuído para a formação integral do aluno, com vistas à conquista da cidadania. (BRASIL, 

1997, p. 31) 

 

Sendo assim, associar a matemática a outros temas é uma novidade. 

Por isso, esse documento afirma, pensando no ensino fundamental, que 

 

o significado da atividade matemática para o aluno também resulta das conexões que ele 

estabelece entre ela e as demais disciplinas, entre ela e seu cotidiano e das conexões que ele percebe 

entre os diferentes temas matemáticos. (BRASIL, 1997, p. 29) 

 

No sentido das obras literárias, não é difícil encontrar conceitos matemáticos nas estórias 

que, além de entreter, praticar a literatura e contextualizar a matemática, ampliar-se-ia “a 

compreensão de diferentes linguagens, de modo que os alunos [pudessem adquirir] uma certa 

autonomia no processo de aprender.” (SMOLE; DINIZ, 2001, p. 69). 

 

A LITERATURA E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO HUMANA 

 

Há diversos conceitos sobre o que é a arte literária, dentre eles, destacamos que a literatura 

vale-se de signos polivalentes, os quais irão despertar no leitor sensações distintas. Por meio de 

palavras, a literatura se liga a uma realidade social, visto que o escritor, enquanto ser vinculado 

em seu tempo, recorta determinados acontecimentos e constrói um enredo usando a própria 

imaginação. 

Tendo em vista esse processo, pode-se assegurar que a ficção não se opõe a realidade, como 

afirma o senso-comum. Sendo assim, a obra literária é também uma meditação sobre a existência 

humana que pode promover significativas mudanças na condição do ser humano. Massaud 

Moisés é categórico ao afirmar que 
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a Literatura pode expressar aquele redemoinho profundo que constitui a essência e a existência 

do homem posto em face dos grandes enigmas do Universo, da Natureza e de sua mente. [...] Pode-

o a Literatura, graças à importância da ficção, da imaginação, como meio de conhecimento, e 

sobretudo graças ao prodigioso poder de empregar a palavra (MOISÉS, 1971, p. 28). 

 

Ao ter contato com a literatura e seus usos específicos da linguagem, o leitor pode 

desenvolver o senso-crítico, ampliar seus horizontes, sentir prazer intelectual e estético, tornar-se 

um cidadão mais apto para representar e comunicar, integrando-se à cultura e ao contexto em que 

vive. Como assevera Colomer, por meio de diferentes experiências literárias no decorrer de sua 

infância, os livros “[...] propõem o acesso à formalização da experiência humana.” (COLOMER, 

2007, p. 62). 

Por meio da literatura, muitas competências podem ser apreendidas, nos sentidos afetivo, 

cultural, emocional, pedagógico e social. Nos círculos de livro, nos grupos de leituras (COSSON, 

2014), na escola (PONTES; PONTES, 2013), com seus pares, as discussões sobre obras literárias 

alimentam condições favoráveis à existência humana (BETTELHEIM.1979) bem como à 

aprendizagem da matemática. Ainda, de acordo com Colomer, “Grande parte da formação 

literária dos meninos e das meninas se produz através do seu contato direto com a literatura 

destinada à infância e à adolescência.” (COLOMER, 2007, p. 73). 

No entanto, a escola, muitas vezes, realiza o ensino da literatura com fragmentos, 

geralmente, de autores tradicionais. Muitas obras, embora de importância cultural, fazem pouco 

sentido para os jovens. Às vezes, o professor acha que os alunos não leem, quando, na verdade, 

eles buscam outros tipos de leitura, não reconhecidos no ambiente escolar, com Harry Potter
3
, a 

saga Crepúsculo
4 

e Percy Jackson
5
. Para Peter Hunt, 

 

Ao trabalhar com crianças e livros, não podemos assumir os tipos de valores existentes na “alta 

cultura” e na academia. É pelo menos razoável supor que a maioria das crianças e dos profissionais 

não esteja interessada em abstrações (HUNT, 2010, p. 31). 

 

Pensando no interesse literário dos jovens, Coelho assegura que 

 

para a faixa etária infantojuvenil (entre os 9/12 anos) e para a juvenil (a partir dos 13/14), 

multiplicam-se as formas de romance (principalmente policiais ou sentimentais) e de novela, com 

os mais diversos tipos de aventuras (inclusive com a crescente importância da ficção científica, 

gerada pela Era Espacial que já teve início). (COELHO, 1997, p. 136) 

 

Do mesmo modo, a literatura pode se articular à matemática em sua narrativa, pois, “Nos 

faz atentar para a compreensão da Matemática como uma linguagem que tem operacionalidade 

em outras linguagens, a saber: a do corpo, a da arte, a da emoção, a da sensação, entre outras.” 

(JARAMILLO; FREITAS; NACARATO, 2009, p. 175). A essas outras manifestações, Colomer 

entende que há considerações importantes. 

 

Para entender a proposta de leitura da literatura infantil e juvenil é preciso atender à interação entre 

as obras e os leitores de uma sociedade e de um momento determinado. Examinar, por exemplo, 

que representação social do leitor infantil ou adolescente figura nas obras de cada contexto; ou a 

maneira em que os textos configuram um itinerário ascendente de leitura da infância até a 

adolescência; ou ver como se influem e se contagiam as formas literárias, tanto as de uma época 

como as de outra, como as destinadas a uma ou outra idade. (COLOMER, 2007, p. 76) 
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 A MATEMÁTICA NA OBRA EINSTEIN, PICASSO, 

AGATHA E CHAPLIN, DE REGINA GONÇALVES 

 

A obra literária Einstein, Picasso, Agatha e Chaplin, de Regina Gonçalves20, publicada em 

2010, é a estória de Caio Zip, um jovem que não encontra motivos para a aprendizagem da 

matemática e, a partir do primeiro livro da série literária21, Matemática, que bicho é esse?, 

percorre diferentes espaços e épocas históricas. Ao longo dessas viagens temporais, são 

apresentadas diversas formas de manifestação da matemática, tais como geometria, lógica e 

multiplicação, que permitem a Caio se interessar por essa área de estudo. Como exemplo, o trecho 

a seguir apresenta conceitos de raciocínio lógico. 

 

Sabe a que horas aconteceu o crime? 

Ah, isso eu sei. Lembro-me de ter visto um relógio da estação. Marcava... Duas e vinte. 

Por uns instantes, Charlie ficou pensativo até voltar a questão. 

Normalmente, a essa hora fica um trem de carga que parte às duas e meia e um outro que só sai às 

seis e quinze da manhã. 

Então — raciocinou a investigadora. — A única explicação que imagino é que o assassino estava 

no trem das duas e quando o trem começou a andar atirou o corpo para fora do trem. 

(GONÇALVES, 2010, p. 48) 

 

Um outro exemplo de raciocínio lógico apresentado na tentativa de envolver o leitor na 

resolução de um enigma é: 

 

Um diretor de uma penitenciária estava consultando as fichas de condenados à morte e descobriu 

que três das fichas haviam se misturado por engano. As três fichas eram de presidiários que teriam 

apenas que cumprir seus anos de prisão e em seguida deveriam ser libertados. O diretor chamou a 

secretária e pediu que ela levasse as fichas ao arquivo certo. A secretária levou todas as fichas e 

acabou misturando-as de novo. Como ela não quis contar ao diretor tentou resolver o problema 

sozinha. A única coisa que lembrava sobre as fichas que deveriam ser separadas era que o produto 

dos anos das três condenações dava 36 e a soma dava exatamente... — Mary parou um instante. 

Súbito, ela se levantou e apontou pela janela. — o número da placa naquele carro ali. 

(GONÇALVES, 2010, p. 167) 

 

Outra manifestação é a formulação algébrica de uma lei física que nos mostra a relação 

entre massa e energia, cuja autoria se deve a Albert Einstein: 

 

E = mc² 

Mas que diabo é isso? 

Isso é a minha poesia — elucidou o cientista. — Energia é igual a massa multiplicada pela 

velocidade da luz elevado ao quadrado. E como você, meu amigo poeta, não sei como ela surgiu, 

eu apenas a senti. 

Como pode... — ficou André a comentar com Gertrude. — Como pode se resumir uma ideia 

totalmente revolucionária apenas usando essas três letrinhas? 

Todas as teorias deveriam se prestar a uma descrição tão simples que até uma criança pudesse 

entender. — interveio Albert. (GONÇALVES, 2010, p. 107). 

 

                                                 
20 Regina Gonçalves, graduada em Matemática e Análise de Sistemas, é autora da série de livros Caio Zip, 

o viajante do tempo. 
21 A série Caio Zip é composta por oito livros, em ordem cronológica: Matemática – Que bicho é 

esse?;Ramsés II e a Batalha de Kadesh;, Napoleão na Rússia; O Fantasma da Ópera Carmen; Einstein, 

Picasso, Agatha e Chaplin; Aníbal e Arquimedes; D. Pedro II e o jornalista Koseritz; Santos Dumont – 

Voar é para todos. 
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A ideia de multiplicação também é apresentada, como no trecho a seguir: 

 

curiosa. 

Quanto ganha o pessoal do filme? — indagou Mary, 

 
Ué — riu o homem. — Uns 6000 francos. 

Meu Deus! — surpreendeu-se Henry voltando a se sentar. 

— Isso é mais que o dobro do que ganho. (GONÇALVES, 2010, p. 117) 

 

Além da matemática, a autora estabelece ligações com outros campos do conhecimento, 

como a física, a História, o cinema, a pintura. Essa interdisciplinaridade nas práticas de leitura 

“não apenas proporcionam aos leitores uma abertura para relacionar o assunto que está sendo lido 

com outros já conhecidos, mas também permitem perceber que é necessário conhecer outros 

assuntos para compreender o texto.” (FONSECA, C.; CARDOSO, C., 2009, p. 73). 

Os espaços geográficos da narrativa e o tempo ora se relacionam com a realidade, ora 

ultrapassam os locais e a lógica existentes no mundo, mas, procuram mostrar que a matemática 

está presente em diversos contextos. 

 

CONCLUSÃO 

 

Ao estudar a obra de Regina Gonçalves, foi possível identificar diferentes conceitos 

matemáticos, como lógica, multiplicação e algumas 

fórmulas. Esses elementos foram introduzidos no livro de forma descontraída e 

contextualizada, o que pode favorecer o aprendizado da matemática. 

No caso da obra analisada, há uma intenção deliberada da autora em provocar relações com 

outros campos do conhecimento, mas, em muitas outras obras literárias, essas relações acontecem 

simplesmente porque a literatura fala da vida e a vida em nossa sociedade está sempre marcada 

por ideias e parâmetros matemáticos. 

A autora supracitada se apropria da biografia de artistas e cientistas reais e os introduz em 

um contexto ficcional, transformando-os em personagens com idades, características e interesses 

comuns dos jovens. Essa transformação leva o leitor a se identificar com o texto literário, fazendo-

o perceber os conceitos matemáticos no decorrer da narrativa. 

As interlocuções entre os saberes, inerentes a essa obra ficcional, colaboram para a 

formação intelectual, porque evidenciam que a matemática não pode ser vista como uma 

disciplina dissociada das demais, nem como algo que exige um esforço inatingível, como 

anunciou Silveira (2002). É possível perceber a utilização da matemática para além das contas 

cotidianas, o que foi verificado na obra analisada. 

Assim, percebem-se dados reais na ficção, o que leva o público-alvo a fantasiar e a aprender 

sobre a realidade. Novamente, verificamos o quanto a literatura, pode se utilizar e se aproximar 

da realidade, dialogando, como aqui defendido, com a matemática. Do mesmo modo, quando a 

autora cita obras literárias canônicas, pode suscitar no leitor o desejo de ler os clássicos. 
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Resumo 

O projeto “Educação Infantil: feita de histórias e poemas!” acontece há sete anos na 

Brinquedoteca do CEJU (Centro Educacional Juscélia), escola de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental, que atende crianças do bairro. O trabalho com literatura envolve a Educação 

Infantil, crianças de quatro meses até cinco anos de idade. Objetivando possibilitar o acesso à 

literatura na Educação Infantil, enriquecendo o repertório das crianças e oportunizando 

aprendizagens, desenvolvimento e apropriação de qualidades humanas. Neste sentido trabalha-se 

com contos, lendas, fábulas, literatura moderna e poesias, por meio de contação de história, 

leitura, apreciação de imagens, teatro de fantoches e encenação. Destacando autores renomados, 

livros com qualidade textual e gráfica, reconhecidos e premiados, oportunizando que a criança 

enriqueça seu conhecimento sobre literatura, sobre diversidades, e aprenda a analisar criticamente 

o livro, a história e a poesia, fazendo suas escolhas.Tais procedimentos no campo literário com a 

Educação Infantil possibilita levar a literatura e o gosto pela leitura a muitas crianças, que 

impossibilitadas por condições socioeconômicas em um bairro marginalizado, não tem acesso ao 

livro e a literatura infantil de qualidade. Pressupondo que toda criança tem direito ao acesso à 

cultura e à história acumulada pela humanidade, cabe à escola o papel de socializar estes bens 

culturais e fazer relação com as singularidades das crianças. O projeto durante seu tempo de 

existência acompanhou muitas crianças desde o berçário na creche, até o final do pré-escolar, 

sendo assim alguns resultados já foram possíveis de serem constatados nas crianças e serão 

relatados no texto que segue. 

Palavras-chave: Literatura. Educação Infantil. Criança. Mediação 

 

 

Introdução 

 

A Literatura Infantil permeia o cotidiano nas escolas de Educação Infantil, com histórias, 

teatros de fantoches, encenações, parlendas e poesias. Quando isto não ocorre há um alerta de que 

algo está faltando na programação do trabalho com os pequenos, pois, as crianças despertam o 

gosto pelas histórias e contos desde bem pequenas, sendo um dos instrumentos mediadores no 

seu processo de aquisição das qualidades humanas. A criança sente a necessidade de falar, de 

ouvir, se expressar, de se comunicar e de relatar suas histórias e vivências. Neste sentido, a 

literatura é uma forma de arte e deleite, considerando que o termo “infantil” não a diminui nem 

delimita uma idade para ser utilizada. O que ocorre é que há uma identificação maior das crianças 

a este tipo de literatura. 
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Analisando a gama de possibilidade que a literatura vem a favorecer, a problemática que 

se levanta é: Como proporcionar às crianças da Educação Infantil o acesso à literatura e seus 

benefícios para o desenvolvimento e a humanização? Na tentativa de responder tal 

questionamento o projeto delimitou como objetivo geral: Possibilitar o acesso à literatura na 

Educação Infantil, enriquecendo o repertório das crianças e oportunizando aprendizagens, 

desenvolvimento e apropriação de qualidades humanas. E para atender nosso objetivo geral, a 

proposta é: Oferecer momentos agradáveis de contação de histórias e leitura, proporcionando 

acesso aos livros, histórias e poemas de diversos autores; Oportunizar que as crianças conheçam 

literatura afro, afrodescendente e indígena; Estimular a expressão corporal e oral através de 

encenações das histórias, bem como o desenvolvimento da consciência fonológica por meio de 

leitura de histórias rimadas, poemas e parlendas; Propiciar que as crianças tenham acesso a livros 

de qualidade gráfica e textual, estimulando a linguagem receptiva, para que possam compreender, 

refletir e interpretar; Oportunizar que as crianças observem e pensem sobre os estereótipos que 

aparecem nas ilustrações dos livros; Possibilitar manuseio de livros, observando que sempre há 

um autor e ilustrador, e que a criança pode criar suas próprias histórias e ilustrações; Proporcionar 

interações com a cultura literária acumulada, entre as crianças e entre crianças e educadores. 

 

Trata-se de uma intervenção direta com as crianças, no espaço da Brinquedoteca do CEJU, 

através de contação de histórias, leitura de histórias e poemas, leitura de imagens, manuseio de 

livros, encenações, teatros, observação da participação das crianças e análise dos resultados. 

 
A mediação literária na Educação Infantil 

A literatura pode ocupar um espaço prazeroso e saudável na vida das crianças, e isto pode 

se dar inicialmente com os pequenos, por meio de contação de histórias, que cativam, prendem a 

atenção e fazem viajar no mundo da imaginação. Utilizando estudos do desenvolvimento, não 

como determinantes, mas como base para compreensão do período em que cada idade está 

situada, observa-se que, no período inicial as crianças percebem tudo a sua volta por meio dos 

sentidos, sendo necessário o professor utilizar recursos que permitam estímulos sensoriais. 

Portanto, eis a importância dos recursos variados para a contação de histórias nesta fase, de 

objetos concretos, e de as histórias selecionadas fazerem sentido para os pequenos. No período 

seguinte, onde a simbolização é mais forte, e a criança passa a desenvolver a imitação, 

conseguindo criar imagens mentais na ausência de objetos ou da ação, utiliza a fantasia, o faz de 

conta, para apropriar-se de aprendizados. Por esse motivo passam a ser necessárias histórias de 

narrativas curtas, sem nenhum instrumento acompanhando, para que possam imaginar, 

estimulando assim a inteligência. Mas as histórias com recursos permanecem também nesta fase, 

passam a ser importantes as histórias com o livro, lidas, para que relacionem a história ao suporte 

de contação e percebam a função social da escrita. Histórias rimadas surgem e ganham espaço 

entre as crianças, pois divertem e são fundamentais para a aquisição da consciência fonológica. 

Silva (1997) diz que as crianças de zero a seis anos passam pelas fases: pré-mágica e mágica. 

Sendo que na fase pré-mágica as histórias devem conter muito ritmo e repetição e na fase mágica, 

histórias que mechem com a imaginação. 

 

“Para todos nós é o primeiro leite intelectual. Os primeiros heróis, as primeiras cismas, os 

primeiros sonhos, os movimentos de solidariedade, amor, ódio, compaixão, vêm com as histórias 

fabulosas, ouvidas na infância.” (CASCUDO, 2000, p. 10) De acordo com o maior folclorista do 

Brasil, as histórias, independentemente de como são contadas, são fundamentais para o 

desenvolvimento do intelecto, sem elas haverá certamente uma defasagem significativa. Silva 



 

 

P
ág

in
a1

2
3

5
 

(1997) também adverte que a história precisa ser contada “[...] enquanto fonte de satisfação de 

necessidades básicas das crianças. Se elas as escutam desde pequeninas, provavelmente gostarão 

de livros”. Apresenta-se assim uma oportunidade única na escola da infância, de alimentar 

intelectualmente um grande número de crianças, desenvolvendo a imaginação, a criatividade, a 

observação crítica e a aquisição da linguagem, além de permitir que aprendam a lidar com as 

emoções e solucionar problemas reais. 

 
O professor e o contador de histórias podem ajudar os alunos a reconsiderar seus objetivos 

individuais, e fazer com que estes se aproximem mais de si mesmos. Podem fazer com que os alunos 

ambicionem atingir o melhor de si e levá-los a um a inesquecível viagem pelo interior de suas emoções 

mais verdadeiras, brutas de pureza. As histórias sempre contam uma única e mesma história: a história 

vivida por dentro dos personagens e que não é a mesma que a história dos acontecimentos por que passam 

os personagens. (RIBEIRO, 2000, p. 19) 

 

Evidentemente que as crianças não vivem na realidade a mesma história dos livros, dos 

contos maravilhosos, dos acontecimentos por que passam as personagens. Mas as histórias sempre 

contam o que passa por dentro das personagens, as angústias, os medos, a alegria, o amor, entre 

outros sentimentos. E é com isso que a criança se identifica, por isso também que se apega a uma 

história e precisa ouvir várias vezes, até internalizar e solucionar o problema que havia, e é por 

isso que podemos dizer que uma história tem poder curador na vida de uma criança. No entanto, 

o professor contador de histórias, o mediador, deve saber a maneira correta de contá-las, já que 

cada uma tem forma de apresentação adequada, como: a simples narrativa, os fantoches, as 

marionetes, flanelógrafo, com o livro, com desenhos, com gravuras, com objetos, etc. É 

considerável que o mediador saiba selecionar bons livros, de qualidade textual e gráfica, para 

mexer com a imaginação das crianças, bem como perceber que as histórias trazem ideologias, 

estereótipos e saber interpretar e analisar é importante para ensinar os pequenos a ler imagens e 

refletir sempre sobre o que vê e lê em textos impressos. Mesmo não sendo o objetivo principal, a 

literatura impulsiona a leitura de palavras pela criança. Sendo assim, é importante que 

inicialmente o livro, que é um portador de texto, traga informações e divirta as crianças, 

promovendo assim o gosto e hábito pela leitura. Ajudando no estimulo a leitura da palavra, na 

leitura de mundo que antecede a leitura da palavra, como bem nos ensinou Paulo Freire, e 

especialmente alimente a imaginação. Criando imagens mentais diversas, estas que serão 

transpostas na fala, na encenação, nas brincadeiras e no desenho das crianças. Autoras como Ana 

Maria Machado e Ruth Rocha escreveram coleções destinadas à aquisição da leitura e escrita 

pelas crianças. São livros apropriados para cada momento da alfabetização, respeitando o tempo 

e ritmo da criança,bem como sendo divertidos e muito atraentes para os pré-escolares. 

 

O DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM POR MEIO DA LITERATURA 

 

A literatura tem grande influência na aquisição da linguagem pelas crianças, linguagem 

esta que fará mediação das características humanas. Com estímulos que começam com o bebê 

que desde que é concebido já está exposto a influências do meio. Conversando com o bebê desde 

o ventre materno, lendo, contando histórias, cantando, etc. a mãe estabelece uma relação afetiva 

e está estimulando a linguagem. Para Vygotsky (1991), “é a partir da linguagem que o indivíduo 

transforma funções elementares como reflexo, memória, vontade, que são de origem biológica, 

em funções psicológicas superiores – pensamento, memória, atenção – que são de origem 
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sociocultural.” A linguagem então é fundamental para que nos tornemos humanos e passamos a 

fazer uso da nossa inteligência. 

Quando o bebê nasce, é inundado pelo mundo a sua volta e está desejoso de aprender tudo, 

percebe as sensações e sentimentos e é capaz de sentir e reagir de acordo com eles. Quando a mãe 

conversa com seu bebê e explica a ele o que acontece no meio que vive, ele se acalma e 

principalmente aprende o valor da comunicação, da fala, do diálogo, das expressões faciais e 

gestos. Então a criança vai crescendo em um universo de linguagem, de gestos, de fala, de 

explicações, de nomeação de objetos e sentimentos, de canções, leituras, observação e interações. 

Com tudo isto a criança antes mesmo de dizer as primeiras palavras, já ouviu vários conceitos e 

deu significado a sentimentos e sensações. Por meio da linguagem o bebê se expressa também, 

mesmo sem ter adquirido a fala. Quando a criança passa a falar, comunica-se por meio de palavras 

e posteriormente frases, expressando o que sente e deseja. 

 

Portanto, o pensamento e a linguagem são a chave da compreensão da consciência humana. Se a 

linguagem é tão antiga como a própria consciência, se a linguagem é uma consciência que existe 

na prática para os outros e, portanto, também para mim próprio, então não é somente o 

desenvolvimento do pensamento, mas o desenvolvimento da consciência como um todo que está 

ligado ao desenvolvimento da palavra. (VYGOTSKY, 2007, p. 373) 

 

E quando a criança passa a se utilizar das palavras para se expressar, então a consciência 

nasce, desenvolvendo o pensamento. As palavras refletem a consciência que a criança está 

construindo. Mesmo os bebês adquirem muitas conquistas em um espaço curto de tempo e várias 

formas de estímulos enriquecem para a aquisição destas. As histórias contempladas pela literatura 

vêm a ser uma das opções a ser utilizada, pois a conquista do pequeno leitor acontece pela relação 

prazerosa com o livro infantil. Ao escutar histórias o bebê é levado a curiosidade e o interesse 

pelo momento de ouvir, ver os recursos utilizados, interagir e estar em contato com a história, 

sendo que através delas vai aumentando o seu conhecimento de mundo, aprendendo a gostar da 

literatura e ler para além do seu espaço. “Nesse sentido, a Educação Infantil tem o importante 

papel de possibilitar o acesso das crianças à cultura letrada, a partir da vivência de experiências 

com diversos suportes e gêneros textuais [...]” (SALLES; FARIA, 2012, p. 136). Assim é 

importante que o livro e a prática da leitura estejam presentes todos os dias na vida do bebê, sendo 

essencial o contato com diversificadas formas de leitura. 

As histórias têm poder de favorecer ao bebê o acesso às coisas que são incomuns em seu 

dia a dia, bem como ampliar o seu repertório cultural e adquirir aprendizados para sua própria 

história. Por isso os livros e contos devem ser de qualidade literária e ilustrativa, escolhidos 

conforme os critérios para a idade, sendo apresentados durante as leituras o nome dos autores e 

as riquezas culturais inseridas nas histórias, uma vez que favorecem para o desenvolvimento da 

linguagem ampliando o vocabulário e a compreensão. Da mesma forma que o bebê consegue 

fazer leituras visuais, táteis, sonoras, olfativas, verbais, etc., ele consegue a partir disso se 

expressar pelas diferentes linguagens retratando por meio delas o seu entendimento acerca das 

leituras feitas. Portanto cabe aos adultos terem uma escuta atenta para que seja possível 

compreender as expressões e criações, para assim poder fazer mediações que venham corroborar 

cada vez mais para o desenvolvimento do bebê. “Se realizado desde cedo, o estímulo à leitura traz 

resultados, e ler se torna uma parte prazerosa do dia, um momento que o bebê aguarda com 

ansiedade.” (ROSÉN, 2008, p. 113) 

Diante do exposto, a literatura por meio de seus gêneros diversos tem fundamental 

importância na aprendizagem, desenvolvimento e apropriação da cultura e características 

humanas pelas crianças, desde bebês inseridos em espaços escolares, até o final da Educação 

Infantil. 
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A INTEGRAÇÃO DA DIVERSIDADE A PARTIR DA LITERATURA 

 

A partir do ano de 2003 tornou-se obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira 

nos Níveis Fundamental e Médio, sendo a instituição particular ou pública. No ano de 2008 a 

legislação foi alterada, incluindo também a cultura Indígena. Além dessas leis que afirmam em 

caráter obrigatório a discussão das culturas mencionadas, há positivamente hoje uma saudável 

preocupação com e como pode se dar a abordagem da diversidade nas relações de gênero, sexo, 

religião, raça, cor, etnia. O currículo também tem recorrido com frequência a exploração do tema 

devido aos malefícios causados na sociedade pela intolerância e preconceito gerados a partir da 

presença do diverso. Busca-se construir na formação educacional uma base de respeito, de 

convivência onde impere o diálogo apesar das diferenças e que isso resulte em oportunidades 

iguais para sujeitos com características diversas, visto que essa é também uma das feridas 

causadas pela desigualdade derivadas desse panorama da sociedade moderna. 

Pensando na importância e urgência de discussão do tema, o projeto aqui exposto busca 

também apresentar e dialogar com as crianças utilizando a literatura como mediadora da 

perspectiva da diversidade. Apresentando histórias e lendas africanas, indígenas, constituições 

familiares diversas, propõe-se trazer para a vivência das crianças as diferentes possibilidades de 

relações e indivíduos, como afirma Debus “[...] o contato com textos literários que focalizam 

personagens em diferentes contextos, ou a existência de escritores oriundos de diferentes 

contextos permitem uma visão ampliada de mundo” (2013, p. 1.131). A proposta é exatamente 

essa, explorar a dimensão da fantasia e da imaginação propondo assim ao público da pequena 

infância a possibilidade de relação com culturas, grupos diversos que trazem consigo 

características, que por vezes são opostas e causam o estranhamento ou não, encontrando assim 

ambiente fértil para a formação humana. Percebemos a urgência em trazer para a rotina da escola 

as questões referentes a diversidade, apresentando já na primeira infância as dimensões 

multiculturais existentes nas pequenas e grandes comunidades. Venâncio (2009, p. 23) aponta 

com clareza tal realidade e desenvolve o conceito de alteridade como possibilidade de 

enfrentamento das desigualdades e preconceito: 

 

E, numa sociedade onde se faz corriqueiro adotar ações de classificação, rotulação, estereotipia, 

estigmatização, onde historicamente adotam-se “tipos ideais” de ser humano como parâmetros 

físicos, psicológicos e atitudinais a serem seguidos e exercitados para evitar-se a exclusão, o 

reconhecimento da diversidade se configura como um problema, pois se refere à necessidade de 

se exercitar alteridade (capacidade de colocar- se no lugar do Outro e compreender que existem 

representações criadas e significadas socialmente que promovem o repúdio e/ou fortalecimento de 

identidades) e acolher e trabalhar as diferenças. 

 

O desafio é didatizar tais conceitos e hábitos culturais que empreendem no respeito e no 

acesso a qualidade de vida de forma geral. Para tal feito os créditos são colocados na literatura, 

criando planejamentos que oportunizem as crianças pequenas momentos, fatos, brincadeiras que 

contemplem os diversos atores da sociedade, buscando ressignificar formas estereotipadas, 

reconhecendo assim a presença do multiculturalismo no ambiente escolar e almejando uma 

formação mais aberta que se inicia exatamente ali, na primeira infância. 
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CONCLUSÃO 

 

Neste momento apresentamos alguns resultados, com base na problemática que motivou 

este projeto, que nos levou a pensar estratégias na tentativa de responder: Como proporcionar às 

crianças da Educação Infantil o acesso à literatura e seus benefícios para o desenvolvimento e a 

humanização? Constatamos que a literatura é fundamental para a apropriação das qualidades 

humanas em crianças institucionalizadas, pois além de possibilitar a aquisição e compreensão da 

linguagem, oportuniza acesso ao patrimônio historicamente acumulado pela humanidade. Por 

meio da mediação literária na brinquedoteca, com recursos variados, as crianças têm tido acesso 

as histórias e poemas e seus benefícios. Também observamos que a criança enriquece seu 

repertório de histórias e poemas, assim como seu vocabulário, passando a se expressar mais 

facilmente e com uso de termos mais elaborados. Outro aspecto positivo é a maneira como a 

criança passa a procurar espontaneamente pelo livro e manusear com cuidado e fazendo leitura 

de imagens. Também nestes anos que acompanhamos as crianças, constatamos o aumento do 

apreço pela leitura e contação de histórias, bem como reconhecem e nomeiam autores e 

ilustradores das histórias contadas. 

Considerando o contexto das famílias das quais as crianças são oriundas e a negação do 

direito à cultura de que são vitimas no bairro que vivem, a escola tem assumido sozinha esta tarefa 

e conseguido resultados positivos. Portanto, entendemos que o projeto tem respondido ao que se 

propôs inicialmente. Assim declaramos que não temos uma conclusão e sim resultados visíveis 

neste momento. Almejando sempre maiores contribuições para com a infância, pretendemos 

envolver as famílias e educadores da Educação Infantil em futuro projeto literário por meio da 

Brinquedoteca. 
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Márcia Regina Mendes Venâncio (FCT/Unesp) 

marciareginamv@gmail.com 

Kenia Adriana de Aquino Modesto Silva (UFG/Jataí) 

keniaaquino@gmail.com 

Renata Junqueira de Souza(FCT/Unesp) 

recellij@gmail.com 

 

Resumo: O presente texto tem como foco a contação de histórias para crianças na 

primeiríssima e primeira infância. Destaca-se que primeiríssima infância corresponde à 

faixa etária de zero a três anos e primeira infância, de três a quatro anos. O relato é 

vinculado ao Centro de Estudos em Leitura e Literatura Infantil e Juvenil “Maria Betty 

Coelho da Silva” (CELLIJ), da UNESP de Presidente Prudente/SP, coordenado pela Prof.ª 

Dr.ª Renata Junqueira de Souza em parceria com a creche Anita Ferreira Braga de Oliveira, 

tal projeto tem como objetivo o incentivo da leitura desde a mais tenra idade para a formação 

de leitores fluentes e autônomos. Assim, nos primeiros meses de 2016 optou-se em trabalhar 

com o gênero literário poesia, apresentando para as crianças alguns autores, como José 

Paulo Paes, Cecília Meireles, Vinicius de Moraes e Sérgio Capparelli. A escolha por esse 

gênero literário se deu pelo intuito de ampliar o repertório das crianças, visto que a poesia 

é algo que encanta todas as idades. Neste relato, enfatiza-se a poesia “A pulga” de Vinicius 

de Moraes, pois percebeu-se que ao questionar as crianças, muitas fizeram inferências e 

conexões, ou seja, utilizaram das estratégias de leitura apresentadas por Girotto e Souza 

(2010). Observou-se também que as crianças já possuíam um conhecimento prévio sobre a 

temática apresentada e que, desta forma, a mediação ajudou na ampliação do repertório dos 

pequenos. A metodologia utilizada a princípio é a pesquisa bibliográfica, a de campo e o 

estudo de caso, com abordagem qualitativa, sendo os sujeitos da pesquisa, as crianças e as 

professoras da instituição pesquisada. 

Palavras-chave: Estratégias de Leitura. Educação Infantil. Poesia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O contar histórias é uma arte que encanta todas as idades. As histórias encantam tanto quem 

ouve, quanto quem as transmite, pois sua essência é a magia de fazer-nos sonhar e fantasiar. Nesse 

encanto entre a ficção e a realidade, ou seja, entre o real e o imaginário, os principais 

telespectadores são as crianças e por que não falarmos das crianças da primeiríssima e primeira 

infância. 

Deste modo, destacamos que primeiríssima infância corresponde à faixa etária de 0 a 3 

anos e primeira infância, de 3 a 4 anos. Ressaltamos também que o trabalho desenvolvido na 

instituição pesquisada foi realizado com a faixa etária de 4 meses a 4 anos, por se tratar de uma 

instituição de educação infantil que atende crianças do berçário ao maternal. 

Para esse trabalho, enfatizamos a poesia “A Pulga” de Vinicius de Moraes, pois diante dos 

acontecimentos ocorridos durante o momento de contação percebemos que as crianças utilizaram 

de duas estratégias de leitura apresentadas por Girotto e Souza (2010), sendo a de conexão e 

inferência. 

mailto:marciareginamv@gmail.com
mailto:keniaaquino@gmail.com
mailto:recellij@gmail.com
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Neste texto, temos como objetivo relatar a mediação literária com a poesia “A Pulga”, pois 

acreditamos que o hábito de leitura desde cedo, pode influenciar de forma significativa na 

formação de leitores fluentes, críticos e autônomos. 

A metodologia utilizada a princípio foi a pesquisa bibliográfica, a de campo e o estudo de 

caso, com abordagem qualitativa, sendo os sujeitos da pesquisa, as crianças e as professoras da 

instituição pesquisada. 

Para tanto, apresentamos estudo bibliográfico acerca da leitura na educação infantil, sobre 

as estratégias de leitura e o gênero poesia, bem como relatamos a mediação e a analisamos. 

 

HISTÓRIAS, LEITURA E BEBETECA 

 

Pensando em momentos de leitura para a primeiríssima e primeira infância, o Centro de 

Estudos em Leitura e Literatura Infantil e Juvenil “Maria Betty Coelho Silva” (CELLIJ) da 

UNESP de Presidente Prudente, coordenado pela Prof.ª Dr.ª Renata Junqueira de Souza, em 

parceria com a creche Anita Ferreira Braga de Oliveira do mesmo município, inauguraram em 

2015, a primeira bebeteca, intitulada “Colunas do Saber”. Mas o que vem a ser uma bebeteca? 

Como funciona? Qual é a diferença entre a bebeteca e as bibliotecas comuns? 

Para Senhorini e Bortolin (2008, p. 129): 

 

[...] a Bebeteca é uma biblioteca especialmente destinada para os bebês, seus pais ou responsáveis 

em trabalhar todas as possibilidades de leitura e envolvendo a criança no mundo lúdico, 

despertando primeiramente, o prazer e a paixão pela leitura. A Bebeteca também procura estimular 

nas crianças o gosto de estar no ambiente da biblioteca, contribuindo para que quando forem 

adultos modifiquem os conceitos existentes. 

 

Desta forma, entendemos que a bebeteca deve promover nas crianças hábitos precoces de 

leitura, mas ela não deve ser vista como única parte propulsora desse processo para o incentivo à 

leitura, mas como uma ferramenta que pode auxiliar pais, educadores, professores e cuidadores 

para a promoção da leitura na primeiríssima e primeira infância. 

Ressaltamos também que o espaço de uma bebeteca é bem diferenciado de uma biblioteca 

comum, pois acreditamos que o espaço influencia de forma significativa no desenvolvimento e 

no incentivo à leitura. Assim, a bebeteca “Colunas do Saber”, possui um ambiente aconchegante 

e acolhedor, além de materiais e livros específicos para atender seu público alvo, que no caso, são 

as crianças da própria instituição. Seu acervo é composto por livros de papel, de banho, livros de 

pano, livros de espuma, livros de papel cartonado, brinquedos, fantoches, periódicos 

diversificados, materiais de apoio como palco, cenário e as estantes são apropriadas para a faixa 

etária atendida. 
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POESIA E ESTRATÉGIAS DE LEITURA NA CRECHE 

 

Para o primeiro semestre de 2016, optamos em trabalhar o gênero literário poesia e 

juntamente a ela, as estratégias metacognitivas de leitura apresentadas por Girotto e Souza (2010). 

Dentre os vários autores que escrevem poesia, quatro foram escolhidos para fazerem parte dos 

momentos de contação na bebeteca, sendo: José Paulo Paes, Cecília Meireles, Vinicius de Moraes 

e Sérgio Capparelli. 

Para esse trabalho, escolhemos a poesia “A pulga” de Vinicius de Moraes, pois percebemos 

que as crianças foram bem participativas durante todo o ato de leitura, levantando várias hipóteses 

enriquecendo a contação. A seguir apresentamos a poesia para uma melhor compreensão. 

 

A pulga (Vinicius de Moraes) 

 
Um, dois, três Quatro, cinco, seis, Com mais um pulinho 

Estou na perna do freguês Um, dois, três 

Quatro, cinco, seis Com mais uma mordidinha 

Coitadinho do freguês Um, dois, três 

Quatro, cinco, seis Tô de barriguinha cheia 

Tchau Good bye 

Auf Wiedersehen 

 

Além de ser uma poesia de fácil compreensão, as crianças puderam cantá- la, deixando o 

momento de contação bem mais lúdico, tornando a leitura significativa e de fácil compreensão. 

Fizeram bastante inferência sobre que inseto seria aquele que pulava na perna do freguês e poderia 

até mordê-lo. Disseram que poderia ser carrapato e algumas crianças foram até mais ousadas, 

dizendo que poderia ser um escorpião. 

Deste modo, acreditamos que o trabalho com as estratégias de leitura consiste em tornar a 

leitura um momento significativo, possibilitando, desta forma, uma melhor interpretação do texto 

lido, fazendo com que as crianças consigam atribuir sentido e compreender o que se está lendo, 

ativando e ampliando o conhecimento prévio. 

As autoras Girotto e Souza (2010, p. 108) argumentam que: 

 

[...] trabalhar com as estratégias de leitura permite ao leitor ampliar e modificar os processos 

mentais de conhecimento, bem como compreender um texto. Compreender é a base para que todas 

as crianças se engajem completamente na leitura de livros de literatura e se tornem leitoras 

autônomas. Para tanto, o ensino das estratégias é fundamental. 

 

Assim, compreendemos também que o conhecimento prévio que as crianças trazem 

consigo deve ser trabalhado para que possa ser ampliado, possibilitando um leitor cada vez mais 

ativo, capaz de compreender o que está nas estrelinhas do texto lido. 

Com relação ao conhecimento prévio, ressaltamos que “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.” (SOUZA, 2012, p. 124). 

Assim, destacamos como o conhecimento prévio que as crianças já possuem auxilia muito 

nos momentos de contação, pois, em um momento de leitura de uma poesia do autor Vinicius de 

Moraes, percebemos que devido ao fato de as crianças já possuírem conhecimento sobre a 

temática apresentada, o momento de contação foi de total significância para as crianças e as 

mediadoras, pois as estratégias de leitura apresentadas por Girotto e Souza (2010), em especial as 
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de conexão e inferência, apareceram de forma a ampliar o repertório das crianças e também 

colaborar com sua compreensão do texto poético. 

Segundo as autoras Tamura e Girotto (2015, p. 29): “Compreender o que se lê é 

fundamental, pois nem sempre que um texto é lido, é compreendido. É através das estratégias de 

leitura que essa compreensão ocorrerá”. Girotto e Souza (2010) apresentam as seguintes 

estratégias de leitura, todas ligadas ao conhecimento prévio que os alunos possuem, todas 

auxiliam na compreensão leitora. 

Estratégia de Conexão: ocorre quando o leitor ao ler um texto estabelece conexão com suas 

próprias vivências, possibilitando assim um maior entendimento com o que se está lendo. São três 

tipos de conexão, sendo: 

a) Conexão texto-texto: ao ler um texto o leitor se lembra de outro texto, podemos citar 

um exemplo sobre esse tipo de conexão quando ao lermos a poesia “Seu Lobo” do 

autor Sérgio Capparelli, as crianças fizeram conexão com o texto da Chapeuzinho 

Vermelho; 

b) Conexão texto-leitor: o leitor ao ler um texto faz conexão com sua própria vida; 

c) Conexão texto-mundo: ao lermos um texto, estabelecemos com fatos ocorridos 

mundialmente. 

Estratégia de Inferência: ocorre quando estamos lendo um texto ou assistindo a um filme e 

começamos a levantar possíveis hipóteses sobre o que pode estar acontecendo. 

Estratégia de visualização: ao lermos um texto criamos mentalmente as imagens. A 

estratégia de visualização é algo pessoal, pois enquanto mais conhecimento prévio a criança 

possui, mais ela visualiza. 

Estratégia de perguntas ao texto: ocorre quando o leitor começa a questionar o que está 

lendo. As perguntas podem ser gordas (estão nas entrelinhas do texto, ou seja, implícitas) e 

perguntas magras (fáceis de serem achadas, pois estão no texto). 

Estratégia de sumarização: ocorre quando o leitor começa a separar as partes principais do 

texto, buscando o que lhe é mais importante. 

Estratégia de Síntese: o leitor lê e elabora um todo significativo, ou seja, escreve ou fala 

com suas próprias palavras. 

Deste modo, entendemos que: 

 

As estratégias de leitura, ao contrário, motivam os alunos a raciocinar com o texto, e fazer 

indagações à medida que a narrativa ocorre. Ensinar estratégias de compreensão leitora pressupõe 

permitir aos alunos construir significados baseados em suas vivências e pensamentos, dando a eles 

capacidade de construir novos saberes que não serão momentâneos. (RIBEIRO; SOUZA, 2015, p. 

41) 

 

Sendo assim, ressaltamos que o trabalho realizado com as estratégias de leitura no espaço 

pesquisado, muito tem contribuído para a promoção da leitura na mais tenra idade, além de torná-

la um ato social, cultural e prazeroso nas vidas das crianças. 

 

CONCLUSÃO 

 

Este trabalho pretendeu apontar a necessidade de uma proposta de ensino da leitura, sendo 

um objeto intencional e significativo, promovendo, desta forma, uma leitura de fácil compreensão 

durante os momentos de contação na bebeteca, lócus da presente pesquisa. 
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Assim, trouxemos as contribuições apontadas por Girotto e Souza (2010) com as estratégias 

metacognitivas de leitura, sendo: conexão, inferência, visualização, perguntas ao texto, 

sumarização e síntese, todas apoiadas no conhecimento prévio das crianças. Conhecimento este 

que não pode ser deixado de lado por parte do professor, pois quanto maior o conhecimento que 

as crianças trazem durante os momentos de contação de histórias na bebeteca, maior será o 

envolvimento que elas terão durante a leitura. 

Destacamos também o momento de contação da poesia “A pulga” de suma importância, 

pois como já apontado as crianças utilizaram de duas estratégias apresentadas, sendo a de conexão 

e inferência, que a nosso ver foi um momento de grande significância para as crianças e 

principalmente para as mediadoras no momento de contação. 

Assim, enfatizamos o trabalho realizado durante o primeiro semestre de 2016 com as 

poesias escolhidas para os momentos de contações e também a necessidade de um planejamento 

por parte dos mediadores de leitura, pois só assim a leitura terá um significado para as crianças. 

Apontamos do mesmo modo, que o espaço muito contribuiu de forma significativa para a 

promoção da leitura, além das diversas materialidades de livros que devem compor o acervo de 

uma biblioteca para crianças pequenas. 

E, por fim, trouxemos a Bebeteca como ponto de partida para a promoção da leitura no 

cotidiano das crianças, enfatizando que a mediação da leitura durante a primeiríssima e primeira 

infância deve ocorrer de forma intencional e significativa, pois esperamos que essas crianças se 

tornem leitores fluentes, críticos e autônomos, por isso a necessidade de um planejamento e 

comprometimento por parte dos mediadores de leitura, pois só assim a criança passará a enxergar 

a leitura como uma prática cotidiana em seu espaço de aprendizagem. 
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Resumo: Este trabalho é uma reflexão teórica acerca do projeto Pontes de Papel - Formação 

de Pequenos Leitores, desenvolvido por CRIA - Coletivo de Arte, Educação e Gênero. O 

projeto tem como enfoque desenvolver o hábito da leitura em crianças da Educação Infantil 

a partir de uma abordagem lúdica, propondo a vivência de histórias, situações e contextos 

abordados em livros infantis através de elementos teatrais. Pontes de Papel desenvolveu-se 

em Unidades de Educação Infantil de Florianópolis e os livros escolhidos para serem 

vivenciados no processo apresentam uma temática transversal: livros infantis que 

questionam determinadas representações de gênero. A reflexão proposta neste texto, além 

de apresentar um panorama geral do projeto, consiste nas decorrências práticas de nossos 

encontros com as crianças e em questionamentos acerca de desdobramentos que se podem 

levantar acerca da categoria Gênero. 

Palavras-Chave: Teatro. Literatura. Gênero. Educação Infantil. 

 

Ao nascerem, meninas e meninos são diferenciados entre si para, entre numerosos e 

complexos motivos, viverem em sociedade22. Para meninos, uma série de vivências relacionadas 

à força e coragem virão pela frente e para meninas, serão reservadas vivências que envolvem 

vaidade, delicadeza e fragilidade23. 

Estas representações de gênero designadas a crianças e adultos fazem parte da construção 

de nossos papéis sociais, e consequentemente, de nossos modos de ser e estar no mundo. Será que 

todo menino gosta, de fato, de carrinho e futebol? E se, de repente, a menina não tiver interesse 

pelo balé, mas sim por alguma arte marcial? O que aconteceria se meninas e meninos brincassem 

com coisas originalmente destinadas ao gênero oposto? 

Nós, integrantes do CRIA - Coletivo de Arte, Educação e Gênero24, fizemo- nos essas 

perguntas não somente enquanto arte-educadores, mas enquanto pessoas que passaram, e passam, 

por processos construtivos. Como seria questionar pontos como estes em nosso fazer teatral? 

                                                 
22 A sociedade aqui citada é a que vivemos hoje no Brasil – ocidental, capitalista e patriarcal. Isso abrange 

relações de sexo, gênero, classe, étnico-raciais. Neste artigo recorta-se e coloca-se como principal 

problematização a questão das representações de gênero, intrinsecamente ligadas às relações de gênero. 

Aqui, fala-se de Gênero como o que “diz respeito às representações do masculino e do feminino, a imagens 

construídas pela sociedade a propósito do masculino e do feminino, estando estas inter-relacionadas”. 

(SAFFIOTI, 2015, p.124). 
23 Sobre um dos porquês deste tipo de construção, debater-se-á mais a frente, neste mesmo texto. 
24 Coletivo CRIA – Arte Educação e Gênero, formado por Melissa Ferreira (Doutora em Teatro pela 

Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC e professora da mesma instituição), Luana Leite (Atriz, 

dançarina e diretora, mestranda em Teatro pela UDESC), Marco Antonio de Oliveira (Professor e ator 

graduado em Teatro pela UDESC) e Tuany Fagundes (Atriz e sombrista, licenciada e bacharela em Teatro 

pela UDESC). 
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A partir disso, resolvemos criar uma vivência teatral para crianças de cinco e seis anos da 

Educação Infantil25 
- período em que a criança está bastante disponível e aberta a novas 

experimentações - que funcionasse enquanto uma provocação, um convite aos envolvidos - as 

crianças e seus familiares, às professoras, professores e auxiliares das Creches e finalmente, a nós 

mesmos. 

Para isso, idealizamos o projeto Pontes de Papel: Formação de Pequenos Leitores26, 

dialogando literatura infantil, representações de gênero e o teatro. Mas como articular estas áreas? 

Utilizamos uma proposição teatral chamada Processo de Drama27. De acordo com a intelectual 

Beatriz Ângela Cabral28, o processo de drama é “[...] uma atividade criativa em grupo, na qual os 

participantes se comportam como se estivessem em outra situação ou lugar, sendo eles próprios 

ou outras pessoas” (CABRAL, 2006, p.11). 

Nota-se, a partir dessa breve colocação, que o fazer teatral contido no Processo de Drama 

não tem sua base em uma apresentação contemplativa, e sim em uma atividade vivenciada por 

um grupo de pessoas, instaurado em uma relação mais horizontalizada, em que há vez e voz na 

construção teatral. 

Além disso, é comum para o desenvolvimento do Processo de Drama a criação de um pré-

texto, compreendido como uma história prévia compartilhada com todos os participantes. A partir 

dessa história, da contextualização do âmbito ficcional, os participantes agem coletivamente, 

dando prosseguimento à história apresentada no pré-texto. 

O Processo de Drama é dividido em episódios (encontros), e dentro desses, conseguimos 

articular problemáticas de representações de gênero a partir de livros que trabalham de alguma 

forma essa temática para, a partir daí, criarmos nosso contexto ficcional relacionando os 

personagens e ações dos livros. Iniciamos, então, a procura por livros que abordassem formas de 

comportamentos “femininos” e “masculinos” diversos das formas que comumente encontramos 

no dia-a-dia. 

A busca por livros que apresentassem outras representações de gênero além daquelas que 

já são normatizadas socialmente – como por exemplo, famílias apenas em configuração 

heteronormativa, onde a figura do homem/pai é tida como chefe e a mulher/mãe como provedora 

do cuidado da prole; onde a figura do homem é construída de forma estereotipada como um super 

herói, com atitude, proteção e força e a da mulher como de uma princesa, passiva, vulnerável e 

frágil - foi intensa e revelou-nos mais problemáticas do que imaginávamos29. 

                                                 
25 As Unidades trabalhadas foram as creches municipais Waldemar da Silva Filho, situada no bairro 

Trindade, e Joaquina Maria Peres, localizada no bairro Itacorubi; também realizamos o projeto no Núcleo 

de Desenvolvimento Infantil - NDI - UFSC, localizado no bairro Trindade, todas localizadas no município 

de Florianópolis (SC). 
26 O projeto Pontes de Papel foi contemplado pelo Prêmio Elisabete Anderle 2014 na área de Literatura . 
27 O Processo de Drama é muito mais detalhado e abrangente. As descrições aqui postas são resumidíssimas 

para que haja uma breve compreensão do que aventamos em nosso processo, visto o conteúdo que propomos 

compartilhar neste texto e os limites que este contém. 
28 Beatriz Ângela Cabral foi precursora na tradução das teorias do Processo de Drama para o Brasil,bem 

como da introdução de suas práticas em nosso país. Foi professora efetiva da Universidade do Estado de 

Santa Catarina – UDESC. 
29 Importante salientar que as devidas discussões acerca do sistema patriarcal/capitalista que definem as 

relações de gênero e que dominam nossa estrutura social em todas as esferas de convivência não cabem 

materialmente no presente texto. Uma vez que a tentativa de qualquer aprofundamento teórico acerca do 

tema neste artigo seria falha, o que nos propomos aqui é apontar conceitos que buscamos discutir através 

de nossa prática artística, apontando também possíveis lacunas que deixamos e problematizações - neste ou 

em próximos trabalhos, de perspectivas práticas e conceituais. 
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Constatamos a limitação no alcance a livros devido à dificuldade em encontrá-los ou 

mesmo em adquiri-los (por vias virtuais ou físicas). Além disso, apesar de encontrarmos histórias 

muito interessantes para trabalharmos, tínhamos o recorte etário, afinal nosso público-alvo era de 

crianças de cinco e seis anos, ainda em fase de alfabetização. Sem falar nos livros em que certas 

representações eram questionadas, mas outras reiteradas, além da falta de outras referências 

étnico-raciais, sendo essas encontradas como exceções. 

A questão não foi/ é dicotomizar determinadas referências que temos, colocando algumas 

como “certas” e outras “erradas”, mas sim perceber o fato de algumas delas serem tomadas como 

absolutas, tornando outras formas de existir como errôneas e, consequentemente, passíveis de 

punições e exclusão. 

Diante disso, decidimos montar o pré-texto e os episódios de nosso processo, a partir de 

alguns livros, utilizando elementos pontuais de cada livro/história. Desse modo, o pré-texto de 

nosso processo de drama procurou criar um ambiente lúdico, mágico e em busca de outras 

possibilidades das supostamente já conhecidas. Abaixo, nosso pré-texto resumido: 

 

Era uma vez um reino distante chamado Normatívia. O velho rei de Normatívia morreu e deixou 

órfãos seus três filhos: Valentina, Augustus e Esperança. Valentina tinha doze anos, Augustus dez 

e Esperança tinha apenas quatro meses de idade. Quando o rei morreu, Augustus foi obrigado a 

assumir o reino, pois, apesar de mais velha, Valentina não poderia ser a rainha porque as leis do 

reino não permitiam meninas no comando. A mãe de Valentina e Augustus morreu logo após o 

parto de Esperança. Os irmãos eram inseparáveis e sentiam muita falta da mãe. O pai deles era um 

homem muito severo que seguia as leis que estavam no Livro das Regras. Neste livro, que existia 

há milênios e passava de geração em geração, estavam escritas todas as regras de conduta para os 

habitantes do reino. O Livro das Regras era o único livro permitido em Normatívia e só era 

permitido aprender por meio dele. Em Normatívia pessoas tinham que se vestir da forma que o 

livro mandava, tinham que brincar somente com as coisas e com as brincadeiras que as regras 

permitiam. As regras diziam, por exemplo, que as meninas só podiam se vestir  de amarelo e os 

meninos apenas de roxo e que meninas deveriam brincar apenas de pega-pega e os meninos apenas 

de pular corda. Se alguma criança ou adulto quisesse fazer diferente, era severamente punido. 

Valentina e Augustus não concordavam com as regras que eram impostas pelo livro. Valentina era 

uma menina forte e criativa. Adorava andar a cavalo, mas esta era uma atividade permitida somente 

para os homens em Normatívia. Augustus era um menino adorável. Porém, ele tinha perda de 

memória recente e por isso vivia esquecendo as regras e era constantemente punido por isso. 

Augustus adorava andar de chapéu pelos corredores do castelo, mas isso era proibido. Só as 

mulheres podiam andar de chapéu em público. Ele também gostava de plantar flores no jardim, 

principalmente as amarelas. Uma pena, pois amarelo, no reino da Normatívia era uma cor que 

apenas as meninas podiam gostar. E as flores, coitado, Augustus não podia nem encostar nelas, 

pois as mulheres eram as únicas que podiam tocá-las. Ele não achava isso justo, que mal ele estaria 

fazendo se as tocasse? Por que sua irmã mais velha não poderia assumir o trono? Eram tantas as 

perguntas de Augustus e Valentina. Augustus e Valentina, que adoravam todas as cores e queriam 

experimentar novas brincadeiras e ler outros livros, pensaram que teriam a chance de mudar as 

regras. Porém, seu tio Normando havia ficado com a missão de manter tudo como estava, ou seja, 

garantir que as regras do Livro fossem cumpridas. Um dia eles ouviram falar que havia chegado 

na cidade uma pessoa muito diferente. Ela vestia roupas coloridas e dentro da sua mochila 

carregava muitos livros sobre os lugares e as coisas que havia conhecido pelo mundo afora. Seu 

nome era Roma Manuche. Valentina e Augustus decidiram ir atrás dela para saber de que reino 

ela vinha e descobriram que ela não pertencia a reino nenhum. Eles então pediram que ela os 

ajudasse a encontrar outras pessoas que vivem de maneiras diferentes daquelas do reino de 

Normatívia, para que pudessem convencer o seu tio de que era possível viver de outras 

formas. Roma Manuche30, que adora conhecer lugares novos e fazer amigos, aceitou o 

desafio. 

 

                                                 
30 Personagem inspirada numa das personagens do livro: DAUTREM, Rébecca e LECHERMEIER, 

Phillipe. Princesas esquecidas ou desconhecidas. Vila Nova de Gaia: Editora Educação Nacional, 2007. 
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A concepção dos episódios e do processo como um todo priorizou o envolvimento das 

crianças em atividades que lhes proporcionassem experienciar algumas situações diferentes das 

que o contexto social já oferece. Além disso, cada episódio conteve um momento em que as 

crianças tiveram voz ativa e poder de decisão no direcionamento do processo de drama. Como 

forma de elucidar as vivências, exemplificaremos algumas das propostas trabalhadas. 

No primeiro episódio, a personagem Roma Manuche mostrou vários objetos e as crianças 

tiveram que dizer se aqueles objetos eram “de menino”, “de menina” ou “dos dois”. A cada 

objeto, nós, os propositores do processo, buscamos não julgar as respostas dadas pelas crianças, 

mas sim questionar o porquê de cada resposta. 

No segundo episódio, as crianças conheceram a história de Olívia através de Roma 

Manuche. Ela é uma porquinha que não quer ser princesa, ao contrário de todas as pessoas que 

vivem ao seu redor31. A partir dela, propusemos que as crianças brincassem com as fantasias que 

Olívia tinha quando era criança. Depois, que elas escolhessem uma fantasia para vestirem e 

tirassem uma foto para mandar para Olívia, Valentina e Augustus32. Esse é o episódio em que as 

crianças têm espaço de experimentação livre, com pouca intervenção de adultos. Na 

experimentação das fantasias, as crianças identificaram elementos ditos masculinos e ditos 

femininos, havendo possibilidade de usá-los como quisessem, inclusive misturando-os. 

No terceiro episódio, a proposta foi que cada criança levasse um bebê do reino de 

Normatívia33 
para casa, buscando trabalhar em todas elas a questão do cuidado com o bebê - 

atividade associada à maternidade e consequentemente à figura da mulher. Além disso, a atividade 

envolvia a família da criança, visto que ela deveria levar o bebê pra casa e trazer no próximo 

episódio. Dessa forma, buscamos também um possível diálogo - ainda que indireto - das famílias 

com a vivência teatral que os pequenos com quem vivem estavam participando. 

No quarto e último episódio, as crianças deviam proteger Valentina do tio Normando, que 

vai procurá-la na creche. Esse episódio esboça um pouco a questão da proteção e da coragem, 

elementos  

No decorrer do processo, percebeu-se que uma construção dos papéis sociais em relação 

aos gêneros feminino e masculino já estava arraigada tanto nas falas quanto nas demais ações das 

crianças. Apesar do aparente espaço de experimentação proporcionado pelo contexto ficcional, 

as crianças mostravam-se abertas até certo ponto. Em diversas vezes, elas reiteraram o que já está 

estabelecido socioculturalmente como naturalizado, como por exemplo, cor-de- rosa considerada 

essencialmente como “cor de menina” e bravura e força como características inerentes ao 

masculino. 

Dentre as nossas premissas de trabalho, combinamos nunca forçar as crianças a fazer algo 

que elas se mostrassem relutantes, respeitando cada uma e suas escolhas. Foram poucas as 

situações em que crianças não quiseram fazer algo, já que presenciavam seus colegas participando 

e se divertindo. 

De forma geral, as crianças estavam abertas às propostas. Havia estranhamentos quanto à 

realização de tarefas ou atividades que não seriam destinadas ao seu respectivo gênero, como 

                                                 
31 Episódio inspirado no livro Olívia não quer ser princesa, de Ian Falconer. Ver: FALCONER, Ian. Olívia 

não quer ser princesa. São Paulo: Editora Globinho, 2014 
32 Essa foto será enviada a Valentina e Augustus como “prova” de outros modos de se vestir e de brincar, 

ajudando na tentativa de diálogo com o tio Normando, hermético no que tange a demais opções além das 

do Livro das Regras. Nesse mesmo episódio, as crianças ouviram um áudio enviado por Olívia, que enviou 

pelo Whatsapp de Roma. Nele, ela diz que já cresceu e conta as outras coisas que quer experimentar como 

ser cuidadora de idosos, cuidadora de pandas, astronauta, puladora de paraquedas, entre outros. 
33 Os materializamos em bonecas de pano. 
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meninos usarem rosa, por exemplo. Ainda assim as crianças permitiam-se participar, pois havia 

um interesse geral muito grande pelo que iria acontecer na história. 

Cientes da limitação de tempo e espaços que utilizamos em nosso projeto, notamos que 

nossas proposições teatrais possibilitaram espaços de vivências em que meninas e meninos 

tiveram contato com algumas referências de outras formas de comportamentos ligadas às 

mulheres e aos homens. 

 

DE QUESTIONAMENTOS À PRÁTICA E... A MAIS QUESTIONAMENTOS. 

 

Muitos questionamentos levaram-nos à criação de uma obra artística e depois dela, 

constatações e problematizações continuam a surgir. Ainda mais sobre a categoria Gênero, que 

abarca muitas complexidades além das que 

comumente ouvimos falar34. Muitos conceitos dialogam com ela e para estabelecer um 

breve diálogo sobre, chama-se a socióloga brasileira Heleieth Saffioti (2015). 

No Brasil, o conceito disseminou-se aceleradamente no final da década de 1970, com o 

artigo da historiadora Joan Scott, Gênero: uma categoria útil de análise histórica35. Esta, para 

Saffioti: 

 

Acusa, também, um caráter descritivo no conceito de gênero, usado como substituto de mulheres: 

gênero não implica, necessariamente, desigualdade36 ou poder nem aponta a parte oprimida. Não 

seria esta, justamente, a maior vantagem do uso do conceito de 

gênero? Ou seja, deixar aberta a direção do vetor da dominação-exploração não tornaria, como 

parece tornar, o conceito de gênero mais abrangente e capacitado a explicar eventuais 

transformações, seja no sentido do vetor, seja na abolição da exploração- dominação? (SAFFIOTI, 

2015, p. 119) 

 

Eis um ponto em que se percebe uma problemática no uso estrito da categoria Gênero. Ela 

pode - e muitas vezes é - ser utilizada de maneira a não problematizar as relações desiguais entre 

mulheres e homens, podendo até reiterá-las. Sobre isso, faz-se necessário falar sobre Patriarcado37 

- sistema 

                                                 
34 Este questionamento teórico pontual, acerca do conceito de Gênero e os conceitos que dialogam com ele, 

está sendo feito posteriormente à nossa prática teatral nas creches. Efetuamos leituras e discussões 

anteriormente, mas há necessidade de maior aprofundamento no estudo de determinadas categorias (como 

por exemplo, gênero, patriarcado, sexismo, masculinidade) e busca de mais referenciais teóricos-

metodológicos, devido à complexidade que envolve seu uso em teorias e práticas sociais - artísticas ou não. 
35 Em seu livro GÊNERO PATRIARCADO VIOLÊNCIA (2015), Saffioti conta que Robert Stoller (1968) 

foi o primeiro a conceituar e mencionar o conceito de Gênero. Todavia, foi a partir do artigo de Gayle 

Rubin, em 1975, que frutificaram os estudos de gênero. Saffioti ressalva em nota de rodapé (p. 114): “A 

rigor, embora não haja formulado o conceito de gênero, Simone de Beauvoir mostra que só lhe faltava a 

palavra, pois, em sua famosa frase - ‘Ninguém nasce mulher, mas se torna mulher’- estão os fundamentos 

do conceito de gênero. Lutando contra o essencialismo biológico - “A anatomia é o destino” - enveredou 

pela ação da sociedade na transformação do bebê em mulher ou homem. Foi, por conseguinte, a precursora 

do conceito de gênero (Saffioti, 1996b).” 
36 “Cabe lembrar, aqui, que diferente faz par com idêntico. Já igualdade faz par com desigualdade e são 

conceitos políticos.” (SAFFIOTI, 2015). 
37 [é] um pacto masculino para garantir a opressão de mulheres. As relações hierárquicas entre os homens, 

assim como a solidariedade entre eles existente, capacitam a categoria constituída por homens a estabelecer 

e a manter o controle sobre as mulheres. (HARTMANN apud SAFIOTTI, 2015, p. 111). 
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ideológico e estrutura de poder em que vivemos. Sobre a dominação que mantém, a 

socióloga aponta que: 

 

Se o esquema de dominação patriarcal põe o domínio, a capacidade legitimada de comandar, nas 

mãos do patriarca, deixa livre aos seus subordinados, homens e mulheres, especialmente estas 

últimas, a iniciativa de agir, cooperando neste processo, mas também solapando suas bases. [...] 

permite verificar que o gênero é aqui entendido como muito mais vasto que o patriarcado, na 

medida em que neste as relações são hierarquizadas entre seres socialmente desiguais, enquanto o 

gênero compreende também relações igualitárias. Desta forma, o patriarcado é um caso específico 

das relações de gênero. (SAFFIOTI, 2015, p.125 e126) 

 

Através dessa brevíssima e resumida exposição de fragmentos do livro de Saffioti, percebe-

se que existem conceitos e categorias que perpassam nossos modos de ser e estar no mundo. 

Assim, para questionar representações de gênero e as consequentes relações que as transcorrem 

precisa-se, inevitavelmente, também levar em conta o sistema patriarcal em que vivemos. 

 

Ninguém, nem mesmo homossexuais masculinos e femininos, travestis e transgêneros, fica fora 

do esquema de gênero patriarcal. Do ângulo quantitativo, portanto, que é o indicado pela palavra 

usada por Johnson (larger), o patriarcado é, nas sociedades ocidentais urbano-industriais 

informacionais, o mais abrangente. Da perspectiva qualitativa, a invasão por parte desta 

organização social de gênero é total. Tomem-se, por exemplo, as religiões. Estão inteiramente 

perpassadas pela estrutura de poder patriarcal. A recusa da utilização do conceito de patriarcado 

permite que este esquema de exploração-dominação grasse e encontre formas e meios mais 

insidiosos de se expressar. Enfim, ganha terreno e se torna invisível. Mais do que isto: é veemente 

negado, levando a atenção de seus participantes para outras direções. Cumpre, pois, um desserviço 

a ambas as categorias de sexo, mas, seguramente, mais ainda à das mulheres. (SAFFIOTI, 2015, 

p. 130 e 131) 

 

Nota-se então a necessidade de, além de questionar representações e relações, saber nomear 

e apontar as bases estruturais da sociedade em que vivemos. Isso nos dá embasamento teórico 

para que possamos criar, de maneira artística ou mesmo científica, possibilidades de mudanças e 

proposições para colocar no lugar daquilo que se combate. Isso tem uma abrangência muito 

complexa, atingindo âmbitos sociais e econômicos, de ordem histórica, social e cultural. 

Enquanto artistas, como podemos criar meios que discutam questões práticas e de tamanhos 

aprofundamentos, sem deixar subjetividades – inerentes às criações - relativizarem, suavizarem 

ou mesmo negligenciarem questões como estas38? 

Pretendeu-se, em nosso coletivo, com o projeto Pontes de Papel, criar um trabalho 

questionador para crianças acerca de representações de Gênero na literatura destinada a elas. 

Algumas constatações foram confirmadas, as surpresas foram muitas e o estudo sobre o tema faz-

se cada vez mais necessário. O carinho e o amor que se presenciou e sentiu-se é inenarrável, o 

que convida- nos, ou ainda, intima-nos como pessoas e artistas, a um constante questionamento 

acerca de nossas práticas na construção de uma sociedade outra, em que as relações sejam mais 

igualitárias e as diferenças sejam respeitadas. 

 

                                                 
38 Não se pretende julgar, por este questionamento, os trabalhos já existentes que se propõem a explorar 

esses temas como “suavizantes” ou “relativistas”. O questionamento colocado aqui é de maneira geral, para 

todas as pessoas que se propõem a debater o tema de maneira artística - seja através do teatro, da literatura, 

de ilustrações ou da música, por exemplo - e também como parte de nosso exercício autocrítico, necessário 

a qualquer processo. Existem outras questões e responsabilidades que devem ser (e são) consideradas no 

fazer artístico, ainda mais no que tange a instituições, como as de ensino. Sobre estas, de significante 

relevância, fica o convite para discussão em outro artigo. 
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Resumo: Este estudo aborda uma das atividades desenvolvidas por um grupo de estudos 

formado por professores(as) e alunos(as) de uma escola pública do estado de Santa 

Catarina. O grupo, intitulado “Toque de Melanina”, encontra-se semanalmente no intuito 

de dar visibilidade à Lei nº 10.639 e às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana. Para dar conta de combater o racismo dentro e fora do espaço escolar, o grupo 

estabeleceu alguns objetivos, dentre os quais podemos, sintetizar como estudar e socializar 

a cultura afro- brasileira e africana, desmistificando estereótipos e buscando desconstruir a 

visão única (etnocêntrica) da história. As reuniões do primeiro semestre de 2016 tiveram 

como temas principais as personalidades negras e o racismo velado que impedem (e 

impediram) o (re)conhecimento desses homens e mulheres na história e cultura brasileira. 

Este pôster apresenta uma atividade envolvendo os poemas de Solano Trindade, em que 

o(a)s participantes do grupo leram os poemas: “Olorum Ekê”, “Civilização Branca”, 

“Navio Negreiro” e “Sou Negro”, analisando de que forma eles dialogam com a construção 

do racismo no Brasil. O resultado foi bastante positivo, pois o grupo conseguiu identificar 

versos dos poemas que revelavam o racismo velado, a participação dos negros na história e 

na cultura brasileira e a importância da ancestralidade nos poemas estudados. 

Palavras-chave: Educação. Racismo. Poesia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Lei nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003, dispõe sobre as questões étnico- raciais no 

espaço educacional brasileiro. A referida Lei é uma conquista, visando resgatar uma dívida 

sociocultural e histórica, e representa a possibilidade de desenvolver a autoestima das crianças e 

dos jovens afrodescendentes, que necessitam ter sua identidade aceita, de forma positiva, no país 

em que vivem. 

Percebe-se que muitas escolas focam suas atividades sobre a temática, limitando-se à 

comemoração do 20 de novembro e, na maioria das vezes, essa as ações não resultam no 

verdadeiro envolvimento da comunidade escolar, não despertando nela curiosidade ou 

conhecimento sobre a participação dos negros na construção de nosso país. Ou seja, não se discute 

a importância de se fazer a desconstrução dos estereótipos relacionados ao papel do negro dentro 

e fora da sociedade escravagista, destacadamente, no colonialismo e no pós-colonialismo. 

Nessa linha de pensamento, cita-se Nilma Lino Gomes (2010), ao apontar que a Lei colocou 

em pauta a temática racial na Educação Básica, mas que ela mesma não se encontra enraizada nas 

práticas pedagógicas: “Nosso desafio é fazer com que a lei seja agora enraizada nas escolas de 

mailto:Cida25fevereiro@gmail.com
mailto:alisson.net23@gmail.com
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educação básica, nas universidades, nos cursos de licenciatura, nos cursos de pedagogia, nos 

currículos, que a temática não seja esporádica.” (p. 6). 

Na tentativa de incorporar e dar visibilidade à Lei nº 10.639 e às Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana no espaço educacional da Escola de Educação Básica Aderbal Ramos 

da Silva, professores e alunos iniciaram o projeto Grupo de Estudo Étnico-Racial Toque de 

Melanina. 

O grupo, que tem encontros semanais, tem como objetivos: combater o racismo dentro e 

fora do espaço escolar; estudar e socializar a cultura afro- brasileira e africana, desmistificando 

estereótipos e buscando desconstruir a visão única (eurocêntrica) da história. No primeiro 

semestre de 2016, o grupo se dedicou ao estudo das personalidades negras brasileiras. 

Neste trabalho, serão descritas as atividades realizadas pelo grupo, a partir do poeta Solano 

Trindade, tendo sido desenvolvida em duas reuniões. Na primeira, foi apresentado o poeta e, na 

segunda, foram estudados os poemas “Olorum Ekê”, “Civilização Branca”, “Navio Negreiro” e 

“Sou Negro”, analisando de que forma esses poemas dialogam com a construção do racismo no 

Brasil. 

O resultado foi bastante positivo; o grupo conseguiu identificar versos dos poemas que 

revelavam o racismo velado, a participação dos negros na história e na cultura brasileira e a 

importância da ancestralidade nos referidos poemas. 

 

EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NAS REUNIÕES DO GRUPO 

 

O estudo da Educação para as Relações Étnico-Raciais (ERER) é a proposta de trabalho do 

grupo e se pauta, principalmente, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

Segundo essas Diretrizes: 

 

O ensino de História e de Cultura Afro-Brasileira se fará por diferentes meios, inclusive, a 

realização de projetos de diferentes naturezas, no decorrer do ano letivo, com vistas à divulgação 

e estudo da participação dos africanos e de seus descendentes em episódios da história do Brasil, 

na construção econômica, social e cultural da nação, destacando-se a atuação de negros em 

diferentes áreas do conhecimento, de atuação profissional, de criação tecnológica e artística, de 

luta social (tais como: Zumbi, Luiza Nahim, Aleijadinho, Padre Maurício, Luiz Gama, Cruz e 

Souza, João Cândido, André Rebouças, Teodoro Sampaio, José Correia Leite, Solano Trindade, 

Antonieta de Barros, Edison Carneiro, Lélia Gonzáles, Beatriz Nascimento, Milton Santos, 

Guerreiro Ramos, Clóvis Moura, Abdias do Nascimento, Henrique Antunes Cunha, Tereza Santos, 

Emmanuel Araújo, Cuti, Alzira Rufino, Inaicyra Falcão dos Santos, entre outros). (2004, p. 22) 

(grifo nosso) 

 

Nessa perspectiva, no primeiro semestre de 2016, o grupo estudou algumas dessas 

personalidades indicadas. Para entender a importância do reconhecimento na construção da 

identidade negra brasileira, temas como racismo, ideologia do branqueamento, mito da 

democracia racial, genocídio da juventude, resistência negra e empoderamento negro 

(sobrepujando a ideia de escravização e subalternidade) foram discutidos através de textos, vídeos 

e dinâmicas. 

Para estudar tais conceitos, foram vistos vídeos com entrevistas com Kabengele Munanga 

e Sueli Carneiro, bem como trechos de textos de Nilma Lino Gomes (s/d) e Kabengele Munanga 

(2003, 2010), entre outros. 
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Durante a leitura de textos sobre raça, objetivou-se apresentar e esclarecer que, conforme 

declara Nilma Lino Gomes (s/d), “Os militantes e intelectuais que adotam o termo raça não o 

adotam no sentido biológico, pelo contrário, todos sabem e concordam com os atuais estudos da 

genética de que não existem raças humanas.” Ela afirma que o termo será utilizado a partir de 

“um significado político”, que considera o tipo de racismo que existe no Brasil e ponderando 

também “as dimensões histórica e cultural”(p. 47). 

A partir de conversas sobre raça e racismo ou discussão sobre casos recorrentes na mídia, 

o grupo começou a perceber que existe grande dificuldade na aceitação de que o racismo ainda 

não foi superado. Essa percepção precede os estudos sobre o mito da democracia racial. 

Com essas constatações, esses estudos permearam a apresentação e a análise do escritor 

Solano Trindade. 

 

SOLANO TRINDADE, O POETA DO POVO 

 

O poeta Solano Trindade foi, inicialmente, apresentado pela estudante, integrante do grupo 

Núbia Carolina Marques Gelsleuchter. Num primeiro momento, foram abordados dados 

biográficos do escritor, dos quais ressalta-se que nasceu em 1908, em Recife, Pernambuco, 

publicou seu primeiro livro em 1944, chamado Poemas d’uma vida simples, e faleceu em 1974. 

Sobre Solano Trindade, mais especificamente sobre sua vida, Martins (2011) assim o 

apresenta: 

 

Solano Trindade, poeta do povo, Solano Trindade, poeta popular. O que estes epítetos nos dizem 

do poeta pernambucano de nascimento, que foi também teatrólogo, ator, pintor, fundador de 

organizações de militância negra, agente cultural, amante intransigente da liberdade, da liberdade 

do ser, da liberdade de expressão, da liberdade estética? Como nomear esse poeta utópico, 

defensor intransitivo de sua ascendência africana, de seu requinte de negrura? Como designar a 

poesia que ele próprio designara cantares de seu povo? Como mostrar sua cena, no cenário 

europeizado da literatura e do teatro brasileiro? (p.389) 

 

Cabe ressaltar que o primeiro contato com Solano Trindade, o biográfico, não trouxe ao 

grupo toda a riqueza do escritor. A biografia apresentou dados, entre os quais ressaltou-se seu 

comprometimento com os “cantares de seu povo”. 

A prática, contudo, a leitura e a análise de poemas é que realizou a aproximação do grupo 

com o “poeta do povo”. 

 

A POESIA DE SOLANO TRINDADE E A EDUCAÇÃO 

PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO- RACIAIS: EMOÇÃO E REALIDADE 

 

Para trabalhar poemas de Solano Trindade com o grupo de estudo étnico- racial Toque de 

Melanina, o coordenador do grupo, estudante Alison dos Santos Conceição, lembrou a vida e a 

obra do poeta, para, em seguida, a professora Maria Aparecida Rita Moreira apresentar os vídeos: 



 

 

P
ág

in
a1

2
5

4
 

“Tem gente com fome39”, com declamação de Raquel Trindade, e “Navio Negreiro40” sendo 

declamado por Geovana Peres. 

Após assistirem aos vídeos, a professora selecionou quatro poemas do livro Poemas 

Antológicos de Solano Trindade (2007): “Olorum Ekê”, “Civilização Branca”, “Navio Negreiro”, 

e “Sou Negro”. Os poemas foram entregues a duplas de participantes para serem lidos e 

analisados, partindo dos estudos envolvendo a temática étnico-racial, realizados pelo grupo. 

Vale lembrar que esses estudos tinham por objetivos combater o racismo dentro e fora do 

espaço escolar; estudar e socializar a cultura afro-brasileira e africana, desmistificando 

estereótipos e buscando desconstruir a visão única (etnocêntrica) da história. 

“Navio Negreiro” 

O poema foi analisado pelas integrantes do grupo, estudantes Jakeline e Núbia, que 

chegaram às seguintes conclusões: 

“Concluímos, a partir da leitura desta poesia, que Solano Trindade fez o poema com a 

intenção de que as pessoas tivessem um olhar diferente sobre os navios negreiros. 

‘- Lá vem o navio negreiro trazendo carga humana’ (grifo das integrantes) 

Os negros eram tratados como “peças” e, na poesia, ele ressalta que eram humanos. 

As terceira e quarta estrofes lembram a resistência e inteligência dos negros. Eles 

eram/foram capazes de ajudar os portugueses a manusear a terra com seus conhecimentos.” 

Percebe-se, na análise feita, que as discussões realizadas em grupo sobre a diferença entre 

escravos e escravizados, ou seja, sobre a vida dos negros que vieram da África para o Brasil, e 

sua contribuição para construção de nosso país estão presentes. 

As participantes que analisaram o poema conseguiram também notar que 

 

[...] a poesia de Solano Trindade marca seu rastro de negrura, como signo do sujeito e do povo ali 

referidos pela via da ressignificação positiva, num projeto de reescrita histórica do discurso da 

negação e da rejeição, como se lê no poema’Navio Negreiro’.. (MARTINS, 2011, p. 401) 

 

“Olorum Ekê” 

O poema foi analisado pelos integrantes estudante Neidson e professora Rosa. Em sua 

análise, a dupla trouxe que Solano Trindade se apresenta como poeta do povo, e que sua poesia 

trata da resistência e da luta do povo negro. A utilização da língua africana é destacada. 

Nessa análise, percebe-se uma generalização, isto é, não é feita análise de estrofes e/ou 

versos. Contudo, mesmo tratando-se de uma análise geral, sem pormenorizar a dupla conseguiu 

trazer a ideia de resistência, que foi trabalhada em textos estudados pelo grupo. 

“Sou Negro” 

A análise deste poema foi feita pelos integrantes estudantes Alison e Nataly, a partir do 

levantamento de alguns pontos, conforme segue: 

“1. Expõe realmente as heranças culturais deixadas pelos africanos, além dos elementos da 

cultura e da religião; 

A oralidade, a ancestralidade e a exploração do trabalho negro se fazem presentes; 

A força do povo negro e a resistência. O negro nunca foi manso e submisso; 

A luta da mulher negra, representada pela ‘avó’; 

                                                 
39 https://www.youtube.com/watch?v=bDWEGsNehEE, acesso em 22 de junho de 2016. 
40 https://www.youtube.com/watch?v=aizwYT0pzlM, acesso em 22 de junho de2016. 

http://www.youtube.com/watch?v=bDWEGsNehEE
http://www.youtube.com/watch?v=aizwYT0pzlM
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Retoma a herança cultural e defende o desejo de reconhecimento, a valorização e o 

empoderamento da ‘raça’ negra. 

Percebe-se que foi feita uma análise minuciosa do poema, sendo possível, inclusive, 

levantar alguns versos: 

Para o ponto 1, a estrofe: “meus avós foram queimados pelo Sol da África 

minh’alma recebeu o batismo dos tambores” Para o ponto 2: 

“Contaram-me que meus avós vieram de Loanda 

Como mercadoria de baixo preço” Para o ponto 3: 

“Na capoeira ou na faca escreveu não leu 

o pau comeu” Para o ponto 4: “Mesmo vovó 

não foi de brincadeira” Para o ponto 5: 

“Na minh’alma ficou o samba 

o batuque 

o bamboleio 

e o desejo de libertação”. 

Segundo Martins (2011), neste poema, Solano Trindade, “Numa espécie de poesia-

reportagem, o contar de sua história confunde-se com a história do negro no Brasil, história esta 

fundacional, índice de civilização, ressignificada por um viés épico que desconstrói o discurso 

colonizador escravista”. (p. 402) 

Este poema, como os dois analisados anteriormente, traz a possibilidade de revisitar a 

história do Brasil, de modo a inserir o negro como um dos atores dessa história. 

“Civilização Branca” 

O último poema analisado, “Civilização Branca”, foi lido e interpretado pelas integrantes 

estudantes Jessinara e Maria Eduarda. A análise foi feita, seguindo o que foi solicitado, 

primeiramente sobre o poema e, na sequência, a relação dele com os estudos realizados pelo 

grupo. 

E assim se expressaram as estudantes: “É possível concluir, através da leitura do poema, 

que o homem não fez nada, não cometeu nenhum crime, mas, por causa da cor de sua pele, foi 

agredido. Isso demonstra o preconceito das pessoas em pensar que a cor da pele define as ações 

e o caráter das pessoas. Está muito relacionado aos estudos feitos pelo grupo, pois mostra que o 

racismo ainda existe. Precisamos localizá-lo e combatê-lo, mesmo quando é difícil percebermos.” 

Este poema, por tratar-se de uma composição de apenas seis versos, será transcrito. 

Civilização branca 

Lincharam um homem Entre os arranha-céus, (Li no jornal) 

Procurei o crime do homem 

O crime não estava no homem Estava na cor de sua epiderme 

 

Percebe-se que a dupla consegue assimilar o valor e o conteúdo do poema e trazê-lo para o 

dia a dia do grupo. 

Em outros encontros, este poema foi retomado pelo grupo, , principalmente quando o tema 

do genocídio da juventude negra foi abordado. 
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CONCLUSÕES 

 

Após observar as análises realizadas pelos integrantes do grupo, percebe- se como a poesia 

de Solano Trindade consegue fazer a ponte entre emoção e realidade; como consegue, através de 

estrofes e versos, aproximar a temática das relações étnico-raciais de jovens. 

Acredita-se também que os estudos que antecederam essas análises foram importantes e as 

enriqueceram, ou seja, permitiram compreender como ocorreram/ocorrem as relações raciais no 

Brasil, além de auxiliarem no processo de compreensão dos poemas e vice-versa. 

Conclui-se, portanto, que o resultado da atividade foi bastante positivo; o grupo conseguiu 

destacar versos dos poemas que revelavam o racismo velado, a participação dos negros na história 

e na cultura brasileira e a importância da ancestralidade nos poemas estudados. Os integrantes do 

grupo perceberam porque Solano Trindade se intitula poeta do povo e porque é considerado 

representante da poesia negra brasileira. 

E mais, é necessário e urgente lembrar que: 

 

Solano sonhava uma arte de comunicação espontânea com seu leitor, fosse ele intelectual ou 

operário, e via no artista uma função aurática, mediadora entre a sociedade e o Estado, desejoso 

de uma arte- reportagem, porta-voz dos sujeitos anônimos do cotidiano subjugados pelas tensões 

econômicas, étnicas e raciais. Nesse sentido, o eu enunciador da poesia de Solano se desdobra no 

eu-negro, no eu- operário, no eu-oprimido, no eu-americano que idealiza uma sociedade mais justa 

e que se coloca como uma voz pedagogicamente resistente à opressão que, incansavelmente, 

denuncia. (MARTINS, 2011, p. 399) 

 

Neste estudo apresenta-se um olhar sobre o “eu-negro” de Solano, uma de muitas de suas 

faces, como bem aponta Martins (Ibidem), essa face que auxiliou nas percepções dos estudos 

realizados pelo grupo no primeiro semestre de 2016. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que muito há que se aprender com este poeta. As limitações 

da atividade realizada talvez residam nas diversas leituras, nas diferentes faces de Solano, que 

podem e devem ser exploradas, mas que ainda não foram feitas. Essas limitações, quando se pensa 

no grupo, se justificam pelo fato de os encontros serem semanais e buscar visitar diferentes 

espaços, nos quais o racismo velado (à brasileira) se instala. 

Entretanto, resta a certeza não só da grandeza desse importante poeta, mas, sobretudo, de 

que os espaços educacionais devem, explorar muito mais os escritos de Solano Trindade. 
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MONTEIRO LOBATO EDITOR E TRADUTOR – TEORIA E PRÁTICA 

NA TRADUÇÃO DE DOUTOR NEGRO 

 

Maria Claudia Ribeiro Gonçalves de Mendonça 

(Universidade Federal do Paraná) 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho se propõe a analisar a tradução do livro de contos Round the Fire 

Stories, (1922) de Arthur Conan Doyle, feita por Monteiro Lobato (O Doutor Negro) e publicada 

em 1934. 

Além de ser considerado o primeiro autor brasileiro para este público, Monteiro Lobato 

desempenhou um papel fundamental no redirecionamento da tradução e na apreciação do tradutor 

no cenário cultural brasileiro. Em uma tentativa de modernizar o país, Lobato apresentou aos 

leitores brasileiros uma variedade de escritores estrangeiros, predominantemente de língua 

inglesa. 

Desempenhando tanto o papel de editor quanto o de tradutor, Monteiro Lobato produziu 

muitas dessas traduções e adaptações de obras estrangeiras célebres na primeira metade do século 

XX e tinha ideias muito específicas acerca do que seriam boas traduções. Defendeu a necessidade 

de se adaptar a linguagem para o contexto brasileiro, fazendo-a mais atraente e significativa para 

o leitor nacional. Tomando como ponto de partida suas declarações sobre publicação e tradução, 

o objetivo deste trabalho é analisar a tradução feita para o Português do livro de contos Round the 

fire stories de Arthur Conan Doyle, cujas narrativas apresentam estrutura similar ás aventuras do 

detetive Sherlock Holmes, histórias pelas quais este autor é principalmente conhecido. 

O livro escolhido é representativo de tais autores estrangeiros trazidos por Lobato ao Brasil. 

Neste trabalho, procuramos verificar se o resultado final da tradução apresenta as características 

apontadas pelo próprio Lobato como desejáveis em uma tradução. O Doutor Negro (1934) foi o 

primeiro livro da Série Negra, coleção de 13 livros sobre crime e mistério, similar a outras 

publicadas no mesmo período no Brasil com o objetivo de tornar conhecidos autores estrangeiros 

ao crescente público leitor (Euzebio & Milton, 2004). 

O título escolhido para o livro, que é uma coletânea de 13 contos do autor britânico Arthur 

Conan Doyle, é o título de um dos contos, “The Black Doctor”. Esse mesmo conto  

nomeou duas coletâneas lançadas em 1908 na Inglaterra e nos EUA, que tinham como 

subtítulo “e outras histórias de terror e mistério” (and other tales of terror and mystery). A 

tradução de Lobato, no entanto, parece ser de uma terceira coletânea de contos de Doyle, “Round 

the fire stories”, também lançada em 1908 e reeditada em 1930 apenas nos Estados Unidos. 

 

DESENVOLVIMENTO E COMPARAÇÃO 

 

“Round the Fire Stories” continha 17 contos e, como o próprio autor revela no prefácio, é 

uma coleção de histórias relacionadas ao grotesco e terrível- narrativas que poderiam ser lidas ao 

redor do fogo (“round the fire”) numa noite de inverno. O livro de Lobato contém 13 dos 17 

contos dessa coletânea, apresentados praticamente na mesma ordem. As exceções são o primeiro 
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e último contos, O gato brasileiro e O Doutor Negro, respectivamente. Abaixo segue as listas de 

contos da coletânea “Round the Fire” e dos contos incluídos na tradução de Lobato 

O Doutor Negro 

 

O gato brasileiro (The Brazilian Cat) O funil de couro (The Leather Funnel) 

O caçador de besouros (The Beetle-Hunter) 

 

O homem dos relógios (The Man with the Watches) O caviar (The Pot of Caviare) 

O peitoral judaico (The Jew’s Breastplate) O unicórnio (Playing with fire) 

O trem perdido (The Lost Special) 

 

*O pé de meu tio (The Club- Footed Grocer) (Não consta no sumário do livro). 

O professor da Lea House School (The Usher of Lea House School) 

A mão morena (The Brown Hand) 

 

O demônio da Tanoaria (The Fiend of the Cooperage) O Doutor Negro (The Black Doctor) 

Round the Fire Stories 

 

Preface by Arthur Conan Doyle The Leather Funnel 

The Beetle Hunter 

 

The Man with Watches The Pot of Caviare The Japanned Box The Black Doctor Playing with Fire 

The Jew’s Breastplate The Lost Special 

The Club-Footed Grocer The Sealed Room  

The Brazilian Cat 

 

The Usher of Lea House The Brown Hand 

The Fiend of the Cooperage 
 

Jelland’s Voyage 

 

B. 24  

 

Nas edições do livro “The Black Doctor and other Tales of Terror and Mystey”, o conto 

que compôs o título se encontrava na categoria de histórias de mistério. Também na edição 

brasileira mais recente, lançada pela LP&M em 2001 esse é o conto que aparece no título, “Dr. 

Negro e outras histórias de terror”. O livro traduzido por Lobato teve como título apenas “O 

Doutor Negro”, sem assim ficar explícito que se tratasse de um livro com mais de uma história, e 

o conto é o último do livro, uma das alterações da edição original mais patente, o que parece ser 

uma estratégia para garantir a leitura até o fim, provocar curiosidade deixando o ‘melhor’ para 

depois. 

 

Publicado pela primeira vez em outubro de 1898 na Strand Magazine*, a história se passa 

“ha muitos anos”, no começo dos anos setenta. Aloysius Lana, um médico com passado e 

familiares desconhecidos se instala numa pequena vila perto de Liverpool, na Inglaterra. Ele 

permanece solteiro apesar dos esforços das casamenteiras da vila, e este parece ser seu único 

defeito. É para a surpresa de todos quando seu noivado com Miss Morton, uma moça de ótima 

reputação, é anunciado. No entanto, o compromisso termina abruptamente depois de Dr. Lana 

receber uma carta misteriosa de Buenos Aires. Pouco tempo após o incidente, o médico é 
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encontrado morto em sua casa, sob circunstâncias que parecem indicar assassinato. As únicas 

pistas são um tapa olho encontrado na cena do crime e o fato de que um retrato da antiga noiva 

havia sumido do local. Inicialmente as suspeitas recaem sobre o irmão da moça, que havia jurado 

vingar a ação desonrosa do médico ao romper o noivado. A história segue com o julgamento e 

investigação do caso, cheio de reviravoltas e revelações surpreendentes. 

Durante o julgamento, o médico reaparece e é revelado que o morto era na verdade seu 

irmão gêmeo Ernest, cuja morte teria sido causada por um ataque cardíaco. A carta de Buenos 

Aires revelava sua chegada à Inglaterra e foi a causa de Aloysius dissolver o noivado, procurando 

evitar um escândalo. A morte do irmão permitiu que o doutor criasse uma nova identidade no 

exterior, já que sua reputação ficaria manchada se sua ligação com o irmão fosse exposta. No 

entanto, ao descobrir que a morte havia sido erroneamente julgada como assassinato, Aloysius 

explica a situação, o irmão de sua noiva é libertado, o noivado é reatado e tudo termina em paz. 

O modo como o médico é chamado pelos moradores da vila, “Doutor Negro de Bishop’s 

Crossing”, revela a grande diferença entre Dr. Lana e as expectativas dos aldeões em relação a 

um médico britânico. Ele é um estrangeiro “negro” e misterioso. Apresar de ter se integrado à 

comunidade com êxito e chegar a circular na alta sociedade, permanece um homem exótico e não-

inglês. Apenas após voltar para o julgamento e agir de nobremente, ele ‘volta’ á Inglaterra, 

redimido em parte pela formação médica recebida na Inglaterra, e passa a ser considerado como 

inglês, culturalmente, em vez de um estrangeiro misterioso. E aí passa a ser contrastado com 

Ernest e sua infância na Argentina, não com a vila, que representa seu futuro. 

Arthur Conan Doyle, como também Lobato, adota em sua escrita uma variedade de técnicas 

essenciais para a criação de tensão. O conto analisado é de mistério, e a estrutura criada por Doyle 

mantém o leitor envolvido na expectativa de desvendar o mistério até que tudo seja revelado no 

desfecho, um método que é muito similar ao modo de como as aventuras de Sherlock Holmes são 

organizadas. Doyle mantém o ritmo do texto em harmonia com o enredo aumentando e 

diminuendo a velocidade da narrativa na medida em que a história se desenvolve. Em 

consequência, seu estilo consegue ser intrigante e engajar o leitor. 

A tradução, do mesmo modo, obtém êxito em manter o leitor cativado, tanto pelos aspectos 

mais estruturais do estilo, (pistas na história, eventos que a princípio parecem ter pequena ou 

nenhuma importância, antecipação de acontecimentos, como no excerto a seguir: 

 

“O país inteiro discutia a morte do Doutor Negro de Bishop’s Crossing, com grande abundância 

de interpretações. Nenhuma delas, porém preparou o espírito público para o que mais tarde iria 

desenrolar-se no plenário”. (Doutor Negro, pg 12) 

 

Quanto pelo que parece ser uma escolha deliberada por um texto “sem rodeios”, mais 

enxuto. De fato, ao comparar o texto original à tradução, o que primeiro chama atenção é quanto 

o texto de Lobato é mais econômico no uso de palavras, um traço consistente com o que defende 

em relação a boas traduções, um texto mais ‘simples’ e fluente. Para ilustrar este ponto, abaixo 

apresentamos um fragmento do original- com as partes deixadas de fora pelo tradutor riscadas- e 

a tradução ao lado para facilitar a comparação. 

 

Next morning--that is, upon the 4th of June--Dr. Lana called upon Miss Morton, and a long 

interview followed, from which he was observed to return in a state of great agitation. Miss Morton 

remained in her room all that day, and her maid found her several times in tears. In the course of 

a week it was an open secret to the whole village that the engagement was at an end, that Dr. Lana 

had behaved shamefully to the young lady, and that Arthur Morton, her brother, was talking of 

horse-whipping him. 
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In what particular respect the doctor had behaved badly was unknown--some surmised one thing 

and some another; but it was observed, and taken as the obvious sign of a guilty conscience, that he 

would go for miles round rather than pass the windows of Leigh Hall, and that he gave up attending 

morning service upon Sundays where he might have met the young lady. There was an 

advertisement also in the Lancet as to the sale of a practice which mentioned no names, but which 

was thought by some to refer to Bishop’s Crossing, and to mean that Dr. Lana was thinking of 

abandoning the scene of his success. Such was the position of affairs when, upon the evening of 

Monday, June 21st, there came a fresh development which changed what had been a mere village 

scandal into a tragedy which arrested the attention of the whole nation. Some detail is necessary 

to cause the facts of that evening to present their full significance. 

No dia seguinte ao recebimento da carta- isto é, depois do dia 4 de junho - o Dr. Lana foi procurar 

Miss Morton, com a qual teve longa conferencia. Ao voltar mostrava-se agitado. Quanto á moça, 

fechou-se pelo resto do dia no quarto, e mais tarde a criada notou que tinha os olhos vermelhos de 

tanto chorar. Isso deu curso ao boato que passou a correr do rompimento entre os noivos, do 

procedimento indigno do Dr. Lana e da possibilidade de ser chicoteado pelo irmão da moça. 

Qual a “indignidade” do procedimento do medico era coisa ignorada, e o campo ficava livre para 

suposições das mais engenhosas; mas fôra tomada como prova da sua culpabilidade a circunstancia 

de não mais passar por Leigh Hall, nem comparecer ao serviço religioso dos domingos, onde 

poderia encontrar-se com a ex- noiva. Tombem apareceu no “Lancet” um anuncio sobre um 

consultorio a vender-se no interior, sem menção de local ou do nome do vendedor; esse anuncio 

foi logo interpretado como sendo do Dr. Lana. Estava a situação assim quando, na manhã de 

segunda-feira, 21 de junho, aquele pequeno escândalo de aldeia transformou-se numa tragédia de 

tomar a atenção do país inteiro. Alguns detalhes são necessários para a perfeita compreensão do 

ocorrido naquela manhã. (Doyle, 1934, p.238- 239). 

 

Considerando que Português e Inglês tem estruturas linguísticas distintas, e que para 

expressar uma mesma ideia em Português quase sempre são necessários mais caracteres do que em 

Inglês, é digno de nota que o texto em Português seja mais curto que o original. Aproximadamente 

trinta por cento do original foi deixado de fora na tradução, o que permite se concluir que uma 

opção consciente de re- escrever um texto mais ‘simples’ foi feita, talvez um que fosse atraente 

para adultos, mas ainda atraísse um público mais jovem. 

O encargo do tradutor supõe identificar e decidir sobre como solucionar dificuldades que 

o texto apresente. Já no primeiro trecho do conto é possível identificar algumas questões 

problemáticas, cujas resoluções por parte do tradutor impactam e guiam outras decisões no 

decorrer do texto. 

Bishop’s Crossing is a small village lying ten miles in a south-westerly direction from 

Liverpool. Here in the early seventies there settled a doctor named Aloysius Lana. 

O tradutor teria de decidir já em que tempo verbal o texto será traduzido e também teria de 

decidir se usaria o ‘aqui’ para ‘here’. Bishop’s Crossing, o lugar fictício, é definido com direções 

precisas (ten miles, south-westerly direction), essas estratégias parecem querer convencer o leitor 

da realidade dos fatos. Usar o ‘aqui’ na tradução seguiria essa linha e aproximaria do leitor toda 

a história, mas pelo contrário, um termo mais indefinido combinaria com o ar de mistério do conto 

e com a data imprecisa e ‘antiga’ da narrativa. 

“Bishop’s Crossing é um pequeno vilarejo a dez milhas sudoeste de Liverpool. Lá 

apareceu, ha muitos anos, um doutor de nome Aloisio Lana.” 

Lobato escolhe manter o tempo verbal no presente, mas troca a indicação temporal de 

‘começo dos anos setenta’ para ‘ ha muitos anos’, já que seus leitores estariam trinta e seis anos 

depois da publicação da história original e teriam outra noção de tempo. O nome do personagem 

principal é adaptado para uma forma mais comum em português.Outro assunto sobre o qual o 

tradutor teve que decidir diz respeito aos nomes e formas de tratamento usados em Inglês. O conto 

se passa numa vila, que vive sob os códigos de conduta da sociedade inglesa do século XIX. 

Títulos como Miss. e Mr. eram e ainda são termos familiares para os leitores brasileiros. Além 

disso, estes termos dão ao texto um certo ‘bom’ estranhamento, na medida em que remetem a 
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uma realidade estrangeira. Outros modos de tratamento, no entanto, talvez precisem de uma 

explicação ou explicitação para ter função semelhante em Português. 

 

Hon. James Lowry, the second son of Lord Belton. 
 

 

Hon. segundo o dicionário de Cambridge é um título usado antes do nome de oficiais do 

governo e, no Reino Unido, antes do nome de algumas pessoas de alto nível social. No conto é o 

segundo caso. Talvez uma solução fosse explicitar como “O honorável James Lowry..”. No 

entanto, Lobato preferiu deixar de mencionar o título e apenas apresentar o personagem como 

filho de Lord Belton. Para Lord Belton creio que vale o mesmo que para Mr. e Miss. É um título 

mais conhecido e que remete ao ‘clima’ do conto. 

Outro título menos compreensível para leitores brasileiros é Squire. 

 

Miss Morton was a young lady who was well known upon the country-side, her father, James 

Haldane Morton, having been the Squire of Bishop’s Crossing. 

O título de Squire no Reino Unido era um título de respeito concedido a senhores de alta 

posição social, abaixo do nível de um knight e acima de um gentleman. No conto, um dos 

personagens mais importantes, Arthur Morton (irmão da ex-noiva, acusado da morte do médico), 

é muitas vezes chamado de Squire, tendo este título o peso da sua posição social, que contrasta 

com o fato de ser acusado de assassinato. 

Uma opção seria deixar Squire, ou Esquire- uma variação da escrita do termo. A segunda 

opção é mais familiar ao leitor brasileiro, pelo menos pelo fato de haver a vogal antes do “sq”. No 

entanto, essa solução não resolveria o problema do provável desconhecimento em relação ao título 

em si. Uma explicação depois da primeira vez que ele fosse mencionado resolveria, quem sabe, 

esse aspecto. Outra opção seria trocá-lo por um título mais facilmente reconhecível. Esta foi a 

solução do tradutor: 

“Miss Morton era uma das moças mais conhecidas da zona, pois seu pai, James Haldane 

Morton, fôra em tempos o Squire da cidade.” 

Sua escolha não esclarece o significado do termo, cabendo ao leitor inferir sua 

importância.Como mencionado anteriormente, no original em inglês o personagem Arthur 

Morton é caracterizado como o “young Squire”. Lobato escolheu não utilizar esse título para este 

personagem e só usou Squire para descrever o pai dos Morton - atingindo um meio termo entre 

uma forma de tratamento obscura que evoca uma certa atmosfera estrangeira- e ao mesmo tempo 

usando outras palavras para descrever o nível de importância social do personagem, facilitando 

assim o trabalho do leitor. 

 

CONCLUSÃO 

 

Mesmo com uma análise breve de aspectos da tradução, é possível notar as manobras de 

Monteiro Lobato. A presença de muitos traços representativos da cultura inglesa contribui para 

uma estratégia estrangeirizadora, uma vez que põe o leitor em contato com hábitos e convenções 

da sociedade inglesa apresentada por Doyle. Ao viabilizar esse diálogo cultural, a tradução de 

Lobato corrobora seu projeto de renovação da literatura nacional por meio da alteridade presente 

na literatura estrangeira. Em consequência, ao menos no que se refere aos elementos culturais do 

texto, não houve um processo de domesticação. 
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No que diz respeito á língua, no entanto, algumas práticas tradutórias foram moldadas pela 

domesticação, que privilegia a língua alvo- Português Brasileiro neste caso. Lobato manipulou o 

texto focando no contexto de recepção, sem consideração pelo texto original, o que está alinhado 

a seus projetos editoriais e tradutórios, de “abrasileirar” os livros, fazendo uso da “língua da terra”. 

O objetivo era que o texto fosse bem recebido, se assemelhando a uma obra produzida 

originalmente no Brasil. Além de tudo, como ele já tinha uma reputação como escritor faz 

sentido que seu estilo tenha prevalecido e que tenha se dado ao luxo de fazê-lo sem acanhamento. 

 

REFERÊNCIAS 

 

Cavalheiro, E. Monteiro Lobato: Vida e Obra. Tomo II. 2ª edição. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 

1956. 

Doyle, A. C. Doutor Negro (M. Lobato, Trans.). São Paulo, SP: Cia. Edidora Nacional, 1934. 

——— Dr. Negro e outras histórias de terror (2
nd 

ed./J. Lincke, Trans.). Porto Alegre, RS: L&PM, 

2008. 

——— (2007). Tales of Terror and Mystery. Retrieved from Project Gutenberg: 

https://goo.gl/eCCOm0 (Original work published 1922) 

Duarte, K. Q. (2013). Alice por artes de Narizinho: Alice no País das Maravilhas, 

de Monteiro Lobato. Universidade de Coimbra, Portugal. Hallewell, L.. O livro no Brasil. 2a ed. São 

Paulo: Edusp, 2005. 

Lajolo, M. (Org.). Monteiro Lobato, livro a livro. São Paulo: Editora Unesp, 2014. 

Lajolo, M., Ceccantini, J. L. (Org). Monteiro Lobato, livro a livro: Obra infantil. São Paulo: Editora 

Unesp: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2009. 

Lobato, M.. A barca de Gleyre: quarenta anos de correspondência literária entre Monteiro Lobato e 

Godofredo Rangel. São Paulo, SP: Brasiliense, vol. 2, 1964. 

———. Obras completas de Monteiro Lobato. Rio de Janeiro, RJ: Brasiliense, vol.17, 1955. 

Wyler, L. Línguas, poetas e bacharéis: Uma crônica da tradução no Brasil. Rio de Janeiro, RJ: Rocco, 

2003. 

  



 

 

P
ág

in
a1

2
6

4
 

 

PROJETO PEQUENOS LEITORES: INGRESSO DAS CRIANÇAS NA 

CULTURA ESCRITA POR MEIO DA LEITURA LITERÁRIA 
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lurdinha.martins@comunidadeeducativa.org.br 
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Patrícia Diaz (Comunidade Educativa – CEDAC) 

patrícia.diaz@comunidadeeducativa.org.br 

 

Resumo: O projeto “Pequenos Leitores” tem como objetivo garantir a entrada das crianças 

de 3 a 5 anos na cultura escrita por meio da promoção de experiências estéticas literárias 

de qualidade na rede pública. Para tanto desenvolve a formação de educadores de redes 

municipais que atuam na Educação Infantil: professores, coordenadores pedagógicos, 

diretores escolares e equipes técnico-pedagógica das secretarias municipais de educação. 

As estratégias formativas são desenvolvidas de maneira sistêmica tratando das condições de 

ensino e de aprendizagens nas escolas com esses diferentes atores. A formação dos 

professores é realizada com três focos simultâneos: ampliação de suas experiências estéticas 

literárias, aprofundamento de critérios de análise e seleção de livros para crianças e 

planejamentos de mediação de leituras. Os coordenadores pedagógicos qualificam a 

formação continuada dos professores em serviço e realizam o acompanhamento pedagógico. 

Os gestores escolares sistematizam e institucionalizam as propostas por meio da 

organização de uma documentação oficial das escolas e a secretaria de educação constrói 

uma orientação para a rede de ensino em relação à leitura literária na educação infantil. 

Toda essa engrenagem se destina a garantir que as crianças possam ter acesso à leitura 

literária e se constituam em comunidade de leitores nas instituições de educação infantil. O 

projeto, que existe desde 2013, já envolveu 287 educadores, 6.926 crianças, em 3 municípios 

do estado de São Paulo. 

Palavras-chave: Formação. Leitores. Educação Infantil. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O projeto “Pequenos Leitores” nasce com a ambição de contribuir para a melhoria da 

prática de leitura literária nos centros de educação infantil da rede pública e para a qualificação 

profissional dos professores desta etapa. Podemos afirmar que as iniciativas desencadeadas a 

partir dos programas federais garantiram a entrada da leitura na rotina das crianças, e isto se 

configura um grande avanço, pois possibilita o acesso à leitura e aos livros de qualidade, antes 

praticamente inexistente. Entretanto, o acompanhamento dessas práticas de leitura indica a 

necessidade de avançar para que tais oportunidades possam, realmente, garantir a ampliação da 

competência leitora das crianças. Isto porque grande parte das práticas pedagógicas apresentam 

limitações na realização da leitura pelo professor aos alunos: desenvolvimento restrito de uma 

sequência pré- determinada de leitura; tratamento da leitura por meio de propostas baseadas em 

narrativas orais; e compreensão da leitura a serviço do ensino de outros conteúdos e lições 

moralizantes. 

mailto:lurdinha.martins@comunidadeeducativa.org.br
mailto:sandra.medrano@comunidadeeducativa.org.br
mailto:maura.barbosa@comunidadeeducativa.org.br
mailto:patrícia.diaz@comunidadeeducativa.org.br
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Nas situações em que incluíram a leitura em voz alta para as crianças na rotina diária, é 

possível perceber que o primeiro nível de apropriação dessa prática pelos professores se 

caracteriza como um procedimento linear e generalizado, com propostas pautadas em 

procedimentos preestabelecidos, dividindo a leitura em três partes: antes de ler (intervenções 

como para apresentar o autor e ilustrador); durante a leitura (realizar pausas, perguntas e mostrar 

imagens); e ao final (fazer questionamentos que ora se restringem em saber se apreciaram ou não, 

ora se reduz a checagem de uma suposta interpretação de informações explícitas no texto). O 

diálogo e a interação - com apreciações sobre o que estava escrito, como estava escrito, sobre os 

impactos causados no leitor e suas opiniões em torno do lido - não são uma prática comum. 

Aqui se encontra, justamente, um dos pontos em que o “Pequenos Leitores”selecionou 

abordar - buscando compreender as justificativas destas limitações e propondo a qualificação da 

interação - pois consideramos que o espaço aberto de diálogo que se dá em torno da leitura é um 

dos pontos fortes para a formação do leitor. É o momento em que se pode passar de uma leitura 

particular para uma leitura compartilhada, aproximar-se do texto de diferentes perspectivas, 

ampliar os níveis de compreensão, analisando e confrontando opiniões e percepções, chegando 

mais perto e se distanciando do conteúdo e da forma como é produzido. Para possibilitar um 

aprimoramento destas práticas, há a necessidade de reconceitualizar a leitura literária e a 

concepção de criança; possibilitar a identificação do que se ensina e do que se aprende na situação 

didática de leitura em voz alta do professor; quais aspectos destacar em determinadas leituras, 

com foco na exploração da experiência estética leitora e, portanto, quais considerar no 

planejamento da atividade. Estes aspectos foram também incluídos na formação dos professores 

com o intuito de colaborar para a transformação da prática pedagógica relacionada à leitura 

literária na educação infantil. 

 

METODOLOGIA 

Formação dos professores 

A formação dos professores se organiza a partir de um movimento metodológico, 

desenvolvido ao longo de 2 anos, em 10 ciclos envolvendo encontros presenciais e 

acompanhamento a distância. Os ciclos se reiteram durante o processo, sendo que os encontros 

presenciais possuem características distintas, como indicado no quadro abaixo: 

A primeira estratégia, “apreciação de leitura literária feita pela formadora”, comum aos 

dois encontros, consiste na leitura em voz alta de diferentes textos literários escolhidos 

criteriosamente a fim de impactar o professor de formas diferentes com o intuito de promover 

experiências estéticas. Depois dessa primeira estratégia os encontros se diferenciam. No 

Encontro A, mais focado na formação literária dos professores, é proposto, como estratégia 

seguinte, a análise coletiva de um livro álbum para desvelar a obra, pondo luz na relação 

texto/imagem/portador, nos recursos gráficos utilizados, na diagramação do texto e uso das 

imagens ampliando os elementos de análise que um leitor dispõe para apreciar o livro, 

deslocando-se do óbvio que se revela na primeira camada do texto para uma análise mais interna 

que lhe permita mobilizar diferentes níveis de leitura. Por último os professores participam de 

uma oficina de apreciação de livros infantis. Num primeiro momento, em pequenos grupos, 

escolhem alguns livros para exploração. Em seguida, cada grupo analisa um livro em especial de 

modo a considerar seus aspectos mais marcantes, sua “personalidade” para contar aquela história 

e assim perceber as diferentes camadas que o livro propõe ao leitor. Esse é um espaço privilegiado 

para que os professores coloquem em jogo os observáveis criados nas estratégias anteriores. A 

apresentação do livro escolhido e a socialização da discussão em plenária permitem a ampliação 

dos critérios de análise pelos professores. 
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 Movimento metodológico 

Encontro A Encontro B 

Formação leitora literária dos professores - apreciação de leitura literária feita pela formadora 

- leitura e análise coletiva de livro álbum  

- oficina de apreciação de acervo de livros 

para crianças 

Construção de conhecimento didático sobre 

leitura literária 

 - tematização da prática: vídeo com a 

leitura da formadora  

para as crianças 

- sistematização e fundamentação teórica 

das discussões. 

 - planejamento da mediação de leitura para crianças 

Trabalho de campo - leitura da formadora em uma escola - acompanhamento da leitura de uma 

professora 

Atividade à distância - registro da leitura para as crianças do livro planejado em reunião 

 

O Encontro B, mais focado na didática da leitura, tem como objetivo analisar e aprofundar 

a reflexão sobre a prática de sala de aula a partir do distanciamento da ação. Na tematização da 

prática os professores assistem a um vídeo de uma leitura feita pela formadora para discussão 

coletiva da prática analisando a teoria em que se baseia, depois sistematizam os conhecimentos 

por meio de estudo de textos, que permitem aprofundar a reflexão sobre os encaminhamentos 

realizados, de modo que possam, a partir de uma situação contextualizada, caminhar para uma 

descontextualização e construir conhecimento didático. 

Após essas atividades, nos dois encontros, como última proposta da sequência formativa, 

é planejado um roteiro de mediação de leitura de um livro, comum a todos, para que as crianças 

possam ter acesso à leitura literária com intencionalidade estética. Essa leitura é registrada pelo 

professor que escreve um breve relato reflexivo, a partir de uma proposta, que é enviado à 

formadora e assim volta a alimentar a discussão do próximo encontro. 

 

Abordagem sistêmica 

Para garantir sustentabilidade e institucionalização do trabalho proposto com a leitura 

literária na educação infantil, durante os dois anos do projeto, os encontros presenciais também 

envolvem os diretores escolares, os coordenadores pedagógicos e a equipe técnico-pedagógica da 

secretaria de educação em reuniões específicas. 

Nas reuniões com a equipe de secretaria a intenção é reunir a equipe diferentes segmentos 

- Ensino de Fundamental I, Ensino Fundamental II, EJA, Educação Especial – para discutir, a 

partir do trabalho de leitura literária desenvolvido na EI, a importância da leitura ao longo da 

escolaridade e as implicações disso para cada equipe responsável por um segmento da rede de 

ensino, considerando que as crianças são as mesmas, a aprendizagem é um processo e a 

continuidade garante maior aprendizagem do maior número de alunos. A intenção é estabelecer 

ações concretas de continuidade entre técnicos de diferentes segmentos, principalmente do 

Fundamental I, que recebem as crianças no 1º ano. 

Além disso, especificamente com a equipe responsável pela educação infantil, o objetivo é 

produzir um documento de orientação sobre a leitura literária para as escolas da rede neste 

segmento. 
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Em relação aos diretores, o objetivo é que compreendam que a formação do leitor é uma 

demanda da instituição de educação e não somente da sala e do professor e portanto deve ocupar 

a escola com um todo. No primeiro ano os diretores discutem o acesso e a organização do acervo 

de livros da escola a fim de garantir as condições institucionais para que a leitura ocorra e também 

a definição e planejamento das ações de leitura que passam a desenvolver em suas escolas. No 

segundo ano, a demanda de formação se volta para a institucionalização das ações com a 

elaboração de um projeto da escola que consolide a leitura literária na EI. 

Aos coordenadores pedagógicos cabe o acompanhamento dos professores no dia a dia da 

escola. Para isso participam da reunião de professores na qual o enfoque didático da leitura está 

garantido. Para atender às demandas de sua atuação específica têm, também, duas reuniões e um 

trabalho de campo. Em todos esses espaços a discussão está pautada em estratégias formativas 

para acompanhar e ajudar seus professores a avançarem. 

Esta engrenagem, em que todos estão comprometidos com a leitura, no seu âmbito de 

atuação, mas reconhecendo a importância de cada um, forma um corpo único, que dá consistência 

ao trabalho e garante a sua continuidade. 

 

CONCLUSÃO 

 

O acompanhamento e avaliação do projeto são feitos através de uma matriz avaliativa, que 

define indicadores e resultados esperados; de registros reflexivos escritos periódicos e 

acompanhamento do trabalho pela equipe pedagógica; da pausa avaliativa feita pelos 

participantes ao final de cada ano; de entrevistas e grupos focais para o devido ajuste, quando 

necessário. A partir desses diferentes instrumentos, dados são coletados, tabulados e analisados e 

utilizados como insumos para revisões e novas implementações. 

Ao final do projeto podemos observar os seguintes resultados considerando a formação 

sistêmica: 

a) Valorização da leitura literária na educação infantil por professores, diretores, 

coordenadores e equipe técnica da secretaria; 

b) Revisão/elaboração do projeto educacional da escola e da rede de ensino em relação à 

leitura literária na educação infantil; 

c) Inclusão da leitura literária na rotina diária de atividades das crianças de 3 a 5 anos; 

d) Organização, disponibilização e qualificação de acervos de livros nas escolas e salas; 

e) Qualificação da mediação de leitura do professor; 

f) Reconhecimento, pelos educadores e gestores, da capacidade das crianças como 

leitoras ativas. 

Em relação a este último item podemos acrescentar: 

a) Maior intencionalidade do professor ao ler para as crianças. 

b) Maior cuidado do professor ao ler para seus alunos: escolha do livro, preparação da 

leitura em voz alta e conversa sobre a experiência leitora. 

c) Ampliação do repertório literário infantil pelo professor. 

d) Ampliação dos critérios de análise do livro infantil com a valorização de diferentes 

aspectos: projeto gráfico, ilustração, a relação texto/imagem, diversidade temática, etc. 

e) Valorização dos recursos gráficos no livro infantil, possibilitando explora-los durante 

a mediação. 



 

 

P
ág

in
a1

2
6

8
 

f) Reconhecimento da diversidade de gêneros e a necessidade de inclui-los na formação 

leitora das crianças. 

g) Melhor e maior percepção da participação dos alunos ao comentar uma história. 

h) Compreensão da importância do acesso e manuseio dos livros pelas crianças. 

Em relação às crianças podemos identificar: 

a) Crianças mais envolvidas e cuidadosas com os livros, pois passam a reconhecer seu 

valor. 

b) Crianças mais participativas e atentas à literatura. A escola como um todo passa a ter: 

Ambientes leitores: sala de leitura, biblioteca, carrinho de leitura, caixa de leitura em 

sala. 

c) Projetos institucionais de ações de leitura: chás literários, visita a bibliotecas públicas 

locais, empréstimo de livros para a família. 

O que nos tem motivado nesse trabalho é a ideia de que a literatura é um bem cultural e um 

direito das crianças. Todo o caminho percorrido tem nos mostrado que é possível colocar a leitura 

literária de qualidade na rotina das crianças na Educação Infantil. A (re) conquista do espaço e do 

valor da fala das crianças nos mostra a força desse trabalho. Com as situações de leitura os 

professores oferecem mais oportunidades para a participação das crianças, e elas a utilizam de 

maneira mais competente, surpreendendo muitos professores. Com a leitura literária mais 

planejada e feita de maneira mais qualificada pelos professores, as crianças se envolvem na leitura 

e gostam de levar os “preciosos” livros para casa para compartilhar com os familiares. Deste 

modo apreciam as leituras e cuidam dos livros, apesar de tão pequenos. Os livros passaram a ter 

valor, são um bem que conquistaram. 
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Resumo: O artigo descreve as atividades do projeto de incentivo à leitura “Hora da leitura” 

desenvolvido pela bibliotecária do Instituto Federal Catarinense (IFC) Campus Fraiburgo, 

que contribuiu na formação de leitores estimulando o desejo de ler por prazer, criando um 

espaço aconchegante na biblioteca para que os alunos, servidores do IFC campus Fraiburgo 

e pessoas da comunidade pudessem praticar a leitura. Além de proporcionar a leitura na 

biblioteca, foram promovidos momentos de contação de histórias para as crianças das 

escolas públicas municipais de Fraiburgo, sugestões de leituras, e foi realizada a Semana 

Nacional do Livro e da Biblioteca, e assim, alcançou-se o objetivo geral de despertar e 

incentivar o gosto pela leitura nos alunos e servidores do IFC campus Fraiburgo e 

comunidade em geral. Buscou-se na literatura sobre o tema, autores que defendem a prática 

e o incentivo da leitura e informam as atribuições das bibliotecas que são instituições 

responsáveis por disseminar o gosto pela leitura. Tece considerações sobre a importância 

da prática de leitura para a formação de um cidadão mais consciente e participativo na 

sociedade. Por meio de dados quantitativos do sistema de gerenciamento do acervo da 

biblioteca observou-se uma maior movimentação do empréstimo dos livros de assuntos 

gerais e de literatura durante a vigência do projeto. Contudo ressalta-se a importância da 

leitura e da biblioteca pública e escolar no processo de formação de leitores. Conclui-se que 

a contação de histórias aproxima as crianças dos livros e as atividades culturais e de lazer, 

aproximam os alunos e servidores do IFC campus Fraiburgo dos livros de literatura da 

biblioteca. 

Palavras-chave: Incentivo à leitura. Mediação da leitura. Práticas de leitura. Contação de 

histórias infantis. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Diante das dificuldades no processo de ensino aprendizagem, bem como o desinteresse na 

prática da leitura, tomou-se a iniciativa de desenvolver ações que despertem o prazer pela leitura, 

promovendo a emancipação do saber envolvendo as crianças das escolas municipais de Fraiburgo 

e os alunos e servidores do Instituto Federal Catarinense (IFC) campus Fraiburgo. 

O objetivo geral do projeto “hora da leitura” é despertar e incentivar o gosto pela leitura 

visando ainda promover o envolvimento dos servidores, alunos do IFC e alunos das escolas 

municipais de Fraiburgo com atividades culturais e de lazer incentivando a leitura e o uso da 

biblioteca. 

Para incentivar a leitura da comunidade escolar do IFC e dos alunos das escolas públicas 

municipais de Fraiburgo foram desenvolvidas as seguintes atividades culturais e de lazer: 

contação de histórias, minuto da leitura, sugestões de leitura e Semana Nacional do Livro e da 

Biblioteca. 

A contação de histórias foi concretizada por alunos do IFC que se voluntariaram para 

realizar a atividade nas escolas para as crianças do primeiro ano do ensino fundamental. Para tal 

atividade foram selecionados livros infantis da biblioteca do IFC. 

mailto:mirela.sens@fraiburgo.ifc.edu.br
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Uma das atividades culturais mais importantes foi a Semana Nacional do Livro e da 

Biblioteca. Esta semana foi instituída pelo Decreto nº84.631, de 9 de abril de 1980 e deve ser 

comemorada em todas as bibliotecas do Brasil. Durante a comemoração da semana na biblioteca 

do IFC Campus Fraiburgo, foram realizadas algumas atividades culturais e de lazer como: 

concurso de fotografias, premiação dos leitores mais assíduos, palestra para os professores e 

servidores, esquete teatral, declamação de poesias, sarau musical com voz, violão e coral e festa 

de encerramento temática. 

A biblioteca deve incentivar a leitura por meio de ações culturais e de lazer. A leitura é 

muito importante na formação dos estudantes e principalmente de uma sociedade consciente e 

participativa. Nas próximas seções deste artigo serão abordados os autores que versam sobre o 

tema de incentivo à leitura e serão apresentadas as ações do projeto “Hora da leitura”. 

 

A IMPORTÂNCIA DA PRÁTICA DA LEITURA 

 

Muitas instituições de ensino enfrentam problemas com o desinteresse dos seus alunos pela 

leitura, e isso fica claro quando o aluno é desafiado a escrever um trabalho de aula. Durante a 

elaboração de trabalhos os alunos demonstram muitas dificuldades em escrever, em criar, e em 

explanar suas ideias de maneira escrita, por isso, é preciso intervir no processo de ensino-

aprendizagem da leitura, desenvolvendo atividades que estimulem e motivem gosto pela leitura. 

Para Kleiman (2013, p. 7) no que corresponde o ensino da leitura, a autora afirma que “o 

ensino de leitura é fundamental para dar solução a problemas relacionados ao pouco 

aproveitamento escolar: ao fracasso na formação de leitores podemos atribuir o fracasso geral do 

aluno no primeiro e segundo graus. “ 

O estímulo à leitura, é essencial, pois ela é a base para todas as disciplinas e áreas do 

conhecimento independentemente da idade. Com estes estímulos, almeja-se formar leitores que 

sintam o prazer pela mesma. 

A prática da leitura deve ser iniciada o mais cedo possível, desde a infância e adolescência. 

Para as crianças que ainda não sabem ler essa prática pode começar com a contação de histórias, 

ou seja, alguém pode ler para a criança. 

A prática da leitura é uma poderosa aliada na formação dos educandos. Ler é estabelecer 

contato com textos e exercitar a mente para desenvolver melhor as práticas de fala e escrita. 

Para Gomes e Bortolin (2011, p. 158), 

 

A leitura contribui diretamente para a formação da personalidade dos educandos. Por meio do 

convívio com textos informativos e literários eles podem desenvolver o gosto pela leitura, 

descobrir o mundo que o cerca e identificar suas preferências. (GOMES; BORTOLIN, 2011, p. 

158) 

 

A leitura é muito importante na sociedade pois ela ajuda formar um cidadão mais 

consciente, com senso crítico, pensante, capaz de exercer ativamente sua cidadania. 

De acordo com Blattmann e Viapiana (2005, não paginado) “A leitura é a mola propulsora 

na libertação do pensamento e desencadeia ações para o exercício da cidadania e desenvolvimento 

do ser humano. “ 

Vale destacar que a leitura é muito importante para o aprendizado escolar e que a biblioteca 

é o espaço propicio e o bibliotecário torna-se o mediador para despertar o interesse pela leitura 

nos educandos. 
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Para Souza, (2009, p. 109) “a leitura é um dos meios mais importantes para a consecução 

de novas aprendizagens; possibilita a construção e o fortalecimento de ideias e ações”, e a autora 

acrescenta que as bibliotecas são espaços de disseminação de leitura e que cabe ao bibliotecário 

ser estimulador de leituras. 

Assim, afirma-se que a biblioteca é de grande importância na formação de leitores e que 

numa ação conjunta da escola, biblioteca, professores e bibliotecários, é possível chamar a 

atenção dos educandos para a importância da leitura. 

 

O PAPEL DA BIBLIOTECA NO INCENTIVO DA PRÁTICA DA LEITURA 

 

A biblioteca é de extrema importância no processo de formação de leitores, pois é nela que 

os leitores poderão se encontrar para praticar a leitura, e também para selecionar materiais para 

ler. 

As bibliotecas escolares devem ser ativas e se preocupar com o aprendizado dos alunos. 

Estas bibliotecas devem trabalhar numa ação conjunta com o núcleo pedagógico da escola 

ampliando as atividades da sala de aula. 

Para Gomes e Bortolin (2011, p. 163) “a biblioteca precisa ser um local em que crianças e 

jovens ampliem suas atividades de sala de aula. “ 

A biblioteca do IFC campus Fraiburgo possui um acervo voltado para as áreas dos cursos 

ministrados na instituição e também livros de conhecimentos gerais, romances, biografias e livros 

infantis que podem ser lidos por qualquer pessoa da comunidade. Por ser uma biblioteca de uma 

instituição pública federal ela se enquadra tanto como biblioteca escolar como pública, podendo 

atender toda a comunidade que reside próximo a biblioteca. 

Um dos principais objetivos das bibliotecas públicas é o de formar leitores críticos que 

sejam capazes de contribuir, com os conhecimentos adquiridos, com o desenvolvimento da 

comunidade e surgimento da cidadania. 

De acordo com a Fundação Biblioteca Nacional no que se refere a formação de leitores 

(2000, p. 17), “a biblioteca pública é o espaço privilegiado do desenvolvimento das práticas 

leitoras, e através do encontro do leitor com o livro forma-se o leitor crítico e contribui-se para o 

florescimento da cidadania. “Tidas como instituições essencialmente sociais, de caráter 

democrático, as bibliotecas públicas são fundamentais para apoiar os sistemas, educacional e 

cultural, tendo como objetivo principal o incentivo à leitura, através de um acervo compatível 

com as necessidades da população local. 

Para Suaiden (1995), isto é possível à medida que a biblioteca cumpra seu objetivo 

primordial de preservar e difundir o conhecimento local promovendo atividades de lazer e 

culturais que satisfaçam as necessidades da comunidade na qual ela está inserida. 

Os livros da biblioteca são essenciais para o desenvolvimento da prática de leitura, é o 

principal meio de difusão do conhecimento e da cultura. 

Os autores da Lei nº 10.753, definem o livro como sendo: 

 

O meio principal e insubstituível da difusão da cultura e transmissão do conhecimento, do fomento 

à pesquisa social e científica, da conservação do patrimônio nacional, da transformação e 

aperfeiçoamento social e da melhoria da qualidade de vida. (BRASIL, 2003) 
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Além de um acervo adequado ao projeto e uma equipe preparada para formar leitores, a 

biblioteca precisa de um espaço convidativo e confortável que atraia as pessoas para leitura. 

É preciso estimular o gosto pela leitura envolvendo os alunos em atividades dinâmicas e 

criativas e em ambientes atrativos. 

Para Gomide (2013) um dos segredos das melhores bibliotecas é tornar o espaço agradável, 

o autor explica que “o ambiente da biblioteca tem de ser agradável para atrair as pessoas. [...] o 

espaço precisa ser confortável. Quanto mais lúdico for o contato com a biblioteca, maior é o 

aproveitamento do público. “ 

Para tornar a biblioteca do IFC campus Fraiburgo mais aconchegante buscou-se adequar o 

espaço com pufes, sofás e cartazes de incentivo à leitura de maneira a atrair a comunidade escolar 

para este espaço de leitura. 

Na próxima seção será mostrado as ações de incentivo à leitura realizadas pela biblioteca 

do IFC campus Fraiburgo com o intuito de atrair a comunidade escolar para a leitura e para a 

biblioteca. 

 

AS AÇÕES DE INCENTIVO À LEITURA DO PROJETO “HORA DA LEITURA” 

 

Quanto mais cedo estimular o gosto pela leitura melhor, as crianças possuem uma 

capacidade de imaginação maior, e quanto mais cedo começarem a ler elas têm mais chances de 

desenvolver o gosto pela leitura. Por isso, durante o projeto foram realizadas atividades de 

incentivo à leitura por meio de contação de histórias para as crianças das escolas públicas de 

Fraiburgo. 

Para as autoras Hillesheim e Fachin (2004 p. 35) as atividades de incentivo à leitura são 

imprescindíveis para as crianças no ensino fundamental, as autoras afirmam que “é mais fácil de 

inserir o hábito da leitura, pois, as crianças têm a grande capacidade de brincar, de sonhar, de 

imaginar e brincando assimilam e assumem as atividades como parte de seu dia a dia.” 

Ainda na visão das autoras supracitadas a contação de histórias: 

 

Além de incentivar as crianças ao gosto e ao hábito de ler amplia os horizontes da leitura, tornando 

a criança consciente da infinidade de livros de diversos temas, gêneros e estilo, capazes de 

satisfazer suas necessidades individuais e seu gosto. (COSTA; HILLESHEIM, 2004, não 

paginado) 

 

Além da parte de extensão do projeto, que foram as contações de histórias, desenvolveu-se 

dentro do IFC campus Fraiburgo algumas atividades culturais e de lazer para incentivar o uso 

consciente da biblioteca e da leitura por parte da comunidade escolar, transformando a biblioteca 

num local dinâmico e num centro cultural. 

Luiz Milanesi (1986 apud FONSECA, 2005), informa que para a biblioteca existir como 

um centro de informação e convivência, ela deve funcionar com a perspectiva de sempre mudar, 

transformar, ir além da forma, ou seja, a biblioteca não é um local onde apenas se empresta livros. 

O projeto de extensão “Hora da leitura” buscou transformar a imagem da biblioteca num 

local mais dinâmico que passou a ser mais utilizada pela comunidade escolar. Uma das atividades 

realizadas pelo projeto foi a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. Durante esse evento foram 

realizadas várias ações culturais que são diferenciadas dos tradicionais serviços de empréstimos 

e consultas da biblioteca. 



 

 

P
ág

in
a1

2
7

3
 

Para Almeida Júnior (2003, p. 94) os serviços diferenciados dos tradicionais conhecidos 

como (empréstimo e consulta) que podem ser oferecidos pelas bibliotecas ligados a atividades 

culturais são denominados por bibliotecários de: animação cultural, ação cultural ou animação de 

leitura. Dentre os serviços informados pelo autor, destacou-se apenas os desenvolvidos pelo 

projeto: Hora do conto; Declamação de poesia; Teatro; Audição musical; Exposições; Concursos 

e Palestras. 

Outra ação realizada pelo projeto foi o minuto da leitura onde, o professor permitiu que os 

alunos praticassem a leitura de um livro durante 30 minutos no horário da aula. O minuto da 

leitura aconteceu nas aulas de português para os alunos do ensino médio integrado do IFC campus 

Fraiburgo. 

Com a realização do projeto observou-se o interesse das crianças das escolas públicas pelas 

histórias contadas. Também foi possível perceber um aumento na movimentação da biblioteca do 

IFC campus Fraiburgo. Por isso, buscou-se informações nos relatórios de movimentação do 

acervo. 

 

PROJETO HORA DA LEITURA EM NÚMEROS 

 

Para constatar as mudanças ocorridas na biblioteca durante a vigência do projeto buscou-

se em dados do sistema de gerenciamento do acervo as quantidades de empréstimos de livros de 

assuntos gerais, literatura e também dos livros dos cartazes de sugestões de leitura. 

O sistema acadêmico do IFC Campus Fraiburgo informou que existem 311 alunos 

matriculados regularmente na instituição, ou seja, todos esses alunos podem solicitar os serviços 

da biblioteca. 

Durante a vigência do projeto (um ano), foram emprestados 1.849 livros de literatura e 

4.469 livros de assuntos gerais. Esses números são bem maiores do que o mesmo período um ano 

antes, que registrou 96 empréstimos de livros de literatura e 987 de livros de assuntos gerais. 

No que se refere aos livros sugeridos para leitura, foram registrados um total de 269 

empréstimos dos 18 títulos sugeridos. 

Mesmo sendo dados quantitativos, observa-se um grande aumento dos empréstimos da 

biblioteca durante a vigência do projeto. Além dos números, observou-se pelos comentários dos 

alunos que muitos gostavam dos livros da biblioteca e que por isso estavam lendo mais. 

No que tange as contações de histórias para as crianças das escolas, foram visitadas cinco 

escolas públicas e um grupo de eco terapia da prefeitura de Fraiburgo somando um total de 205 

crianças. 

 

CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento do projeto de extensão “Hora da leitura” foi uma experiência 

gratificante pois, permitiu conciliar a prática do incentivo à leitura com a teoria estudada sobre 

este assunto. 

Durante o desenvolvimento do projeto, observou-se uma mudança no movimento da 

biblioteca principalmente no empréstimo de livros de literatura. Dados do sistema de 

gerenciamento do acervo da biblioteca mostram um aumento significativo no empréstimo de 

livros de literatura. Também foi possível observar nos comentários dos alunos que eles estão se 

interessando mais pela leitura dos livros da biblioteca. 
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A leitura, portanto, é um dos meios mais importantes para formar uma sociedade mais 

consciente, e motivar a leitura é fundamental para a formação dessa sociedade. Cabe a biblioteca 

e aos profissionais que nela atuam promover a motivação da leitura. 

As bibliotecas brasileiras precisam divulgar mais o seu papel de instituição social 

formadora de leitores críticos perante a sociedade, atraindo as pessoas para que se tornem leitores 

e usuários dos serviços da biblioteca. 

Os bibliotecários deveriam elaborar constantemente projetos sociais e de extensão para 

divulgar a biblioteca perante a sociedade e assim fazer com que todos conheçam mais sobre o 

papel social das bibliotecas e bibliotecários na formação de leitores. 

Com a realização do projeto foi possível passar a mensagem de que as bibliotecas não 

servem somente para oferecer livros, elas podem e devem prestar outros tipos de serviço para a 

comunidade na qual ela está inserida. 

Espera-se que o tema abordado neste trabalho contribua com a formação de profissionais 

interessados no movimento de mediação e incentivo à leitura. 
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Resumo: A literatura é um campo de infinitas possibilidades e funciona como um inestimável 

meio de conhecimento, contribuindo na formação dos indivíduos que a ela tem acesso. A 

literatura infantojuvenil, atendendo os mesmos propósitos, dar neste importante processo, a 

sua parcela de contribuição. A literatura infantojuvenil amazonense, em particular, traz em 

suas histórias ideologias, representações culturais e o contexto histórico de seu povo. Deste 

modo, torna-se necessário que esta literatura ganhe espaço e chegue até seus destinatários 

podendo cumprir com êxito sua função. E dentre os vários espaços que esta literatura pode 

estar, um dos lugares que se mostra propício para esta prática é o ambiente escolar. É na 

escola que na maioria das vezes a criança tem o primeiro contato com o texto literário. 

Refletindo sobre estas questões é que este trabalho realiza um estudo de caso da aplicação 

oficinas de leitura da literatura infantojuvenil amazonense na escola estadual “Irma Sá”, a 

fim de verificar como tal literatura tende a servir como instrumento de letramento literário 

em sala de aula. Levando em consideração que esta literatura mostra as especificidades do 

contexto amazonense, fazendo que o aluno-leitor se identifique e se envolva com as histórias 

narradas. O que facilita consideravelmente a condução do processo do letramento literário, 

visto que não nos referimos simplesmente à mera leitura de uma obra, mas a importantes 

etapas que se relacionam entre si em função de um objetivo comum. Como suporte teórico, 

o trabalho utiliza-se principalmente dos estudos de Cadermatori (2010), Cosson (2014), 

Zilberman (1983) entre outros. 

Palavras-chave: Leitura. Literatura infanto-juvenil amazonense. Letramento literário. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Compreendendo a complexidade da prática de leitura do texto literário em sala de aula, 

verifica-se a necessidade de encontrar mecanismos que atendam e buscam facilitar este momento. 

É exatamente no texto literário e em particular, na literatura infantojuvenil amazonense, que esta 

busca pode ter encontrado um importante instrumento de letramento literário e se alie de forma 

positiva a este processo. 

É com este intuito que este estudo de caso, buscou verificar como em uma escola pública 

do município de Parintins do estado do Amazonas, escola estadual “Irmã Sá” o uso da literatura 

infantojuvenil amazonense pode se transformar em instrumento de letramento literário. Assim 

como, promover na escola selecionada práticas de leitura para também divulgar a literatura 

infantojuvenil amazonense no espaço escolar. 

Este estudo de caso parte da problematização em torno da ausência desta literatura nas 

escolas amazonenses, visto que estes textos trazem como característica essencial a representação 

cultural e as especificidades do contexto amazonense. O que se mostra como um fator favorável 

mailto:delmasicsu@bol.com.br
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para a concretização do processo do letramento literário ao entender-se que a proximidade 

contextual serve como um fator motivacional no que diz respeito a relação entre texto e leitor. 

Para estes fins supracitados, obedecendo a sistematização das estratégias para o ensino de 

literatura propostas por Rildo Cosson, em seu livro Letramento literário: teoria e prática (2014) 

foram realizadas oficinas de leitura com obras da literatura infantojuvenil amazonense tendo 

como parâmetro prático e metodológico, a efetivação das sequencias básicas do letramento 

literário na escola que de acordo com Cosson (2014) é constituída de quatro passos: motivação, 

introdução, leitura e interpretação. 

Para a compreensão da proposta deste estudo de caso, faz-se primeiramente uma breve 

abordagem sobre a literatura infantojuvenil amazonense, em seguida, o letramento literário em 

vista da escolha desta perspectiva para este estudo de caso e por fim, a especificidade das etapas 

cumpridas na escola estadual “Irmã Sá” em função dos objetivos propostos. 

 

A LITERATURA INFATOJUVENIL AMAZONENSE 

 

A literatura infantojuvenil amazonense ainda é considerada emergente em relação a outros 

textos literários em circulação no ambiente escolar amazonense e em outros espaços de leitura. 

Apesar de esta literatura ter ganhado espaço no mercado editorial local, estas publicações ainda 

são pouco conhecidas pelo leitor local, e ainda mais pelo seu público-alvo. O avanço desta 

literatura se deu a partir do apelo de professores para trabalhar, em sala de aula, histórias com 

ambientação e temas amazônicos. Em consequência deste apelo, a literatura infantojuvenil 

amazonense começa a ganhar espaço, mesmo que de forma sutil. 

Nestes textos, além de se encontrar características particulares do texto literário, a exemplo, 

as mais variadas apreensões de sentidos, manifestando o caráter polissêmico das narrativas, 

percebe-se também seu valor estético, quando a despeito de sua função evidencia as 

especificidades do contexto amazonense, além das representações ideológicas e culturais do 

espaço amazônico. Apesar de trabalhar com os mais variados gêneros, os mitos e as lendas são os 

gêneros que mais se destacam, justificados pela tradição local, muito influenciado pela oralidade. 

Destaca-se também a função social atribuída a esta literatura, quando, de acordo Telles 

(2014) “Estes autores registram em seus livros o apelo a consciência ambiental e a preocupação 

com a formação do ser humano, por intermédio das crianças.” Além de despertar reflexões, 

questionamentos e interrogações sobre a vida ao suscitar temas relacionados aos valores humanos, 

podendo assim contribuir na formação de seu leitor. 

Com base nestas situações verifica-se que a literatura infantojuvenil amazonense apresenta-

se como uma das ferramentas que auxiliam na prática de leitura e letramento literário, a medida 

que, com suas características particulares tende a aproximar o seu leitor local quando este 

reconhece tanto o seu espaço em comum como a si mesmo nestas narrativas. 

 

A LITERATURA INFANTIL E A PERSPECTIVA DO LETRAMENTO LITERÁRIO 

 

O texto literário, em seu sentido mais abrangente, apresenta-se como um dos instrumentos 

indispensáveis na formação leitora e como consequência, na formação social de qualquer 

individuo. Este tipo de texto com sua linguagem específica e seus variados aspectos se diferencia 

do texto não literário quando se tem em vista a interação entre texto e leitor e os objetivos 

alcançados. “O texto literário é polissêmico, pois sua leitura provoca no leitor reações diversas, 
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que vão do prazer emocional ao intelectual. Além de simplesmente fornecer informações de 

diferentes temas – históricos, sociais, existenciais e éticos, [...] (FARIA, 2008, p.12) 

Para se fazer um trabalho de prática de leitura é necessário que antes de se levar para sala 

de aula, tenhamos embasamentos teóricos que orientem em que medida se pode ou não propor as 

atividades a partir dos níveis de leitura. Ainda sobre a reflexão sobre a prática literária em sala de 

aula é importante levar em consideração o que Ligia Cadermatori afirma: 

 

A literatura, por sua vez, propicia uma reorganização das percepções do mundo e, desse modo 

possibilita uma nova ordenação das experiências existenciais da criança. A convivência com textos 

literários provoca a formação de novos padrões e o desenvolvimento do senso crítico. 

(CADERMATORI, 2010, p.18-19) 

 

Deste modo, visa-se refletir sobre a prática literária, destacando a literatura tanto para 

conquista da leitura, quanto para o desenvolvimento do leitor. Apesar da abrangência, a literatura 

que se destaca nesta pesquisa é, em particular, a literatura infantojuvenil. Lígia Cadermatori 

(2006, p.7) em O que é literatura infantil afirma que, “ a partir do senso comum, saber o que é 

literatura infantil não seja uma tarefa difícil, pois todos conhecem ou tem alguma coisa a ver com 

criança (filho, vizinho, sobrinho, aluno), e uma razão inquestionável é que todos um dia foram 

crianças.” 

Uma outra situação da literatura infantil, destacada por Cadermatori é a questão do adjetivo, 

entendida como uma das questões principais, pois, segundo a autora, o “adjetivo que determina o 

público a que se destina. A literatura, enquanto só substantivo, não predetermina seu público” 

(CADERMATORI, 2010,p.8). E sobre essa questão assinala: A literatura com adjetivo, ao 

contrário, pressupõe que sua linguagem, seus temas e pontos de vista objetivam um tipo de 

destinatário em particular, o que significa que já se sabe a priori, o que interessa a esse público 

específico. 

Ao se entender, mesmo que sucintamente, as questões que permeiam a discussão sobre a 

literatura infantil, o letramento literário surge como uma pratica que visa a potencializar os leitores 

dos textos literários. De acordo com Maia (2007, p.31) “a leitura sempre foi confundida com 

alfabetização, ou seja, o problema é o conteúdo dessa aprendizagem: a língua escrita.” Neste 

sentido, de acordo com Soares (apud MAIA, p. 32) “ o letramento assume significado diferente 

de alfabetização, termo este que designa apenas a ação de ensinar a ler e escrever.” O letramento, 

portanto assume um papel extremamente relevante quando atende de forma mais adequada as 

exigências da sociedade 

sobre o aluno ao final de sua escolarização. Deste modo “o letramento literário é uma 

prática social, e como tal, responsabilidade da escola” (COSSON, 2014, p.23). A perspectiva do 

letramento literário permite, segundo o autor, que aluno vá além da simples leitura do texto 

literário. 

Tais considerações dão ao letramento literário um forte vínculo com o leitor. Há aqui uma 

estreita relação entre letramento e competência leitora, no seu sentido mais literal. 

 

O ESTUDO DE CASO NA ESCOLA ESTADUAL “IRMÃ SÁ” 

 

Foram realizadas oficinas de leitura de algumas das obras da literatura infantojuvenil 

amazonense. De maneira planejada, todas as oficinas buscaram atender e cumprir as etapas do 

processo de letramento literário. Tanto do ponto de vista teórico quanto prático destaca-se a 

utilização das estratégias para o ensino de literatura propostas por Rildo Cosson (2014) em vista 
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do letramento literário. Como o autor afirma “As práticas de sala de aula precisam contemplar o 

processo de letramento literário e não apenas a mera leitura das obras” (COSSON, 2014, p.47). 

A recepção dos textos e o envolvimento dos alunos nas etapas propostas foram satisfatórios. Com 

o destaque para o fato que a literatura infantojuvenil amazonense era até então desconhecida por 

estes alunos. Faz-se necessário destacar que em termos metodológicos, o estudo de caso se iniciou 

com base nas pesquisas bibliográficas que pudessem fundamentar a prática, a partir da aplicação 

das oficinas. 

Um exemplo singular da utilização da perspectiva do letramento literário a partir da 

literatura infantojuvenil amazonense foi a aplicação de uma oficina intitulada “Quem sou eu” 

tendo como obra selecionada O beija-flor e o gavião do escritor amazonense José Maria Pinto. 

Esta oficina teve como objetivo principal fazer com que os alunos percebessem os temas 

transversais da obra e principalmente a questão da identidade. Como elemento de motivação foi 

feito inicialmente a analise da capa do livro selecionado. Como elemento de introdução foi 

mostrado a biografia do autor, com destaque para o fato de ser amazonense. Em seguida foi 

realizada a leitura integral do texto, visto que é acompanhado por ilustrações, favorecendo à 

atenção para a leitura por parte dos alunos e finalmente a interpretação, onde os alunos através da 

oralidade puderam expressar sua opinião e sua compreensão mais particular sobre o texto lido. O 

que permitiu que fosse feita varias reflexões, onde os alunos buscaram sempre contextualizar com 

suas vivencias e experiências tanto particular quanto coletiva. 

Ao observar que esta literatura é pouco ou nada utilizada em sala de aula pelos professores 

de Língua Portuguesa, em particular os do ensino fundamental que contemplam as series de 6 º a 

9 º ano, surge também a necessidade perceber até que ponto esta ausência, ou em contrapartida 

esta presença, influencia na competência leitora destes alunos, a ter como referência as 

possibilidades de apreensão que o texto literário promove. Pensar também na leitura como um 

processo de interação entre o texto e o leitor ao considerar tanto os aspectos linguísticos quanto 

os conhecimentos extralinguísticos implicados no texto. 

A pesquisa toma também como uma de suas perspectivas a reflexão em torno da prática 

pedagógica quando percebe a necessidade de se utilizar de instrumentos que venham a contribuir 

para a formação tanto do aluno-leitor, quanto do professor que se propõe a buscar novas 

alternativas na pratica de leitura e letramento literário. 

 

CONCLUSÃO 

 

Conclui-se, que a literatura infantojuvenil amazonense pode ser considerada um importante 

instrumento de letramento literário em sala de aula. Contribui tanto para a formação cidadã quanto 

para a formação pedagógica dos alunos envolvidos. Ao apresentar em seu conteúdo as 

especificidades do contexto amazonense, faz que o aluno-leitor se identifique e se envolva com 

as histórias narradas. O que facilita consideravelmente a condução do processo do letramento 

literário. Percebemos também, o quanto o letramento literário permite, não apenas neste caso em 

particular, mas em vários momentos e espaços, principalmente na escola, te se tenha êxito na 

difícil missão de inserir o texto literário em sala de aula. Pretendemos que este estudo de caso 

sirva como exemplo e motivação para profissionais da educação imbuídos no oficio da educação, 

observando que há possibilidades e instrumentos eficazes que auxiliam na pratica docente. 
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Resumo: O presente trabalho toma como objeto de estudo a literatura infantil e a prática 

pedagógica realizada como atividade curricular do curso de Pedagogia do IFC- Instituto 

Federal Catarinense-Campus Blumenau, aplicada no Parque Ramiro Ruediger, na cidade 

de Blumenau, no primeiro semestre de 2015. Uma experiência de ensino levada para além 

da sala de aula, pautada em interações de estudantes universitários acerca do contato entre 

a criança e a linguagem literária. Pode- se a partir daí considerar o pensamento de James 

Paul Gee apontando a esfera literária – apesar de não se limitar a ela – também como um 

processo cultural que ocorre em distintos espaços sociais. Esse espaço de lazer transformou-

se, desse modo, em um lugar de aprendizagem às crianças, o uso da linguagem era 

estimulado especialmente com brincadeiras; ora por meio de desenhos que instigavam à 

imaginação, ora por indagações e questionamentos de adaptações e/ou leituras de livros 

infantis, que culminavam, por vezes, no seu próprio ato da escrita. Propôs-se assim uma 

maior familiaridade com a literatura infantil, constituindo experiências de leitura, imergindo 

daí a cultura como prática significativa da linguagem. Algumas crianças que apareceram 

para interagir no parque nunca tinham ganhado nenhum livro. Assim o estímulo e o incentivo 

à atividade literária – veiculação de livros, leituras, e outros objetos que instigaram à 

criatividade – operaram como parte da própria identidade da criança que passa a valorizar, 

acima de tudo, a relação que a criança ao se posicionar como leitor estabelece com o texto, 

com a sociedade e com o momento vivido. 

Palavras-chave: Literatura Infantil. Prática Pedagógica. Linguagens. 

 

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

Esta experiência de pratica literária com crianças, realizada no parque público na cidade de 

Blumenau, no ano de 2015, consistiu em uma proposta acadêmica que extrapolou as paredes da 

sala de aula do Curso de Pedagogia do Instituto Federal Catarinense – campus Blumenau - e 

ganhou o parque público como contexto de atuação para pratica literária. 

A proposta pautou-se no potencial criador das crianças e nas interações entre estudantes 

universitárias/os e meninas e meninos que transitavam pelo parque, mediadas pela linguagem 

literária, a fim de explorar as medidas tomadas por estudantes do Curso de Pedagogia do Instituto 

Federal Catarinense – campus Blumenau diante de propostas pensadas em sala a respeito de como 

incentivar a leitura. 

A prática literária em Blumenau teve como base o autor Jean Paul Gee que defende o 

aprendizado através da produção de novos conhecimentos, partindo desse ponto de vista que se 

deu a pratica de diversas modalidades de incluir a leitura no ambiente de cultura e lazer, e provocar 

o conhecimento para gerar mais conhecimento a partir da pratica, tanto por parte das crianças 

quanto por parte dos acadêmicos. 

mailto:mayarabrilhante11@gmail.com
mailto:raquel.amorim_13@hotmail.com
mailto:regianeregis@ifcblumenau.com.br
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As escolhas das abordagens ocorreram dentro da disciplina de literatura, com principal foco 

de uma maneira diferenciada de se pensar à literatura para crianças dentro de um espaço informal, 

um espaço diferenciado que rompe a ideia de que a escola é o local de leitura para o publico 

infantil, daí partiu as diferentes propostas que se tornaram praticas dos acadêmicos. 

 

OBJETIVO DA PROPOSTA 

 

A intenção consistiu em ensaiar nos processos de formação inicial de professores - neste 

caso, de acadêmicas/os de Pedagogia -, maneiras de colocar as crianças em contato com a 

linguagem literatura de forma desvinculada da obrigação escolar, e inovar no contato com 

literatura clássica e proporcionar uma nova modalidade de contato com a leitura de acordo com 

as propostas dos acadêmicos. 

Proporcionar o contato de acadêmicos de pedagogia com o publico infantil mediante a 

proposta de inserir a literatura como principal foco desse contato, distribuir livros com abordagens 

diferentes da abordagem escola, desvincular a responsabilidade de ler o livro como um papel da 

escola e da criança como aluno. 

Proporcionar aos acadêmicos de pedagogia a experiência de como conduzir os projetos e 

como pensar na leitura como uma ferramenta de educação, mas também como um instrumento 

essencial para o acesso a cultura, dar sensibilidade a diversos aspectos de pensar na educação 

como principal meio de acesso a cidadania. 

A contribuição para criação desse projeto de leitura e lazer teve como objetivo proporcionar 

espaços que não são vistos em locais públicos e causar a curiosidade e a participação de famílias 

que frequentam esses locais e principalmente levar a literatura para crianças e associar o lazer e a 

diversão a um momento literário, desconstruir as paredes que isolam e determinam a pratica da 

leitura às escolas, bibliotecas e principalmente do ato de somente ler, mas também criar o que 

deseja ler. 

 

METODOLOGIA 

 

A proposta consistiu em levar a literatura infantil para o Parque Ramiro Ruediger, instalado 

em área urbana da cidade de Blumenau, e proporcionar o contato das crianças com alguns 

clássicos literários, de maneira que elas ouvissem as histórias contadas ao ar livre, explorassem 

os livros... Enfim, que vivessem esta experiência ao seu modo. 

Os métodos utilizados por acadêmicos se deram por meios de leituras das literaturas 

clássicas, criação de textos a partir de propostas dos acadêmicos, ouvidoria de vivencias das 

crianças que estavam participando para uma melhor interação entre acadêmicos e crianças a fim 

de proporcionar aos acadêmicos um olhar pedagógico sobre o que era contado por parte das 

crianças e ampliar os olhares sobre a própria metodologia. 

A proposta se deu a partir de diversas modalidades como meio de leitura, tanto pelo contato 

com a literatura clássica, quanto ao falar sobre alimentos, desenhos, jogos entre outros meios de 

aplicação das praticas desenvolvidas, os acadêmicos desenvolveram diversas abordagens na 

pratica literária, resgatando experiências das crianças que participaram do projeto. 

Essas experiências eram descritas, desenhadas e após eram explicadas por seus criadores 

como defesa das ideias, com o objetivo de gerar reflexão sobre assuntos simples, incentivando a 

escrita e a exposição de suas ideias, os acadêmicos como ouvintes dos discursos e levantadores 
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duvidas sobre a discursão geraram o levantamento de varias situações que foram descritas pelas 

crianças. 

A imaginação dar espaço a criatividade e de acordo com a proposta as crianças são 

desafiadas a colocar todo imaginário para fora, independente dos meios utilizados, dessa forma 

que conduzimos o projeto em Blumenau proporem as diversas possiblidades do imaginário 

infantil se fazer na pratica de acordo com as propostas de cada grupo de trabalho o publico infantil 

pode demostrar a sensibilidade de ser criança. 

O projeto foi direcionado em levar a literatura de forma diferenciada a local de lazer de 

modo a ter a participação do publico para executa-lo, o projeto contava com três métodos de 

intervenção da literatura como uma das opções de lazer, assim, um espaço de lazer transformou-

se em um lugar de aprendizagem sem compromisso para crianças e adultos, ora por meio de 

brincadeiras e de desenhos que instigavam à imaginação, ora por indagações e questionamentos 

de adaptações e/ou leituras de livros infantis, que culminavam, por vezes, no ato da escrita. Uma 

das metodologias da pratica no parque Ramiro Ruediger utilizada por acadêmicos era por meio 

das frutas levantarem questões a serem debatidas com levantamento de informações dadas pelas 

próprias crianças, ora do ponto de vista delas, ora do ponto de vista dos pais. 

Pensando em modernizar esses espaços e levar a criticidade aos visitantes desses locais que 

esse projeto foi executado de acordo com o planejado, as crianças que passaram pelo espaço 

literário fizeram parte da elaboração e construção do mesmo, tudo foi pensado para ter a 

contribuição delas de acordo com as abordagens pretendidas das/os acadêmicas/os, assim se 

tornando inesquecível tanto para elas quanto para os organizadores. 

A liberdade de ler um livro, de escrever sobre uma vivencia, conversar sobre eles próprios, 

nos traz a dimensão que o papel do cidadão dar voz a pequenos cidadãos e os deixa a vontade e 

ocasiona um olhar diferenciado tanto do adulto para a criança quanto da criança para o adulto, a 

fim de promover o exercício de discutir sobre esses assuntos dentro de fora de sala. 

As crianças então e saem do mundo metafórico com tanta facilidade quando criam seus 

heróis ou recriam historias uma vez contada, seja com o seu ponto de vista e com traços de seu 

cotidiano elas são personagens e autor de suas próprias historia viver no mundo da imaginação 

lhes da sensibilidade para vivenciar e encarar a realidade da sua maneira como criança. 

Fazer esse exercício de fazê-los falar lhes leva a querer escrever, saber que ele pode ser 

ouvido e que é bom falar, ampliar o olhar de futuros professores sobre o mundo criativo das 

crianças que também necessitam de criatividade para ser explorado, estabelecer entre tudo isso o 

potencial da literatura que abrange todos esses aspectos de reconhecimentos da fala e escrita. 

Para finalizar as atividades no parque Ramiro Ruediger, foram sorteados diversos livros da 

literatura clássica, com o objetivo de tornar a leitura acessível a algumas crianças que nunca 

tinham ganhado livros, foi recitado poemas para todos que estavam ao redor desfrutarem tanto 

quanto as crianças que participavam propiciando esse momento de reflexão e produção e 

principalmente de conhecimento relacionar a leitura com o ar livre, a família, e com sigo mesmo 

e torna-la presente em momentos inesperados de forma coletiva e participativa. 

 

CONCLUSÃO 

 

Por esta proposta, colocada em prática com e pelas/os licenciadas/os de Pedagogia, 

confirmou-se a defesa de James Paul Gee (2010), que aponta a esfera literária – apesar de não se 

limitar a ela – também como um processo cultural que ocorre em distintos espaços sociais e 
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utilizando-se desse método que surgiu a aplicação dos projetos de leitura em ar livre e um espaço 

que exalta a cultura e o lazer como o parque Ramiro Ruediger. 

O objetivo foi alcançado ao proporcionar as vivencias literário ás crianças e proporcionar 

a criatividade em projetos de leitura e letramento aos acadêmicos, deixando-os sensíveis a novas 

ideias de como inserir o abito da leitura em seus alunos e respeitar a criatividade e o ponto de 

vista da criança dando mais vida e originalidade as sua historias. 

Ao proporcionar aos leitores infantis este contato com uma prática literária a céu aberto, 

além de possibilitar o acesso à literatura infantil clássica, permitiu-se que algumas delas tivessem 

a primeira oportunidade de ter um livro próprio, visto que a proposta findou com a doação de 

obras literárias e proporcionou aos acadêmicos pontos de vistas dos mais diversos para trabalhar 

por meio da literatura o acesso à cultura. 

Diante da pratica literária utilizada por acadêmicos com base em Jean Paul Gee de que o 

aprendizado acontece de maneira muito mais pratica quando se relaciona com algo que já é de 

conhecimento do individuo tem mais significado no processo de aprendizagem, tornando-se 

significativo para as crianças participantes e para ampliar o ponto de vista sobre qualquer tipo de 

processo de aprendizagem. 
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O GROTESCO RABELAISIANO NA OBRA: AS VIAGENS DE 

GULLIVER, DE JONATHAN SWIFT 

 

Rodolfo Venicios Rodrigues Gomes (UFPB) 

Rodolfovrg2691972@gmail.com 

 

Resumo: O grotesco considerado por muitos estudiosos um elemento estético de valor e há 

muito presente na história literária. Existência essa que remonta desde os gregos com sua 

mitologia passando pelos povos orientais e se consagrando no medievo europeu com sua 

cultura popular, na música, no teatro e nos festejos, permitindo uma certa liberdade de 

expressão para as minorias. Abraçado pelo povo e ao mesmo tempo repudiado pelas classes 

dominantes o grotesco não se limitou apenas no escopo da literatura, mas também migrou 

para as diversas vertentes da expressividade humana, a das belas artes, tanto a pintura 

quanto a escultura tornaram-se nicho para esse elemento, cujo nome/termo advém do 

italiano Grottesca ou Grottesco, derivados de grotta caverna/gruta, inicialmente tal 

nomenclatura foi usada no século XVI para designar as pinturas rupestres encontradas em 

cavernas. Sendo assim O presente trabalho procura destacar de forma sucinta os aspectos 

do grotesco, como elemento estético, que permeia a obra “As viagens de Gulliver” e dessa 

forma também correlacionar a intertextualidade entre seu autor, Jonathan Swift e Francois 

Rabelais, autor de obras célebres, como Gargantua e Pantagruel, e que soube como nenhum 

outro orquestrar tal elemento estético. Para a realização desta discussão foi usado como 

corpus à novela literária As viagens de Gulliver, de Jonathan Swift, edição de 1971, 

traduzida por Octávio Mendes Cajado, por apresentar uma tradução fiel a obra original 

conservando tanto a estrutura alegórica da obra como também a mordacidade critica no 

tocante a politica do séc. XVII, e como aporte teórico foram usados BAKTHIN (2010), 

COELHO (1991), BATALHA (2015) entre outros. 

Palavras-chave: Grotesco. Rabelais. Swift 

 

INTRODUÇÃO 

 

Escrita em 1726, por Jonathan Swift (1667 – 1745) a obra, As viagens de Gulliver 

representa uma critica direcionada a opressiva política inglesa para com os menos afortunados, 

em especial os irlandeses. Para alguns estudiosos, em especial COELHO (1991, p. 123 e 124), a 

mordacidade critica tão característica do autor, foi perdendo sua força com as diversas traduções 

sofridas ao longo da história, de acordo com a autora, nesse processo, tanto de adaptação como 

de tradução, saiu de cena a luta contra a opressão e em seu lugar “selecionaram apenas o pitoresco 

das aventuras [...] que joga com a realidade dos tamanhos, formas, valores, etc.”, garantindo ainda 

“o sucesso universal alcançado pelo livro”. Sucesso esse que não apenas figurou junto aos adultos, 

seu público em primeira instância, como também entre os jovens que tomaram para si o direito 

de tê-la como uma obra importante, a figurar em suas estantes e dessa maneira imortalizando seu 

autor que veio a falecer aos 78 anos de idade, deixando “não só uma larga produção literária e 

política, mas também a admiração e o respeito da Irlanda por ter-se tornado a voz do povo 

irlandês, explorado pelo poder britânico” (COELHO 1991, p. 122). 

 

Seja pelas reflexões sobre a condição humana que na sua crítica registra...a verdade é que continua 

sendo uma obra que, adaptada, tem muito a dizer para o público infanto-juvenil; e no original tem 

muito a revelar para o público adulto, no que diz respeito aos valores civilizados, burgueses, que, 

então, se consolidavam. (COELHO 1999, p. 125) 
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P
ág

in
a1

2
8

6
 

 

E é nessa proposição orquestrada entre o maravilhoso e o fantástico, pinceladas pela sátira, 

que Jonathan Swift conduz a sua personagem, o Dr. e Capitão Lemuel Gulliver em suas viagens, 

dividindo a obra em quatro momentos distintos: Viagem a Lilipute; Viagem a Brobdingnag; 

Viagem a Laputa, Balnibardi, Glubbdubdrib, Luggnagg e ao Japão e por fim na última parte 

Viagem ao país dos Houyhnhms. A obra de Swift se faz importante não apenas por sua eloquente 

criticidade a política, mas pela construção alegórica de todo um mundo, onde o grotesco se faz 

presente, e que segundo (BATALHA 2008, p. 186) é um elemento que “contribui para um efeito 

de fantástico”. 

 

O GROTESCO: A PLURALIDADE DE SIGNIFICADOS 

E OS ESPAÇOS/SUPORTES A ELE RESERVADO 

 

Foi no prefácio escrito por Ruy Barbosa, na edição de 1888, de “As Viagens de Gulliver”, 

traduzida por Carlos Jansen, onde, parafraseando OEHLER (1988 apud BATALHA, 2008), o 

olhar lançado pelo poeta sobre a sociedade desencantada da Inglaterra do séc. XVIII ressurgiu 

precisamente no que se refere ao aspecto do grotesco, existente no estilo narrativo de Swift, que 

ao longo do tempo foi percebido por poucos. Esse “olhar” foi ressaltado, mesmo que sutilmente, 

quando o autor das “Viagens de Gulliver” é comparado a Rabelais e a Cervantes, na verdade é 

dito com ênfase no referente prefácio da tradução brasileira do séc. XIX que, suas qualidades 

literárias são um amálgama dos dois célebres autores da Grande Literatura Universal, acerca de 

Swift e de seu estilo narrativo (BARBOSA 1888) também vai postular que: 

 

[...] sua sátira, sua ironia, seu humor tecem-se em um estilo admirável de precisão, simplicidade 

e pureza, numa dialética irresistível pela lealdade, pela exatidão, pela familiaridade, pelo nexo, 

numa fantasia sutil, descritiva, realista, sob uma atmosfera de irrepreensível honestidade e calma 

imperturbável, por entre uma luz diáfana e serena de bom senso e originalidade surpreendente, em 

que a reflexão, a curiosidade e a imaginativa do leitor seguem d’olhos os caprichos da invenção, 

atraídas e dominadas. BARBOSA (Op. cit., p. CCCXVII). 

 

A essa tessitura textual que é composta pela sátira, pela ironia e pelo humor, são elementos 

ressaltados por Ruy Barbosa para se referir ao estilo narrativo de Swift, somam-se segundo 

CÂMARA (2013, p. 1) as “[...] palavras como “burlesco”, “bizarro”, “cômico”, “horrível”, 

“ridículo” e “disforme” que aparecem, por exemplo, em conceituados dicionários de língua 

portuguesa, exemplificando a polissemia que o vocábulo” grotesco “possui”, o que ainda segundo 

o autor demonstra a dificuldade de muitos estudiosos a chegarem a um consenso de seu real 

significado. Essa pluralidade e inconstância de compreensão define o referido vocábulo como 

uma “quimera”, monstro mitológico que formado de partes distintas possuí um aspecto único e 

particular, haja vista que a percepção dessa criatura passa a ser tão inconstante, volúvel, de acordo 

com a imagem particular que cada um venha a formar dela com o passar do tempo, acerca dessa 

mesma construção sobre o grotesco (CÂMARA 2013) vai dizer que: 

 

Variando de acordo com os valores estéticos, culturais e estudos teóricos de determinada época, o 

grotesco parece ser uma categoria tão mutável quanto difusa, por agir na fenda das definições 

sistemáticas e não se enquadrando em nenhuma delas. A amplitude de considerações sobre o 

grotesco acaba por defini- lo de múltiplas formas: como uma subcategoria do cômico, um tema 

periférico do fantástico, um jogo de disparates lógicos unidos em uma obra, ou uma categoria 

estética ligada ao horror sobrenatural, por exemplo, (apenas para citar alguns prismas 

desenvolvidos). (CÂMARA 2013, p. 2) 
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Nessa perspectiva podemos compreender o grotesco como um aspecto transitório 

pertencente às diversas instâncias estéticas da narrativa, e que segundo BATALHA (2008, p. 183) 

trata-se de uma “forma hibrida” que por se mostrar contrária ao tradicional, não apenas no que 

diz respeito à arte literária, mas no tocante a expressividade artística como um todo, sendo assim 

o grotesco sempre vai ser percebido como uma forma “marginal” de pensamento, e porque não 

dizer transgressora, cujo efeito estético é causar o incômodo, o riso e a discursividade. Swift não 

fez menos do que transgredir e incomodar com as imagens que construía com sua linguagem, por 

isso foi tido “como uma personalidade perigosa e negativa” e que segundo COELHO (1999, 

p.121) era dono de uma agressividade e amargura latentes notabilizando-se “por sua mordacidade 

critica e seus panfletos violentos e cruéis contra a política inglesa imperante”. Trata-se por assim 

dizer que, o grotesco é “uma linguagem capaz de dar conta do inédito, ou daquilo que não se 

encaixava nos parâmetros definidos pela tradição” (BATALHA 2008, p.184), seja em maior ou 

menor grau exteriorizada pelo autor de uma obra literária. Mikhail Bakhtin em seus estudos acerca 

do riso, um aspecto do grotesco, postula existir não apenas uma gradativa mudança ao longo do 

tempo, dessa estética narrativa, cujo auge é o séc. XVII, assim como a própria percepção e 

entendimento de estudiosos sobre o tema, segundo o autor, “os estudos rabelesianos modernos 

não constroem o retrato de conjunto do grande escritor” (BAKHTIN 2010, p. 111), na verdade os 

“investigadores” tangenciam suas discussões. Com efeito, podemos constatar que a temática do 

grotesco não se estagnou, mas viajou para além do próprio Rabelais, fazendo-se presente nas 

obras de Swift e permeando também a novelística fantástica do séc. XIX, ora sendo evidenciada 

de maneira tênue onde, por exemplo, trabalha-se o nonsense narrativo, importante corrente 

literária vitoriana, que se apresenta na obra “Alice no País das Maravilhas”, de Lewis Carroll, e 

acerca desse aspecto do absurdo, um elemento também do grotesco, COELHO (1999, p. 161) vai 

esclarecer que: 

 

Nas raízes do fantasioso universo de Alice no País das Maravilhas (ou no País do Espelho), é esse 

nonsense que encontramos. É a lucida consciência do absurdo das regras e valores absolutos que, 

instituídos em sistema, regem a vida do homem. E a deúncia desse absurdo se faz através de um 

outro absurdo: o que resulta da subversão não só das leis naturais que nos regem, mas 

principalmente da linguagem. 

 

Se na obra máxima de Lewis Carroll encontramos essa subversão da ordem natural, de 

maneira suave, na novela “Tarzan, O filho das Selvas”, de Edgard Rice Burroughs, publicada no 

primeiro decênio do séc. XX temos uma subversão bem mais acentuada no tocante à luta entre o 

homem civilizado e o selvagem, uma luta interior travada pela personagem do Lord 

Greystoke/Tarzan, que segundo o tradutor da obra (LINS 2014, p. 10), “[...] põe em dúvida esse 

modelo preconceituoso de hierarquia racial” existente até então. Tarzan foi publicado pela 

primeira vez em 1912 na revista All-Story, uma pulp fiction que segundo (LINS 2014, p. 8) eram 

publicações de caráter barato e “bastante populares na primeira metade do séc. XX, dedicadas 

essencialmente a histórias de fantasia e ficção científica”, nesse grande veículo disseminador da 

literatura fantástica moderna e também malvisto “por causa de seu conteúdo supostamente não 

literário”, um exemplo dos muitos suportes que existiram ao longo da história, como bem 

evidencia (BAKHTIN 2010, p. 62) acerca desse fato, “a riquíssima cultura popular do riso na 

Idade Média viveu e desenvolveu-se fora da esfera oficial da ideologia e da literatura elevada”, 

suportes baratos e disseminadores tanto da literatura como também de ideologias, tais como os 

jornais, as revistas, os folhetins, os panfletos etc, e que permaneceram à margem do cânone 

cultural, suportes estes que sempre abarcaram o riso, a sátira, o bizarro etc. Da mesma forma, que 

muitos outros autores, Swift se valeu desses mesmos espaços marginais para disseminar as suas 
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virulentas críticas ao governo inglês, um exemplo claro de seu trabalho nesses suportes segundo 

COELHO (1999, p. 122) é o panfleto intitulado “Uma coleção Completa de Gentil e Engenhosa 

Conversação, de acordo com os Métodos e Maneiras mais Polidas”, de 1738, no qual o autor 

“descreve os costumes “delicados” da nobreza e grande burguesia inglesa”. A expressão “Estar 

fora da esfera ideológica”, usada por BAKHTIN (2010) para evidenciar o surgimento e 

desenvolvimento da cultura popular medieval do riso a margem da cultura elitizada da 

nobreza, serve para que possamos exemplificar também que, nos dias de hoje, o fato de uma obra 

ser desconsiderada socialmente, no tocante a ela não ser percebida e nem aceita como Literatura 

por incorrer em diversos aspectos: no suporte, no estilo narrativo, no gênero literário etc, pois 

como bem lembra ABREU (2006, p. 40), “o romance, por exemplo, é um gênero literário, mas 

nem todo romance é considerado literatura”. Acerca dessa “legitimação” ABREU (2006, p.40) 

ainda vai postular: 

 

Para que uma obra seja considerada Grande Literatura ela precisa ser declarada literária pelas 

chamadas “instâncias de legitimação”. Essas instâncias são várias: a universidade, os suplementos 

culturais dos grandes jornais, as revistas especializadas, os livros didáticos, as histórias literárias 

etc. uma obra fará parte do seleto grupo da literatura quando for declarada literária por uma (ou, 

de preferencia, várias) dessas instâncias de legitimação. 

 

E sendo o grotesco marcadamente um estilo narrativo rico em sua polissemia de 

significados, como bem postula CAMARA (2013), e marginal como evidencia BATALHA 

(2008), sendo assim, diante disso se faz necessário lembrar que, quando na obra literária suas 

imagens se manifestam nem sempre uma legitimação é concedida por tais instâncias, pois aquilo 

que explicita o horror e a estranheza, em alguns, pode causar o desconforto e a partir daí a 

indiferença para com a obra, mas em outros leitores esses mesmos elementos, podem causar o 

riso, e dependendo da obra, ao lado dele pode vir à reflexão, pois como bem postula BAKHTIN 

(2010, p. 57), “o riso tem um profundo valor de concepção do mundo, é uma das formas capitais 

pelas quais se exprime a verdade sobre 

mundo na sua totalidade, sobre o homem”. E é essa mesma “verdade do mundo” através 

do riso, que na obra “As Viagens de Gulliver”, o autor nos brinda com o hiperbolismo das 

personagens e das cenas, um estilo característico da obra rabelesiana, onde segundo BAKHTIN 

(2010) esse exagero faz parte da sátira, e a esta soma-se a caricatura, os “ritratini carichi” como 

bem destacam (CAMPOS e PETRY 2009, p. 118), “retratos carregados” ou seja, “imitações, 

passiveis do riso, das feições humanas, já deformadas pela natureza” e também pelos vícios 

pertinentes da sociedade. Assim, os pressupostos epistemológicos de BAKHTIN (2010) sobre a 

cultura do riso, bem como os conceitos apresentados sobre o grotesco e os seus espaços de 

atuação, nos permitem evidenciar sua presença e seu comportamento na obra “As viagens de 

Gulliver”, de Jonathan Swift, sendo este assunto tratado no capitulo seguinte. 

 

DE LILIPUT E ATÉ O PAÍS DOS HOUYHNHNMS: 

UM BREVE VISLUMBRE DO GROTESCO NA OBRA DE JONATHAN SWIFT 

 

Nas quatro partes que complementam a referente obra é possível evidenciar não apenas a 

permutação hierárquica, postulada por BAKHTIN (2010), mas diversos outros elementos 

constituintes do grotesco. Na primeira aventura a personagem é lançada na peculiar 

ilha/continente de Lilipute e partir do contato de Gulliver com os diminutos habitantes desse reino, 

estabelece-se uma comparação com o estado inglês. No curso de suas observações, a personagem, 

a princípio nos faz ciência da eficácia do sistema jurídico liliputiano, da honestidade do cidadão 
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que tanto é louvada como recompensada pela nobreza e bem-vista pelas demais instituições do 

reino. Porém, o tema do “baixo material e corporal” postulado por BAKHTIN (2010) e que Swift 

emprega nessa primeira parte, não se mostra nas observações de Gulliver acerca do estado 

liliputiano, mas nas suas próprias ações, necessidades diárias e no seu contato com o povo. Sendo 

ele um corpo estranho, na verdade um ser grotesco em um reino diminuto, suas ações e 

necessidades se mostram exageradas, pois na visão dos habitantes desse reino Gulliver é um 

monstro e segundo BAKHTIN (2010, p.268) “o exagero (hiperbolização) é efetivamente um dos 

sinais característicos do grotesco (sobretudo no sistema rabelesianos das imagens)” assim como 

o tema da glutonaria, e ambas as imagens são mostradas em conjunto pela personagem, quando 

ainda amarrado na praia como prisioneiro dos pequenos liliputianos, Gulliver é alimentado 

causando assombro a todos os cidadãos, assim explicita a personagem sobre sua alimentação: 

 

[...] ordenou que se apoiassem diversas escadas nas minhas ilhargas, pelas quais subiram mais 

de cem nativos, e caminharam para minha bôca, carregados de cestas cheias de carne, preparadas e 

enviadas por ordem do rei, assim que recebera informes a meu respeito. Observei que havia carne de 

vários animais, mas não pude distingui-los pelo sabor. Havia quartos, pernas e lombos, com o formato 

dos de carneiro, muito bem preparados, mas menores do que uma asa de calhandra. Comi dois ou três 

de uma vez com pãezinhos do tamanho de uma bala de mosquete. Abasteciam-me com a maior rapidez 

possível, dando mil mostras de assombro e de espanto diante do meu tamanho e do meu apetite. 

(SWIFT, 1971, p. 26) 

 

Esses assombros e espantos para com a alimentação de Gulliver vão acontecendo em 

diversas passagens nessa primeira parte da obra, para BAKHTIN (2010, p. 55) o excesso mostrado 

em tais imagens “principalmente o comer e o beber” é uma marca na obra de Rabelais e Swift 

não deixou por menos. Com o passar do tempo à admiração dos liliputianos dá lugar a revolta e 

indignação, pois o sustento do “homem montanha”, como Gulliver é chamado pelo povo pequeno, 

vai se tornando cada vez mais dispendioso, tanto na alimentação como no vestuário, levando os 

governantes a arquitetarem diversas soluções, desde o assassinato por envenenamento ou pela 

fome até bani-lo para o reino inimigo. Há nessas cenas alegóricas do banquete na obra “As 

Viagens de Gulliver”, uma 

curiosidade interessante, segundo BAKHTIN (2010, p. 102) durante a revolução francesa, 

Rabelais gozava de grande prestigio, porém essa admiração não foi capaz de possibilitar uma 

leitura “justa” em relação a sua obra. Surge nesse período, precisamente em 1791, um estudo de 

autoria de Ginguené que postulava a relação da influência de Rabelais sobre os eventos 

revolucionários da época, documento esse intitulado, “Sobre a autoridade de Rabelais na 

Presente Revolução e na Constituição Civil do Clero”, evidenciando o referido autor como um 

inimigo do real poder opressor e suas palavras como hino para os revolucionários. Tal estudo, 

segundo o autor russo, “declara que, ao enumerar as quantidades prodigiosas de alimento e os 

enormes custos de vestuário de Gargantua, Rabelais quis marcar a imensidade das somas que os 

reis custam ao povo”. Para BAKHTIN (2010) essa visão de Ginguené, é errônea, por “não 

compreender a lógica ambivalente do “baixo” material e corporal”. No entanto, sessenta e cinco 

anos antes desse estudo de Ginguené, o autor irlandês, Jonathan Swift, se valia dessa mesma 

alegoria, evidenciando, talvez, a mesma critica ao poder real que o autor francês atribui a Rabelais. 

A escatologia, apresentada também com a marca do exagero, é uma das passagens bem peculiares 

da primeira aventura de Gulliver, onde segundo ALMEIDA (2012, p. 206) “as fezes e a urina, os 

odores corpóreos, gases, a matéria ligada ao baixo corporal constituem as maiores fontes de 

exagero do corpo e sua relação com o universo grotesco”. Assim evidencia Gulliver acerca das 

necessidades do corpo e também do tratamento dado aos seus dejetos: 
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Havia algumas horas que me apertavam extremamente as necessidades da natureza; o que não era 

de admirar, pois fazia quase dois dias que eu me aliviara pela ultima vez. Senti-me em grandes 

apuros, premido pela urgência e pela vergonha. O melhor expediente que me ocorreu foi entrar de 

rôjo em minha casa, o que fiz; e, fechando a porta, afastei-me até onde o permitia o comprimento 

da corrente, desonerando o corpo da incômoda carga [...] a partir dessa ocasião habituei-me, assim 

que me levantava, a fazer o serviço ao ar livre, á maior distância permitida pela corrente, e tôdas 

as manhãs, antes que chegasse gente, a repulsiva matéria era cuidadosamente levada em carrinhos 

de mão, por dois criados designados para esse fim. (SWIFT 1971, p. 31 – 32) 

 

De acordo com BAKHTIN (2010, p. 98), acerca da escatologia, “mesmo na literatura, essa 

imagem não é nova” e que tal construção representa à mudança, o movimento cíclico da 

existência, a morte que nutre a vida. Se observarmos nesse viés da “mudança” ou 

“transcendência” do ser, da mesma forma que ALMEIDA (2012) e BAKHTIN (2010), podemos 

dizer que o tema da escatologia evidenciado na obra de Swift, precisamente na primeira parte das 

viagens, representa o principio da mudança da personagem para com a sociedade da qual ele é 

filho, já que o objetivo postulado pela personagem no tocante a sua publicação, é o de educar o 

homem e toda a sociedade. Além das fezes, urina é outro elemento que também se faz presente 

nesse primeiro tomo 

das narrativas de viagens, e junto a ela temos a figura hiperbólica do pênis, que segundo 

ALMEIDA (2012, p. 118) é um “símbolo de potência geradora da vida”, mas que dentro desse 

universo critico desenvolvido por Swift, também é um símbolo de provocação e de insulto ao 

poder da nobreza da época, a cena do incêndio construída por ele, nos permite rir do inusitado 

pela solução encontrada para aplacar as chamas dos aposentos reais, de acordo com BAKHTIN 

(2010, p. 61) “o riso tem uma significação positiva, regeneradora” e “criadora”, pois ele acentua 

a nossa percepção do mundo, porém como salienta BATALHA (2003, p. 34) tal construção 

evidencia também a “presença híbrida da “bufoneria e extravagância”“, de “cenas estranhas que 

fazem rir e provocam arrepios ao mesmo tempo”. A respeito dessa passagem cômica e estranha, 

o Dr. Gulliver nos relata o seguinte ocorrido: 

 

O magnífico palácio ter-se ia queimado completa e infalivelmente se, com uma presença de 

espírito que não me é habitual, eu não tivesse, de súbito, pensado num expediente. Na noite anterior 

eu bebêra a mais não poder, um vinho deliciosíssimo chamado glimigrim [...] extremamente 

diurético. Por felicíssimo acaso eu não me aliviara de nenhuma quantidade dêle. O calor que me 

abrasava, me haver acercado muito das chamas, forcejando por apaga-las, fêz que o vinho operasse 

pela urina: que verti em tamanha quantidade e apliquei tão oportunamente sôbre os lugares 

apropriados, que em três minutos se extinguiu o fogo, preservando-se da destruição o resto do 

nobre edifício, cuja edificação levara tanto tempo. (SWIFT 1971, p. 53) 

 

Não podemos deixar de pontuar a sexualidade que também se imiscui na cena do incêndio, 

afinal expor o órgão sexual publicamente é uma forma de erotização, além de a genitália ser 

evidenciada por ALMEIDA (2012, p. 41) como um dos “elementos [...] da corporalidade 

grotesca”. Essa “sexualidade hiperbólica” como bem ressalta o teórico se faz presente em outro 

momento dessa primeira parte das viagens, no qual a personagem vai relatar sobre uma denuncia 

feita pelo tesoureiro do rei, que surgiu a partir dos mexericos maledicentes de alguns integrantes 

da corte, e que postulava um possível envolvimento amoroso entre ele e a esposa do denunciante. 

Para CAMARA (2014, p. 113) “o monstro é capaz de causar medo e também, paradoxalmente, 

uma espécie de desejo, por evocar fortes fantasias que fogem do que é moralmente correto”, os 

liliputianos vivem nesse “paradoxo”, entre o medo de Gulliver devido a sua força e voracidade e 

a admiração pela sua eloquência, polidez, inventividade e civilidade, mesmo que esta ultima seja 

questionável para os pequenos habitantes. Além disso, nessa cena o riso é provocado a partir da 



 

 

P
ág

in
a1

2
9

1
 

jocosidade e do absurdo, numa construção, deveras forçada, que nos leva a imaginar uma cena 

estranha de sexo entre o gigante Gulliver e uma pequenina dama liliputiana. Em sua defesa e da 

nobre Dama, a personagem assim explicita sua indignação: 

 

Declaro solenemente que isso é a mais infame das mentiras, destituída de quaisquer fundamentos, 

pois a sobredita senhora apenas se dignava tratar-me com tôdas as mostras inocentes de confiança 

e amizade. Confesso que ela vinha com freqüência a minha casa, mas sempre pùblicamente e nunca 

desacompanhada de três pessoas, pelo menos, em seu côche, que eram, de regra, a irmã, a filhinha 

e alguma amiga particular; o mesmo, aliás, faziam muitas damas da côrte. (SWIFT 1971, p. 61) 

 

Na segunda parte das viagens, empreendida pelo do Dr. Lemuel Gulliver, no gigantesco 

reino de Brobdingnag as imagens dos elementos pertencentes ao grotesco, se firmam em primeira 

instância no “aspecto”, que BAKHTIN (2010, p.270) vai definir como, “topográfico essencial da 

hierarquia corporal às avessas” a inversão dos valores é evidenciada na mudança de tamanho da 

personagem, que passa a agir tal qual um liliputiano. Esse mesmo “jogo dos tamanhos, formas, 

valores etc”, como evidencia (COELHO 1999, p. 124) relaciona-se com o elemento do 

“fantástico”, como já colocado anteriormente, mas nesse capítulo o aspecto hiperbólico vai ser 

dominante, tanto no que diz respeito à imagem dos gigantescos brobdingnagueses, assim 

ressaltando suas rugas e deformidades faciais e corporais como também no tocante ao 

comportamento lascivo no das mulheres. Segundo ALMEIDA (2012, p. 198) a “hiperbolização 

do tamanho” relaciona-se com o “risível”, e nessa segunda parte da obra de Swift, o grotesco vai 

estar atrelado a “lógica às avessas (baixo no lugar do alto: travestis, degradações; profanações; 

obscenidades e destronamentos)”. A escatologia mais uma vez é evidenciada, porém em 

momentos distintos, no primeiro deles a ação vai ocorre bem depois do banquete servido pela 

família do fazendeiro que acolheu Gulliver, porém ele deixa claro que o procedimento de dar 

ciência da sua evacuação, pode “ajudar um filósofo a dilatar as ideias e a imaginação, e aplicá-las 

em beneficio não só da vida pública senão também da vida privada”. Depois seguimos ao segundo 

momento escatológico da narrativa que está relacionado à doença e a miséria humana, assim fala 

a personagem: 

 

Um dia ordenou a governanta ao cocheiro que parasse em diversas lojas, onde os mendigos, à 

espreita de uma oportunidade aglomeraram-se em roda do carro e proporcionaram-me o espetáculo 

mais horrível que um europeu já contemplou. Havia uma mulher com um cancro no seio, que 

atingira monstruoso volume, cheio de buracos, em dois ou três dos quais eu poderia fàcilmente 

entrar e esconder- me. Havia um sujeito com uma papeira maior do que cinco fardos de lã; e um 

outro com duas pernas de pau que mediam, cada uma, 20 pés de altura. O espetáculo, porém, mais 

repugnante eram os piolhos que lhes ferviam as roupas [...] (SWIFT 1972, p. 104) 

 

A reação de estranheza e repugnância de Gulliver não ficam limitadas apenas aos 

moradores de rua e aos menos afortunados, mas também aos cidadãos normais, quando se depara 

com a mulher do fazendeiro amamentando o filho, remete ao bizarro, elemento apontado por 

BATALHA (2003) como uma característica que identifica a estética do grotesco, porém o ponto 

de maior estranheza está no contato da personagem com as damas da corte que o veem como um 

brinquedo exótico e sexual, quando era despido pelas mulheres e estas o colocavam “deitado fio 

comprido sôbre os seus ventres” causando a ele um grande repugnância “por que a pele delas 

soltava um cheiro nauseabundo” (SWIFT 1972. p. 109). Essa lascividade exacerbada das 

mulheres, pontuada por Swift voltará à cena no terceiro tomo das viagens, quando a personagem 

se depara com a ilha flutuante de Laputa, onde a nobreza vive isolada e distante das camadas mais 

pobres, e as damas da corte são tratadas com indiferença pelos seus conjugues o que as leva buscar 

o prazer que lhes é negado fora da proteção e do universo do luxo, ao que são quase prisioneiras. 

Mas o aspecto do grotesco torna-se bem mais contundente na sátira aos saberes inúteis e que, 
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segundo COELHO (1999, p. 123) “não levava nada de útil ao homem. E nisto está o pragmatismo 

do pensamento burguês que se instalava no mundo”. Sai de cena a nobreza e seus representantes 

e surgem os doutores da ciência, e é na província de Lagado que Gulliver se depara com a grande 

academia de saberes e invenções, onde seus doutores mendigam por apoio e por comida, 

invenções que se mostram sem o menor dos fundamentos, como das outras vezes Swift se vale 

da escatologia, porém com uma extravagância desmedida que beira ao bizarro ao apresentar o 

peculiar projeto para reciclar as fezes e convertê-las em alimento humano, outros mais seguem 

com seus absurdos e grotescos saberes, num deboche bem-humorado em favor de uma 

“verdadeira cultura” e ciência livre de superstições. 

Em sua última viagem por terras desconhecidas e exóticas, Gulliver chega ao país dos 

Houyhnhnms, cujo “significado etimológico” segundo seus habitantes é “a perfeição da 

natureza”, significação mais do que estranha para uma terra governada por cavalos, nesse ponto 

é interessante observar que o hibridismo, elemento evidenciado por (CAMARA 2014, p.5) como 

sendo uma construção “entre categorias (vivo/morto, homem/animal, corpo/maquina, 

belo/horrível)” que se mostra não da maneira em separado, mas unido, fundido em um único ser 

vivo, consciente e sábio, neste caso os cavalos enquanto que os desumanizados são os Yahoos, 

seres disformes e corrompidos que lembram o homem. Mais uma vez a inversão dos valores 

pontuada por BAKHTIN (2003) se faz presente neste último tomo das viagens, além disso, 

percebe-se não apenas a mudança da consciência da personagem, mas o próprio desencanto de 

Gulliver para com a sociedade humana, repleta de vícios e ao que parece incapaz de evoluir. 

 
Eu ainda não passara um ano nesse país e já consagrava tão grande amor e veneração aos seus 

habitantes, que tomei a firme resolução de nunca mais voltar para junto dos homens e passar o 

resto da minha vida entre os admiráveis Houyhnhnms, na contemplação e na prática de todas as 

virtudes onde não se antolhassem exemplos do vício nem incitamento a ele. (SWIFT 1972, p. 243) 

 

Ao retornar para junto de seus familiares, depois de deixar o país dos Houyhnhnms Gulliver 

vai diferir em muito do homem que um dia chegou a Lilipute, ainda preso aos valores e a visão 

de civilidade europeia, se mostrando avesso à sociedade da qual sempre fez parte, aos poucos vai 

tentando se “reconciliar” com ela, a obra redigida pelo Dr. e Capitão é parte desse processo de 

tentar se encaixar nessa mesma sociedade, além de um desejo utópico de mudar o mundo, da 

mesma forma que Swift ao longo dos seus 78 anos de vida, de forma mais grandiosa, pois 

evidenciou de forma crua os vícios de uma sociedade e as ações dos monstros que a governavam. 

 

UMA BREVE CONCLUSÃO 

 

Combater os vícios do mundo e ser combatido por aqueles que os conservam, faz parte do 

jogo entre opressor e oprimido, e nesse embate Jonathan Swift fez valer as suas convicções, ao se 

valer da sátira um componente do grotesco, e este elemento estético é tanto causador do riso 

quanto da repulsa, desta forma ao evidenciar os aspectos da estética grotesca em As viagens de 

Gulliver percebemos a dimensão da força de Swift, não apenas no que diz respeito ao seu 

pensamento crítico, mas também a sua determinação em lutar contra uma política e uma sociedade 

carregada de vícios, uma rica alegoria critica ao sistema social vigente na Inglaterra do séc. XVIII, 

que tem nas imagens grotescas a sua principal força de oposição ao status quo como também de 

reflexão. 
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IMAGENS DA CRIANÇA: RETRATOS DA INFÂNCIA NA OBRA VÔO 

DE GALINHA DE HAROLDO MARANHÃO 

 

Rodrigo Joventino Rodrigues (UEPA) 

rodrigojoventino@icloud.com 

 

Resumo: A presente pesquisa se constituiu de uma análise que aborda a forma como Haroldo 

Maranhão, autor de origem paraense, escreve para o público infantil confrontando-se com 

a ideia construída histórica e socialmente sobre a identidade da infância, na obra Vôo41 
de 

Galinha (1978). Dessa forma, é importante destacar o contexto do nascimento da identidade 

da infância e, assim, perceber em que momento nasce uma literatura direcionada para este 

público. Além de identificar os valores socioculturais que norteiam a produção literária para 

o público infantil, a partir de um breve panorama histórico, e detectar que criança é 

apresentada na obra do autor. A partir do levantamento bibliográfico realizado para esta 

pesquisa, constatou-se a existência de poucas produções científicas acerca da obra 

infantojuvenil de Haroldo Maranhão e muito se deve ao desprestígio da literatura 

direcionada para esse público. A ideia de que a literatura direcionada ao público infantil é 

menor perpassa os mais diversos locais e vem desde o momento em que surgiram as 

primeiras discussões acerca desta produção literária. O trabalho pode ser dividido em dois 

momentos: no primeiro foi feito um levantamento bibliográfico. Portanto, na pesquisa 

bibliográfica, pretendeu-se partir por buscas teóricas, entre livros e artigos, acerca dos 

temas: literatura infantil, infância, criança e contos do livro Vôo de Galinha de Haroldo 

Maranhão. Posteriormente, procura-se tecer uma análise historiográfica acerca da imagem 

da infância no contexto histórico da identidade da criança e na literatura infantil e, assim, 

verificar as diversas construções acerca da infância que o autor Haroldo Maranhão se 

debruça em seus contos. 

Palavras-chave: Literatura infantil. Infância. Vôo de Galinha. Haroldo Maranhão. 

 

LIÇÃO DE BORBOLETA: A CRIANÇA E O POETA 

 

Entende-se que o conceito de infância é mais recente do que podemos imaginar e por esse 

viés, pode-se admitir o caráter histórico e cultural da identidade da criança e infância e de como 

essa identidade é mutável com o passar do tempo. Nos diferentes momentos da história existem 

diferentes “tipos” de criança, ou interpretações de quem seriam essas crianças. 

A presente pesquisa se constitui de uma análise que aborda a forma como o autor Haroldo 

Maranhão, um autor de origem paraense, escreve para o público infantil, confrontando-se com a 

ideia construída histórico-socialmente sobre a identidade da infância, na obra Vôo de Galinha 

(1978). Dessa forma, é importante destacar o contexto do nascimento da identidade da infância, 

e assim perceber em que momento nasce a literatura direcionada para esse público. Também 

identificar os valores socioculturais que norteiam a produção literária para o público infantil, a 

partir de um breve panorama histórico- universal, além de detectar qual criança é apresentada na 

obra do autor. 

A partir do levantamento bibliográfico realizado para esta pesquisa constatou-se a 

existência de poucas produções científicas acerca da obra infanto-juvenil de Haroldo Maranhão 

muito disso deve-se ao desprestígio da literatura direcionada para esse público. A ideia de que a 

                                                 
41 Optou-se por manter a grafia, vigente na época, da palavra “Vôo” já que o livro só possui a edição do ano 

de 1978. 

mailto:rodrigojoventino@icloud.com
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literatura direcionada ao público infantil é menor perpassa os mais diversos locais e vem desde o 

momento em que surgiram as primeiras discussões acerca dessa produção literária. 

Perpassamos por mais uma questão quando, além de tratarmos de literatura infantil, 

falamos da literatura regional. Como Fares (2013) discorre, existe uma separação no momento de 

inserção de conteúdos de literatura em sala de aula, basicamente, vive-se uma constante 

valorização do cânone, do global, do elitizado em detrimento das literaturas ditas de margem e/ou 

borda. Por conta disso, pesquisas que se atenham a essa ótica são de extrema necessidade para 

que tais literaturas ditas “menores” ganhem seu lugar de mérito ao lado dos grandes cânones da 

literatura universal. 

Atualmente, encara-se a infância como a fase da “neutralidade”, livre da maldade e distante 

das mazelas sociais as quais todos, sem exceção, estão expostos. Essa ideia de que a criança não 

vive experiências ruins, traumáticas ou mesmo que ela não está a par de muitos dos nossos tabus, 

como as mais diversas questões envolvendo o sexo, foi socialmente construída por uma linha de 

pensamento que foi embotando o caráter crítico da criança e a reduzindo a um mero “indivíduo 

em construção”, deve-se considerar que a infância é, de fato, uma fase efêmera e de transição, no 

entanto, também não se pode negar que esse indivíduo em construção detenha suas ideias e 

criticidade. 

Procurou-se tecer uma análise historiográfica acerca da imagem da infância no contexto 

histórico da identidade da criança e na literatura infantil, e assim verificar as diversas construções 

acerca da infância que o autor Haroldo Maranhão se debruça em seus contos. É importante 

perceber como o autor dialoga com o público infantil em sua obra Vôo de Galinha, por meio da 

ideia construída histórico-socialmente sobre a identidade da criança nesta obra. 

 

ALÇANDO OS PRIMEIROS VOOS 

 

O nascer da infância 

Segundo Vasconcelos (2013), devemos tomar como ponto de partida, na discussão a 

respeito do nascimento da identidade de infância, um fato que prevalece até os dias atuais. O ser 

adulto criou dois mundos que se opõem e se submetem a uma relação hierárquica: o mundo dos 

adultos, os detentores do conhecimento e civilidade, da racionalidade; e o mundo das crianças, os 

seres “inferiores”, que vivem no mundo imaginário, neutros. 

Pode-se afirmar que este “mundo dos adultos” não relativizou o universo infantil, e, 

partindo disso, nasce um modelo a ser rigidamente seguido. Vasconcelos (2013) ainda afirma 

que: 

 

[...] o “mundo adulto” pedagogizou o olhar, os ouvidos e uma escrita para ver, escutar, pensar e se 

relacionar com a criança, no singular, a partir de uma visão dicotômica e hierárquica das formas 

de sociabilidades entre o adulto e a criança, ou seja, cabendo ao primeiro a posse da verdade 

absoluta; à segunda, apenas a ilusão. Dois mundos dicotômicos, que se transfiguram também entre 

a realidade – do adulto – e o imaginário – da criança (p. 18). 

 

Podemos entender que a identidade de criança é mais recente do que podemos imaginar. 

As discussões acerca da condição de infância e o interesse pelos indivíduos inseridos nesse grupo 

são mais recentes ainda, no que antes encontrava-se, quase sempre, num estado de relegação como 

afirma Philippe Ariès: 
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Até por volta do século XII, a arte medieval desconhecia a infância ou não tentava representá-la. 

É difícil crer que essa ausência se devesse à incompetência ou à falta de habilidade. É mais 

provável que não houvesse lugar para a infância nesse mundo (1981, p. 17). 

 

Hunt (2010) ainda conta que mesmo no interior da tentativa de definir o indivíduo criança, 

não pode-se fechar uma caracterização já que sempre vão existir as exceções e as “formas” plurais 

de crianças. Pode-se dizer que, em determinados estágios, as crianças irão adotar atitudes variadas 

em relação à morte, ao medo e à questões acerca da sexualidade, entre outras temáticas. Ainda 

assim, as crianças, por deterem menos limites e esquemas fixos, têm uma visão mais aberta para 

essas discussões. Dessa forma enxergamos que a construção dos paradigmas humanos surge a 

partir da influência adulta nas formas de pensar da criança. 

 
A LITERATURA INFANTIL E SUAS PORTAS MÁGICAS 

 

Como tratado anteriormente, entendemos que, no decorrer da história, as crianças foram 

vistas de diferentes formas e certos conceitos foram formados a seu respeito, no entanto, estes 

eram modificados com o passar do tempo. Nesse aspecto podemos visualizar que assim também 

aconteceu com a educação e o acervo cultural destinado a esse público. 

Foi por volta do final do século XVII e durante o XVIII, que surgiram as primeiras 

produções literárias dirigidas ao público infantil. Também neste período, ocorre, na Europa, a 

organização do ensino e a criação de um sistema educacional burguês. Ariè pontua que: 

 

Na Idade Média, com o poder da igreja, passou-se a propiciar à criança o ensino da religião, da 

moral, habilidades da leitura, escrita e aritmética. Surgem os primeiros livros de caráter 

pedagógico com função moralizadora (1981, p. 68). 

 

É na França, no período em que Luís XIV reinou no país, que surge pela primeira vez a 

preocupação em se gerar uma produção literária direcionada ao público infantil, e é no ano de 

1696 que ocorre a publicação dos Contos da Mamãe Gansa de Charles Perrault. A obra nasce de 

um processo de compilação, os contos foram trazidos da tradição oral e, posteriormente, 

registrados na forma escrita pelo autor, no entanto, certas adaptações foram feitas em seus 

enredos, dessa forma “suavizando” e “adequando” seu 

conteúdo aos padrões de comportamento que eram cobrados pela sociedade burguesa, 

atuando com caráter didático e moralizante. 

Magalhães (2010) afirma que, dessa forma, os contos europeus, que vieram das coletas das 

narrativas populares, tiveram seu surgimento cheio dos mais diversos personagens fantásticos 

como rainhas, príncipes e princesas, magos, bruxas e fadas. Paralelo a isso enxerga-se a 

importância que começa a ser dada à escola formal. É Perrault que dá início a essa literatura 

infantil com o surgimento dos contos de fadas, histórias que encantam crianças e adultos do 

mundo todo até hoje. 

 

JOGOS DE POETA 

 

Parense/carioca ou carioca/paraense 
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Nascido no dia 7 de agosto de 1927, em Belém, Haroldo Maranhão começa sua carreira de 

escritor de forma tardia, sua timidez adiou por certo tempo sua estreia, seu lançamento como 

escritor ocorreu somente quarenta e um anos após seu nascimento com o livro A Estranha Xícara 

no ano de 1968. 

Haroldo Maranhão faleceu aos 77 anos no dia 15 de julho de 2004, no estado do Rio de 

Janeiro e foi enterrado na capital. Deixou como última obra publicada o livro de antologia 

Memória & Pessoas & Coisas & Loisas da Cidade no ano de 2000 (FARES, et al, 1996; 

SAVARY, 2001; FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ, 2015). 

Quando Haroldo escreve para o público infantil, ele não tem a pretensão de privar a criança 

de viver a experiência sensível que o texto pode causar, o texto com todas as temáticas que, 

diversas vezes, são afastadas da realidade construída em torno dessa criança. A morte e a 

sexualidade são temas recorrentes em grande parte de suas obras, incluindo as obras infantis. 

Algo muito importante de destacar seria a importância de se estudar as obras de autores 

com produções regionalistas. Esbarra-se num caráter das literaturas ditas de margem ou borda. 

Tratando sobre isso encontramos Fares (2013) que fala sobre a falta de visibilidade dos escritores 

regionais em sala de aula e prossegue: 

 

Estamos, então, na borda com as literaturas que admitem os adjetivos infantil, oral, popular e 

regional, africana, indígena, feminina, de testemunho, entre muitos outras. E, muitos de nós, 

professores de literatura, além dos autores de livros didáticos, desconhecemos essas literaturas e 

por isso não temos como estabelecer diálogos intertextuais (FARES, 2013, p. 83). 

 

Torna-se claro que tal valorização faz-se necessária. Diversos autores paraenses, 

principalmente os que escrevem para crianças, ainda estão encobertos por uma densa neblina 

composta de paradigmas, no entanto, estes precisam ser desconstruídos para que a arte desses 

escritores consiga ultrapassar a copa de nossas mangueiras. 

 

EM SUAS ASAS, OU EM SUAS PÉTALAS 

 

O livro Vôo de Galinha foi publicado no ano de 1978, pela editora Grafisa, na cidade de 

Belém. É composto com a coletânea de 25 contos – ou minicontos – distribuídos em 118 páginas, 

com temáticas variadas, no entanto, partindo sempre de um caráter altamente lírico. Dessa 

coletânea quatro contos serão analisados sob a ótica que circunda a produção literária para 

crianças e se o autor adota outro “modelo” de produção e criação. Os textos selecionados são: A 

Viúva, No Guarda-Roupa, Lição de Borboleta e O, A, Os Mario Souza. 

Os contos selecionados trazem temáticas como a sexualidade em A Viúva e No Guarda-

Roupa, a transexualidade em O, A, Os Mario Souza e ainda o alto caráter lírico e reflexivo em 

Lição de Borboleta. Assuntos muitas vezes mantidos distantes dos livros de cabeceiras das 

crianças. O historiador Philippe Ariès ainda comenta que: “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 (1981, p. 75)”. 

É interessante, nesse tópico, fazermos uma breve retomada ao que foi discutido 

anteriormente sobre a literatura infantil. Segundo Peter Hunt (2010) podemos dizer que essa 

literatura define-se como os livros que são especialmente adequados para crianças ou, ao menos, 

satisfatórios para os indivíduos que integram o grupo, no qual hoje, é definido como crianças. Ou 

seja, tais “adequações” condicionam-se a aspectos culturais e temporais. 
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No primeiro conto selecionado, A Viúva, podemos visualizar a imagem de três garotas 

insatisfeitas com o novo marido da mãe. Tal insatisfação se manifesta em comentários do narrador 

como “Percebia-se que o rejeitavam, embora não ousassem manifestar: desejavam novo pai [...]” 

(MARANHÃO, 1978, p. 19). Essa questão relativa à desaprovação, associava-se a certeza de que 

o “novo pai” não iria ter capacidade de transformar e desconstruir a atual personalidade da mãe 

que parecia insatisfeita com algo. O final do conto nos dá a dica de que a frustração da mãe seja 

de cunho sexual, já que o marido falecido a satisfazia enquanto as filhas do casal dormiam. Mas 

uma dúvida paira sobre nós no momento em que nos questionamos se as três crianças tem noção 

de que a falta que o pai fazia à mãe não se restringia somente ao caráter sentimental, mas também 

físico. 

O segundo conto, No Guarda-Roupa, nos faz refletir justamente a respeito da descoberta 

da sexualidade. Marcas fortes do diálogo entre crianças fica evidente como no trecho em que a 

garota faz uma exigência de cunho infantil para permitir que o garoto a toque: “O que mais eu 

desejava era encostar-me nela e ela me disse só se você me der um pedaço do teu bolo de chocolate 

(MARANHÃO, 1978, p. 23)”. As ações do garoto em resposta também demonstram questões de 

imaturidade, extravasando reações típicas de momentos de alta excitação: “Eu tremia, suava, 

tremia muito, e ela nem nada, nem nada [...] (MARANHÃO, 1978, p. 23)”. No entanto, talvez o 

trecho mais interessante a se destacar seja justamente a reação da garota a um possível descontrole 

do garoto: “tira a mão daí senão eu quebro todo o teu forte Apache e arrebento o teu trem da 

Estrela, eu juro que quebro tudo e conto tudinho pratiameeelia, ou-viu? (MARANHÃO, 1978, p. 

23)”. A alusão a brinquedos como o “forte Apache” e um “trem da Estrela” nos fazem confirmar 

a ideia de que lidamos com a situação de crianças vivendo sua iniciação sexual. 

No terceiro conto – não obedecendo a ordem de disposição dos contos no livro –, O, A, Os 

Mario Souza, nos defrontamos com mais um de nossos tabus, principalmente quando tratamos da 

discussão acerca da identidade de gênero, essa discussão já polêmica em meio a adultos, de que 

forma será que 

as crianças encarariam a figura de um(a) transexual? Fazendo uma breve retomada ao 

primeiro capítulo quando Hunt (2010) fala que as crianças não são detentoras de “esquemas fixos” 

e que por conta disso detém uma visão mais aberta para as mais diversas discussões, diferente da 

figura do adulto que por diversas vezes permite que sua visão paradigmática o mantenha afastado 

de discussões formadoras de caráter como muitas outras. Pode-se enxergar no conto um momento 

de conflito do indivíduo principal, no entanto, esse estranhamento inicial é suprimido pela 

lembrança divertida, ou no mínimo engraçada para o leitor, do(da) Mario Souza: “É incrível, é 

pasmosa a identidade exatíssima, as sombras, as dobras da pele desabada na cara. Cheguei a 

imaginar, mas repeli a tolice: seria o próprio Mario Souza travestido de mulher? [...] Também 

acudiu-me que se tratasse de irmã, gêmea univular. Não, não. Mas era o Mario Souza, era sim. 

[...] Se alguém, desejando confundir-me possivelmente, dissesse-me que assuntos tais são sem 

relevo, e que Mario Souza por sua vez muito se parece, parecia com o arquiteto Julio Bulhão, o 

argumento único que saberia eu opor é: não sei quem é Júlio Bulhão, Mario Souza sim, Mario 

Souza este eu conheço, o Mario Souza de boca de bronze, andar de arara (MARANHÃO, 1978, 

p. 77 – 78)”. 

No quarto e último conto selecionado, nos deparamos com o exercício em excelência do 

ofício de poeta. O conto Lição de Borboleta nos transporta para uma realidade altamente 

reflexiva, que, por muitas vezes pensa-se não caber para os textos infantis. O autor nos propõe, 

através da figura de uma borboleta – ou seria uma flor? – refletir sobre a beleza de momentos 

efêmeros: “Sabe?: borboleta é uma flor que sai voando. Não a persiga nem tente capturá- la, que 

seu vôo é tonto e breve, ela logo se cansa e volta ao caule de onde saiu, repõe-se no seu lugar e 

deixa ficar-se no que é, no seu estado de flor. Talvez suponha você que a borboleta apenas pousou 
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no galho; não, borboleta não é mais. Pode tocá-la, pode, de leve naturalmente, como todo o mundo 

deve tocar as flores. Não se mexe, vê? Não é mais uma borboleta: é flor de novo.”; e de 

aprendizado: “Veja: eu teria até medo se as crianças também, ao invés de aprenderem a andar, 

saíssem andando firmemente como as pessoas grandes quando não são muito velhinhas ou 

não tomam vinhos. O menino 

levantando-se do berço e sem vacilar andando em linha firme na direção do banheiro para 

fazer seu pipi. Não, o bom é o cair, é o levantar, é o aprender por si mesmo (MARANHÃO, 1978, 

p. 37 – 38)”. 

É nessa ótica que devemos encarar os textos infantis, Haroldo Maranhão é um representante 

dos autores que estão na contramão dessa formação e doutrinação dos textos infantis. Não 

podemos continuar com a ideia, culturalmente produzida e reproduzida, de que as crianças não 

tem criticidade para lidar com determinadas discussões. É papel da família e escola servir como 

mediadores nesse processo, mas não se deve afastar a criança das discussões do nosso cotidiano, 

na crença de que esse indivíduo é incapaz de pensar ou refletir. 

 

NÃO É MAIS UMA BORBOLETA: É FLOR DE NOVO 

 
Reunindo a criança de ontem à de hoje, percebe-se que a história da infância traz, também, 

o retrato da infância marginalizada, sofrida, que a duras penas tenta romper com os estigmas aos 

quais vem sendo submetida ao longo dos anos. Essas questões convergem para a defesa de um 

espaço de encontro entre adultos e crianças, que oferece aos sujeitos a possibilidade de romper 

com as amarras de um tempo contínuo, que lhes veta o direito de escolher outro caminho: a 

possibilidade de construir criticamente outras versões para a história da criança do ocidente. 

O mergulho nesse mundo mágico da infância não é sentimental ou vago; desemboca numa 

percepção precisa do cotidiano desse sujeito que vive seus conflitos. Esse universo lúdico não 

tem nada a ver com a romantização do mundo feito pelos adultos para as crianças. 

As imagens históricas da infância resgatadas neste trabalho representam os retratos sociais 

que podem ser recuperados nos contos de Vôo de Galinha de Haroldo Maranhão, e 

problematizados como uma forma crítica de rememoração da história. Essas imagens podem nos 

ajudar a capturar a dimensão social, histórica e cultural da infância capaz de tornar a criança porta- 

voz de suas próprias necessidades e anseios. 
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Resumo: Neste trabalho, apresentamos um relato de experiência de uma proposta de 

formação continuada realizada com profissionais que atuam em salas de leitura e/ou 

bibliotecas escolares. Esta ação surge do reconhecimento da importância da leitura literária 

no contexto escolar por sua capacidade de promover o desenvolvimento da aprendizagem, 

do conhecimento, do trabalho coletivo e interdisciplinar, da ética e da cidadania, na 

perspectiva de uma educação e uma sociedade cada vez mais inclusiva. Entendemos que a 

troca de experiências entre diferentes profissionais, segmentos e escolas e a discussão de 

conceitos em ação, revelando concepções docentes e práticas culturais raramente 

discutidas, podem propiciar não apenas rever/refletir sobre conceitos teóricos, mas pensar 

outras possibilidades de ação, provocando mudanças significativas, e assim, contribuir para 

a formação de leitores nos ambientes escolares. Desta forma, enquanto profissionais que 

atuam na Coordenação de Promoção da Leitura da Superintendência de Desenvolvimento 

de Ensino da Rede Municipal de Educação de Niterói, compreendemos nossa 

responsabilidade em propor ações que tenham como objetivo oportunizar um espaço 

discursivo de encontro entre a leitura e os profissionais que atuam mais diretamente nos 

espaços de leitura das escolas de nossa rede. Apresentamos, neste texto, as ações 

desenvolvidas na formação docente denominada Diálogos com a Leitura, descrevendo as 

atividades que compõe a estrutura modelar desta proposta e relatamos algumas experiências 

vivenciadas nos anos de 2015 e 2016, que apontam para um encontro de sujeitos com a 

literatura e para reflexões e experiências que têm refratado na prática docente com vistas a 

um trabalho de leitura mais significativo e relevante. 

Palavras-chave: Leitura. Literatura. Formação Continuada. Formação do leitor. Prática 

docente. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Muito se discute sobre a importância da leitura literária no contexto escolar. Inúmeras 

pesquisas apontam para a relevância das atividades literárias por sua capacidade de promover o 

desenvolvimento da aprendizagem, do conhecimento, do trabalho coletivo e interdisciplinar, da 

ética e da cidadania, na perspectiva de uma educação e uma sociedade cada vez mais inclusiva. 

Inúmeras políticas de distribuição de acervos são implementadas e legislações que pretendem 

garantir a existência de espaços destinados à leitura no ambiente escolar são instituídas. No 

entanto, poucas ações são pensadas considerando a importância dessa discussão fazer parte da 

formação dos principais responsáveis por promover o ensino da leitura e de atividades literárias 

que sejam planejadas e significativas: os professores. 

Com base nessas reflexões, enquanto integrantes da Coordenação de Promoção da Leitura 

da Rede Municipal de Educação de Niterói, no início de 2015, realizamos seis minicursos 

mailto:rosaflocatelli@gmail.com
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destinados aos profissionais que atuam nas bibliotecas escolares e/ou salas de leitura da rede 

municipal, com a temática Leitura Literária na Escola, abordando nesses dias diversas questões 

pertinentes ao assunto. Os profissionais que participaram deste momento sugeriram uma 

continuidade dos encontros com regularidade durante o ano. Assim, passamos a realizar encontros 

mensais, como uma proposta de formação que intitulamos Diálogos com a Leitura. Realizamos 

em 2015 sete encontros e após avaliação ao final do ano, continuamos em 2016. 

Pensar nesses encontros nos fez refletir sobre o espaço onde os livros estão e sobre os 

profissionais que nele atuam. Convém pontuar que na maioria das escolas de nossa Rede, 

encontramos salas de leitura e em apenas algumas, possuem professores em situação de 

readaptação (profissionais que, por motivos de saúde que os impedem de atuar como regentes de 

turma passam a atuar em outros espaços e funções nas escolas) ou com redução de carga horária, 

que realizam um trabalho diferenciado de promoção de atividades literárias. Além disso, 

contamos com apenas três bibliotecas escolares instituídas, que possuem bibliotecários 

concursados atuando. Nas demais, o espaço e o acervo pertencem a todos, o que provoca, em 

grande parte, uma desorganização e uma subutilização da sala. Um outro dado a ser considerado 

é que a maioria destes profissionais que atuam especificamente com atividades envolvendo 

leitura, em especial, a literária, não possuem uma formação específica e muitos são alocados 

nestes espaços sem uma preparação para que assumam este importante trabalho. Tendo em vista 

estes aspectos, nossa intenção é propor reflexões sobre possibilidades de organização e de um 

trabalho consciente, sistemático e planejado. 

Nesses momentos de encontro seguimos uma estrutura constituída por momentos 

denominados: Acolhida, Nossa Leitura, Clube de Leitura, Socializando Saberes e Fazeres, e 

Leitura Literária em Foco. Esta estrutura foi constituída tendo em consideração a intenção de 

escutar, fortalecer, encantar e nutrir esse grupo de profissionais, e também a nós, integrantes da 

Coordenação, com discussões e reflexões sobre leitura, literatura, formação do leitor e formação 

continuada dos profissionais, e que a partir desta pudéssemos criar, modificar e ampliar o nosso 

fazer, focando principalmente na promoção da leitura literária no contexto escolar. A seguir, 

apresentamos uma breve descrição de cada uma dessas atividades, expondo algumas concepções 

que as embasam e algumas experiências vivenciadas nos anos de 2015 e 2016. 

 

ORGANIZAÇÃO DOS ENCONTROS E DIÁLOGOS COM A LEITURA EXPERIENCIADOS 

 

O nome para denominar os encontros formativos não foi escolhido por acaso. O termo 

Diálogos pressupõe um conceito de formação que consideramos mais coerente com os estudos 

que reconhecem os professores como sujeitos que possuem saberes e fazeres, mas que 

geralmente não têm visibilidade no contexto escolar. Desta forma, nos distanciamos de propostas 

que encaram os docentes como sujeitos passivos, que participam de processos de formação 

continuada para aprenderem técnicas que replicarão no seu fazer cotidiano. Concordamos com 

Bakhtin (2011), para quem “A vida é dialógica por natureza. Viver significa participar do diálogo: 

interrogar, ouvir, responder, concordar, etc.” (p. 348), e compreendemos que “diálogo” 

pressupõe, no mínimo, dois interlocutores que têm a oportunidade de falar e de ouvir. Por 

isso, as atividades realizadas nos encontros têm como princípio falar, ouvir, discutir, refletir, 

oportunizando assim, a participação e o protagonismo docente. 

O primeiro momento dos encontros é a Acolhida, um espaço de escuta por parte da 

Coordenação do que os profissionais que estão nas escolas, trazem como informação ou dúvida 

sobre determinados assuntos que envolvem a Secretaria de Educação. Depois, conversamos, 

reafirmando as informações trazidas ou esclarecendo quando estas ainda encontram-se 
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incompletas e sanando possíveis dúvidas. Divulgamos também as propostas e ações da 

Coordenação, informes, cursos e eventos e os participantes compartilham ações realizadas nas 

escolas. 

O momento seguinte é intitulado Nossa Leitura. Como um tema central das reflexões que 

propomos é a importância da Literatura, esta assume também um papel essencial nos encontros. 

Contudo, como nosso intuito é que os professores participem ativamente, o pronome “nossa” se 

deve ao investimento para que os participantes apresentem suas leituras, podendo ser um livro 

que tenha trabalhado na escola, uma obra literária preferida ou uma leitura que considere 

importante e que deseje compartilhar. 

Após esta leitura, abrimos o espaço para reflexão e discussão, que pode ocorrer ou não, 

dependendo da leitura e do grupo presente. O participante começa apresentando o livro ou leitura, 

o autor e o porquê da escolha. Realiza a leitura em voz alta, podendo ou não compartilhar a 

ilustração, ficando a critério do participante. Depois, o suporte é passado para que todos possam 

tocá-lo, folheá-lo, ou relê-lo. Nesse momento se dá o encontro do leitor com a materialidade do 

mesmo, como sugere Moraes: 

 

Quer dizer que o objeto chamado livro tem um corpo, isto é, forma, tamanho, cor, tato, cheiro 

(porque não?) etc..., que é como ele se apresenta para nós, aos nossos sentidos. Mas ele também 

vai ser lido. Seu conteúdo, o qual chamei de alma, vai ser revelado à medida que percorremos seu 

texto, vemos suas imagens, passamos suas páginas, adentramos seu interior, sua atmosfera, os 

caminhos que ele nos propões imaginar. (MORAES, 2008, p.49) 

 

Sobre este momento, gostaríamos de compartilhar um acontecimento muito significativo. 

No inicio deste ano, por ser o primeiro encontro, escolhemos fazer a leitura do livro O gato, de 

Bartolomeu Campos de Queiroz. Uma professora da nossa Coordenação fez a leitura. Durante 

esse momento, uma participante começou a chorar. Ficamos apreensivas, pois achávamos que 

havíamos errado na escolha; porém, após a leitura, ela relatou o quanto tinha sido especial ouvir 

aquela história naquele dia. A professora estava passando por momentos difíceis no 

relacionamento com sua filha e a história oportunizou a experiência de repensar o seu modo de 

agir, e a fez refletir sobre o tempo, sobre a vida, e sobre a possibilidade de sempre recomeçar. 

Outros participantes comentaram a leitura e nós ressaltamos o quanto a Literatura é capaz de nos 

tornar mais humanos, o quanto uma história pode nos ajudar na compreensão da vida, das 

emoções, de nos oferecer um sentido ao caos em que muitas vezes nos encontramos, como nos 

esclarece Candido (1995): 

 

Mas as palavras organizadas são mais do que um código: elas comunicam sempre alguma coisa, 

que nos toca porque obedece a certa ordem. Quando recebemos o impacto de uma produção 

literária, oral ou escrita, ele é devido à fusão inextricável da mensagem com a sua organização. 

Quando digo que um texto me impressiona, quero dizer que ele me impressiona porque a sua 

possibilidade de impressionar foi determinada pela ordenação recebida de quem o produziu. Em 

palavras usuais: o conteúdo só atua por causa da forma, e a forma traz em si, virtualmente, uma 

capacidade de humanizar devido à coerência mental que pressupões e que sugere. O caos 

originário, isto é, o material bruto a partir do qual o produtor escolheu sua forma, se torna ordem; 

por isso, o meus caos interior também se ordena e a mensagem pode atuar. Toda obra literária 

pressupõe esta superação do caos, determinada por um arranjo especial das palavras e fazendo uma 

proposta de sentido. (CANDIDO, 1995, p.178) 

 

Além desta obra, citamos outras leituras que foram compartilhadas neste ano, entre as quais 

destacamos: Guilherme Augusto Araujo Fernandes, de Mem Fox; O patinho que não aprendeu a 

voar, de Rubem Alves; e o capítulo Os Astrônomos, do livro Infância de Graciliano Ramos. 
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O momento seguinte, intitulado Socializando Saberes e Fazeres propõe que um dos 

participantes, após ser combinado com o grupo no encontro anterior, apresente um trabalho ou 

uma prática que tenha realizado na escola, proporcionando uma troca de experiências com os 

demais. Esta apresentação não segue um formato rígido e o participante escolhe como vai realizá-

la. Alguns trazem materiais confeccionados durante a prática, outros apresentam slides com fotos, 

outros relatam como ocorreu o trabalho. Esse é o momento em que as atividades com a literatura 

nas escolas têm uma visibilidade importante. Algumas questões surgem e as intervenções 

caminham para uma reflexão crítica do que foi apresentado. Esse diálogo contribui para que 

outros participantes se contagiem e reflitam sobre o seu fazer, além de proporcionar novas ideias 

para um novo trabalho. 

Consideramos que esta proposta, que possibilita aos docentes assumirem a cena na 

formação, têm proporcionado resultados muito positivos. Relembramos um momento vivenciado 

no final do ano de 2015, quando uma professora apresentou o relato de como o seu fazer na sala 

de leitura se transformou a partir da sua participação neste processo de formação. Segundo ela, 

antes dos encontros, sua tarefa principal era fazer empréstimos do acervo. Contudo, após ouvir 

outros profissionais apresentarem suas experiências com a promoção de atividades literárias, esta 

docente resolveu ousar. Como é uma professora readaptada em função de problemas com a voz, 

procurou entre os estudantes que frequentam a sala de leitura um que pudesse ajudá-la realizando 

a atividade Leitura em Voz Alta para outros estudantes. A professora conseguiu a adesão de uma 

estudante que se mostrou disponível e entusiasmada com o projeto. As duas, a professora e a 

jovem leitora, estabeleceram uma parceria, juntas escolhiam os livros, ensaiavam a leitura e por 

fim, realizavam a apresentação. Nesta experiência, a professora buscou encontrar o narrador que 

gratuitamente lê, interpreta, gesticula, vibra e, como leitor experiente, troca suas vivências leitoras 

com os ouvintes. Um leitor que busca encantá-los e, como aponta Pennac (1993, p.57), propicia 

o reencontro com o livro e com o texto. 

Outro relato marcante foi o de uma professora que, após a leitura de um documento com 

propostas de organização das salas de leitura/bibliotecas escolares enviado pela Coordenação às 

unidades escolares, e da conversa com a equipe gestora da escola, sugeriu modificações na sala 

de leitura. A professora criou um cantinho com almofadas, fez na parede uma árvore literária (de 

cartolina, que ocupava toda uma parede, com bolsos que continham livros) e na porta da sala criou 

uma chamada para despertar o interesse dos alunos pelo espaço. Com o que ela chamou de simples 

mudanças (com materiais que a escola já possuía), conseguiu mobilizar toda a comunidade 

escolar, o que permitiu um reconhecimento da nova sala de leitura como um espaço convidativo 

e, segundo seu relato, foi um sucesso. 

Um outro momento que dedicamos nos encontros é o intitulado Clube de Leitura. Uma vez 

que nossos encontros têm um foco relevante na leitura literária, acordamos a realização de uma 

atividade que proporcionasse um espaço de interação e socialização das impressões de uma obra 

literária e que atendesse as nossas expectativas e características (faixa etária, momento de vida, 

profissão e etc.). 

No primeiro encontro elencamos juntos vários títulos e dentre estes escolheríamos um para 

a leitura e discussão no próximo encontro. A primeira obra escolhida foi A hora da Estrela, de 

Clarice Lispector. Como foi o primeiro livro de uma nova proposta, pois muitos nunca haviam 

participado de um Clube de Leitura, o critério de escolha que prevaleceu foi o tamanho do livro 

(poucas páginas), supondo que a leitura seria mais fácil e que caberia no tempo estimado para ela: 

um mês. Outra referência importante foi a possibilidade de encontrá-lo com mais facilidade, tanto 

na versão impressa quanto digital. No dia do encontro com a realização do Clube, a Coordenação 

preparou uma apresentação com a biografia da escritora, pois entendemos que muito do que está 

escrito é um reflexo na vida do autor. Como sugere Braga: 
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Ao investigar a biografia do escritor, por exemplo, descobrimos que o texto é um discurso 

produzido por alguém que tem uma história, que tem o que dizer, que está inserido em um contexto 

histórico-social e que disso dependem suas escolhas temáticas e linguísticas. (BRAGA, 2002, p. 

25). 

 

Contudo, deixamos esta apresentação para o final, pois percebemos o quanto de Clarice 

Lispector havia na narrativa e consideramos que poderíamos interferir negativamente na 

discussão sobre a leitura. Assim, iniciamos compartilhando nossas impressões. Muitos colocaram 

que a leitura foi difícil, pois embora o livro tivesse poucas páginas, esta era densa e necessitava 

do movimento de retornar para reler alguns trechos não compreendidos. Alguns acharam a 

história triste, outros, libertadora. A personagem Macabéa povoou nossos pensamentos e 

reflexões por um bom tempo. 

Ressaltamos que em muitos momentos de nossos encontros, várias críticas foram feitas aos 

livros que tivemos que ler quando estudantes, e várias experiências negativas foram relatadas em 

função da obrigatoriedade de um trabalho, de um questionário ou de uma prova após a leitura. 

Pensando agora em nossa responsabilidade como formadores de leitores foi sugerida a releitura 

de alguns clássicos e o livro seguinte escolhido para o Clube foi O Cortiço, de Aluísio Azevedo. 

Uma professora contou que, quando era adolescente, a leitura deste livro fora-lhe proibida, o 

que lhe incitou ainda mais o desejo de descobrir o que aquele livro continha, embora para ler 

tivesse que se esconder, porque segundo seus pais, ali tinha “bobiça”. A discussão sobre este livro 

foi muito animada e muitos professores relataram suas impressões de leitura e interpretações 

distintas da narrativa. 

Outros títulos compartilhados no Clube de Leitura foram: Bagagem, de Adélia Prado; 

Senhora, de José de Alencar; Capitães de Areia, de Jorge Amado e o último livro escolhido que 

está sendo lido, Dom Casmurro, de Machado de Assis. Além das discussões referentes às 

diferentes leituras das obras, temos investido também numa educação literária, trazendo reflexões 

sobre as escolas literárias as quais os livros estão relacionados, questões históricas do contexto de 

escrita das obras, referências biográficas dos autores e produções e/ou releituras das obras em 

outras linguagens, pesquisando e indicando filmes cinematográficos, espetáculos teatrais, 

músicas, etc. 

Estes momentos de (re)leituras escolhidas pelo grupo têm proporcionado a alguns um 

reencontro com a narrativa do livro e com a sua história de leitor, e um novo significado tem sido 

dado às leituras realizadas, o que acreditamos que refrate de alguma forma na atuação destes 

profissionais ao proporem atividades literárias na escola. 

O último momento dos encontros que apresentamos é intitulado Leitura Literária em Foco. 

Trata-se de uma proposta de discutir assuntos relevantes em relação ao trabalho com o livro e a 

leitura no contexto escolar a partir de estudos teóricos. Nesta ação, os integrantes da Coordenação 

sugerem alguns temas a serem abordados e outros são sugeridos pelo grupo. As discussões são 

apresentadas pelas formadoras da Coordenação ou por profissionais convidados, integrando 

referências teóricas com reflexões sobre a prática escolar e realizando atividades práticas com os 

livros. 

A escola é representada socialmente como o lugar da educação formal e como tal, é 

constituída por normas, condutas e avaliações. Muitas vezes, os textos literários são utilizados 

apenas para iniciar um conteúdo gramatical ou como pretexto para exemplificar questões morais 

e comportamentais. Nossas intervenções têm caminhado no sentido de romper com essas práticas 

e de buscar saídas para uma atuação docente mais crítica e libertadora, preocupada com a 

formação de um leitor mais crítico e autônomo. Por isso, o foco de nossas reflexões tem sido a 
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atenção para que a escolarização da literatura não se dê de forma inadequada, como nos adverte 

Soares (2011) e o fio tênue que separa a nossa prática de professor cuja preocupação com o 

cumprimento do currículo muitas vezes acaba preponderando e limitando as experiências com a 

atividade literária entendida como produção artística e estética, capaz romper com ideias 

limitantes e conservadoras. 

Nos vários momentos de troca e reflexão com os professores, enfatizamos alguns pontos 

que consideramos importantes para efetivar esta prática: Realização de um planejamento da 

leitura, refletindo sobre os objetivos, a apresentação da leitura, a faixa etária, os comentários, as 

perguntas que podem ser feitas para ajudar na compreensão do texto; Momentos de leitura 

planejada intercalados com momentos de leitura livre; A importância de o professor conhecer 

antecipadamente o texto e o autor, e demais especificidades do livro; A realização de atividades 

diversificadas, como: leitura em voz alta, rodas de apreciação literária, sessão simultânea de 

leitura, saraus, feiras literárias, clube de leitura, etc...; A necessidade de buscar parcerias na escola 

para realizar esses momentos de leitura, com profissionais e estudantes; O incentivo para que o 

estudante escolha, opine sobre o livro e a leitura deste; A necessidade de refletir sobre os direitos 

do leitor (PENNAC, 1993) 

Tendo em vista estes objetivos, a Coordenação de Promoção da Leitura, que integra a 

Superintendência de Desenvolvimento de Ensino do município de Niterói, tem procurado atingir 

os professores e de alguma forma tocá-los para que estes se apropriem dos conceitos teóricos, e 

com esse conhecimento adquirido possam transformar/modificar sua atuação, como nos aponta 

Coelho: 

 

Defendendo a literatura infantil como agente formador, por excelência, chega-se à conclusão de 

que o professor precisa estar “sintonizado” com as transformações do momento presente e 

reorganizar seu próprio conhecimento ou consciência de mundo, orientado em três direções 

principais: da literatura (como leitor atento), da realidade social que o cerca (como cidadão 

consciente da “geleia geral” dominante e de suas possíveis causas) e da docência (como 

profissional competente). (COELHO, 2000,p.18). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o apoio da Secretaria de Educação, estamos buscando um fazer que não seja 

impositivo ou delimitador de alguma função. Nossa proposta tem sido de escuta e de intervenções 

compartilhadas. Não pretendemos uma forma ou um modo a ser seguido, como uma receita, para 

que no final tenhamos um produto. Como profissionais da educação, independentemente de 

estarmos atuando na secretaria de educação ou nas escolas, consideramos que nos formamos 

mutuamente, em um exercício de estar e de ver no outro, possibilidades de mudança, de escuta e 

de encontro com a profissão. 

Nesses dois anos de troca, percebemos o quanto ainda temos que caminhar, pois precisamos 

ampliar nossa atuação e diversificá-la, promovendo ações que envolvam toda a comunidade 

escolar – profissionais, estudantes e familiares. Defender a literatura na escola e o fazer deste 

profissional tem nos proporcionado momentos de muitas emoções e de realizações. 
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INDICAÇÃO LITERÁRIA: DESENVOLVENDO COMPETÊNCIAS E 

HABILIDADES LEITORAS. 

 

Rosimere Almeida da Silva (Escola SESI – JAC/ RJ) 

rossilva@firjan.org.br 

 

Resumo: Formar leitores significa formar indivíduos que, assim como os leitores 

experientes, possam decidir quando, como e o que ler, possibilitando a aproximação destes 

de diversos autores e gêneros literários. A intimidade com os livros é fruto de um trabalho 

sistemático e organizado que a escola realiza e que tem inicio na possibilidade de aguçar 

nos educandos o desejo de ler muito, de todas as maneiras e em todos os momentos possíveis, 

sozinho ou acompanhado de seus colegas e professores. O estudante deve ser motivado a 

apreciar não apenas o que o texto narra, mas também a maneira como o faz; encontre 

relações entre os textos que leem; construam interpretações sobre as leituras que realizam 

e assim por diante. As trocas através de indicações literárias possibilitam aos educandos 

uma nova relação com a obra lida e o suscita para novas perspectivas de leitura. O 2 ºano 

do ensino fundamental é uma importante etapa de continuação da alfabetização onde o 

estímulo à leitura e escrita deve ser realizada, para que se forme uma nova geração de 

leitores. O objetivo desta atividade é despertar o interesse pela leitura nas crianças e 

estimulá-las a ter contato com diferentes tipos de textos. Os alunos foram orientados a 

escolher um livro que gostariam de ler, e na sequência fazer a indicação literária para os 

colegas de turma, informando aspectos que devem ser apreciados como as ilustrações da 

capa e do corpo do texto bem como as informações da quarta capa, passeando pelo título, 

autor, ilustrador e resumo da história Os alunos apresentaram os livros para os colegas 

através de leitura e exposição de cartazes. Participaram ativamente das atividades de grupo, 

dando sugestões e manifestando opiniões. Esta atividade proporcionou a oportunidade de 

desenvolverem habilidades de leitura oral, ritmo, compreensão e fluência. 
Palavras-chave: Indicação literária - fluência oral 

 

INTRODUÇÃO 

 

A escola tem a responsabilidade de formar cidadãos plenos na construção do conhecimento 

do aluno e no desenvolvimento das competências leitoras, necessárias a atuação do individuo na 

sociedade de forma autônoma e participativa. 

A leitura é um momento que possibilita as crianças viverem, pensarem, agirem e 

interpretarem o universo de valores, interagindo e respeitando outras culturas. 

Exigindo que profissionais atuem no processo de aprendizagem de forma crítica e reflexiva 

estimulando o processo criativo, com capacidade de pensar, de aprender a aprender, de trabalhar 

em equipe e conhecerem-se como indivíduos únicos. 

No primeiro momento foi apresentado aos alunos uma diversidade de livros, abordando 

temas diferentes onde individualmente as crianças puderam apreciar e manusear as diversas obras, 

adquirindo conhecimento sobre os autores, a capa, contracapa e título conforme fig.1. 

De acordo com Debus (2006, p.21) “promover o encontro delas [das crianças] com a leitura 

literária significa ampliar o seu repertório linguístico e cultural, possibilitando -lhes uma outra 

compreensão da realidade”. 

Em seguida a turma foi organizada em grupos, onde foi proposto que escolhessem um livro 

de interesse comum, para ser lido. Essa primeira etapa teve como intuito proporcionar situações 

de diálogo e análise conjunta de ideias. fig.2 Após esse momento, o grupo deu início a confecção 

mailto:rossilva@firjan.org.br
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dos cartazes que seriam utilizados como indicadores literários. Cada grupo, através de desenhos 

gráficos inteiramente elaborados pelos mesmos mostravam a seus colegas, de forma livre e 

didática suas interpretações da leitura realizada. fig.3 Sendo este ponto da atividade crucial para 

que os alunos desempenhassem práticas de socialização em trabalhos coletivos, conciliando suas 

ideias criativas de maneira elaborada. 

Posteriormente a finalização desta etapa, os educandos organizaram-se entre expositor do 

material confeccionado e locutor da história, apresentando a turma suas escolhas de indicação 

literária. fig.4 

A atividade despertou incomensurável interesse dos alunos que atuaram com maestria no 

desenvolvimento da prática leitora, que ocorreu com fludiez através da promoção da leitura para 

os seus pares, por meio de interpretação, fluência oral, argumentativa e comunicabilidade, 

tornando-os atores do seu processo de desenvolvimento pleno. 

De acordo com Freire & Schor (2008,p.173) 

 

A motivação para aprender tem que estar dentro do próprio ato de estudar, dentro do reconhecimento 

da importância que o conhecimento tem. Ou seja, incentivar, motivar e encorajar a leitura na vida das 

crianças é ato obrigatório na educação, sendo impelido em conjunto com o estudo.  
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INDICAÇÃO LITERÁRIA E A EVOLUÇÃO DOS EDUCANDOS 

 

A partir do momento em que o educando desenvolve a competência leitora, é importante 

apresentar outros gêneros textuais de modo que o estudante possa tomar contato com outras 

linguagens. 

Vivemos hoje em uma era moderna e tecnológica, que de certa forma, transformou em um 

desafio para os educadores incentivar a seus alunos o hábito de ler, devemos apresentar o livro no 

suporte impresso de modo que a magia e o encantamento das histórias a cada virar de páginas 

seja garantido. 
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De acordo com Coelho (1991), a presença do adulto ainda é importante como motivação 

ou estímulo à leitura; como “aplainador” de possíveis dificuldades e, evidentemente, como 

“provocador” de atividades pós — leitura. 

O que torna o professor responsável em propiciar oportunidades de suscitar o desejo em 

ler. Entretanto, é necessário que a interação com a leitura seja divertida e interessante, 

interdisciplinar e abrangente, envolvendo a escola e a família dos alunos. 

Tendo isto em vista, o trabalho da Indicação literária destaca-se por englobar todos os 

pontos vistos como necessários. Pois além de proporcionar a diversão e o interesse, também torna 

as bibliotecas um lugar a ser visitado constantemente pelos alunos. Neste caso, é bom também 

frisar a tamanha importância da escola nessa integração do educando com os livros. Pois, quando 

se possuí diversidade de acervos com indicação etária, a interação com os livros pode alcançar 

crianças de diferentes idades, tornando-as deste cedo em leitores e pessoas cada vez mais 

interessadas em obras literárias. 

Segundo Marta Moraes (2009), em sua obra Literatura Infanto – Juvenil, ler é reconhecer-

se. Toda vez que percebemos a identificação do leitor com situações, sentimentos e personagens, 

vivenciamos o poder de expressar o ser humano, que o texto literário, por natureza, contém. É por 

isso que o leitor alimenta seu imaginário ao interagir com as construções literárias, inventadas a 

partir do real. Ou seja, ao desenvolvermos o hábito de ler, também desenvolvemos a capacidade 

de nos reconhecermos por meio dos livros. Como? A resposta é simples. Ao nos proporcionarmos 

a leitura, automaticamente tornamo-nos vulneráveis aquela história, adquirindo a oportunidade 

de nos identificarmos com os sentimentos que compõe cada personagem e cada situação passada 

página após página no livro adquirido. A riqueza de conhecimentos e sabedorias que podemos 

encontrar em usufruir da leitura alimenta a mente e a alma do leitor, transformando-o em um 

alguém capaz de identificar-se e posicionar-se em sociedade. 

É importante para crianças, de todas as idades, encontrarem um meio por onde possam 

identificar-se, pois estão em constante transformação e evolução, construindo suas personalidades 

e edificando quem de fato são. Com a leitura, tornam-se capazes de crescer e amadurecer, não 

apenas em sua educação, mas como seres humanos. 

Eni Orlandi (1988, p. 59), relata o seguinte: 

 

Queiramos ou não, quando fazemos parte do conjunto dos chamados sujeitos-leitores — além de 

construir um público com suas implicações e consequências — estamos fazendo parte de um 

processo do qual resulta a institucionalização dos sentidos. O cerne da produção dos sentidos está 

no modo de relação (leitura) entre o dito e o compreendido. 

 

Acentuando que o leitor evolui sua capacidade de compreensão com a leitura, exercitando 

a interpretação dos sentidos compostos e exercendo de um melhor discernimento do que lhes é 

passado. Ápice do amadurecimento da criança como leitora e também como protagonista. 

 

CONCLUSÃO 

 

Para os educadores, é gratificante perceber que após o desenvolvimento de uma atividade 

os estudantes realizaram uma interpretação coerente e exercem uma leitura que flui com 

compreensão e autonomia, que passam a serem autores de um futuro letrado. 

O trabalho de Indicação literária é parte desta fonte. Sinônimo de um querer e de um 

acreditar na formação de leitores, de bons alunos e de mentes evoluídas. De crianças capazes de 

apreciarem e aproveitarem livremente o hábito da leitura. 
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A importância de desenvolver propostas como estas numa turma de 2º ano é desenvolver 

competências leitoras que irão caminhar com este aluno por toda sua vida escolar e além dela. A 

apresentação de diversos gêneros textuais ao grupo de novos leitores, através de indicações, 

contribui para o desenvolvimento de habilidades voltadas para a oralidade e criticidade. Criar uma 

nova relação entre a criança e o livro através de atividades coletivas estimula o funcionamento da 

memória, capacidade interpretativa, a competência de saber ouvir e amplia sua percepção sobre 

diversos assuntos. 
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A FORMAÇÃO DO LEITOR: NA ALDEIA KAINGANG/ NO MUNICÍPIO 

DE MANGUEIRINHA 
 

Solange Aparecida de Oliveira Collares (UNICENTRO) 

 

Resumo: Esta pesquisa propõe-se ao estudo de aspectos da cultura Kaingang, na região 

adjacente aos Municípios de Chopinzinho e Coronel Vivida. Tem como objetivo verificar 

como ocorre a formação do leitor, na aldeia Kaingang, do Município de Mangueirinha, no 

Estado do Paraná. O povo Kaingang estabeleceu método de ensinar valores importantes da 

sua cultura para suas crianças e seus jovens através de cantos e histórias. As perguntas 

versam sobre: Como foram organizados os livros de leitura? Quem participou? Em que 

momento ocorre à formação do leitor, na prática educativa? Na educação Kaingang, as 

crianças têm as pessoas idosas, como referência e delas aprendem, através da escuta e da 

observação, as histórias e o mito de seu povo. Quanto a metodologia empregada, optamos 

pela modalidade de pesquisa etnográfica que permite uma aproximação da realidade 

pesquisada. A pesquisadora foi até a aldeia, localizada na Terra Indígena de Mangueirinha, 

no Estado do Paraná, para coletar os dados para a pesquisa. Os resultados obtidos foram a 

coleta de livros e materiais construídos pelos próprios indígenas, na aldeia. 

Palavras-chave: Aldeia Kaingang. Município de Manguerinha. formação do leitor. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O povo Kaingang estabeleceu método de ensinar valores importantes da sua cultura para 

suas crianças e seus jovens através do canto e histórias. Na educação Kaingang, as crianças têm 

as pessoas idosas, como referência e delas aprendem, através da escuta e da observação, as 

histórias e o mito de seu povo. Isso despertou o interesse em identificar aspectos da leitura nesse 

grupo. A pesquisa tem como objetivo verificar como ocorre a formação do leitor, na aldeia 

Kaingang, do Município de Mangueirinha, no Estado do Paraná. As perguntas versam sobre: 

Como foi organizado os livros de leitura? 

Quem participou? Em que momento ocorre à formação do leitor, na prática educativa? 

 

ALDEIA INDÍGENA DE MANGUEIRINHA: KAINGANG 

 

O presente trabalho só foi possível de ser realizado, porque obteve a autorização do cacique 

que não só deu a permissão para a pesquisa, como também disponibilizou o material a ser 

pesquisado. Em relação à entrada de pessoas não pertencentes à comunidade indígena, a 

Constituição Federal e a Portaria da Fundação Nacional do Índio proíbem o desrespeito à cultura 

e exigem a autorização para a sua entrada nas Terras Indígenas. 

Para os indígenas, esse momento de conquistas é uma nova maneira de pensar e fazer a 

escola indígena. Segundo o Projeto Político pedagógica da Escola Estadual Indígena Jyhre Tãg –

EIEF – localizada na Terra de Mangueirinha, a proposta da escola está alicerçada nas suas 

concepções e seus princípios, reconhecendo e mantendo a diversidade cultural e linguística, 

promovendo uma situação de comunicação entre experiências socioculturais.(P.P.P., 2014, p.8) 

Busca por meio da sua proposta refletir: qual é a função da escola? Para o cacique e para 

todos aqueles que compõem a equipe diretiva da escola, são três as funções: 
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a) Refletir permanentemente sobre o papel da escola, buscando uma ressignificação em 

função das demandas da comunidade indígena; 

b) Atender a diversidade, não considerando as capacidades intelectuais que o aluno 

dispõe, mas seus interesses, motivações tendo um compromisso com a equidade. 

c) -Oferecer uma educação específica, diferenciada, intercultural e bilíngue. (P.P.P., 

2014, p-14 e 15) 

Dessa forma, a organização curricular “dos Anos Finais do Ensino Fundamental e Anos 

Iniciais é por disciplina, com a matriz composta de 75% na base comum e conta com 25% na 

parte diversificada composta de Língua Kaingang e Língua Estrangeira Moderna-Inglês” 

(Projeto Político Pedagógico, 2014, p.10). 

O que justifica a organização do trabalho pedagógico da escola relaciona-se à comunidade 

que compõe a escola: das 395 pessoas da etnia Kaingang, 159 são crianças, 201 adultos e 16 

idosos. Destes, aproximadamente 25% falam a língua Kaingang e os demais a Língua Portuguesa. 

Isso é resultado das pressões para abandono de sua língua entre o século XIX e XX. (Dados 

extraídos dos P.P.P, 2014,p. 13) E é essa realidade que a comunidade busca mudar. 

Cabe então, à comunidade indígena como um todo, manter sua língua tradicional em uso. 

Assim, a escola é o instrumento importante que pode contribuir para a revitalização da língua 

Kaingang.. 

O que é necessário fazer para mudar esta realidade? Evidencia-se como imperiosa uma 

formação continuada específica com aulas de Língua Kaingang para os professores que ainda não 

dominam a língua. 

Para ANTUNES (2009) a língua é assim, um grande ponto de encontro de cada um de nós, 

com os nossos antepassados, com aqueles que, de uma forma ou de outra, fizeram e fazem a nossa 

história. Nossa língua está embutida na trajetória de nossa memória coletiva. Daí o apego que 

sentimos à nossa língua, ao jeito de falar de nosso grupo. Esse apego é uma forma de selarmos 

nossa adesão a esse grupo. Tudo isso porque linguagem, língua e cultura são, reiteramos 

realidades indissociáveis. 

 

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

 

Para que ocorra o processo de alfabetização e letramento na aldeia, as crianças passam por 

um processo. Inicialmente, são apresentadas a elas as vogais e depois as letras; Por volta da 

terceira série é que o aluno começa a escrever. Até então, o ensino é oral e nasal com pequenos 

textos de cantigas, mitos, armadilhas, histórias. A alfabetização ocorre por meio da oralidade. 

Trabalhar com a oralidade significa levar o aluno ao entendimento do que comunica, lê e 

interpreta, levando a uma sequência didática. 

O trabalho com a oralidade em sala de aula é primordial, pois a fala é parte integrante de 

nossa vida. Considerando que o desenvolvimento da linguagem oral se dá mediante a vivência de 

experiências diversificadas, cabe aos profissionais do ensino planejarem a ação pedagógica de 

forma a garantir, na sala de aula, atividades que envolvam a fala, escuta e reflexão sobre a língua. 

Em relação a isso, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil considera 

que 

 

[...] o desenvolvimento da capacidade de expressão oral do aluno depende consideravelmente de a 

escola constituir-se num ambiente que respeite e acolha a vez e a voz, a diferença e a diversidade. Mas, 

sobretudo, depende de a escola ensinar-lhe os usos da língua adequados a diferentes situações 

comunicativas (1997, p. 49). 
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Na aldeia indígena, as crianças aprendem a língua materna e a língua portuguesa. O notável 

é que as crianças encontram facilidade na aprendizagem. 

 

Elaboração do material para leitura 

 

Na comunidade, existe um grupo de docentes e estudantes que elaboraram livros, como 

forma de perpetuar a transmissão de conhecimentos e de sabedorias entre as gerações e o incentivo 

no uso da língua kaingang como parte da identidade do povo. 

Os livros utilizados nas aldeias são esses livros, confeccionados pelos próprios índios, com 

o auxílio de professores, entre eles o Profº Natalino Góg Crespo. 

CRESPO, et.al (2012, p.9) salientam que a maioria dos registros realizados na obra, como 

Kanhig nhir, t~yg-t~ynh mré nén u kãme muny Kinhrãg Ky hynhan jé, são brincadeiras, cantos e 

histórias Kaingang. Vamos aprender a fazer. A composição deles foram resultados de entrevistas, 

diálogo e outras atividades com pessoas do Setor Missão (Terra Indígena Guarita). São resultados 

de um trabalho coletivo, tanto na elaboração e organização dos textos, quanto na confecção de 

desenhos e de registros fotográficos de atividades pedagógicas. (p.9) 

 

Fonte: CRESPO, et. al. (2012, p.32) 
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Fonte: CRESPO, et. al. (2012, p.32) 

 

Esse e outros livros pesquisados são resultados da elaboração dos próprios índios, com o 

auxílio de docentes e discentes do Curso de Pedagogia, na modalidade EaD (Educação a 

Distância), pela CESE e Cáritas – RS. 

Encontramos, no interior de suas páginas, brincadeiras, as mais diversas, que serão 

compartilhadas com as crianças indígenas, bem como as cantigas e histórias. Como o exemplo do 

Canto do Pássaro. 

O incentivo e o uso da língua Kaingang na escola é importante para que as crianças não 

esqueçam que ela constitui a identidade de seu povo. Nesse sentido, é fundamental que tenham 

sua língua como referência e que a usem nos diálogos familiares e nos círculos de amizade 

(CRESPO, et. al. 2012). 

 

COMO FORMAR LEITORES NA ALDEIA KAINGANG 

 

Na maioria das aldeias, trabalha-se com as questões da oralidade, por meio de jogos e 

brincadeiras. As próprias crianças das aldeias confeccionam os seus brinquedos, como os próprios 

livros, que trazem as letras de músicas e o passo a passo das brincadeiras em língua Kaigang. 

Inicialmente, nesse processo da aquisição da leitura e da escrita, quem trabalha com as crianças 

pequenas são os professores indígenas, pois estes dominam a língua. 

As crianças adquirem o hábito de ouvir as palavras e de repeti-las, assim formam-se os 

requisitos básicos para a aprendizagem da língua. 

COLELLO (s/, p.3) afirma que: 
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“[...] aprender a ler e a escrever implica não apenas o conhecimento das letras e do modo de decodifica-

las (ou de associá-las), mas a possibilidade de usar esse conhecimento em benefício de formas de 

expressão e comunicação, possíveis, reconhecidas, necessárias e legítimas em um determinado contexto 

cultural. 

 

Por meio da apresentação das vogais, das palavras e, depois, dos textos, a criança aprende 

a codificar e decodificar os sinais em uso seu uso meio, seja nas brincadeiras cantadas ou na hora 

dos contos. 

A utilização dos livros por eles confeccionados, dentro dos padrões da cultura indígena 

Kaigang, possibilita a leitura da imagem, que traz uma questão simbólica que permite a 

compreensão do contexto, mesmo para os pequenos. 

 

CONCLUSÃO 

 

A língua, considerado elemento de identificação dos povos, é um instrumento de profunda 

riqueza, que não pode ser perdida, sob pena do desaparecimento definitivo das culturas que não 

têm sido preservadas. Em função de haver poucos estudos a respeito da leitura com este grupo, 

esta pesquisa tem despertado interesse e gerado expectativas no sentido de acompanhar o 

empenho dos próprios índios na preservação de sua língua, de algo tão importante que os 

distingue. Na verdade, uma busca ou um resgate de sua identidade. 

A partir da demarcação de suas terras e de outras conquistas que a comunidade indígena 

vem alcançando, o interesse por resgatar o interesse pela língua é bem definido nesta comunidade. 

De forma significativa, a retomada se dá pela escola e pela formação de professores o que mostra 

o percurso que esta pesquisa pode seguir. 

Neste sentido, o incentivo e o uso da língua Kaingang na escola é importante para que as 

crianças não esqueçam que ela constitui a identidade de seu povo. 

Assim, o povo indígena, propôs a elaboração de livros de leitura, como forma de perpetuar 

a transmissão de conhecimentos e de sabedoria entre gerações e o incentivo no uso da língua 

Kaingang como parte da identidade. Mobilizando professores e alunos na construção dos textos, 

nas ilustrações, recolhendo músicas, mitos os quais desconhecem. 
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BRINCAR COM PALAVRAS: A POESIA NA SALA DE AULA 

 

Tamires Lacerda Machado (UFPel) 

Cristina Maria Rosa (UFPel) 

 

Resumo: Na pesquisa, apresentamos a proposição e parte do desenvolvimento de uma 

experiência – curso de formação de professores – que tem como tema central a poesia, 

entendida como meio para despertar sensibilidades que redimensionam a vida. Com duração 

de 10 semanas e tendo como metodologia uma aula por semana, os textos e atividades são 

recebidos por e- mail e enviados ao proponente, o poeta Luís Camargo, que os redimensiona 

e partilha com todos, também via e-mail. Tendo iniciado dia 18 de abril de 2016, entre os 

temas propostos estão: encontro com a poesia, aula cujo objetivo abordar conceitos de 

poesia e de poema; a música das palavras, que intenciona mostrar que o poema é um tipo 

de texto que valoriza a música das palavras por meio de recursos como ritmo e rima, entre 

outros; imagens que os versos sugerem, que abordam o poema como texto que instiga a 

transformar versos em imagens; o jogo com o significado das palavras, que mostra o poema 

como tipo de texto que cria jogos com os significados das palavras; quem fala? Aula que 

explora o conceito de voz poética ou eu lírico; alguns tipos de poema, aula na qual 

quadrinha, haicai, limerique, entre outros serão estudados e gêneros híbridos, aula na qual 

cordel, canção e poesia visual serão estudados. Os dois temas finais do curso serão: a poesia 

infantil no Brasil e como planejar, realizar, registrar e avaliar uma unidade de leitura sobre 

poesia. Em parceria com o ilustrador e poeta Luis Camargo, o curso foi proposto pelo GELL 

– Grupo de Estudos em Leitura Literária e pela Sala de Leitura Érico Veríssimo. Integra o 

Projeto de Extensão “Leitura Literária na Escola”, que é desenvolvido na Faculdade de 

Educação (UFPel). 

Palavras-chave: Poesia. Formação de Professores. Literatura. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O curso de formação “Brincar com palavras: a poesia na sala de aula” teve como tema 

central a poesia. Gênero literário que se expressa por meio de um “jogo com as palavras” 

(Drummond, 1974), a linguagem poética se manifesta, “transgredindo modelos de linguagem 

ditados pela vida cotidiana”. Presente em quase todas as manifestações artísticas, a linguagem 

poética é uma forma de expressar sentimentos e inquietações, é uma maneira do humano 

explicitar, por escrito, emoções, mistérios e dúvidas. Para Maria Zélia Versiani Machado (2014), 

“a poesia, para qualquer idade, subverte esquemas linguísticos habituais e amplia as 

possibilidades de uso da linguagem”. Quando observa a poesia escrita ou destinada a crianças, a 

pesquisadora conclui que, “em contato com o texto poético, a criança é tomada por vivências que 

a distanciam de seu ambiente familiar, linguístico e social”. O que leva a pensar que desse modo, 

a linguagem poética amplia o repertório e aprimora possibilidades de manifestação linguística. 

De acordo com Mario Quintana, a poesia – insatisfação, síntese, busca da forma, da 

dosagem das palavras ou “luta amorosa com as palavras” – é um dos gêneros do discurso literário 

ofertado às crianças na escola. Por suas peculiaridades ou recursos próprios – uma criteriosa 

seleção e combinação de sons, de ritmo, de melodia – a linguagem ou registro poético é 

profundamente necessário na formação do leitor. Necessário e imprescindível, a linguagem 

poética integra o que se considera produção cultural de maior prestígio social ou versão autorizada 

da cultura. Ela é validada acadêmica e socialmente e conhecê-la na infância pressupõe uma 

duradoura e prazerosa companhia para a vida toda de qualquer leitor. 
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Dirigido a docentes que trabalham em escolas que desenvolvem a educação infantil - 

crianças entre cinco e doze anos – o curso “Brincar com palavras: a poesia na sala de aula” teve 

uma estrutura centrada em aulas semanais à distância, enviadas por e-mail aos integrantes do 

grupo, pelo proponente, o poeta Luís Camargo42. A primeira atitude de Camargo foi constituir um 

grupo de endereços eletrônicos, para que todos os membros do grupo pudessem receber, 

concomitantemente, notícias, tarefas, retornos e, também, dialogarem entre si. 

O grupo de temáticas propostas partiu do primeiro, Encontro com a poesia e se desenvolveu 

por mais nove que foram: A música das palavras; Imagens que os versos sugerem; O jogo com o 

significado das palavras, Quem fala?, Alguns tipos de poema, Gêneros híbridos, A poesia infantil 

no Brasil I e II e Como planejar, realizar, registrar e avaliar uma unidade de leitura sobre poesia. 

Entre estas, destacamos a primeira, que foi encaminhada aos participantes com uma 

primeira tarefa. Nomeada “Encontro com a poesia”, o objetivo foi identificar os conhecimentos 

prévios dos integrantes a respeito do tema, a poesia. Assim, a partir de uma solicitação de que 

cada participante elaborasse uma autoapresentação, o foco foi conhecer, quando e como a poesia 

passou a fazer parte da vida de cada um. 

Outra tarefa que consideramos importante ressaltar entra as dez propostas teve como tema 

o conhecimento de tipos de poema. Nesta sexta proposição do curso, o objetivo foi desenvolver 

um grupo mais consistente de saberes acerca de “tipos” de poemas, entre eles, a quadrinha, o 

haicai e o limerique. 

 

METODOLOGIA 

 

Tendo como foco descrever e avaliar parte do desenvolvimento de uma experiência 

ocorrida no curso de formação de professores “Brincar com palavras: a poesia na sala de aula”, 

para a investigação que deu origem a este artigo definimos alguns procedimentos. Primeiro, a 

seleção de um objeto de curiosidade; logo depois, a escolha de tarefas que se destacaram sob 

nosso olhar. Logo que recebemos a aquiescência para uso do material produzido pelas professoras 

envolvidas, procedemos a leitura e seleção de trechos que, originalmente em seus depoimentos, 

poderiam dar maios visibilidade ao objetivo. 

As tarefas destacadas – a primeira e a sexta – estão imbricadas e são complementares. O 

intuito foi identificar conhecimentos prévios dos professores que integraram a experiência a 

respeito do tema. Uma questão orientou e representa nossa curiosidade é: O que é poesia para as 

professoras e como elas a apresentariam a seus pequenos alunos? 

As respostas foram colhidas em dois exercícios propostos ao grupo, um durante a primeira 

aula – no qual as professoras declaram como entraram em contato com a poesia – e, o segundo, 

após a sexta aula, quando tiveram a oportunidade de escolher e apresentar poemas às crianças. Os 

escritos das professoras – enviadas por email e partilhadas conforme o projeto em andamento – 

foram tomados como fonte para dimensionar o que é poesia para cada uma das integrantes e como 

elas a apresentaram a seus alunos, resultando nas duas coletas de dados sobre as quais nos 

debruçamos. A segunda atividade analisada teve como diferencial a necessidade de desenvolver, 

com crianças, uma proposição. Assim, apresentamos a uma turma de educação infantil – crianças 

entre 4 e 5 anos, na cidade de Pelotas- RS – um grupo de poemas. O intuito foi evidenciar o gênero 

o ouvi-las acerca da experiência. Desenhos em que manifestaram seus entendimentos foram 

incentivados ao um interessante diálogo com os pequenos. 

COMO CONHECI A POESIA: OS PRIMEIROS RESULTADOS 

                                                 
42 Luis Camargo vive em São Paulo e o experimento está sendo desenvolvido em Pelotas, RS. 
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Na atividade “Encontro com a poesia”, as professoras integrantes do curso produziram, por 

escrito, uma autoapresentação43. Nela, o foco foi a revelação de antecedentes – pessoas, 

momentos, poemas, poetas – no mundo da linguagem poética. Para que os professores ficassem 

bastante familiarizados com esse momento de revelar-se, Luis Camargo oportunizou 

várias atividades que remetessem à infância e aos primeiros encontros com a poesia. Assim, 

a leitura de poemas e a sugestão de escolha de outros para compartilhar com o grupo, de acordo 

com os seus critérios de escolha, foi incentivada. Do grupo total de envolvidos, oito professoras 

se manifestaram por escrito, enviando suas auto-apresentações e, nelas, seu “encontro com a 

poesia”. 

Para Diva, uma das professoras, a poesia foi conhecida na infância, através de “versinhos 

infantis que a mãe costumava recitar”, recitais em festas de clubes e nos livros didáticos que 

“sempre tinha Manuel Bandeira, Castro Alves”. Quando tomou gosto, “sem ser obrigada a ler 

algo” começou “pelas narrativas, os contos”, até que passou a ler poemas. Os “que mais gostava, 

copiava à mão e guardava todos numa pasta; era como se fizesse uma coleção de poemas”, 

declarou. 

Jane conheceu a poesia quando criança, através da avó e das tias que “declamavam versos 

de amor”, para ela. Declarou que foi assim que passou a conhecer e gostar de brincar com as 

palavras, os versos e as rimas. Localizou na escola um presente recebido de um “professor de 

matemática, que era poeta”: uma poesia dedicada a ela, o que a encantou ainda mais. 

Para a professora Carol, a poesia foi acessada nos primeiros anos de vida, através do pai 

que era conhecido em seu trabalho como “o poeta”. Inspirada por ele desenvolveu o gosto pela 

leitura e aventurou-se na escrita de poesias e pequenos textos. 

Laura teve contato com a leitura desde a infância, através da mãe que era leitora e 

incentivava a filha, lendo para ela. Porém a principal lembrança da menina, a respeito da poesia 

deve-se à professora de português dos primeiros anos escolares, que apresentou a poesia aos 

alunos, despertando nela o interesse pelas obras e a vontade de aventurar-se na escrita de alguns 

versos. 

Para Maria, a poesia foi descoberta nos primeiros anos escolares, através da leitura dos 

livros, pois segundo ela, “temos contato com a poesia toda a vez que a escrita consegue nos 

envolver de tal forma que nos causa alguma emoção, que mexe com nossos sentidos, que nos 

acelera o coração”. 

Já a professora Rita declarou ter seus primeiros contatos com a poesia na primeira infância, 

antes de entrar na escola. Uma prima declamava poemas e ela, encantada, os escutava. Na escola, 

Vinicius de Moraes, Olavo Bilac, e principalmente, Mário Quintana foram os poetas conhecidos. 

Para Telma, a presença dos livros durante a infância era restrita. Consequentemente, suas 

lembranças relacionadas à poesia não se referem a esse período. Assim seu contato com a 

literatura teve inicio, durante a graduação, por intermédio de sua professora de Literatura, “que 

proporcionou a oportunidade de conhecer e desfrutar dos vários gêneros literários, entre eles, a 

poesia”. Vera, a última professora deste grupo, declarou que conheceu a poesia na infância, 

através de “versinhos, ou músicas faladas” e que, na juventude, encontrou novamente a escrita 

poética no jornal de sua cidade.  

SEGUNDA TAREFA SELECIONADA: ALGUNS TIPOS DE POEMAS  

                                                 
43 As professoras que responderam foram renomeadas, para garantir sua privacidade, apesar do termo de 

consentimento assinado por todas. Assim, compusemos um grupo em que Diva, Jane, Carol, Laura, Maria, 

Rita, Telma e Vera se tornaram nossas interlocutoras. 
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Observando e descrevendo a outra tarefa que consideramos importante ressaltar entre as 

dez propostas – o conhecimento de tipos de poema – é importante ressaltar que o curso de 

formação de professores desenvolveu diversos conhecimentos ligados ao tema poesia, 

especialmente na aula Alguns tipos de poema. Nela, proporcionou o aprofundamento de saberes 

prévios e adquiridos recentemente no curso, através de uma atividade prática, que consistiu na 

leitura de um grupo de poemas para os pequenos. 

Os poemas escolhidos para a leitura na escola foram: A flor amarela, de Cecília Meireles 

e Barata, Abelha e Joaninha de Ciça, todas excelentes e adequadas à faixa etária da turma: são 

curtinhas, engraçadas, possuem rima, inusitadas e repletas de imagens. 

A escolha foi baseada em reflexões a partir de Machado (2014) para quem “poesia e 

infância se confundem”. A pesquisadora afirma este laço através do gosto especial pelos ritmos, 

musicalidade, repetições, aliterações, assonâncias, onomatopeias que há em muitas das 

brincadeiras infantis e em parte considerável dos poemas. Estes são “recursos lúdicos e 

expressivos, organizados em versos” que se materializam em gêneros como quadrinhas, 

acalantos, lengalengas, cantigas de roda, parlendas, trava-línguas, adivinhas e outras 

manifestações que evidenciam a aproximação entre o espírito lúdico da criança e os elementos 

poéticos. 

Com o objetivo de familiarizar as crianças com a poesia e posteriormente proporcionar a 

construção de um conceito oralmente com elas, a atividade teve início com a apresentação de 

imagens. Após um diálogo anterior à leitura, os poemas foram lidos, um a um. Logo depois, as 

crianças conversaram e manifestaram apreço pelos poemas. Revelaram vivências que foram 

acionadas pelas leituras e, então, foi sugerido a elas que desenhassem o que haviam imaginado 

durante a leitura. Uma vez que a poesia infantil atua no imaginário das crianças, levando-os a 

expressar desejos, experiências e sentimentos (Machado, 2014), quando da leitura a criança é 

estimulada a ultrapassar os modelos de linguagem que lhes são familiares. Pequeninhas, 

podem ser convidadas a desenhar e utilizar cores como forma de expressão do que sentem 

e desejam comunicar. 

 

REFLETINDO E CONCLUINDO 

 

Como argumento para sua presença na alfabetização literária de crianças, Machado (2014) 

considera que a poesia “subverte esquemas linguísticos habituais e amplia as possibilidades de 

uso da linguagem”. Menciona Mara da glória Bordini (1986) que afirma o proveito da linguagem 

poética na formação do leitor na infância: “em contato com o texto poético, a criança é tomada 

por vivências que a distanciam de seu ambiente familiar, linguístico e social”, ocasionando 

ampliação em seu repertório. Por sua vez, Miranda (2014), argumenta que “crianças em fase de 

alfabetização são falantes competentes, participam de grupos onde sua fala é compreendida e, na 

escola, podem ampliar progressivamente seu desempenho, à medida que observam outras 

maneiras de dizer e com elas convivem”. 

Assim, “a poesia infantil na escola pode ser explorada tanto na sua modalidade oral como 

na escrita, e também nos trânsitos que existem entre elas”, de acordo com Machado (2014). O 

texto, organizado em forma de versos rimados ou não, também tem sido usado “para contar 

histórias como as dos contos maravilhosos, dos contos populares, entre outras narrativas”, 

indicando que esta forma de expressão é bastante aceita na infância. 

Uma das conclusões possíveis a partir do exercício de pesquisa proposto e desenvolvido 

foi que a família (pais, mães, tias, avós, primas) são as primeiras figuras que aparecem como 
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determinantes para um encontro com a poesia nas vidas das professoras que responderam à tarefa 

de autoapresentação, contrariando a afirmação de Camargo para quem “a mediação familiar ainda 

é pouco significativa” quando se trata de apresentar a poesia aos novos leitores. No caso das 

professoras envolvidas, apenas duas não mencionam a família – Maria e Telma – como 

responsáveis pela presença da linguagem poética em suas infâncias. Todas, e aí sim, Camargo 

tem razão, mencionam a escola, seus livros e professores exemplares, como co- responsáveis por 

seu gosto e conhecimento de poesia. Para o autor, “a poesia 

infantil brasileira manteve-se dependente da escola durante quase um século” e “somente 

nos anos 40 é que surge um livro não comprometido com a circulação escolar”. Além disso, de 

acordo com seus estudos, “somente nos anos 60 é que a poesia infantil se liberta completamente 

dos compromissos escolares”. Mas complementa informando que “ainda hoje, a escola é a grande 

responsável pela circulação da literatura infantil”, que conta com um acervo “enriquecido graças 

a traduções de autores russos, alemães, hebraicos, ingleses, entre outros”, especialmente devido 

aos “poetas-tradutores Tatiana Belinky, José Paulo Paes e Sérgio Capparelli”. 

Observando o exercício de apresentação da poesia para o grupo de crianças, percebemos 

que havia desconhecimento da linguagem poética entre eles: não reconheceram o gênero enquanto 

tal e não apresentaram repertório nem acervo referente. Uma de nossas suposições é de falta de 

ensino voltado à literatura na escola como um todo, sugerindo a emergência de inserir a literatura 

no contexto escolar desde a educação infantil. Acreditamos que se assim fosse, além de contribuir 

para o desenvolvimento emocional e o pensamento lógico, também poderia aprimorar e 

aperfeiçoar a imaginação das crianças. 

Por fim, evidenciamos que a parceria do Grupo de Estudos em Leitura Literária da 

FaE/UFPel com o ilustrador e poeta Luis Camargo oportunizou a oferta de um curso de alta 

qualidade, inédito na Licenciatura em Pedagogia. Apesar do grande volume de tarefas, da 

variedade de demandas, a qualidade dos textos e anexos oportunizou uma profunda reflexão a 

respeito do tema e de seu trabalho na escola. Ao desenvolvê-lo, tivemos a oportunidade de analisar 

como a poesia impacta as crianças, proporcionando aprendizados e momentos de diálogo a 

respeito da poesia infantil. Apesar do desconhecimento em relação à leitura literária e à poesia, 

em especial – saberes prévios quando se quer desenvolver um estudo mais aprofundado de um 

gênero literário na escola – as crianças se mostraram abertas ao novo. Indicam que, se forem 

alfabetizadas literariamente (ROSA, 2915), tornar-se-ão criadoras, inteligentes, sensíveis. 
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MALETA CATARINA: A LITERATURA INFANTIL DE SANTA 

CATARINA EM SALA DE AULA. 

 

Viviane de Carvalho- UFSC 

vivianeufsc@gmail.com 

 

Resumo: Alunos do 3º ano C do Colégio de Aplicação da UFSC (2015), por intermédio da 

professora Viviane Carvalho, participaram do projeto Maleta Catarina, onde descobriram 

o mundo encantado da literatura infantil de Santa Catarina em sala de aula. Com o objetivo 

de aproximar os alunos da literatura infantil de Santa Catarina, as crianças levavam para 

casa uma maleta contendo, dentro, um livro de literatura infantil e um avental de história 

com personagens da obra em feltro. A Maleta Catarina a cada dia visitava a casa de um 

aluno para a leitura em família e preparação de sua apresentação da história para a turma, 

por meio do avental de histórias. Outra etapa do projeto, com outras obras literárias além 

das contidas na Maleta, priorizou-se situações que favoreciam o trabalho ativo da 

construção do sentido do texto. A mediação de leitura se desenvolveu com atividades que 

possibilitaram compreender o que estava escrito no texto e o que não estava, por meio de 

atividades orais e escritas que estabeleceram relações entre a obra lida e outras já 

conhecidas pela classe. E para atrair ainda mais o interesse dos alunos, pensou-se na 

aproximação mais atrativa dos textos, com a digitalização das partes mais importantes das 

obras selecionadas para a leitura coletiva em sala de aula e reflexão das imagens na tela de 

um projetor. Para uma compreensão mais abrangente do contexto das obras, os alunos 

foram surpreendidos a cada parte do projeto com a visita de alguns autores dos livros 

trabalhados. Em uma roda de conversa com cada autor, perguntas curiosas sobre vida e 

obra se fizeram presentes para a contextualização significativa da literatura. 
1
 

Palavras-chave: Literatura infantil. Santa Catarina. Ludicidade. Ensino aprendizagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A proposta de trabalho foi desenvolvida no CA-UFSC (Colégio de Aplicação da 

Universidade Federal de Santa Catarina), no primeiro semestre de 2015, com a turma do 3ºano C 

- Anos Iniciais do Ensino Fundamental, com obras de literatura infantil de Santa Catarina, na 

disciplina de Língua Portuguesa, por iniciativa da Professora Viviane de Carvalho. 

A ideia inicial era propor a leitura de obras literárias com atividades lúdicas, uso de 

tecnologia e atividades direcionadas a leitura em família, onde os alunos levavam para casa uma 

maleta contendo um livro de literatura de santa Catarina e atividades de registro para serem 

realizadas no ambiente familiar. 

O projeto iniciou-se com os alunos no dia 25 de maio e durante a sua execução buscou-se 

estimular os estudantes a lerem de forma prazerosa. Isto foi feito por meio de literaturas lúdicas, 

atraentes e envolvidas com aspectos histórico-culturais catarinenses, como o livro Mãe Gralha 

Em Busca da Sobrevivência, que sinteticamente aborda as aventuras de um pássaro em busca da 

Mata dos Pinhais ou ainda A Saga da Tainha Nina, que reforçou entre os estudantes os fatos 

culturais em evidência na sociedade em que vivem (ex. safra da tainha). O contato com essas 

literaturas despertou nos alunos o entusiasmo de relatar seus conhecimentos existentes e associar 

os seus costumes familiares às temáticas das obras trabalhadas durante o projeto. 

A ideia de criar o projeto Maleta Catarina surgiu pelo interesse e a curiosidade que a turma 

demonstrava em discutir ilustrações e fatos importantes de obras literárias que eram trabalhadas 

mailto:vivianeufsc@gmail.com


 

 

P
ág

in
a1

3
2

4
 

em sala de aula no início do ano letivo. Buscou-se trabalhar desta forma, pois a turma apresentava 

características importantíssimas para a construção de um saber significativo. Eram alunos 

curiosos, contestadores, detalhistas e principalmente bons admiradores de livros e histórias. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA: FASES DO PROJETO 

 

Distribuiu-se o projeto em três etapas. A primeira, e a propulsora, envolvia duas maletas 

de plástico customizadas com características culturais regionais. Dentro de cada maleta havia um 

livro de literatura infantil e um avental de história com os personagens dos livros em feltro, 

destacáveis. A cada dia de aula era realizado um sorteio, duas crianças eram sorteadas para 

levarem, cada uma, a Maleta Catarina para casa com a missão de ler e compartilhar a obra com a 

sua família e preparar uma apresentação, utilizando o avental e a sua criatividade, para no dia 

seguinte apresentarem para seus colegas de sala. 

Na primeira etapa do projeto, o objetivo era desenvolver alguns comportamentos em cada 

aluno como, por exemplo, a confiança em ler para os amigos, a entonação, a expressividade 

corporal para contar a história e a socialização da experiência. 

A segunda etapa foi desenvolvida paralelamente à primeira e à terceira. Uma vez por 

semana a turma lia uma nova obra por meio de um projetor multimídia (data show). Cada aluno, 

junto da mediação da professora, lia um trecho do livro para a turma. Ao final da leitura a 

mediadora instigava-os a discussão da obra, assim, analisavam as imagens, o tema principal, os 

autores etc. Em seguida, os alunos faziam seus apontamentos individuais, por meio de uma ficha 

de leitura, a fim de guiar o pensamento da leitura realizada, para identificar os elementos 

principais na organização do texto lido e discutido. A segunda etapa tinha como objetivo 

desenvolver a escrita e a visão sistêmica das obras literárias. 

Na terceira etapa os alunos conheceram um pouco mais sobre o contexto das obras lidas, 

por meio do contato direto com alguns autores das literaturas trabalhadas em sala de aula. A turma 

ficou surpresa ao receber visitas ilustres de alguns autores. Conheceram, por meio das rodas de 

conversa, dados das obras que não estavam relatados nos livros, contextos importantes para o 

desenvolvimento da história e publicação de um livro. A presença dos autores dos livros 

trabalhados em sala, como Aldemir Guimarães de A Mãe Gralha Em Busca da Sobrevivência, 

Inês Carmelita Lohn de Chico e Beto, Eliane Debus de É Tempo de Pão-por-Deus e a autora Ana 

Carolina Ostetto de Carolina e as Bolinhas de Gude no ambiente escolar para a realização de 

“Rodas de Conversa”, foram grandes momentos de troca de experiências enriquecedores vividos 

pelos alunos. A qualidade das interrogações, por parte dos alunos, aos autores, foi surpreendente, 

refletia o nível de curiosidade e admiração pelas obras lidas. O contato com os autores de alguns 

livros trabalhados em sala, proporcionou à turma a descoberta de um contexto que não 

imaginavam e aumentou a vontade de lerem cada vez mais as suas obras e levarem a imaginação 

adiante. 
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AMBIENTE PARA A LEITURA 

 

Para a execução do projeto foram confeccionadas duas maletas de plástico para serem 

levadas às casas dos alunos. Confeccionadas com tecido de chita, para remeter e visualizar ao 

regional, no caso, do Boi de Mamão. O acabamento feito com fitas amarelas e fuxicos representou 

o trabalho manual feito na região. Por fim, identificou-se a maleta com uma plaquinha em sua 

frente com o nome “Maleta Catarina”, fazendo jus ao tema do projeto. Junto a cada maleta tinha 

um avental, feito com TNT, e dentro tinham personagens da obra selecionada feitos em feltro 

para serem colados no avental por meio de velcro, conforme o desenvolvimento da história 

contada pelos alunos. Foram duas maletas semelhantes, porém de livros distintos. 

A escolha dos livros infantis do projeto Maleta Catarina tinha como objetivo principal 

abordar questões regionais do estado catarinense. Através da literatura infantil, buscou-se 

envolver assuntos do interesse dos alunos como, por exemplo, a vida animal, a tradição dos 

antepassados, as brincadeiras de antigamente e a vida dos autores que possuam alguma ligação 

com Santa Catarina. 

Os livros selecionados para estarem na Maleta Catarina, para a leitura em família, foram A 

Festa do Boi de Mamão e A Colher de Pau da Princesa. 

Para o trabalho em sala de aula foram selecionados outros livros. Os livros escolhidos 

foram digitalizados e trabalhados de forma coletiva, através de data show. O livro impresso 

também era visualizado no momento e apreciado, porém era conduzido pela professora no 

decorrer da leitura em grupo. 

Procurou-se em alguns livros trabalhar a interdisciplinaridade, com conteúdos curriculares 

do planejamento escolar. Como um dos conteúdos trabalhados em sala no início do trimestre foi 

a classificação dos animais, abordá- lo despertou muito interesse na turma. Foi por meio do tema 

Animais e da sua interdisciplinaridade que se escolheu os três primeiros livros para leitura 

coletiva: Macaco Maca, Mãe Gralha Em busca da Sobrevivência e A Saga da Tainha Nina. 

Os outros três livros que também foram digitalizados para o trabalho em sala de aula, 

abordaram assuntos do folclore local: É Tempo de Pão-por-Deus, Carolina e as Bolinhas de 

Gude e Lucrécia A Bruxinha Que Queria Ser Sereia. 

 

AMBIENTAÇÃO DA SALA E ENVOLVIMENTO DAS FAMÍLIAS 

 

Com a ida das maletas para as casas, no dia seguinte, após as apresentações, era realizado 

outro sorteio para os próximos alunos, que ficavam ansiosos para serem escolhidos. O sorteio se 

dava pela retirada de papeizinhos com os nomes dos alunos de dentro de uma casinha de madeira 

(pequena). Quando a professora levantava o telhado da pequena casinha para retirar um dos 

papeizinhos de dentro, via os rostinhos apreensivos, inclusive alguns cruzando os dedos para que 

fossem um dos sorteados do dia. O momento em que se revelava o sorteado, era uma alegria e 

também um momento de antecipação dos alunos que relatavam como pretendiam realizar a 

contação. 

Em casa com a família era hora de contar a novidade, de mostrar a maleta com o livro e 

seus companheiros (avental e personagens). Além de ser um momento de contar aos pais ou 

responsáveis aspectos sobre as aulas. Conforme relato de muitos alunos e de alguns pais a tarefa 

era um divertimento. Os ensaios de contação de histórias com os aventais foram momentos de 

prazer em família e de registros através de filmagens para os demais membros que não estavam 

presentes. 
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Todos esperavam ansiosos pelo momento da leitura e apresentação da contação das 

histórias. Nesse momento o aluno sorteado vinha à frente (ao quadro) de maneira que todos 

pudessem visualizá-lo, assim realizava sua leitura e contação para os demais. “A criança mistura-

se com as personagens de maneira muito mais íntima do que o adulto.” (Benjamin, 2002. p. 105). 

Na leitura feita pelo aluno, os demais buscavam analisar na entonação de cada colega um novo 

detalhe da história selecionada em cada leitor. Ao final, puderam perceber que a cada dia se 

percebia algo novo, diferente, visto de outra forma com a mediação da leitura de cada colega. 

No dia escolhido para a leitura no coletivo dos livros digitalizados era sempre uma 

expectativa para saber o tema do livro. Quando se apagavam as luzes da sala de aula e a capa do 

livro escolhido para o dia aparecia refletida no quadro, em frente aos alunos, era um encantamento 

para turma. A admiração era transmitida pela curiosidade de saber sobre os detalhes da obra a ser 

lida. Iniciava-se neste momento uma viagem com as crianças a um mundo de descobertas. 

Automaticamente após o final da leitura percebiam-se as mãos levantadas, sinal que a obra 

tinha aguçado o desejo de querer saber mais sobre o assunto, de comparar questões vividas, de ter 

conhecimento prévio do assunto para expressar aos colegas suas críticas e opiniões. Buscou-se 

iniciar desta forma a interpretação textual de forma coletiva. Após os comentários, era vez de a 

escrita ser incluída em sala de aula. Pedia-se aos alunos para abrirem os cadernos, para o registro 

de uma ficha de leitura e outras atividades que envolvia a escrita. Era o momento de registrar todo 

o entendimento e argumentação do que foi lido e compreendido. 

Poucos dias após a leitura, a professora os surpreendia com a notícia da visita do(a) autor(a) 

do livro na escola para uma roda de conversa, onde se descobria um pouco do contexto para a 

realização da obra. A cada roda de conversa que havia, a reunião era feita em lugares distintos do 

colégio. Na primeira vez a roda foi realizada no palco do auditório. Para receber o autor Aldemir 

Guimarães, as crianças fizeram um círculo no palco em cujo centro havia, sobre uma toalha com 

o mesmo tecido da Maleta Catarina, alguns objetos que remetiam à memória dos alunos o trabalho 

desenvolvido em sala de aula com a obra do autor em destaque. 

Na sala de aula todos os livros lidos ficavam em exposição para quem quisesse apreciá-lo 

novamente, assim como um cronograma contendo as próximas leituras a serem realizadas no 

decorrer do projeto Maleta Catarina. Todas as atividades de escrita e produções artísticas 

relacionadas aos livros trabalhados também eram expostas no mural das atividades da turma no 

corredor dos anos iniciais, despertando a admiração das pessoas que passavam pelo local e 

orgulho dos alunos que produziram as atividades. 

 

PERFIL E FORMAÇÃO DO LEITOR 

 

Percebe-se que quando a criança começa a ter contato com o mundo da leitura, ela passa a 

querer conhecer novos textos, novas formas de escrita. Lajolo (2008) garante que se ler é 

essencial, mas a leitura literária também é fundamental. Nesse sentido, a criança realiza novas 

descobertas e consequentemente amplia a compreensão de mundo. Com o intuito de envolver os 

alunos com a literatura organizou-se o trabalho, a incentivar as crianças a serem leitoras curiosas 

pela literatura infantil produzida no Estado de Santa Catarina, a focar nelas a curiosidade por 

aspectos regionais envolvidos nas histórias lidas. 

Embora o trabalho desenvolvido de estímulo à leitura e todo o interesse dos alunos em 

relação aos livros fossem importantes, percebeu-se que era necessário a reflexão do objetivo 

principal da mediação leitora para que não fosse perdido o foco para uma aprendizagem 

significativa, pois somente o interesse dos alunos pelos livros não correspondia a uma 

significativa melhora na compreensão leitora dos mesmos, tampouco poderia dar avanços em 
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relação às produções textuais dos alunos. Com isso, um momento de reflexão foi necessário para 

modificar algumas ações do projeto, para uma aprendizagem mais significativa da literatura. No 

início notou-se que não bastava apenas colocar os livros à disposição das crianças para que eles 

compreendessem a importância da leitura. Foi necessário buscar qualidade nas interações das 

leituras. Desta forma, priorizaram-se situações que favoreceram o trabalho ativo da construção do 

sentido do texto. A mediação de leitura se desenvolveu com atividades que possibilitaram 

compreender o que estava escrito no texto e o que não estava, atividades que estabeleceram 

relações entre a obra lida e outras já conhecidas ou a eventos cotidianos da sociedade, debates 

instigantes que proporcionaram inúmeros sentidos aos textos e relatos de leituras que justificaram 

a leitura com argumentos encontrados no próprio texto e em seu contexto. 

Cabe registrar que para as mediações do processo de leitura e escrita do projeto destacadas 

no parágrafo acima para o perfil de um leitor, utilizou-se alguns procedimentos pedagógicos que 

se fizeram fundamentais para o resultado final do projeto. Vale destacar alguns: convívio contínuo 

com histórias, livros, leitores e autores; locais agradáveis para o encontro para leitura; respeito às 

singularidades e às dificuldades de cada criança e valorização do momento da leitura; tempo para 

ler; espaço físico estimulante; respeito à criança e sua singularidade assim como suas dificuldades; 

oportunidades para que expressem, registrem e compartilhem interpretações e emoções vividas 

nas experiências de leitura. 

 

CONCLUSÃO 

 

Com a conclusão do projeto percebeu-se alguns resultados. O primeiro é a satisfação 

apresentada pelos alunos sobre as leituras das obras trabalhadas. A curiosidade remetida pelos 

livros sendo amenizada com a presença dos autores em sala de aula, para a contextualização da 

obra. Os relatos dos pais na reunião do fechamento do trimestre e nas agendas dos alunos, a relatar 

os momentos significativos de leitura que conseguiram desenvolver em casa com os filhos. Além 

disso, cabe destacar a atenção para ouvir as histórias demonstradas pelos alunos durante a leitura 

diária. Outro resultado importante foi o entusiasmo demonstrado pelos alunos quando se propôs 

que eles contassem suas histórias no avental de histórias. Por meio dessas oportunidades, os 

alunos perceberam muitas habilidades necessárias para se contar uma história, desde a habilidade 

com a leitura até o contexto da obra, a regionalidade e a linguagem corporal. Vale destacar ainda 

que, além de tudo, a turma adquiriu mais autonomia em relatar dados de obras literárias e de 

buscar espontaneamente novas leituras por prazer. 

O projeto contribui para a formação do leitor literário por meio das indagações ocasionadas 

por meio da leitura e debates, estimulou-se a curiosidade e instigou assim, a produção de novos 

conhecimentos. 

O projeto foi inscrito no 3º prêmio RBS de Educação – 2015, ficando entre as três finalistas 

da categoria escola pública de Santa Catarina, sendo analisado por especialistas da área e 

aprovado pela sociedade local por meio de voto popular (online). 
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DIÁLOGOS ENTRE LITERATURA INFANTOJUVENIL E EDUCAÇÃO: 

A CRÍTICA IMPLÍCITA EM A CASA DA MADRINHA, DE LYGIA 

BOJUNGA 

 

Rodolfo Dantas Silva UFPB)  

rodolfo.dantas.letras@gmail.com 

 

Resumo: É possível uma obra literária lançar vários olhares, realizar várias leituras. Agora, 

caberá ao leitor atribuir-lhe significados, fazer conexões e reconhecer o contexto em que 

está inserida. O presente trabalho tem por objetivo analisar a crítica levantada ao sistema 

educacional na obra A casa da Madrinha, de Lygia Bojunga Nunes, por meio de uma análise 

da escola Osarta do Pensamento, no qual é apresentada na citada obra. Buscamos, também, 

compreender o modelo de escola criticada na época – ditadura militar – a partir das 

influências da realidade social desse determinado momento histórico, assim como, observar 

uma possível proposta que o romance proporciona – nas entrelinhas – para o leitor no que 

diz respeito ao modelo de educação ideal para ser trabalhado em sala de aula, ou seja, uma 

educação libertadora. Desse modo, para observarmos essa crítica de Bojunga é necessária 

uma leitura analítica, uma vez que é levantada de forma implícita através da linguagem 

metafórica, que em detrimento do período histórico não pôde ser explicitados na literatura. 

Para tanto, embasamos nossas reflexões, principalmente, nas ideias de Paulo Freire em A 

Pedagogia do Oprimido. Nesse direcionamento, refletimos sobre o papel que a escola 

exerceu em nossa sociedade nesse contexto histórico-social e de como as relações aluno- 

professor/professor-aluno interferia no processo de ensino-aprendizagem na sala de aula. 

Finalizamos, portanto, evidenciando por meio da literatura infantojuvenil como as escolas 

brasileiras eram representada no período militar e a importância do trabalho 

interativo/reflexivo no âmbito educacional, objetivando, dentre outras máximas, uma 

educação livre da opressão. 

Palavras-chave: Crítica literária. A casa da madrinha. Educação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar a crítica levantada ao sistema educacional na 

obra A Casa da Madrinha, de Lygia Bojunga Nunes por meio de uma análise da escola Osarta 

do Pensamento, no qual é apresentada na citada obra, buscando compreender o modelo de escola 

criticada na época a partir das influências da realidade social daquele determinado momento 

histórico e o que a autora traz como uma possível “solução”, ou melhor, qual o modelo ideal na 

prática de ensino na escola. Para tanto, embasamos nossas reflexões com as ideias de Paulo Freire 

em A pedagogia do Oprimido. Julgamos importante destacar que para que possamos observar 

essa crítica de Bojunga é necessária uma leitura mais aguçada, pois ela é levantada de forma 

implícita por meio de uma linguagem metafórica, que em detrimento do período histórico não 

pôde ser explicitados na obra. Dessa forma, reconhecemos que é possível em uma obra literária 

lançar vários olhares, ou melhor, realizar várias leituras. Segundo Silva (2014, p. 09) Cabe, 

portanto, ao leitor, observar tanto a leitura de mundo, a sociedade, quanto a leitura da palavra, o 

texto; não devendo, entretanto, partir necessariamente nessa ordem. Sobre o ato de ler, Paulo 

Freire (1991, p. 12) assevera que “A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a 

posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquela”. Diante do 

exposto, podemos dizer que no processo de leitura - nesse caso da leitura literária-, o leitor 

mailto:rodolfo.dantas.letras@gmail.com
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interliga o conhecimento de mundo, do social e do texto fazendo relações com o contexto, tornado 

assim, completo os significados. 

Como o nosso objetivo é apresentar a crítica implícita no romance A Casa da Madrinha 

de Lygia, momento da Ditadura Militar no Brasil, buscamos pesquisar aquele momento histórico 

para que assim pudéssemos mostrar como essa literatura foi concebida sob a influência desse 

período, contudo no que concerne ao momento da Ditadura Militar tomamos como base os 

apontamentos de Silva (2014). 

O trabalho encontra-se estruturado da seguinte forma: primeiramente, caminhamos pelo 

contexto histórico da Ditadura militar; em seguida, passamos a uma exposição acerca da biografia 

de Lygia Bojunga e alguns apontamentos gerais sobre a obra em foco de nossas análises; 

posteriormente, damos prosseguimento as discussões do modelo educacional, a partir da análise 

da Escola Osarta do Pensamento; apresentamos, também, uma possível sugestão da Escola ideal, 

seguindo a perspectiva levantada pela autora no percorrer do romance; por fim, apresentamos 

nossas considerações acerca do tema discutido. 

 

CAMINHANDO PELO CONTEXTO HISTÓRICO: O REGIME MILITAR NO BRASIL 

 

O Golpe Militar de 1964 marca uma série de eventos ocorridos em 31 de março de 1964 

no Brasil, e que culminaram em um golpe de estado no dia 1 de abril de 1964. Esse golpe pôs fim 

ao governo do presidente João Goulart, também conhecido como Jango, que havia sido de forma 

democrática, eleito vice- presidente pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Imediatamente 

após a tomada de poder pelos militares, foi estabelecido o AI-1. Com 11 artigos, o mesmo dava 

ao governo militar o poder de modificar a constituição, anular mandatos legislativos, interromper 

direitos políticos por 10 anos e demitir, colocar em disponibilidade ou aposentar 

compulsoriamente qualquer pessoa que fosse contra a segurança do país, o regime democrático e 

a probidade da administração pública, além de determinar eleições indiretas para a presidência 

da República. 

Durante o regime militar, ocorreu um fortalecimento do poder central, sobretudo do poder 

Executivo, caracterizando um regime de exceção, pois o Executivo se atribuiu a função de 

legislar, em detrimento dos outros poderes estabelecidos pela Constituição de 1946. O Alto 

Comando das Forças Armadas passou a controlar a sucessão presidencial, indicando um 

candidato militar que era referendado pelo Congresso Nacional. 

A liberdade de expressão e de organização era quase inexistente. Partidos políticos, 

sindicatos, agremiações estudantis e outras organizações representativas da sociedade foram 

suprimidas ou sofreram interferência do governo. Os meios de comunicação e as manifestações 

artísticas foram reprimidos pela censura. A década de 1960 iniciou também, um período de 

grandes transformações na economia do Brasil, de modernização da indústria e dos serviços, de 

concentração de renda, de abertura ao capital estrangeiro e do endividamento externo. 

De acordo com Silva (2014, p.18), 

 

É nesse contexto que a maioria dos artistas procura ser mais criativos como uma forma mais 

discreta de expressão sem chamar a atenção dos ditadores da época. É a partir desse momento que 

se encaixa a Literatura infantojuvenil, já que outros meios de comunicação e de expressão eram 

óbvios demais; então, a literatura infantil passou a ser uma forma inocente de expressão, tratava-

se, pois, de obras para criança e jamais os opressores iriam supor que se tratava de temas tão sérios, 

temas denunciativos. 

 



 

 

P
ág

in
a1

3
3

1
 

É justamente nesse contexto, que muitos escritores aproveitam, desse estilo novo de criar, 

para realizarem suas críticas objetivando chamar atenção dos ditadores presentes no período do 

regime militar, em outras palavras, dos ditadores da época. Com isso, retratam a realidade, ainda 

que implícitas e por meios de figuras de linguagem, como é o caso da Bojunga. 

A seguir, abordamos um breve panorama da obra, posteriormente, um resumo biográfico 

da escritora Brasileira Lygia Bojunga, como também, seu estilo literário. 

 

AFINAL, DO QUE TRATA A CASA DA MADRINHA E QUEM É LYGIA BOJUNGA? 

 

Publicada em 1978, pela escritora brasileira Lygia Bojunga Nunes, a obra A casa da 

madrinha trata da história de Alexandre, um menino morador da periferia e vendedor ambulante 

das sinaleiras do Rio de Janeiro, que vai para o interior em busca da casa de sua madrinha. No 

decorrer dessa busca, Bojunga mescla o real e o imaginário, de maneira a problematizar questões 

como a exploração infantil, a importância da fantasia e a luta em busca de melhorias na vida, ao 

que aproveita para fazer uma crítica ferrenha ao modelo de educação tradicional. 

A escritora Lygia Bojunga Nunes ou, simplesmente, Lygia Bojunga nasceu em Pelotas, 

Rio Grande do Sul, no dia 26 de agosto de 1932. Ao completar oito anos de idade foi morar no 

Rio de Janeiro com sua família e mais tarde, em 1951, se tornou atriz na Companhia de Teatro 

Os Artistas Unidos, viajando com o grupo pelo interior do Brasil. Nesse período, atua também 

como atriz de rádio. Posteriormente, largou os palcos e passou a escrever para o Rádio e para a 

Televisão assumindo, dessa forma, sua paixão literária. Aliás, as raízes literárias de Lygia, como 

a de muitos autores, é Monteiro Lobato. 

Sua produção literária caracteriza-se pela transgressão dos limites entre a fantasia e a 

realidade, abordando questões sociais contemporâneas com lirismo e humor. A autora debruça-

se sobre a perda da identidade infantil e sobre as possibilidades de construção dessa mesma 

identidade dentro das perspectivas cotidianas dos centros urbanos atuais. 

Buscaremos, a seguir, apresentar a crítica levantada pela autora, a fim de que possamos 

refletir sobre o papel da escola em nossa sociedade, buscando novos olhares para as relações 

presentes no âmbito educacional. 

 

A CRÍTICA AO MODELO DE EDUCAÇÃO POR MEIO DA LITERATURA INFANTOJUVENIL 

E A IDENTIFICAÇÃO DA SUGESTÃO “LIBERTADORA” PROPOSTA POR BOJUNGA. 

 

Definir o que deve ser ensinado e qual a melhor forma de passar esse ou aquele conteúdo 

aos alunos é e sempre será um dilema que acompanha a carreira do professor em sala de aula. 

Essa discussão impacta tanto os novos profissionais quanto os mais experientes em sala de aula, 

sendo assim, é de suma importância explorar essa temática. Isto, na tentativa de refletirmos sobre 

o ensino e qual o papel da escola em nossa sociedade. 

Ao relacionarmos o contexto em que A casa da Madrinha foi produzida, observamos o 

quanto nela é refletida a força da repressão no período da Ditadura Militar. Nesta análise, nos 

concentraremos na crítica em Lygia levanta ao Sistema Educacional Brasileiro, logo após, damos 

voz a sua proposta “libertadora” nesse cenário repressor. Reconhecemos a linguagem metafórica, 

carregada de simbologias no romance, assim como, outros temas que poderiam e devem ser 

discutidos, mas para este trabalho, nos deteremos no modelo de educação – Sistema Educacional 

Brasileiro – que na obra é representado pela escola Osarta do Pensamento. 
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No que concerne a Escola Osarta do Pensamento, pudemos observar no decorrer da 

narrativa, uma crítica ferrenha ao modelo educacional da época. A começar pela seleção 

linguística do nome da escola “Osarta do Pensamento” que, já nos diz muito sobre o 

atraso/regresso do pensar. O pensar que por muito tempo foi alvo de ser homogeneizado pelos 

ditadores, a fim de que, as pessoas se mantivessem oprimidas. A esse respeito Demo (2001, p. 

201) defende que “O sistema não teme o pobre que tem fome. Teme o pobre que sabe pensar”. 

Por essa razão, muitos dos opressores temem a liberdade do pensar/refletir/questionar, pois, o 

interessante para eles é impor suas ideias, objetivando, dentre outras máximas manter as coisas a 

seu favor. 

Nesse sentido, vale destacar um personagem principal no contexto da escola Osarta, no 

qual é imposto estudar nela, o Pavão; na tentativa de atrasar o pensamento dele, isto de forma 

proposital. “E então levaram o Pavão pra uma escola que tinha lá perto e que era uma escola feita 

de propósito pra atrasar o pensamento dos alunos”. (BOJUNGA, 2011 p.36) Ele é representado 

pela autora como os educandos daquele momento histórico que, não tinha vez, tampouco voz, 

para se posicionar diante das questões presente em sala de aula. 

Antes do ingresso do Pavão à escola, o medo e a incerteza já se fazia atuante em suas 

vivências. Como no momento em que Alexandre se encontra com ele e indaga-o a respeito de 

várias coisas, mas, sempre se apresenta amedrontado e sem encontrar espaço para expressar-se. 

Vejamos: 

 

É mesmo verdade que Pavão é um bicho bonito toda vida? O Pavão não disse nada. Alexandre 

achou que ele não tinha escutado e perguntou de novo. O Pavão ficou mudo. (BOJUNGA, 2011 

p.27) 

 

Diante da citação acima, podemos perceber o quanto a sociedade, ou melhor, o povo 

representado na figura do Pavão andava oprimido pelos ditadores, ao qual possuíam até medo de 

falar no período do regime militar. As pessoas viviam seguindo o que era imposto, mas, não 

podiam intervir. Isto fica bastante evidente quando o Pavão profere: 

 

“Mais depressa o Pavão respondeu: 

Tô indo. Mas, não sei pra onde é que eu tô indo”. (Cf. BOJUNGA, 2011 p. 29) 

 

A partir desse discurso, identificamos que era justamente dessa forma, que muitos alunos 

das escolas da época estavam vivendo. Na maioria das vezes não sabiam para que servisse aquele 

ensino dito tradicionalista, mas, eram obrigados a prosseguirem, mesmo sem no mínimo 

relacionar certos conceitos com suas práticas. 

É possível enxergamos como Lygia, aponta mesmo que implicitamente para o leitor da 

época, uma crítica ao modelo de educação presente, levando-o assim, para um novo olhar, em 

outras palavras, para uma reflexão sobre aquela realidade imposta pelo regime militar na educação 

brasileira. 

 

O MODELO EDUCACIONAL CRITICADO 

 

Nesse cenário de controlar e impedir o pensamento dos indivíduos que estava inserida a 

escola Osarta no qual ofereciam três cursos. A esse respeito, Sandroni (1987, p. 116) sintetiza de 

forma objetiva: 
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Fica bem claro o papel da escola. Lá eram oferecidos três tipos de curso. O Curso Papo, onde 

apenas pela persuasão tentava-se tornar o aluno inseguro e medroso. Quanto mais medroso mais o 

pensamento ia atrasando e as notas melhorando. Não pensar senão o que convém ao sistema. 

Segue-se o Curso Linha, em que o pensamento é costurado com linha forte. Mas o Pavão 

desenvolve um truque para arrebentar as linhas usadas. Resta-lhe portanto o último curso do qual 

não se escapa, o Curso Filtro. Essa operação consiste em introduzir no cérebro um filtro que filtra 

o pensamento e deixa a torneira só um tiquinho aberta. 

 

Diante do exposto, compreendemos o quanto a crítica à educação não escapa dos olhos de 

Lygia. Pois, ela mostra por meio dessa escola e dos respectivos cursos oferecidos, como a 

educação na época do regime militar era estruturada em ideologias de ensino através de “pressão”. 

Sendo assim, a escola dita como um espaço pedagógico, democrático e de troca de conhecimentos 

é revelada na obra como um ambiente de extrema repressão do pensamento dos educandos. Uma 

vez que, só poderiam pensar senão o que convém ao sistema. 

Paulo Freire, em A pedagogia do Oprimido, traz reflexões a esse tipo de pedagogia presente 

na sociedade ao qual chama de “bancária”, enfatizando que a educação deveria ser livre de 

opressões, sem manipulação e qualquer tipo de discriminação. Levantando assim, a bandeira por 

uma educação problematizadora, ou seja, libertadora. Ele propõe uma educação onde todos 

tenham a liberdade de se expressarem, aprenderem, ensinarem, isto, de forma coletiva. 

Na visão Freiriana, esse modelo de escola apresentada por Bojunga, parte da concepção em 

que aluno não sabe e apenas o professor é possuidor do saber. 

Dessa forma, é criada uma relação onde o educador apenas deposita no educando seus 

dogmas educacionais, influenciadas na maioria das vezes por intenções políticos econômicas, ao 

qual trazia um viés autoritário, invés, de uma troca de conhecimentos. Por essa razão Freire (1987, 

p.32) afirma que, “Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os homens se libertam 

em comunhão”. 

A autora aponta para essa libertação em comunhão defendida por Freire quando apresenta 

no capítulo A professora e a Maleta um novo modelo de aula em que é presente a interação na 

relação professor-aluno, além, do novo método presente nas aulas, entre outros. 

 

A PROPOSTA “SOLUCIONADORA” 

 

Diante das discussões levantadas até então, é perceptível o importante papel que a escola 

exerce. Reconhecendo tal papel, Lygia depois de criticado o modelo que vinha ocorrendo nas 

escolas brasileiras, suscita uma proposta de escola, como uma proposta de solução a sociedade 

que vinha sendo afetada pelo ensino tradicionalista ao qual já discutimos anteriormente. 

Nesse sentido, Bojunga apresenta uma professora que busca inovação em sua prática em 

sala de aula, fica evidente quando ela aborda que, 

 

A professora gostava de ver a classe contente, mal entrava na aula e já ia contando uma coisa 

engraçada. Depois abria a maleta e escolhia o pacote do dia. Tinha pacote pequenininho, médio, 

grande, tinha pacote embrulhado em papel de seda, metido em saquinho de plástico, tinha pacote 

de tudo quanto é cor; não era à toa que a maleta ficava gorda daquele jeito. (BOJUNGA, 2011 p.  

60) 

 

A partir da citação acima, podemos notar uma busca por novidades e mudança no ambiente 

de aprendizado. Pois, a professora que está em cena agora é aquela que procura interagir com seu 
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aluno, certamente por meio do contar coisas engraçadas, mas, que aponta para um pensar através 

de sua imaginação. 

Outro ponto que vale colocar em cena são esses pacotes trazidos pela professora. Lygia 

queria mostrar o quanto é importante no papel do educador trazer novas propostas de ensino, 

buscando o despertar da criatividade do educando, sendo assim, na maleta é trazido pacote de 

todos os tamanhos. Fazendo-nos romper com a tradicionalidade vigente na época. 

A respeito do pensar na prática docente, Freire(1988, p.17) nos diz que, 

 

Pensar a prática é, por isso, o melhor caminho para pensar certo. Este pensar ensina também que 

a maneira particular como praticamos, como fazemos e entendemos as coisas, está inserida no 

contexto maior que é o da prática social. Quanto mais nos exercitamos assim, tanto mais 

começamos a entender os mecanismos através dos quais funciona a sociedade. 

 

Nesse sentido, é importante levar os educandos para essa busca de compreensão do mundo 

em que está inserido e articular seus conhecimentos com suas vivências diárias. E, era isso que a 

professora apresentada por Lygia buscava quando inseria no pacote cor-de-rosa a ideia de 

aprender a cozinhar: 

 

Pacote cor-de-rosa era dia de aprender a cozinhar. A professora remexia no pacote, entrava e saía 

da classe e, de repente, pronto! montava um fogão com bujãozinho de gás e tudo. Era um tal de 

experimentar receita que só vendo. (BOJUNGA, 2011 p. 62) 

 

Trazer essa prática de cozinha para dentro da sala de aula era mais que problematizar a 

aprendizagem dos alunos daquele momento histórico. Pois, eles não tinham espaço nem para 

pensar, quanto mais, ser colocado em ação por meio de experimentos. 

A respeito do problematizar, ainda segundo Freire (1987, p. 70), 

 

Quanto mais se problematizam os educandos, como seres no mundo e com o mundo, tanto se 

sentirão desafiados, quanto mais obrigados a responder ao desafio. Desafiados, compreendem o 

desafio na sua própria ação de captá-lo. Mas, precisamente porque captam o desafio como um 

problema em suas conexões com os outros, num plano de totalidade, e não como algo petrificado, 

a compreensão tende a tornar-se crescentemente crítica, por isto, cada vez mais desalienada. 

 

É notório como em uma mesma obra, podemos ver o quanto se é criticado (implicitamente) 

através de uma linguagem figurada, mas, também apreciar uma proposta que vai de ensino que 

totalmente de encontro com a vigente naquele contexto sócio-histórico, isto, por meio desse perfil 

inovador da professora, no qual em meio a tanta repressão as atitudes dela nos mostram a proposta 

de integração de todos os personagens presentes na sala de aula. 

Logo, trazemos nossas reflexões finais, na tentativa de está sempre buscando trazer 

contribuições sobre o tema discutido até então. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A educação libertadora, proposta por Paulo Freire, sustentada aqui como a ideal pela Lygia 

quando traz um novo modelo na obra, não deve ser “copiada”, como o próprio Paulo Freire coloca, 

deve ser reinventado constantemente, reinventá-lo e reinventar-se nele; é a superação na dialética. 

Reconhecemos que ainda hoje vemos professores autoritários, instituições que oprimem os 

educandos, seja pela classe social em que ele esteja inserido, por dificuldades no processo de 
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aprendizagem, entre outros. Mas, cabe ao docente, enquanto mediador das atividades, perceber 

as condições de aprendizagem de cada turma, buscando viabilizar a maneira mais adequada de 

trabalhar o que se almeja. 

Diante disso, acreditamos ser possível uma educação em que aluno e professor sejam 

protagonistas na sala de aula. No entanto, ressaltamos que, para que isso seja efetivado de forma 

satisfatória, faz-se necessário um espaço aberto para a ação e atuação efetiva desses personagens. 
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