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A RELEITURA dedica-se à 
divulgação de pesquisas, 
discussões e experiências em tomo 
da questão da produção cultural 
para crianças e jovens - em especial o livro. 
Na RELEITURA O, publicou-se vasto ma
terial organizado pela Fundação Nacional do Livro Infantil e 
Juvenil sobre a ilustração do livro infantil. 
Neste número, apresentamos artigos voltados para outro assunto 
do maior interesse: a promoção da leitura. 
Pelos nomes que assinam as matérias, fica evidente que a revista é 
um espaço aberto para quantos, no Brasil e no exterior, tenham 
interesse em mostrar suas reflexões e atividades nas áreas en
focadas na RELEITURA. 
Em todos os números pretendemos apresentar algumas seções 
básicas: relatos de experiência, Cadernos Bi(bli)ográficos, 
depoimentos, documentos estrangeiros e informes e orientações 
solicitadas pelos leitores. 
Aguardamos sugestões e colaborações. 

Maria Antonieta Antunes Cunha 

Diretora Cultural da Biblioteca Pública Infantil 
e Juvenil de Belo Horizonte 



Expediente 
RELEITURA Nº l 

Publicação da BIBLIOTECA 
PÚBLICA INFANTIL E 

JUVENIL DE BELO HORIZONTE 
Secretaria Municipal de Cultura 

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 

Diretora Cultural 
Maria Antonieta Antunes Cunha 

Diretora Editorial 
Elisa Heilbuth Verçoza 

Projeto Gráfico 
Andrca Costã Gomes 
Bianca Pereira Lage 

Laura Guimarães Corrêa 

Colaboraram neste número 
Articulistas 

Ângela Leite de Souza 
Bemadete Patrus Ananias Pothakos 

Catherine Germain 
Ezçquiel Theodoro da Silva 

llz.i, Matias de Sousa 
Ivan Sérgio Martins dos Santos 
Lamounier Lucas Pereira Júnior 
Maria Antonieta Antunes Cunha 

'..1aria Lúcia de Oliveira 
Maria Luísa Brina Semenow 
Marly Amarilha de Oliveira 
Reni Tiago Pinheiro Barbosa 

RELEITURA é urna publicação 
literária bimestral da Biblioteca 

Pública Infantil e Juvenil de Belo 
Horizonte, com distribuição gratuita 
a professores, escritores, pedagogos 

e público interessado, tendo urna tiragem 
de 3 mil exemplares. 

Pode ser pedida pelo endereço: 
Diretoria Cultural da BPIJBH 

Rua Carangola, 288 
Santo Antônio (antiga Fafich) 
30.350 - Belo Horizonte - MG 

Fone: (031) 228-5180 

Digitação 
Ângela Maria Lopes de Figueiredo 

Composição Eletrônica 
e Impressão Gráfica 
Mazza Edições Ltda 

Rua Bragança 101 - Pompéia 
30.380- BH-MG- Fone: (031)-467-6999 

, 
1 N 

Editorial 

Promoção da leitura no Brasil 
(ou O perigo da perenização de Piripiri) 

EZEQUIEL THEODORO 

D 

DA SILVA 4 

Educação & literatura infantil 
- Um saudável binômio 

ANGELA LEITE DE SOUZA 8 

Imagens sim, palavras não 

MARLY AMARILHA 
DE OLIVEIRA 19 

Cadernos Bi(bli)ográficos-1 - Angela Lago 

EQUIPE DE PESQUISA 
DA BPIJBH 24 

Biblioteca Escolar: estudo do usuário 
e animação de leitura. Relato de Experiência 

RENI TIAGO PINHEIRO 
BARBOSA 31 



1 e E 
A biblioteca fora dos muros 

CATHERINE GERMAIN 39 

Ganhadores do Concurso de Poesia e 
Conto cLi 28ª Feira do Livro de BH/1991 

Infância de Asfalto 

MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA 42 

Infância 

LAMOUNll;R LUCAS 
PEREIRA JUNIOR 43 

Dezembro 

IVAN SÉRGIO 
MARTINS DOS SANTOS 44 

Cartas 47 

Última Página 48 

Prefeito Municipal de BH 
Eduardo Azeredo 

Secretária Municipal de Cultura 
Berenice Mcncgale 

Biblioteca Pública Infantil 
e Juvenil de Bll 

Diretora Cultur.il 
Maria Antonieta Antunes Cunha 

Diretor.i Administrativa 
Maria Cecília Filogônio de Oliveira 

Equipe de Editoração 
Andrea Costa Gomes 
Bianca Pereira Lage 

Elisa Hcilbuth Verçoza 
Laura Guimar;\cs Corrêa 

Equipe de Pesquisa 
Bcrnadctc Patrus Ananias Pothakos 

llza Matias de Sousa 
Maria Luísa Brina Semcnow 

Equipe de Oficinas de Criação 
Afonso Victo.r Flcury Teixeira 

Hcloísa Davino Alves 
Maria Luísa Brina Scmcnow 

Oficina de Cinema e Vídeo 
Hcliana Maria Soares de Barros 

Oficina de Teatro 
Gil Amâncio 

Apoio Administr.itivo 
Francisco Antônio Diamaniino 

Miralda Castelo Branco 
Sandra Maria ela Franca Alves 

Vânia Therezinha Neiva e Silva 

E<111ipe de Bibliotecária' 
Maria do Carmo Costa e Silva 

Maria do Carmo Maggi 
Reni Tiago Pinheiro Barbosa 

Equipe de Atendimento 
Denise Wcmeek 

Valéria Ayres Magalhães 

Estagiá1üs 
Janeth Polck Fraga 

Silmara de Lourdcs Ribeiro 

Auxiliares de Serviço 
Margarida de Abreu Pimenta 

Maria Francisca Batista (Preta) 
Maria do Socorro S. da Paz (Lica) 

Paulo Cêsar Yieird 



PROMOÇÃO 
DA LEITURA 
NO BRASIL 

ou 
o perigo da perenização de Piripiri 

A minha intervenção na mesa redonda 
desta noite começa pela recuperação e 
descrição de três acontecimentos que me 
chegaram recentemente e que merecem 
ser refletidos: 

1 º) 80% dos professores da língua por
tuguesa da rede pública de ensino de 
Sumaré (cidade vizinha de Campinas) são 
primeiranistas de faculdade da região ou 
então terceiranistas de cursos de 2º grau. 
Mais especificamente, apenas 20% dos 
professores de português possuem 
diploma e formação completa para 
lecionar; 

2º) Neste ano, dos 18 formandos de 
letras da UNlCAMP, apenas 02 preten
dem exercer o magistério. Quinze desses 
futuros professores prestaram, neste mês, 
concurso para emprego na Prefeitura de 
Campinas, não para a carreira de 
magistério, mas sim para a de agente cul
tural junto à Secretaria de Cultura da 
cidade. 

3º) V árias escolas particulares de 
Campinas, pagando relativamente bem a 
hora aula, não conseguem professores de 
língua portuguesa para a condução das 
classes. O turn-over ou rodízio de profes
sores torna-se urna constante e muitas 
vezes, ainda no âmbito da rede particular 
de ensino, os alunos ficam sem aula por 
falta de professores. 

EZEQUIEL THEODORO DA SILVA 

Ainda na semana passada, recebi um 
telefonema de uma diretora de escola 
desesperada em busca de uma professora 
substituta para terminar o ano letivo. Per
guntava-me ela se eu não conhecia uma 
professora de português, jovem, recém
formada e responsável, inteligente e não 
muito escolada, a fim de tocar avante a 
proposta pedagógica da escola. Analisei o 
meu círculo mais próximo de amizade e 
confesso que não consegui detectar uma 
pessoa disponível com tais características. 

êsta consulta a que fui submetido, os 
diferentes dados de pesquisa que possuo a 
respeito do corpo docente de nossas es
colas e as minhas experiências trabalhan
do com professores ao longo desta década 
apontam para um fato incontestável, ou 
seja, que o conhecimento deixou de ser 
promovido dentro das escolas brasileiras. 
A principal responsabilidade das escolas -
em função de tudo aquilo que se fez com 
elas e com os seus professores - ficou 
balançando entre nada ou coisa nenhuma, 
quando não confundida com tomar conta, 
passar o tempo, cumprir tarefas inócuas, 
adaptar para a obediência, etc .. - enfim 
tudo aquilo que não pode ser tomado 
como ensino, como criação/recriação de 
conhecimentos. 

Sh º" índices são os J~ que temos 
uma situação paradoxal - tipo crioulo 
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doido - na esfera escolar: um professor 
que não ensina porque não sabe o por quê, 
o quê e o como ensinar e um aluno que 
não aprende porque diariamente se con
fronta com a banalidade socialmente 
instituída. Em verdade, essa situação 
paradoxal é tão objetiva e verdadeira, que 
todos nós choramos de rir frente às 
misérias da Escolinha do Prof. Raimundo, 
de Chico Anísio, na Globo, agora 
mostrada diariamente. 

Essa parece ser a única forma da es
cola brasileira dar lbope, à medida em que 
simboliza todos os defeitos, todas as 
agruras, todas as desgraças da educação 
escolarizada brasileira. Sala de aula sem 
texto, livros rotos e ultrapassados na mesa 
do mestre, ensino cabalístico da pergunta 
e resposta, memorização, aprendizagem 
verbalista tipo Rolando Lero, disputas 
entre alunos, etc... - tudo isso repre
sentando muito bem o esgotamento a que 
chegou o ensino brasileiro, transformado 
em moribundo pelas ditaduras e agora em 
defunto pelos governos estaduais 
democraticamente eleitos, mas sem ne
nhum tipo de compromisso com o povo. 

Risadas e piadas à parte, gostaria de 
insistir na questão da ausência de 
circulação de conhecimento dentro de 
nossas escolas. Essa questão me parece 
fundamental para a promoção da leitura 
no contexto escolar e, através dele, para a 
promoção da leitura na sociedade como 
um todo. Ler, conhecer e participar social
mente são atos indicotomizáveis. 
Entretanto, se o professor não dispuser o 
conhecimento aos seus alunos, não levá
los aos desvendamentos das palavras e 
dos fenômenos culturais, nós não teremos 
leitura e nem aprendizagens, mas 
cretinização, imbecilização, alienação ou, 

se quiserem, Raimundização de indiví
duos. 

Por várias vezes, em escritos diversos, 
afirmei que a crise de leitura e de leitores 
no Brasil tem as suas raízes mais fortes 
nas paupérrimas condições econômicas, 
vividas pela grande maioria da população 
brasileira. Mas hoje, em função dos dados 
que elenquei nesta conversa, creio, ou 
melhor, tenho a certeza de que não temos 
leitura e nem leitores porque o f!lagistério 
brasileiro também foi infestado com a 
praga da ignorância, da superficialidade, 
da acomodação, quando não atacado e 
corroído pela malandragem ou falta de 
caráter. Desculpem a minha dose de ob
jetividade ou, talvez, àe agressividade, 
mas a luta pela transformação das escolas 
brasileiras deve necessariamente passar 
pela re-introdução do conhecimento na 
cabeça dos mestres ... 

Toda esta minha reflexão (1té meio 
angustiante para mim e para quem me 
ouve) no sentido de fazer ver que a 
democratização e o incentivo da leitura no 
país dependem fundamentalmente, 
decisivamente - da fonnação, atualização 
e participação dos professores brasileiros . 
Podem investir o quanto quiserem na 
produção e distribuição de livros ... sem 
professor consciente e crítico, esses livros 
nada significam! Podem gastar os milhões 
de dólares nas campanhas miraculosas de 
alfabetização... sem professor bem 
preparado, vamos novamente dar com o 
burro n'água! Podem conseguir gordos 
patrocínios para o marketing de projetos 
de difusão do livro, na televisão... sem 
professor responsável e comprometido, 
Xuxa será sempre mais atrativa que 
Lobato, Angélica dará um baile em ?:iral
do e os monstros horrendos d(, Jaspion 
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reinarão absolutos nos sonhos das crianças 
brasileiras. 

De forma nenhuma pensaria eu em dar 
aqui, hoje, um puxão de orelha nos profes
sores. Esse texto outros já soletraram nes
tas duas últimas décadas. Soletro hoje a 
necessidade de busca de uma outra 
pedagogia para o trabalho escolar -
pedagogia essa que recoloque o conhe
cimento no centro. das atividades de en
sino-aprendizagem, combatendo, veemen
temente, todas as mazelas que bloqueiam 
ou dificultam o acesso e a circulação do 
conhecimento no contexto das escolas. 
Dentre as pedagogias progressistas exis
tentes, talvez mereça a atenção dos profes
sores a pedagogia crítico-social dos 
conteúdos (ou histórico-crítica), conforme 
delineada por educadores como Dermeval 
Saviani, José Carlos Libâneo, Guiomar 
Namo de Mello e outros. Além de 
colocar-se cm defesa da escola pública 
gratuita e universal, a pedagogia histórico
crítica re-estabelece a dimensão de 
transmissão de conteúdos pela escola, 
submetendo os métodos de ensino aos 
tipos de conteúdos que são propostos aos 
alunos. 

Por outro lado, em tennos do encami
nhamento da leitura escolar, vejo nessa 
pedagogia uma possibilidade de discussão 
crítica dos conteúdos subjacentes aos tex
tos, o que pode significar uma ruptura 
com os métodos atuais de estudo de textos 
na escola. Nunca é demais lembrar que a 
pedagogia dialógica, nos termos propostos 
por Paulo Freire, pode enriquecer o traba
lho de ensino, principalmente no que 
tange à humildade do professor frente ao 
ato d~ ler e e~tudar. 

Importante aqui é mostrar aos profes
sores que existem alternativas peda-

gógicas para a condução do trabalho es
colar - alternativas essas que, se bem es
tudadas, compreendidas, assumidas e 
praticadas, podem romper com rotinas 
cristalizadas e conservadoras. Essa ruptura 
exige o pré-requisito de estudo, de 
aprofundamento de conhecimentos - coisa 
que, como afirmei, parece estar longe das 
moradas escolares nos dias atuais. 

Considerando a situação propriamente 
acadêmica no contexto das nossas escolas, 
creio ter chegado o momento de o profes
sor perder um pouco da sua pose. Uma 
pose que a sociedade lhe confere, prin
cipalmente em função da sua respon
sabilidade na educação das novas 
gerações. Perder a pose é humildemente 
compreender que a busca da verdade é um 
processo sem limites, sem fronteiras, que 
se refaz a cada ano com diferentes grupos 
de crianças e jovens. Na área da leitura, 
perder a pose é ter consciência de que 
jamais s1:;remos capazes de ler tudo e ter a 
coragem de partilhar esse fato com outros 
professores. 

Perder a pose é, finalmente, exercitar a 
imaginação criadora e a crítica, tendo os 
nossos alunos como acompanhantes nessa 
viagem. 

Obs: Piripiri é uma cidade piauiense, 
com o maior mdice de analfabetos do 
Brasil. 

Ezequiel Theodoro da Silva é pr0f-:s.<>or 
da Faculdade de Educação - UNlCAMP e 
Presidente da Associação de Leitura do 
Brasil/ALE. 
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NOTAS 

Promoção da Leitura no Brasil (ou O perigo da pcrenização de Piripiri): comunicação apresentada llJl Minasli•ro-1; Mesa 
redonda: Promoção da Lciruro no Brasil. Realização da Cãmara Mineira do Livro, 13/12/90. 
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EDUCAÇÃO & LITERATURA INFANTIL 
UM SAUDÁVEL BINÔMIO 

ANGELA LEITE DE SOUZA 

Em todas as matérias com que o homem lida se fará sentir sua 
ação simbólica. Em todas as linguagens, ao articular uma matéria, o 
h'omem deixa sua marca, simboliza e indaga, movido por sua pergunta 
ulterior, que é pelo sentido do viver. 

Fayga Ostrower 

Uma das complicações iniciais é saber-se o que há de criança no 
adulto, para poder comunicar-se com a infância, e o que há de adulto 
na criança, para poder aceitar o que os adultos lhe oferecem. 

Meninos, eu vou ditar 
as regras do bom viver; 
não basta someme ler, 
é preciso meditar, 
que a lição não faz saber: 
quem faz sábios é o pensar. 

Bárbara Heliodoro. 

Meus olhos engolem 
um mundo que me escapa 
quando abro a boca. 

Minha mão retém 
no papel, pele de signos, 
o sinal da vida. 

A fruta que colho 
dessa árvore mutante 
é pura semente. 

Semeio. Aguardo 
as flores multiplicadas 
num simples sorriso. 

Crio. Sou criança 
outra vez. E desafio 
meu olho a olhar. 

Angela Leite de Souza 
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A partir dos anos 80, a literatura infan
ta-juvenil brasileira, que vinha se afaman
do como gênero desde a década anterior, 
passou a ser alimentada por verdadeira 
avalanche de publicações. As editoras 
havim percebido suas enormes pos
sibilidades mercadológicas. As famílias, 
com sua estrutura crescentemente mo
dificada, viram nela um útil substitutQ 
para a antiga hora do conto, à cabeceira da 
cama das crianças, ou em tomo da 
poltrona, agora voltada para um aparelho 
de tv. As escolas, por sua vez, também 
enxergaram nessas obras, que surgiam 
como coelhos de uma cartola, a própria 
salvação do ensino da língua: trabalhando 
tais livros com os alunos, a instituição iria 
desincumbir-se melhor e mais facilmente 
da tarefa de preencher uma lacuna que a 
própria sociedade criara - o desapa
recimento do hábito de ler. 

Foi mais ou menos esse o quadro que 
se delineou nos últimos anos. Mas, o que 
poderia parecer altamente positivo para a 
educação, em termos teóricos, revelou-se 
diverso na prática. É que, quando há tan
tos interesses em jogo, alguém acaba per
dendo. No caso, a grande vítima tem sido, 
como sempre, a própria criança. O mundo 
adulto parece conspirar contra ela, qual
quer seja a postura que supostamente 
adote para tratá-la - autoritária, permis
siva, subestimando-a ou idolatrando-a. 

Ora, tudo se explica, de fato, por essas 
distorções. A criança/adolescente não é 
vista por aqueles que devem formá-la 
como ser pensante e criativo. Especial
mente dentro da concepção tradicional de 
ensino que a considera, quando lhe 
convém, um mini-adulto, capaz de as
similar montanhas de conteúdos teóricos, 
acumulando-os mecanicamente na me-

mória. Ao fazer dela tabula rasa onde tudo 
pode ser inscrito, trata-a, paradoxalmente, 
como incapaz e ignorante, contrariando 
todas as descobertas que a Psicologia tem 
efeito sobre a gênese do conhecimento. 

A escola à antiga parece esquecer ou 
desconhecer aquilo que o filósofo suíço 
Jean Piaget fez pela Pedagogia ao mostrar 
como evolui a inteligência do ser humano. 
Revelou que a criança vai construindo sua 
visão do mundo em sucessivas etapas, a 
cada uma delas correspondendo certa 
faixa etária. Do contato direto com a 
realidade, na primeira fase, ela chega à 
abstração pura na última, ao atingir a 
adolescência. Mas, um estágio não é 
alcançado sem os anteriores, porque co
nhecer é sempre tentar integrar um dado 
novo às estruturas já existentes para, em 
seguida, modificar essas estruturas, para 
que se adeqüem d novidade, como diz 
Yves de La Taille. 1 

Nessas operações mentais, o ser 
humano vai lidando, desde o nascimento, 
com o símbolo e o signo - fator que o 
diferencia dos outros animais, no campo 
da inteligência prática. A linguagem, para 
ele, é instrumento essencial na apreensão 
e, posteriormente, no domínio da rea
lidade. 

Um outro grande estudioso do desen
volvimento cognitivo no homem, o filó
logo e educador russo L.S. Vigotsky, 
chega a dar primazia ao papel da fala na 
aprendizagem. Segundo ele, tudo é signo, 
tudo é cultural. E, se o ser humano elabora 
internamente seus meios de apropriação 
do mundo (zona rea{), será através das 
relações com outras individualidades nes
se ambiente (zona proximal) que ocorre o 
aprendizado e a conquista de novo 
patamar de conhecimentos. 
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Como se poder perceber, os melhores 
teóricos da questão aproximam-se para 
constatar uma só verdade - a mente evolui 
socialmente, mas é preciso que receba os 
estímulos adequados no momento certo, e 
é sempre de dentro para fora (e não o in
verso), que cada qual constrói seu conhe
cimento. A história da ciência defende 
amplamente o construtivismo, afirma a 
educadora americana Constance Kamii. A 
ciência não foi dada aos cientistas de fora 
para dentro. Ela foi, e continua sendo, 
criada pelos cientistas através da troca de 
ponto de vista entre eles. A ciência evolui 
numa direção - a um nível mais alto que 
integra o conhecimento anterior.2 

A :ntervenção do adulto no processo 
de desenvolvimento intelectual é até 
necessária. A criança nasce dependente e, 
em certa medida, precisa desse apoio. O 
crucial problema da educação consiste, 
portanto, em como dosar aquela 
interferência sem desrespeitar a auto
nomia do futuro adulto. Era o alcance 
desse valor, precisamente, o que Piaget 
considerava principal objetivo peda
gógico. A criança tratada, não por meio de 
punições e/ou prêmios, mas através de 
uma coorden(Jfão de pontos de vista com 
o educador, aprende a ser independente 
para avaliar o certo-errado, no plano 
moral, assim como o verdadeiro-falso, no 
plano intelectual. E essa autonomia para 
fazer suas próprias avaliações desde cedo 
é que lhe permitirá, mais tarde, ser alguém 
que pensa, decide e age por si mesmo. 

Não é difícil supor o quanto uma tal 
perspectiva do educando, da educação e 
do educador influirá no interesse que o 
conteúdo do ensino pode (e deve) desper
tar. Em outras palavras, aquilo que sempre 
foi considerado - por alunos e professores 

- enfadonho, árduo, obrigatório, é pas
sível de tornar-se mais natural, mais 
simples, ainda que indispensável para o 
apri-moramento cultural/intelectual do 
educando. Longe de ser ingênua utopia, 
essa realidade está ao alcance de quem 
quer se proponha fazer do ato de trans
mitir-assimilar conhecimentos uma 
extensão da vida, um prolongamento de 
todas as demais atividades - não tão ex
plicitamente cognitivas - que desempen
hamos de modo espontâneo e, muitas 
vezes, até com prazer. 

Seguindo a mesma linha de pensamen
to, não fica difícil imaginar o quanto a 
liteteratura é potencialmente privilegiada 
nessa função de transformar a aprendiza
gem em atividade menos penosa e menos 
cerceadora da criatividade infantil e 
juvenil. Por quê? Por várias razões, entre 
elas a de ser uma arte; uma forma de 
ludismo; a de viver da palavra, do signo, 
do símbolo. 

Ora, são esses últimos conceitos exata
mente aqueles que primeiro se desenvol
vem no ser humano, mal ele começa a 
fazer seus contatos com o mundo. Voltan
do a Piaget, é na primitiva fase sensório
motora que está o embrião da posterior 
capacidade de trabalhar com o simbólico. 
Naquela etapa, a criança está limitada a 
compreender por indícios: se ela sente, 
por exemplo, o cheiro e o calor da mãe, é 
sinal de que sua fome será em breve sa
ciada. O bebê pode até dar uma resposta, 
em forma de maior agitação ou choro de 
impaciência. E assim se estabelece o seu 
primeiro diálogo com a realidade exterior. 

Com o tempo, os símbolos, assim 
como a mente da criança, vão ganhando 
complexidade. Aqueles serão agora 
elementos culturais as diversas 
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linguagens que atravessam sua vida. E o 
intelecto, à proporção que vai 
desenvolvendo novas estruturas, passa a 
realizar operações sempre mais 
intrincadas. A oralidade terá sido um dos 
primeiros passos. Porém, a criança já 
interiorizou outras formas de 
comunicação, já vivenciou alguns ritos 
lingüísticos informais antes de penetrar no 
território da leitura e escrita formais. 
Ouviu histórias, observou fotografias, 
familiarizou-se com rótulos de alimentos 
prediletos, numa primeira etapa. Depois, 
todo um arsenal de signos é despejado em 
sua inteligência absolutamente permeável: 
folheia revistas e outros suportes gráficos; 
assiste a dese-nhos animados; vive entre 
out-doors, slogans, logotipos; ouve 
músicas, aprende suas letras, mesmo sem 
compreendê-las totalmente; passeia entre 
grafites e camisetas-cartazes, que também 
veste. A vida do homem contemporâneo -
a da família humana, enfim - está toda ela 
impregnada do semântico. Como em 
nenhu-ma outra época, aquele que vem ao 
mundo atual está fadado a conviver com 
signos e símbolos. 

Contudo, chegado o momento de 
decifrar e utilizar o código da língua de 
um modo mais permanente, acontece a 
ruptura: o que até então era cotidiano, 
familiar, corre o risco de tomar-se 
misterioso e distante. Isso enquanto o 
ensino da escrita e da leitura persistir no 
erro de pressupor a criança como alguém 
desprovido de um passado inteligente. 

Em Psicogênese da língua escrita, de 
Emllia Ferreiro e Ana Teberosky, há uma 
lúcida análise desse momento critico: 

Para chegar a compreender a 
escrita, a criança pré-escolar racio
cinou inteligentemente, emitiu boas 

hipóteses a respeito de sistemas de 
escrita, ( ... ) superou conflitos, buscou 
regularidades, outorgou significado 
constantemente. A coerência lógica 
que elas exigiram de si mesmas 
desaparece frente às exigências do do
cente. A percepção e o controle motor 
substituirão a necessidade de compre
ender; haverá uma série de hábitos a 
adquirir no lugar de um objeto a co
nhecer. Haverá que deixar o próprio 
saber lingüístico e a própria capa
cidade de pensar até que logo se des
cubra que é impossível compreender 
um texto sem recorrer a eles. 3 

Já em 1978, Vigotsky alertava para a 
necessidade de a criança compreender in
ternamente a escrita, a fim de que esta 
seja antes um desenvolvimento do que 
uma aprendizagem. 

É preciso lembrar ainda 'lue a 
inteligência humana tem diversos meios 
de representar (re-apresentar) a realidade 
observada e que, desde muito cedo, esses 
recursos simbólicos começam a ser 
construídos. Antes de garatujar a letra ini
cial de seu nome, ou o M de mamãe, a 
criança ensaia desenhar a figura de um 
menino/menina - ela mesma - ou a de 
uma mulher adulta. A essa altura, o dese
nho constitui um texto. A criança já lida 
também com jogos orais, imita, canta e 
dança representações do real. Ela sabe, a 
seu modo, ler e escrever o mundo, porque 
sabe brincar a vida. Convide, por exem
plo, uma criança pequena a ser, por alguns 
momentos, um gato. Ela irá aderir com 
prontidão e alegria à idéia e, ronronando, 
engatinhando, miando, rolando pelo chão, 
será um gato, porque em pensamento e na 
imaginação, de fato, ela o é. 
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Como não aproveitar essa maravilhosa 
potencialidade para trabalhar a favor e não 
contra a corrente de um processo natural 
de aprendizado? Alguns educadores já 
conseguem realizar essa transição sem 
dor. É o caso de Madalena Freire que, ao 
descrever, por exemplo, o espaço-ação na 
pré-escola, deixa-nos idéias iluminadas e 
definitivas sobre educação. Segundo ela, 
conhecer é praticar a vida e educar seria, 
então, imergir nes8a prática, reflexiva e 
apaixonadamente. As relações educador
educando devem ir colorindo e povoando 
o espaço da sala de aula. Espaço que passa 
a ser, portanto, o reflexo da relação 
pedagógica. Dentro de uma concepção 
tradicional, o ensino é mera transmissão 
de conhecimentos. Já na visão inovadora 
de Madalena, o conhecimento é algo que 
educador e educando buscam juntos, o 
tempo todo. Tudo é construção, tudo é 
conteúdo, diz ela. Assim, uma sala de aula 
cujo espaço tem um aspecto imutável - a 
mesma arrumação, os mesmos registros 
na parede - denuncia a morte da 
curiosidade, a asfixia da criação e a 

. d . nh 4 agorua o v1ver-co ecer. 
Dentro dessa construção coletiva do 

conhecimento, o construir da leitura e da 
escrita exige do educador uma 
consciência muito clara de seu verdadeiro 
papel. O professor deve, antes de mais 
nada, ter olhos para observar e sen
sibilidade para detectar no educando o 
momento evolutivo que este vive. Saben
do que ler e escrever são atos do pen
samento, que ler é pensar uma mensagem 
para decifrá-la e que escrever é marcar, 
rer; ·strar a mensagem pensada, decifrada, 
transfonnada, ele também não ignora que 
sua função é aprofundar o pensamento. A 
intervenção que pode e deve fazer, porque 

necessária como apoio ao processo de 
construção do conhecimento, consiste em 
ampliar o já aprendido e revelado pela 
criança. O ato de educar, sintetiza 
Madalena Freire, é um ato de conhecer, 

nd . 5 apre er e ensmar permanentemente. 
A mesma orientação deve nortear um 

trabalho com a literatura infanta-juvenil 
na escola. Afinal, ela é o instrumento por 
excelência para o exercício das funções 
leitura/escrita. Desde que, é claro, tal 
exercício seja compreendido como um· 
meio para a construção do sujeito 
(criança) e não apenas como mais um 
recurso metodológico à disposição do 
educador. 

Por outro lado, como já disse alguém, 

a literatura é a palavra a serviço 
do sonho. Mas o sonho transformado 
em instrumento de lidar com a vida, 
ou seja, a sensibilidade com o pé no 
real A literatura infanto-juvenil, sob 
tal prisma, é ação política, muito além 
de simples entretenimento. 

Inúmeros especialistas e educadores já 
apresentaram - e continuam a fazê-lo -
propostas e sugestões de como trabalhar a 
obra literária em sala de aula. Antes, 
porém, de expor o que, segundo alguns 
deles, seria correto e adequado, é mister 
verificar os equívocos que vêm sendo 
praticados em nome da urgência de fazer 
com que os alunos leiam. 

Talvez o mais gritante seja forma 
como se conduz a interpretação de textos. 

No gera' as respostas já estão 
dadas e não podem fugir ao padrão 
fixado a priori, situação que impõe ao 
signo uma única direção, obrigando a 
que todos o interpretem na mesma 
perspectiva, a da instituição, 
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analisa o professor Edmir Perroti.6 Além 
de, num contexto mais geral, interpretar e 
ler a realidade para a criança, a escola 
ainda compreende mal o mundo infantil e, 
ao tentar penetrar nele, costuma escolher a 
via errada. Por exemplo, o elemento 
lúdico, tão característico da infância, é 
transformado em instrumento, em recurso 
didático. Como afirma Perroti, 

( ... ) o lúdico presente nos progra
mas de promoção da leitura não passa 
de pálido e mesquinho reflexo do lúdi
co livre e solto que os grupos infantis 
desenvolvem quando, apartados dos 
adultos, tomam para si sua vida e sua 
cultura. 

Para esse especialista da literatura in
fanto-juvenil, o maior dos males tem 
raízes ideológicas. Simples programas de 
animação da leitura, muito em voga ul
timamente, constituem paliativos e não 
atacam a causa profunda e remota do pro
blema - o confinamento sócio-político e 
cultural a que crianças e jovens estão his
toricamente submetidos pelo mundo adul
to burguês, segundo sua definição, uma 
classe para a qual a diversidade e a auto
nomia sempre foram ameaças. A sugestão 
de Perroti é romper o isolamento dos es
paços especializados, criar novas condi
ções e instituições voltadas para a educa
ção e a cultura, resgatar, enfim, o espaço 
público perdido pela criança. E conclui, 
sem meios-tons: 

Caso se deseje alterar os rumos 
atuais, não há outra alternativa neste 
nível senão uma revisão radical do 
ser-criançri e do ser-adulto no nosso 
mundo. 

Saindo desse espinhoso terreno 
filosófico - e de proposições que podem 
parecer irrealizáveis, pelo menos a curto 
prazo-, é preciso examinar o lado prático 
e mais imediatamente viável do trabalho 
com a literatura. Um aspecto que, de pron
to: requer toda a atenção do professor é a 
escolha das obras. Isso, sem dúvida, quan
do a instituição permite que seus 
educadores selecionem os textos, o que 
nem sempre acontece. Como desenvolver 
no aluno o gosto por um livro pelo qual o 
professor também não está apaixonado? 

Além da empatia com esta ou aquela 
obra, o educador deve detectar nela alguns 
requiSitos básicos. Por exemplo, a indis
pensável qualidade literária, isto é, seu va
lor artístico. Em Literatura infantil, teoria 
e prática, Maria Antonieta Antunes Cu
nha enfatiza o estético como condição pri
mordial: 

A obra literária 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.7 

Tal requisito deverá afastar, ao menos 
em parte, o risco de um conteúdo 
moralizador, educativo, em que o prazer 
da leitura se vê eclipsado pelas intenções 
pedagógicas. Não, o professor não deve 
usar os textos com esse próposito 
específico. A possível educação, a inte
riorização de moralidades pela criança, o 
bem, enfim, que determinada leitura possa 
fazer ao leitor infantil e/ou juvenil, cos
tuma acontecer por vias indiretas. Em ou
tras palavras, é a riqueza do texto - formal 
e ideológica -, são as possibilidades de 
questionamento que ele abre, é a dosagem 
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equilibrada de fantasia e realismo, em 
suma, o seu grau de realização artística, o 
que determina o caráter formador de um 
livro. Sempre, porem, e mais ainda no 
caso da criança e do jovem, com o 
cuidado de não retirar da leitura a 
característica de fruição. Uma das 
medidas mais urgentes, nesse sentido, . é 
eliminar a avaliação para efeito de nota ... 

Outro aspecto .. a ser considerado na 
eleição de uma obra é a estruturação da 
narrativa, bem como sua adequação à 
língua escrita, a fim de que haja com esta 
um contato ·real por parte da criança. Isso, 
no que diz respeito aos não alfabetizados. 
Familiarizando-os com o Português · 
escrito - e não apenas contando-lhes 
histórias, pois a linguagem oral é bem 
diversa - a escola prepara os educandos 
para receber o alfabeto. 

Existem ainda vários pontos a se levar 
em conta. Como, por exemplo, que tipo de 
texto convém, no plano temático, a cada 
faixa etária, com sua respectiva evolução 
psicológica. Sabe-se, assim, que a fantasia 
e o animismo seduzem as crianças na.fase 
do mito (3 a 8 anos aproximadamente), 
sendo-lhes então indicados os contos de 
fadas, as fábulas, as lendas; para as que se 
encontram na etapa do conhecimento da 
realidade (7 a 12 anos), o romance de 
aventuras, relatos históricos, de viagens, 
heróicos e literatura espacial; e, aos qúe 
atingiram a fase do pensamento racional 
(entre 11-12 anos até a adolescência), a 
literatura romântica, abordando questões 
pessoais. O mesmo critério de faixas 
etárias de interesse se aplica a elementos 
do texto, alguns estruturais - como o rit
mo da narrativa, as formas de discurso -, 
outros lingüísticos, como o artificialismo 
ou puerilidade que costumam povoar 

gênero, e ainda aspectos gráficos - tipos 
de letras, ilustrações. diagramação das 
páginas. 

Inúmeros outros critérios, incluindo 
sugestões práticas de trabalho com poesia, 
com teatro, com folclore, estão contidos 
na obra já citada de Maria Antonieta An
tunes Cunha. Ela serve de manual aos 
educadores, uma vez que é escrita com 
objetividade e clareza. Evidentemente, 
trata-se apenas de marcos numa estrada 
que o professor percorre, de certo modo; 
sozinho. Ou, melhor dizendo, com a 
próprias pernas. As orientações lhe sei:ão · 
úteis, mas o resultado de sua atuação 
dependerá de fatores pessoais - como a 
sensibilidade, a capacidade de observar 
sem pré-conceitos cada aluno, a 
flexibilidade para permitir-lhes fazer suas 
construções a partir das leituras, a vontade 
firme de buscar, com seus educandos, um 
mundo sempre melhor. 

Sem sombra de dúvida, tudo isso pode 
soar irrealista quando se tem em mente o 
quadro sócio-econômico do Brasil de hoje 
e quando se pensa, mais especificamente, 
no despreparo de nossos educadores para 
o que lhe exige amor na mais ampla 
acepção do termo: despreparo técnico, 
desestimulo por parte das instituições, 
desinteresse dos próprios educandos, que 
encontram outros meios mais fáceis de 
obter entretenimento e cultura. Com tantas 
palavras negativas a compor esse sombrio 
horizonte, que outra escolha como alter
nativa e solução (pois o problema, apesar 
de tudo, admite correções)? Desistir? Ou 
Desenvolver-se para desenvolver? Afinal, 
recorrendo a McLuhan, via Maria Antoni
eta Antunes Cunha, ensinar é desafiar. 

Pessoalmente, acredito que muito se 
pode fazer e já está sendo feito. Os pró-
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prios autores de literatura infanto-juvenil 
- a cada obra produzida, mais conscientes 
da importância do que escrevem - estão 
entrando em contato direto com seu 
público, sobretudo nas salas de aula e, 
dessa forma, auxiliando o professor na 
missão de conquista/reconquista para o 
livro. Tenho vivido, com frequência sem
pre maior, experiências desse tipo. E, à· 
medida que procuro realizar um tncontro 
mais rico e mais produtivo com as cri
anças, cresce em mim a certeza de um 
horizonte mais límpido, num futuro 
menos distante do que se pensa. Foi o que 
me propiciaram os momentos vividos há 
alguns meses, pouco depois do lan
çamento de meu último livro, vivência 
que passo agora a relatar. 

Um homem cor de limão foi publicado 
pela Editora Lê, de Belo Horizonte, em 
outubro de 1990. O projeto, assim como o 
texto (poemas) e as ilustrações, são de 
minha autoria e a proposta seduziu a tal 
ponto os editores que decidiram abrir com 
esse livro nova coleção: Brinquelê. 

A idéia é explorar o ludismo, traço 
inerente à infância. Para tanto, foram 
criadas, a partir do texto poético, ativi
dades que visam estimular, através de de
senho, pintura, colagem e outras técnicas 
à serem escolhidas pela criança, vários as
pectos, além do já mencionado - imagi
nação, criatividade, vocabul&io, atenção, 
expressividade, (por meio, por exemplo, 
da dramatização em que consiste a última 
atividade proposta) e, claro, desenvolvi
mento do potencial artístico/estético. Mas, 
acima de tudo, busca-se um convívio mais 
prolongado, porque mais prazeroso, com o 
livro. 

Em primeiro lugar, esse objeto gráfico 
que costuma ser considerado sagrado, 

intocável, pelos adultos, passa a ser com
partilhado com cada leitor. Isso porque os 
jogos e atividades sugeridos são feitos no 
livro e, desse modo, a criança transfonna
se em co-autora da obra. A mudança que 
tal possibilidade opera na relação leitor
livro-autor ou, num outro nível, criança
leitura-adulto, é previsível. 

Na prática, pude atestar que funciona. 
O livro não demorou a ser adotado por 
uma das unidades do Colégio Santo Agos
tinho, de Belo Horizonte, para turmas de 
2! série do 12 grau. Fui convidada a ter um 
encontro com esses alunos, para falar-lhes 
da obra. Decidi fazer algo além disso e 
bem melhor: vivê-la com as crianças. 

Para tanto, pedi antecipadamente às 
professoras - eram três tlll1Tlas do turno da 
manhã - que preparassem material ade
quado e suficiente para todos. As crianças 
deveriam ter à disposição os mesmos 
materiais sugeridos na abertura do livro, 
isto é, lápis de cor, canetas hidrográficas, 
tinta, pincéis, cola, tesoura, revistas ve
lhas, como também folhas de papel (de 
computador ou kraft) grandes o bastante 
para que pudessem realizar um trabalho 
de criação em grupo. 

Comecei contando a eles a história de 
uma menina que desde muito cedo sentiu 
vontade de pôr suas idéias cm palavras 
escritas. Essa menina tinha, então, mais ou 
menos a mesma idade daquelas crianças. 
Falei sucintamente sobre seu crescimento 
e sobre como mais tarde tornou-se es
critora, publicando muitos livros - entre 
eles, esse Um homem cor de limão que 
acabavam de conhecer. Dessa maneira, fiz 
uma ponte humanizadora que, de quebra, 
deve ter-lhes mostrado que ser autor não é 
nenhum sonho inatingível. 
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A desmitificação seguinte foi a da 
própria obra. Contei-lhes a história de al
guns poemas, ou seja, de como foi o seu 
processo de criação, o seu nascimento. 
Ficaram surpresos ao saber, por exemplo, 
que o poema Cadê minha casa? inspirou
sc no desenho que um de meus filhos fez, 
quando bem pequeno, e cujo significado 
ele me explicou na ocasião, com ricos 
pormenores. Esse enredo virou poesia e 
depois ilustrei-o, techando assim um ciclo 
que tivera início na forma de imagem 
também. Curiosidades como essa apro
ximam ainda mais o leitor do livro, por
que é como se partilhassem com o autor 
certos segredos ... 

Após a leitura de dois poemas - as 
crianças gostam de escutar, principal
mente quando o poema que lhes é 
oferecido tem musicalidade, rimas, ritmo. 
- Escolhi um dos textos, intitulado 
Monstro, e passei a trabalhar seus sig
nificados com as crianças. Já que eu, 
autora, revelava ali minha concepção do 
que seja monstruoso, cabia agora ao 
público mostrar-me a sua. 

Indaga o primeiro verso: Monstro tem 
nome? Perguntei, portanto, às crianças 
que nome dariam a um monstro. 
Choveram as mais interessantes respostas, 
desde as criativas, com invenção de pala
vras até as que simplesmente repetiam 
nomes famosos e conhecidos da galeria de 
horror da nossa cultura. Todas elas, 
porém, eram importantes, na medida em 
que significavam um esforço, por menor 
que fosse, de criar. Ou de simplesmente 
pensar. 

Os passos posteriores seguiram esse 
mesmo rumo, sempre explorando com os 
alunos os conceitos levantados no texto e 
solicitando sua contribuição com novos 

conceitos e idéias. Foi uma espécie de 
brain storming muito vibrante e nós, as 
professoras e eu, tivemos que ir serenando 
aos poucos os ânimos, para chegar à etapa 
seguinte. A essa altura, cada um já devia 
ter interiorizado alguma figura que cor
respondesse ao meu personagem. 

Tal como faço no livro, propus às 
crianças que se agrupassem em tomo das 
folhas de papel, com seus materiais, e 
pusessem mãos à obra, quer dizer, repre
sentassem ali o monstro que haviam pin
tado com tantas cores verbalmente. 

No início, aconteceu algo revelador: a. 
maioria dos alunos pôs-se a procurar nas 
revistas figuras de dragões, dráculas, caras 
contorcidas em caretas, enfim, um 
monstro pronto e acabado e notório. Nos
sas pobres crianças não estão nem um 
pouco habituadas a soltar-se na escola! Ao 
perceber isso, tratei de percorrer a sala, 
conversando com cada grupo e explican
do-lhes melhor - com a ajuda das profes
soras, a quem mostrei também o 
desencontro entre o que acontecera antes e 
o que surgia agora - a proposta de traba
lho. 

Desafiei-os: - Vocês não me disseram 
que seu monstro tinha quatro olhos? 
Cinco pernas? Cabelos verdes, etc., etc.? 
Então por que não fazer um monstro 
assim? Pernas, olhos, bocas é o que não 
faltam aí nessas revistas... Como notei 
também que a maior parte das crianças es
tava optando pela colagem, incitei-os a 
misturar materiais, por exemplo, inter
ferindo nos recortes com desenhos. 
Evidentemente, fiz essas sugestões do 
modo mais sutil e menos diretivo que me 
foi possível. E, a partir de então, pude 
constatar que, apesar de uma certa an
siedade manipuladora por parte das 
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professoras, a meninada se pôs a trabalhar 
com gosto, com gana, com arte. 

Foi interessante, por outro lado, 
observá-los enquanto criavam. Havia os 
altamente inventivas. Assim como os 
cautelosos. Havia os que exerciam sobre o 
trabalho do grupo uma espécie de lide
rança, direcionando-o. Os que não 
queriam dar espaço ao colega mais tímido. 
E as meninas, em geral mais ttanqüilas e 
mais metódicas, ou mais capri,chosas. 
Cada qual a seu modo, todos pareciam ex
trair daquele momento um grande prazer. 

O resultado final foram verdadeiras 
obras-de-arte. E por que não qualificá-las 
assim? Os trabalhos foram expostos nas 
salas de aula e fizeram tal sucesso que as 
turmas do período da tarde tiveram 
ciúmes. Fui obrigada a voltar ao colégio, 
para repetir com esses alunos, agora 
quatro turmas, a mesma atividade. 

Disso tudo me ficou a alentadora 
convicção de que se pode e se deve - usar 
a literatura infantil com muito proveito. 

Basta deixar fluir a criatividade - a nossa, 
de educadores, de transmissores da cultura 
- e permitir que eles, crianças e adolescen
tes, exerçam a sua. Não é preciso que se 
tenha em mãos exatamente um livro 
lúdico, como Um homem cor de limão. 
Qualquer obra de qualidade lite
rária/poética (condição que acredito 
imprescindível), pode dar margem à 
realização de uma atividade semelhante à 
que acabo de relatar. 

O professor/arte-educador pode igual
mente traçar uma colorida biografia do 
autor, pesquisando-a junto à editora. E, 
em seguida, explorar texto e ilustrações 
com os alunos, sob diversos pontos de 
vista. Mas isso já é assunto para uma nova 
experiência e quero deixar a cada um o 
gosto de suas próprias descobertas. 

Angela Leite de Souza é jornalista e 
autora de livros infantis. Faz especialização em 
Literatura Infantil. 
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• 
I MAGENS Slf\111 

PALAVRAS NAO • 

MARLY AMARILHA DE OLIVEIRA 

Nos resultados parciais da pesquisa sobre O Ensino de Literatura 
Infantil da 1-º à 5-º série ào 1-º grau na rede estadual do Rio Grande do 
Norte (1991) que se ocupou do município de Natal, destaca-se a 
pedagogia do visual. Chamamos assim à prática adotada por professores 
de Linguagem e das Salas de Leitura, para a indicação de livros de 
literatura e seus alunos. Tanto entre os professores de Linguagem, quanto 
entre os que trabalham nas Salas de Leitura o predomínio da imagem 
ocupa o primeiro lugar como critério pedagógico para a seleção e 
indicação de livros de literatura. Dessa maneira, um livro com muitas 
ilustrações e poucas páginas terá preferência sobre outro sem essas 
qualidades gráficas. Segundo os professores, esse procedimento se jus
tifica pelo pouco comando de leitura de seus alunos. 

De fato, esse critério visual é aconselhado por especialistas, prin
cipalmente, aos leitores em fase de alfabetização. A criança precisa do 
auxílio da ilustração - que tem uma linguagem direta - facilitando o 
entendimento das palavras conforme alertam Sandroni e Machado 
(p.17) 1

. Os mesmos autores acrescentam gue a quantidade de texto em 
cada página é muito importante (p.18)2

, entendendo-se com isso o 
significado psicológico que o folhear de certo volume de páginas pode 
gerar, que é o de gratificar a capacidade intelectual do leitor ao superar 
os obstáculos de cada página, bem como o de evitar o enfado do volume 
desproporcionalmente grande para a sua pequena experiência. 

Essas observações, embora justas, aplicam-se no nosso entender a 
crianças em fase de alfabetização. No entanto, no caso dos resultados 
desta pesquisa, esses critérios visuais valem para todas as crianças da 1! 
à 5Q série. Assim, a ilustração perde o seu caráter enriquecedor do texto 
para se tomar no esclarecedor das mensagens, ou no único código 
possível de ser entendido pelos leitores. Formam-se dessa maneira, sem 
real objetividade pedagógica, leitores de gravuras e não leitores do signo 
lingüístico, menos ainda leitores de literatura.-A escola, como se sabe, 
não tem um projeto de educação visual, (o que não impede que o venha 
ter). Mas tem um projeto de alfabetizar. No entanto, o que se constata é 
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que o contato com a imagem é que está sendo enfatizado. A escola se 
propõe a ensinar a ler o signo lingüístico e, no entanto, coloca ênfase nas 
ilustrações - esse é o paradoxo. 

A função de facilitadora do aprendizado da leitura acaba sendo a 
atribuição principal da ilustração, mas devido ao excesso dessa prática, 
o leitor não se desenvolve, daí encontrarem-se alunos na 51 série que só 
querem, porque só podem, ler livros de figuras. Nesse sentido, a prática 
do contato com o livro proporcionado pela escola acrescenta muito 
pouco ao desenvolvimento do leitor, acaba se tornando no simples 
manusear de livros, sem desenvolver, simultaneamente, o interesse e as 
habilidades de leitura. 

É lamentável constatar-se que há alunos de 59 série com dificuldades 
de leitura iguais a alunos de IA e 2ª série, mas pior ainda é sustentar essa 
situação. A interferência para corrigir esse problema deve ser nas 
primeiras séries para que os alunos não se sintam constrangidos de, erri 
séries avançadas, só poderem ler livros muito ilustrados. A atitude 
estimuladora do professor que encoraja um aluno de 5ª série à leitura do 
livro de imagens, porque essa é a única alternativa de leitura, deve 
desap'l!eccr da prática escolar. Nesse estágio, o aluno já deveria ter 
superado esses problemas de iniciação às letras. 

É verdade que as crianças podem sentir-se à vontade diante de 
conteúdos facilmente reconhecíveis por imagens, mas o desenvolvimen
to na compreensão da linguagem verbal pode não acontecer, quando o 
predomínio das ilustrações prevalece. 

De fato, a ilustração contribui para o desenvolvimento de alguns 
aspectos do leitor, como, por exemplo, a imobilidade da ilustração 
favorece à capacidade de observação e análise. O ritmo da narrativa 
verbal exige que o leitor atue continuamente para acompanhar uma 
história. A ilustração, ao contrário, pode ser retomada a qualquer 
momento, pode ser analisada em detalhes e, cada retomada pode revelar 
atmosfera, pontos de vista não vislumbrados numa primeira 
contemplação. Assim sendo, a ilustração oferece ao leitor uma rica 
experiência de cor, fonna, perspectiva e significados. Os livros infantis 
indicados para leitores principiantes apresentam poucas palavras e as 
ilustrações carregam as ações da narrativa formando as.sim o texto da 
história e permitindo-lhes a experiência de leitores. 

Por outro lado, o leitor do livro fartamente ilustrado deve distinguir 
entre as ilustrações que trazem o fio da narrativa e aquelas que repre
sentam um detalhe. Para compreender essa dupla função da gravura, o 
leitor executa uma atividade mental de compreensão do texto. Nesse 
sentido, temos de reconhecer que nos primeiros estágios de leitura as 
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imagens são tão importantes quanto as palavras. A ilustração, além de 
deter o enredo da história, também sinaliza sobre o significado das 
palavras. Assim sendo, a ilustração é instrumento do processo de ler, 
ainda que a escola tenha a esse respeito pouca clareza. Com certeza, 
reconhecer e interpretar ilustrações faz parte da gêneses da alfabetização. 
Mas o que dizer de um processo que não avança do pictórico para o 
verbal? É aqui que reside a nossa preocupação. 

O problema com o número de ilustrações e páginas como critério 
para escolha do livro usado na escola está na ausência de um processo 
de gradação em leitura. A falta de um programa de leitura para adquirir 
a habilidade de lidar, progressivamente, com textos mais longos e assim, 
levar o leitor mirim a depender cada vez menos da ilustração como única 
linguagem possível de ser entendida, acarreta o descompasso 
psicológico, cronológico, técnico e social do leitor. Tem-se então, alunos 
de 5ª série lendo textos cheios de atúmismo que não correspondem a seus 
interesses, mas são os únicos possíveis para os seus limites. Com certeza, 
a repetição do mesmo critério visual para indicar livros para crianças da 
1ª à Sª série revela que não está havendo uma evolução qualitativa na 
habilidade de leitura. Enquanto isso, os livros de Monteiro Lobato 
permanecem intactos nas estantes das escolas porque têm muito texto e 
poucas ilustrações, conforme constatou-se na pesquisa. 

Ao invés de estimularem as crianças a um estágio mais avançado, os 
professores estão apenas consolidando os aspectos vulneráveis das 
habilidades de leitura de seus alunos. Assim, o que parece scruma atitude 
de tolerância aos estágios de desenvolvimento da criança, é, na verdade, 
uma atitude de omissão. 

É fato que hoje, não se pode pensar em Literatura Infantil sem 
ilustração. Ao reconhecer a condição de aprendiz de linguagem do leitor 
mirim, a, Literatura Infantil não consegue mais prescindir da ilustração. 
No entanto, essa concessão pedagógica, como se observa, nem sempre 
é usada em benefício do leitor. Temos notícia que os primeiros contos 
de fadas quando transformados em Literatura Infantil e publicados no 
século XIX, foram, inicialmente, usados como narrativas para serem 
lidas. As ilustrações desses livros, embora ricas, não eram numerosas. O 
evento social da leitura em voz alta com leitores de vozes calorosas, 
assustadoras ou animadas, conforme fosse o caso, provavelmente, 
dirigia a compreensão da história. Em assim sendo, as ilustrações seriam 
desnecessárias. 

Ora, com a popularização do livro e outras mudanças sociais, a leitura 
individual tomou-se mais difundida e necessária. Com isso, o leitor 
desprovido das nuances da voz narrando uma história, perdeu seu 
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referencial e seu guia na compreensão da trama. Agora, ele teria que, 
sozinho, suprir a ausência da voz do narrador e contar, ele próprio, a si 
mesmo a história lida. A gravura vem, então, substituir a entonação da 
voz do leitor-narrador. O texto se encolhe para dar lugar à imagem. Pelas 
cores, linhas, fonnas e ângulos das ilustrações, o leitor aprendiz tem um 
guia de leitura mais preciso que, inclusive, produz resultados 
socializadores, como a voz fizera no passado. Isto é, qualquer outro leitor 
poderá reconhecer as mesmas impressões mais imediatas que uma 
gravura causa. 

Um outro dado reforçaria a necessidade da ilustração no livro infan
til: a leitura se tomando individual perdeu a mediação do adulto. Na 
medida em que o adulto vai retirando o seu apoio ao desenvolvimento 
da leitura na criança, mais e mais as ilustrações vão se tomando 
necessárias. No livro com gravuras fartas, a criança poderia ganhar certa 
autonomia na leitura, dispensando a presença do adulto, do pai, dâ. 
professora, do bibliotecário. Em nosso meio, há editoras que, percebendo 
o vazio deixado pelos adultos, promovem suas coleções indicando que . 
são para ler sozinho. É claro que reconhecemos a importância desses 
livros nas séries iniciais, mas o que não pode ocorrer é a falsa autonomia 
de leitura. Não havendo o desafio para enfrentar textos mais longos e 
com menos gravuras, essa autonomia acaba gerando a dependência do 
imagístico para se ter uma leitura apenas aproximada da linguagem 
verbal e não o seu domínio. 

Para se adquirir a verdadeira autonomia na leitura, a criança não pode 
ser deixada a ler sozinha e sempre o mesmo nível de livros. O apren
dizado da leitura é um ato social; ele resulta da interferência pedagógica 
de uma geração sobre a outra. Além disso, a educação não se dá sem 
esforço, pois ela deve combinar o trabalho do adulto e da criança. Para 
o desenvolvimento da capacidade de leitura de seus alunos, o professor 
tem um papel pedagógico fundamental - e essa é uma das fortes razões 
pelas quais as crianças vão à escola. Houve tempo em que se dizia: ele 
tem muita leitura e isso significava que ele foi à escola. Esse papel da 
escola ainda prevalece. Lembramos ainda que, para se apreciar a 
literatura, é preciso ler signo lingüístico, o que é tautológico, mas, 
infelizmente, necessário de ser dito. 

É pressuposto pedagógico que as habilidades em qualquer atividade 
se desenvolvem e se aperfeiçoam pela prática, prazer e persistência. 
Faz-se, portanto, necessária a prática gradual, mas persistente da leitura 
de textos mais longos, ao invés do uso conveniente das ilustrações e do 
texto breve. Da mesma maneira que a televisão se transformou na babá 
de algumas famílias, o livro com farta ilustração e pouco texto vem sendo 
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usado para compensar a omissão da escola na tarefa de educar as crianças 
no signo lingüístico e, assim, privá-las da experiência literária. 

Marly Amarilha de Oliveira é Doutora em Teoria da Literatura pela 
Universidade de Londres e é professora da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN). 

NOTAS 

Imagens sim, palavras não: comunicação apresentada no 8' COI.E realizado cm julho de 1991 -
Campinas-SP. 
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ANGELA LAGO 
MÃOS DE FADA 

Produção Textual: ILZA MATIAS DE SOUZA. 
Equipe de Pesquisa: BERNADETE PATRUS 
ANANIAS POTHAKOS, ILZA MATIAS DE 
SOUSA MARIA LUÍSA BRINA SEMENOW. 

Num texto apócrifo de São João está 
es~rito que, no Juízo Final todas as pala
vras voarão dos livros e os personagens 
andarão pela Terra. Nada nos assegura 
que isso seja verdade. Contudo, mágic~ 
revoadas acontecem quando imaginação e 
vida se misturam. Unicórnios, centauros, 
fadas, aves e animais fabulosos saltam das 
páginas e sobrevivem nos corações e nas 
almas dos homens. 

17 de dezembro de 1945. Soava o 
começo de uma história. Nascia Angela, 
então, de sobrenome Anastasia (da mãe) e 
Cardoso (do pai). Angela Anastasia Car
doso. Nesse dia, certamente, ilustrações 
revoaram alegres dos contos de fada. A 
deusa do destino, com sua varinha de 
condão, fez voar as imagens pousadas nas 
páginas como nuvens de pequenas bor
boletas. 

Na vida de Angela, a ilustração de li
vros infantis e juvenis foi uma escolha tar
dia. Depois dos trinta anos. Pintou, 
desenhou coisas para ela, seus exercícios. 
A ilustração é um campo dentro das artes 
plásticas. A sua superfície é única, afirma. 
Ela desenha o seu objeto na folha que se 
dobra, se move. O objeto visual final 

recebe movimento com o folhear das 
mãos. O desenho é uma escritura. A nossa 
cultura esqueceu isso. A própria palavra, 
o signo verbal, existe visualmente. Es- · 
colhe-se sua vestidura. O texto ganha uma 
forma. 

Tal concepção de visibilidade está 
plasmada na sua obra. Comprova-o por 
exemplo, OUTRA VEZ, editado pela 
Miguilim, premiado como o MELHOR 
LIVRO SEM TEXTO, pela Associação 
Paulista de Críticos de Arte e pela Fun
dação Nacional do Livro Infantil e Juve
nil.Foi-lhe conferido também o Prêmio de 
Ilustração da Bienal Internacional de 
1986. No seu livro, as imagens falam. 

Mesmo as vinte e três letras do al
fabeto tomam-se um desenho infinito e 
com múltiplas possibilidades. Angela sabe 
explorar isso com sensível refinamento. A 
palavra escrita tem a sua especificidade, 
mas a natureza de grafismo prepondera. 

A autora situa nos poetas barrocos 
(séc. XVII - XVIII), o uso visual dos sig
nos verbais. Antes mesmo de Mallarmé 
(séc. XIX) que, com o poema-projeto Un 
coup de des, conduz a concepção da 
composição de texto em direção à moder-
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nidade, ao grande movimento da 
diagramação do nosso século. 

Com uma serenidade inquietadora, a 
artista coloca-se junto com o pessoal de 
Belo Horizonte, de Minas, na sua pesquisa 
estética. Considera que sua atividade está 
cheia de lugares comuns, principalmente 
com os mineiros. Filia a sua obra ao bar
roquismo, à coisa de Minas, a um certo 
mmemsmo. Diz estar no passado, 
recuperando uma Memória. Recuperação 
que se dá desde ela própria e do seu 
momento. 

É sôfrega na vida e na arte: das 
múltiplas escolhas que estas oferecem não 
quer recusar nenhuma. Sente-se levada 
por elas. A consciência que pode ter delas 
é relativa. A literatura fascina-a. Acredita 
na permanência do desejo de contar e 
ouvir histórias, com princípio, meio e fim. 
A prova que pode dar disso concretiza-se 
a partir de si mesma. A sua fé é nessa 
experiência do narrar. Nisso, um sen
timento religioso? Talvez ... 

Para ela, a gente é um conjunto de 
coisas não amarradas. Não promete que 
amanhã pensará do mesmo modo sobre as 
questões da arte, da literatura, criação, 
leitor, autor. As coisas se contradizem -
lembra, Uma atitude reflexiva, cuidadosa. 
Desconfiada? Às vezes. 

Mãe e pai ateus (uma variante 
diferente, pelo menos em Minas, observa), 
foi educada em Colégios Católicos. Pas
sou por seis deles, sempre recusando (e 
reagindo) a estreiteza do catecismo e da 
mentalidade religiosa de então. Entre eles, 
estudou no Sion, Santa Marcelina, Helena 
Guerra. Os pais sempre ·estiveram do lado 
dos filhos. 

O orgulho de Angela dessa época é o 
dicionário de grego, cheio de colinhas, ex-

tremamente bem feito (diz). Ganhou di
nheiro com ele. Todos no Colégio 
cobiçavam-no. Quanto ao resto, se per
gunta: o que eu ia fazer com grego aos 
quinze anos? Latim, vá lá ... 

O início de sua alfabetização foi uma 
dificuldade. Confundia diversos sons. 
Quando escrevia, tal conf\isão ficava 
aparente. Bendita dislexia! A busca 
contínua de aperfeiçoamento, a atitude de 
permanente investigação artística podem 
ter nessa perturbação disléxica uma veia 
criadora? 

Angela procura o livro, esse objeto 
final, multiplicável, não mais um objeto 
de luxo, pouco acessível. Reconhece, 
entretanto, que o produto sonhado está 
sempre longe. Procura uma linguagem 
que seja a mais simples possível. Enquan
to contadora de histórias, busca a palavra 
oral, despojada. Quer trazer de volta uma 
oralidade aproximada à da tradição das 
narrativas populares, dos contos de fada 
ou dos contos orientais árabes. Ela, uma 
Sherazade? Professa uma fé pelo ouvir? 
Interessante esse desejo da palavra escrita 
tomar-se oralizada. Escrever-se quer-se 
contar, relatar verbalmente histórias, 
dentro das mais autênticas fontes dos nar
radores anônimos, populares. É só ler Sua 
Alteza a Vivinha que compreenderemos 
esse gesto de Angela. Ela não esquece de 
acrescentar logo na capa do livro: com a 
amável colaboração de ilustradores 
anônimos e antigos. A Editora RHJ teve o 
privilégio de publicá-lo no ano passado 
(1990). 

O engraçado é que Angela muito con
temporaneamente utiliza a potencialidade 
criadora dos computadores para escrever e 
ilustrar suas histórias. O livro acima é e
xemplo disso - composto por microcom-
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putador. A computação, para ela, amplia 
as possibilidades de composição textual 
de maneira espetacular. Os setores de 
editoração empregam-na amplamente em 
seus serviços. O público, todavia, con
tinua a exigir o que pedia antes. A 
computação está no ar! A autora está com
prando um computador que até divide as 
cores! Não releva, porém, do passado das 
Artes Gráficas e da Ilustração. 

Gosta muito de um dos grandes nomes 
dessa história, o inglês William Morris. 
Este autor tinha uma imprensa particular 
onde os livrQS eram feitos à mão, 
manuscritos com margens enfeitadas. 
Recorda Angela que o Horror Vacui 
traduz-se na exacerbação de adornos. 
Remete à novela de Cervantes, Dom 
Quixote, aos artistas e poetas barrocos 
europeus, à Sor Juana Inés de La Cruz, 
poetisa mexicana (séc. XVIIl). O vir
tuosismo, a dedicação quase religiosa de 
Angela provêm daí? Ela acha que, nos 
dias atuais, a leitura da arte é barroca. A 
clássica ficou impossível. 

Gustave Doré (séc. XIX), pintor, 
gravador, escultor e desenhista francês é 
outro nome de sua predileção. Gravava 
numa prancha de madeira, reproduzindo 
direto nela. A idéia do original e cópia 
põe-se em xeque nesse trabalho de 
gravação. 

Angela diz que começou estudando 
desenho. Procurou um caminho na 
litografia enquanto possibilidade artística 
de impressão. Na altura da vida em que se 
encontrava, refletiu que era uma 
complicação. Haviâ processos mais con
temporâneos que atendiam melhor a sua 
demanda criadora. 

A ilustração define-se como uma 
elaboração coletiva. Angela faz ilustra-

ções para outros escritores da füeratura in
fantil e juvenil, produzida em Minas. O 
seu trabalho alcança âmbito internacional. 
Tem editores em vários países. Suas 
ilustrações participaram de exposições na 
Tchecoslováquia, Itália, Japão, entre ou
tros. 

Além dos livros mencionados, 
produziu Uni, Duni, e Tê (história e dese
nho seus) pela Editora Comunicação, 
premiadíssimo: 

- Prêmio Nacional João de 
Barro/1981 - Prefeitura Municipal de 
Belo Horizonte 

- Melhor l:vro para criança/1982 da 
FNLIJ; 

- Selecionado para a Ciranda do Livro 
e para o Programa Salas de Leitura da 
FAE. 

- Encontra-se na 71 edição e está nas 
mais importantes listas de recomendação 
de livros para criança, inclusive em 
publicações internacionais como o Book 
Bird. 

- Constou da seleção do 19-R Congres
so Internacional do IBBY. 

As premiações são uma constante na 
vida artística de Angela Lago. 

- Recebeu prêmios de instituições 
como a Câmara Brasileira do Livro, 
Associação Paulista de Críticos de Arte, 
Fundação Nacional do Livro Infantil e 
Juvenil e, ainda, o 

- Prêmio Jabuti de Ilustrações. 
Ilustrou textos de Wander Pirolli - Os 

Dois Innãos. E Correspondência, de Bar
tolomeu Campos Queirós, indicado para o 
Livro de Honra do IBBY - International 
Board on Books for Y oung. People. 

Angela multiplica-se sutil e diáfana na 
criação, diagramação, projeto gráfico, 
desenho e ilustração. 
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Leitora comovida de contos de fadas 
interessa-se por tudo que a isso se refere. 
No momento, lê Ítalo Calvino - uma 
coletânea desse autor sobre as fábulas da 
Itália. Entusiasma-se com a beleza da lin
guagem simples do autor nascido em 
Cuba, mas de nacionalidade italiana 
(falecido em 1985). Fala em linhas gerais 
sobre as Seis propostas para o próximo 
milênio 1 instigante aventura ensaística de 
Calvino, redescoberto pelos intelectuais 
brasileiros. 

A autora e ilustradora mineira faz uma 
associação afetiva - como tudo nela - da 
literatura com a prostituição em escritores 
que rejeitam o livro tomado no valor de 
mercadoria, na indústria cultural. A 
literatura identificada com prostituição é 
tão simpática! Os personagens que tran
sitam nessa zona, dentro da literatura 
mundial, são tão amorosos! Para ela, o 
livro tem sempre esse lado vulgar, venal. 
Um dos primeiros livros impressos foi a 
Btblia dos pobres, uma Btblia em
pobrecida, vendida a preço baixo. O livro 
só tem aura dentro das academias, das 
universidades. Fora daí, na verdade, a aura 
não combina com essa imagem de pros
tituta. 

Angela quer falar para crianças. Isso, 
diz efa, é considerado quase um crime. Ela 
sabe agora mais do que nunca que sua 
literatura tem esse endereço. Emhora os 
escritores neguem, o público é o seu 
espelho, o seu retrato. No seu caso, o seu 
desejo é comunicar com o outro, a 
criança. Ela acredita que existe uma 
literatura para literatos. Umberto Eco sabe 
qual é o seu público-leitor, da mesma 
maneira que Carlos Drununond de 
Andrade, etc. Quanto maior o escritor, 
mais ampliado esse espelho, segundo ela. 

O autor sabe que fala para alguém. Ela ad
voga a existência de um leitor virtual. O 
seu leitor, a criança, é o lugar do vir-a
ser, pouco determinado. Dirigir-se a esta, 
ou a grupos específicos (cada vez mais 
específicos hoje) leva-a à escolha de uma 
Linguagem econômica, reduzida, rápida, 
um vocabulário preciso, como querem as 
Seis nuevas propuestas. 

Ela se indaga: por que se desdenha de 
toda uma complexidade e riqueza de lin
guagem, de toda uma elaboração de uma 
linguagem adulta? Não há respostas. Essa 
contenção em cima da linguagem escrita, 
de sua sofisticação, é uma opção que 
ultrapassa qualquer consciência-de-si. Por 
que um adulto desdenha sua face adulta, 
sua pretensa maturidade para falar com(o) 
uma criança? Uma criança determinada 
fascina-a: uma criança com oito anos de 
idade! 

Nos Colégios, podia escolher os livros 
que quisesse ler. Nisso ela acha os anos 50 
(época dessa vivência) muito mais moder
nos. Ela ficava embevecida com os contos 
de fada. Até hoje - revela - continua a se 
curar com eles. Acha muito mais enri
quecedor um bom romance, um bom 
conto, uma boa poesia do que t:'.Tla sessão 
de psicanálise. A seu ver, a literatura, 
além do lugar do prazer, funciona como 
terapêutica. Acredita que a literatura cura. 
Talvez o seu lado religioso esteja por aí ... 
Um romance enriquece-a mais do que 
falar sobre si mesma. Ler é um momento 
de transe, inclusive porque se pode sair 
dos lugares designados, marcados cul
turalmente. Ler é uma experiência de cres
cimento. A literatura libera... Anjos e 
demônios soltam-se e cruzam-se, aí, por 
isso o angélico e o demoníaco nos nar
radores, nos artistas, na autora. A tradição 
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narrativa árabe - objeto de pesquisa de 
Angela - é a quintessência desse 
cruzamento. A leitura é, do seu ponto de 
vista, uma forma de aprendizagem. 
Aprende-se, às vezes, muito mais, lendo. 

Na faculdade, como o estudo era 
muito fraco, lia poesia e romance durante 
as aulas. 

Assistência Social foi sua primeira 
atividade profissional. Casou-se (por 
procuração) com Zenon Lago. Aí vem 
nova história. Foi para fora do país, morar 
na Venezuel~ numa cidadezinha entre 
dois rios. Ouvia o rumor das águas de seu 
quarto, de sua cama. A natureza era exu
berante, perto da Floresta Amazônica. Foi 
extremamente feliz, estava recém-casada. 
Ficava à-toa. Adora ficar à-toa. Moraram 
ali mais de dois anos. A cidade muito pe
quena dificultava o crescimento pessoal, 
profissional. Ansiava por mudanças. Na 
época, escreveu poemas em espanhol. ·Já 
perseguia o arranjo visual das letras no 
papel. Adotou o nome que lhe parecia 
sereno. Queria disfarçar a pessoa angus
tiada que declara ser. 

Começou seu trabalho artístico e 
literário com o nome de seu marido -
Lago. Na cidadezinha venezuelana as 
mulheres eram chamadas pelo nome do 
marido. Ela era a Senhora Lago. Na 
adoção do nome, uma certa mágica?! 

Na Escócia, para onde foi acompa
nhando o marido, fez curso de desenho. 
Prosseguiu com bolsa de estudos. Lá ela 
soube que ia trabalhar com a literatura in
fantil. O seu caminho delineia-se o 
contrário do que se postula na frase usada 
como defesa da literatura infantil (fala-se 
também para a criança!). Na sua ótica, o 
público infantil é o seu começo. Escreve 
também para outras idades. Da criança ao 

velho, o que lhe parece uma relação cir
cular. 

Angela é uma leitora ávida. Lê, na 
ocasião, uma literatura despretensiosa 
produzida por mulheres comuns 
americanas, imigrantes, negras, etc. Elo
gia a capacidade delas em falar com 
naturalidade de seus sentimentos. Subli
nha a clareza do afeto que as mulheres 
conseguem atingir, ao contrário dos 
homens, aos quais são dadas exigências 
mais formais. Encontra isso nas mulheres, 
através de uma escritura simples e fluente. 
Essas mulheres não são grandes autores, 
gr~des expoentes e reconhecem. isso. 
Escrevem com objetivos específicos, aten
tos aos seus grupos. Falam de alguma 
coisa nova. Iniciam-se na literatura. Nem 
se sabe se ficarão ... 

Refere-se a uma delas, canadense, de 
sobrenome Atwood, autora de Olhos de 
gato, traduzido para o português. Angela 
pensa que os homens são capazes de en
carnar a afetividade feminina e ex
emplifica com a produção musical de 
Chico Buarque de Holanda. 

A leitora que sente necessidade de fan
tasia move a autora e ilustradora mineira. 
Continua a ler gostosamente o livro dos 
Irmãos Grimm (pronuncia Grimms, no 
plural, talvez porque sejam plurais) Con
tos de fada para crianças e adultos. 

A vida pessoal e artística de Angela 
parece definir-se pela superação de 
dificuldades, pela busca da simplicidade. 
Seu eu ideal é bem simples, desprendido. 
Seu avô representa essa idealização. Era 
de uma simplicidade a toda prova. 
Mineiríssimo. 

O desejo de desenhar com nanquim 
tem a ver com seu problema motor. 
Desencadeia a procura da linha, firme, de 
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uma só vez. Ao fazer um sombreado 
dispõe de um tempo maior de domínio. 
Gosta muito de passar de uma cor a outra; 
da gradação de cores. Produz efeitos sutis 
e mais velados. Talvez haja uma co
queteria nisso. Coquetel a última coisa 
que gostaria de encarnar. 

Até os nove anos, usava as duas mãos 
para pegar as coisas. Aos vinte e cinco 
aprendeu a descascar laranja, porque o 
marido lhe ensinou. O aspecto todo 
sensível de seu desenho, sua ilustração, o 
pontilhismo marcante seriam expressões 
dessa coragem, desse enfrentamento? 

Nos últimos tempos, detém-se no que 
não fez ainda. Está com pressa de ter
minar o que realiza, a fim de tentar novas 
formas de pesquisa de seus materiais tex
tuais e de ilustração. Quer cada vez mais 
explorar a potencialidade do objeto-livro. 
Tirar desse objeto o max1mo de 
conseqüências. Deseja a convergência do 
desenho com a oralidade. Recuperar o 
aspecto plástico da escritura e daí chegar a 
algo anterior a esta - à vitalidade oral das 
histórias (=estórias), das adivinhas, das 
cantigas e jogos infantis. Algo capaz de 
arrebatar a criança. Eu quero a palavra 
escrita viva! Exclama. 

Tão obsessjva no texto quanto na 
ilustração, a despeito de considerarem-na 
sobretudo ilustradora. A palavra - comen
ta com malícia - é tão leviana, tão co
quetel O alfabeto, poder desmanchá-lo e 
dizer: vejam, é tudo ilusão! Arabescos, or
namentos nas páginas dos livros! Seus 
olhos brilham endiabrados. Deseja criar 
um movimento, no ato de ler, que seja 
também leitura. Imprimir movimento, ex
plorar o virar das páginas. O deslocamen
to de um lugar a outro, de um lado a outro 
do livro pelo leitor transforma-se em 

recurso de leitura e produção de variados 
sentidos, sempre diferenciados. Dar 
significação à curvatura, à dobradura do 
livro aparece como uma constante desde 
os seus primeiros trabalhos. Tudo se 
diagrama. Tal procedimento ocorre nas 
primeiras composições: A mãe da mãe de 
sua mãe e Chiquita bacana. 

Angela ocupa-se há cinco anos da re
criação do Cântico dos Cânticos. 
Manifesta-se a respeito deles: são 
eróticos, mas também são contos de fada. 
Histórias fabulosas. É nessa ordem 
mágico-poética do mundo que a autora
ilustradora tenta reencontrar as fontes 
orientais. Texto verbal e representação em 
desenho re-inventam para os leitores de 
hoje, entre o sucesso dos super-heróis 
televisivos e das máquinas eletrônicas, os 
mistérios da existência, o maravilhoso, o 
imaginário, o onírico, o fabular. O livro de 
Salomão surge como uma aventura de 
aprendizagem, uma viagem lúdica através 
dos labirintos humanos e divinos. Essa 
construção labiríntica materializa-se no 
pincel e no jogo de cores. Expressa a 
própria efabulação do conto de fada cm 
que o herói busca alcançar sua auto
rcalização existencial no encontro com a 
princesa, encarnação do ideal a ser 
alcançado. No trabalho de Angcla a busca 
é feminina e masculina. A princesa sai à 
procura do príncipe. 

O leitor virtual é possivelmente uma 
criança adolescente, na faixa dos treze 
anos, lembrada como lugar de fantasias 
eróticas. A recriação do texto salomônico 
inscreve-se na preocupação quase obses
siva da autora-ilustradora em experimen
tar sobretudo o objeto-livro. Disso tudo 
resulta delícia para os olhos. Um gosto 
apaixonado pela sabedoria da palavra, um 
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encantamento pelas formas sensíveis, pela 
plasticidade das imagens desenhadas. Um 
exercício erótico. Sedução do toque. A 
palavra da oralidade (que ela tanto deseja) 
pronunciada pelo leitor com sabor. 
Capricho do beijo. Um tocar com os 
lábios em alguma coisa, ou alguém - a 
princesa ou o príncipe. O livro, nas mãos 
de Angela, objeto mágico. 

Nessa obra, a autora está face a duas 
possibilidades: dar muitas leituras pela 
c0locação da palavra; mexer na própria 
palavra. Trabalha com um pincel bem 
fino. Tira do papel uma outra textura. Fal
sifica essa textura. Num espaço uniplanar 
cria uma ilusão de planos diferentes. As 
figuras mm1aturais aproximam-se e 
separam-se entre colunas de uma provável 
Torre de Babel, ou poço dos desejos, ou ... 
As figurinhas bíblicas dos amantes 
salomônicos deslocam-se à medida que o 
leitor vai virando o livro. As letras 
metamorfoseiam-se. Repetindo a autora: 
acompanhe com o olho. Dança do olho do 
leitor no papel. Há nisso alguma coisa de 
Borges - salões de espelhos, labirintos, 
babéis. E o livro, na materialidade sensual 
da paixão amorosa, imprime no traço um 
amor espiritual, transcendente. Nele, não 
há mais centro ou margem. As margens 
vão sendo puxadas para dentro. Tudo 
acaba sendo guarnições na fônna de 
impressão, atavios, ornatos. 

Angela estima mais uns cinco anos 
fazendo o projeto gráfico dos desenhos. 
Não sabe se alterará o texto. O livro já 
teve mil versões. O seu editor fora do 
Brasil aprova todas. Não mostra mais, 
para ele não ficar zangado. Há projetos 
engavetados que provavelmente não se 
concluirão. Um deles é uma história de 
mitos brasileiros (sacis, mães-d' água, etc). 
Edição em inglês. Outros pululam na sua 
imaginação radiosa. 

Ela termina por admitir uma co
queteria na sua criação. Suas mãos de fada 
certamente espalham o pó de Pirlimpim
pim nos papéis e nos livros. O pólen 
fecundador dissemina-se em seres 
angélicos e radiantes. Anjos e devas. 

Angela Lago, no jeito oriental e 
exótico dos contadores de estórias, alinha
se aos que crêem que o conto nasceu para 
ser dito - e ouvido. Espectadores felizes 
participam e saboreiam as palavras, os 
gestos, os sons imitativos, a mímica da 
expressão, o movimento plástico das for
mas. Dessa autora-ilustradora pode-se 
afirmar: 

ama a linha pura, e a adivinha com a 
sua imaginação, quando irreal. E sonha ... 
sonha ... (Mardrus) 

Angela Lago é escritora e ilustradora de 
livros infantis. 

NOTAS 

1 Companhia das Letras. 
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RELATO D E EXPERIÊNCIA 

BIBLIOTECA ESCOLAR: 
ESTUDO DO USUÁRIO E 

ANIMAÇÃO DE LEITURA 

RENI TIAGO PINHEIRO BARBOSA 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem por finalidade relatar a experiência de três 
anos de atividades em Biblioteca Escolar. Pretende apresentar os resul
tados do projeto desenvolvido pelas Professoras de Biblioteca Maria 
José Fantuzzi, Rosilene Braga e Délia Helena Pires, voltado para conhe
cer o leitor, conquistá-lo e levá-lo a utilizar o espaço e os serviços a ele 
oferecidos. 

APRESENTAÇÃO 

A Biblioteca Governador Carlos Lacerda está situada na R. Princesa 
Leopoldina, 490, Bairro Ipiranga. Funciona há mais de 10 anos com 
objetivos de complementar e apoiar as atividades curriculares, divulgar, 
promover cultura e lazer, e fomentar o gosto pela leitura. É assessorada 
pela Secretaria Municipal de Educação e pela Direção da Escola. O seu 
espaço físico e cultural é aberto para o atendimento de aproximadamente 
2500 alunos de 511 a 81 série e 22 grau, 99 professores, 44 funcionários e 
a comunidade do bairro. O quadro de pessoal é composto de 06 Profes
soras de Biblioteca, distribuídas em número de 02 nos três turnos. 

O acervo é formado por aquisições com verbas da Caixa Escolar, 
doações de alunos, professores, editores e outros, perfazendo um total 
de 751 livros informativos e referência, 2568 livros didáticos, 4639 
livros literários e 2532 periódicos. 

O processo de seleção e aquisição de documentos para a sua 
complementação era decidido pela Direção e professores da área de 
Português. 
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Dentro da proposta de utilização mais eficiente em função do usuário, 
a Biblioteca oferece os seguintes serviços: empréstimo domiciliar, apoio 
à pesquisa, levantamento bibliográfico, divulgação em geral, indexação 
de periódicos etc., todos ajustados a uma dinâmica que visa à integração 
com todos departamentos da Escola. 

JUSTIFICATIVA 

A Biblioteca Escolar é um espaço vivo e atuante de que o usuário 
deve usufruir em toda sua potencialidade, pois além de servir como apoio 
no processo ensino-aprendizagem, constitui-se em 1 ugar onde atividades 
lúdicas podem ser desenvolvidas, criando-se oportunidades de 
experiência cultural. 

A conquista deste espaço pelo usuário concretiza-se à medida que 
lhe é proporcionada abertura para que ele participe inclusive como fonte 
de informação no processo de seleção do acervo. É importante que, 
através desta participação, ele aprenda a utilizar os recursos oferecidos 
pela Biblioteca e tome-se um freqüentador efetivo e constante. 

As atividades de lazer, pelo seu próprio caráter, devem ser 
promovidas no sentido de produzir satisfação e entusiasmo. Tais 
atividades, dentre elas, a leitura recreativa não atingiam, em nossa 
Biblioteca, o interesse de nossos leitores, devido à inadequação do 
acervo, que não atendia à sua demanda lúdica. Deixados de fora do 
processo de seleção do acervo, estavam submetidos à escolha das 
autoridades escolares. As sugestões feitas somente pelos professores 
acabavam sendo do âmbito restrito da leitura curricular e obrigatória. 
Conseqüentemente a freqüência à Biblioteca resumia-se ao empréstimo 
destes livros para o trabalho do bimestre e para pesquisa. Os estudantes 
tinham poucas informações de como usar a Biblioteca no sentido mais 
amplo. Os professores e funcionários, por sua vez, pouco a fre
qüentavam. 

Sendo assim, procurou-se traçar o perfil do aluno-usuário, a fun de 
se ter, com mais precisão, uma visão de suas necessidades e o grau de 
interesse. A partir disso seriam desenvolvidas, simultaneamente, 
atividades que levam, além de educar o usuário, a promover animação 
de leitura. 

METODOLOGIA 

A primeira fase do trabalho iniciou-se nos três turnos, com visitas à 
Biblioteca, bate papo (o que é Biblioteca? Sua importância - o que não 
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é Biblioteca - Quem é o Bibliotecário e/ou Professora de Biblioteca -
Dificuldades que encontravam para utilizar a Biblioteca, etc.) A conver
sa informal culminou na eleição do monitor de Biblioteca de cada turma. 
Fste monitor seria o instrumento de intercâmbio entre Biblioteca e sala 
de aula. Receberia treinamento sobre o uso de enciclopédias, dicionários, 
empréstimo domiciliar e tarefas a serem desenvolvidas durante o ano 
letivo. Em horários vagos o monitor visharia a Biblioteca com um grupo 
de alunos para conhecer mais de perto toda a sistemática de organização 
da mesma. Para avaliações, avisos, notícias, todos os monitores de 
Biblioteca participariam de uma reunião mensal. 

A metodologia do estudo, na segunda fase, utilizou a técnica de 
entrevista com os alunos de cada turma. As Professoras de Biblioteca e 
a Bibliotecária visitaram as salas de aula para obterem respostas sobre 
preferência por tipo de leitura.freqüência à Biblioteca. Eram inquiridos 
se gostavam ou não de ler e solicitados a dar sugestões de títulos de livros 
e também para o funcionamento da Biblioteca. 

Após a entrevista, realizou-se um outro bate papo, objetivando 
descobrir o motivo gerador dos não freqüentadores da Biblioteca, as 
dificuldades que encontravam quando ali estavam, que estímulos criar 
para alunos que não gostavam de ler. 

Além da entrevista respondida de forma individual, foram anotadas 
as opiniões de cada turma. 

Os não freqüentadores da Biblioteca, inclusive funcionários e alg'.ins 
professores, formavam um grupo a ser motivado para que participassem 
da corrente de informação-lazer-estudo, servindo de mediadores da 
leitura na comunidade escolar. 

Após a conclusão do estudo, elaborou-se um planejamento anual 
com a..tividades que foram experimentadas pela equipe da Biblioteca. 
Tais atividades objetivaram dinamizar a Biblioteca tendo como metas: 
a motivação e a promoção da leitura na comunidade escolar; educação 
do lei torno sentido de levá-lo a conquistar o seu espaço ao explorar todos 
os recursos da Biblioteca. 

EDUCAÇÃO DO USUÁRIO: ATIVIDADES 

• Programa de visitas à Biblioteca, quando o leitor será orientado 
sobre o uso, recursos, importância, funcionamento da Biblioteca e 
organização dos livros nas estantes. 

• Elaboração do "Guia da Biblioteca" com informações gerais da 
Biblioteca e "dicas" orientando como usar enciclopédias, como procurar 
informações no catálogo, etc. 
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• Orientação sobre roteiros de pesquisa, manuseio de enciclopédias, 
almanaques, periódicos, outras publicações, e apresentação final de um 
trabalho (noções gerais de normalização). 

• Treinamento diário com o leitor, orientando-o como localizar os 
livros nas estantes e como encontrar a informação desejada. 

• Conscientização do leitor da importância da caixa de sugestões 
existente na Biblioteca e de sua participação na seleção e aquisição do 
acervo bibliográfico. 

•Preservação e conservação do acervo através de visitas à Biblioteca; 
campanhas com slogans; trabalho como monitores em sala de aula com 
propostas e sugestões; distribuição de marcadores e mensagens. 

• Criação do Dia do perdão, de uma forma humorística, para que os 
leitores em atraso sejam alertados da importância da devolução do livro. 

ANIMAÇÃO DE LEITURA: ATIVIDADES 

• Desenvolvimento de um trabalho de leitura isca com trechos das 
crônicas do livro Para gostar de ler, para as turmas de 5! série. 

• Trabalhos ql,le despertam interesse pela leitura de periódicos com 
textos publicitários, crônicas, tiras de humor, anedotas de revistas e 
jornais, culminando em debates na Biblioteca. 

• Divulgação de livros do acervo que foram reproduzidos para a 
televisão e cinema. 

• Criação do Boletim Informativo da Biblioteca com notícias dos 
leitores, escola, livros, etc. 

• Divulgação de datas comemorativas, cívicas, relacionando com 
livros do acervo. 

• Exposições de trabalhos de alunos das áreas de Português, História 
e Educação Artística e de novas aquisições da Biblioteca. 

• Promoção de feiras de livro, visitas de escritores, varais de poesias 
e comentários sobre livros e filmes (documentários). 

·Campanhas semestrais divulgando a leitura, escritores e o acervo 
da Biblioteca. 

•Implantação da Gibiteca para o lazer do leitor através de doações e 
compra. 

• Criação do Jornal Mural Bibliotecando num lugar central do pátio 
da Escola onde toda comunidade escolar possa ler noticias de jornais e 
revistas, escritas por alunos, professores e funci0nários; divulgações de 
cUISos, eventos, aquisições da Biblioteca; comentários de livros lidos, 
poemas, etc. Na sala de professores o Jornal Mural Biblioteca Informan
do com notícias sobre educação, lazer e assuntos gerais. 
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• Promoções culturais integradas com áreas de Português, Geografia, 
História e outras, como, por exemplo, heras cívicas, seminários, gin
canas e feiras. 

• Dis.semiriação da informação através do serviço de Alerta da 
Biblioteca (sumário dos periódicos assinados) afixado na sala de profes
sores. A Biblioteca conhecendo o seu leitor, antecipa a informação, 
tirando cópias de artigos publicados eni revistas de Educação, fixando-as 
no mural e enviando-as aos coordenadores de área. 

RESULTADOS 

As atividades desenvolvidas por nossa equipe desencadearam 
conseqüências importantes, relacionadas abaixo: 

Uma mudança da imagem da Biblioteca apática," depósito de livros", 
para uma Biblioteca dinâmica e presente na informação, lazer, estudo e 
pesquisa de seu leitor. O respeito e o valor ao nosso trabalho começaram 
a refletir-se em todos os setores da Escola. 

O espaço físico deixou de ser utilizado como sala de reuniões, 
castigo, de opção para turmas sem professor, etc. A leitura, o estudo e a 
pesquisa foram priorizados, permitindo ao leitor a utilização do seu 
espaço cultural. 

A caixa de sugestões da Biblioteca passou a ser um instrumento de 
valorno processo de seleção e aquisição. Os leitores, alunos, professores, 
funcionários, pais e até mesmo o SOE estão sugerindo títulos que 
atendemos, solícitos. 

A conquista dos não leitores e a motivação dos não freqüentes 
estenderam-se a toda comunidade escolar. mediante nossas divulgações. 
Os professores solicitaram empréstimos no período de férias, o que foi 
uma novidade para a Biblioteca. Os pais, através dos filhos, começaram 
a solicitar empréstimos de Jivros e o Boletim, para se manterem infor
mados. Os funcionários, ao terminarem a leitura de um livro, passaram 
a indicá-lo para o colega. 

O índice de livros desaparecidos reduziu consideravelmente. O bom 
estado de conservação dos livros devolvidos pelos alunos atendeu às 
expectativas da campanha de preservação e conservação. Os alunos do 
noturno, nas oficinas de práticas industriais estão prestando serviços à 
Biblioteca, recuperando livros-. 

A monitoria é muito concorrida nas salas, uma vez que o aluno se 
sente valorizado e com responsabilidades perante a Biblioteca. 

Os leitores estão mais familiarizados com toda a estrutura or
ganizacional, tendo acesso rápido ao documento desejado. O sistema de 
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empréstimo passou a ser uma atividade conhecida e assimilada pelos 
leitores. 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Os dados coletados de 42 turmas da Escola foram organizados em 
tabelas que possibilitaram uma visualização dos resultados. Neste traba
lho não foi possível incluirmos os dados das entrevistas de 21 turmas, 
devido a uma falha na metodologia utilizada para obtenção dos mesmos. 

No levantamento de "preferência por tipo de leitura", dos 1236 res
pondentes, houve predominância para o suspense e o mistério (39 ,4 % ); 
seguido por aventura (23,1%) e romance (12,8%); policial (7,9%); 
poemas (6,5%); jornais e revistas (4,3%); comédia, terror, etc (4,6%). 

O item alunos que gostam ou não de ler' permitiu analisar que dos 
1071 respondentes, 68,6% gostam de ler e 38,4% não gostam de ler, 
justificando falta de estímulo, de tempo, dificuldades para entender o 
texto e falta de livros do seu interesse. 

Com relação a freqüência à Biblioteca, observou-se que dos 1354 
respondentes, 38,5% freqüentavam a Biblioteca para empréstimo e 
pesquisa, seguidos de 27,6% que só freqüentavam para empréstimo, 
4,4 % para lazer, e outros 3,4 % castigo, falta de material escolar, atraso, 
etc. Os não freqüentes atingiram 16,5 % . 

Em síntese foram sugeridos: promoção de concursos, divulgação 
sobre o vestibular, informações sobre cursos profissionalizantes, 
aquisições de livros, revistas, jornais, filmes, e que o professor evitasse 
marcar o mesmo livro nos três turnos, que houvesse promoção de 
debates, empréstimo domiciliar de livros didáticos, maior prazo nas 
devoluções de livros, melhoria na decoração e maior destaque nas 
etiquetas que sinalizam as estantes. 

CONCLUSÃO 

O trabalho propiciou a estimativa das preferências gerais de leitura 
(o mistério e o suspense, seguidos por textos de aventuras e romance). 
Tomou-se evidente a preferência do noturno pela leitura de jornais e 
revistas. Sendo assim, as aquisições da Biblioteca devem atender às 
preferências e aspirações dos jovens leitores. As sugestões de títulos de 
livros registrados nas entrevistas permitiram concluir que devem par
ticipar do processo de seleção e aquisição do acervo da Biblioteca. 

Com relação ao item gostar ou não de ler, verificou-se que o número 
de alunos que gostam da leitura é superior ao dos que não gostam. Logo, 
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é necessário criar mecanismos que estimulem mais ainda aos que gostam 
de ler, fazendo com que a leitura se tome para eles uma boa opção de 
lazer. E para os não leitores, a estratégia é conquistá-lo através do acervo 
e atividades de animação de leitura. O estudo confirmou a expectativa 
de que os alunos do noturno lêem menos, devido à disponibilidade de 
tempo ser menor em relação aos demais. 

Quanto à freqüência, os alunos utilizavam a Biblioteca mais para o 
empréstimo domiciliar e pesquisa. E os que freqüentavam sentiam 
dificuldades de assimilar a estrutura organizacional, de como buscar 
informações para suas pesquisas, e até mesmo como utilizar o espaço 
físico. Logo, a Bibtioteca deverá propor uma política para a educação 
desses leitores. 

O acervo está proporcionando uma grande freqüência à Biblioteca 
principalmente de alunos em busca da leitura extra-curricular, a leitura 
recreativa. Nos horários vagos e no recreio temos atendido um grande 
número de leitores para leitura de Gibis, revistas e livros. 

A estatística anual de 1989-1990 revelou um aumento significativo 
da freqüência à Biblioteca, nos três turnos para consultas e empréstimos. 
Constata-se, assim, os resultados positivos de um trabalho lento, mas 
dinâmico e gratificante. 

CONSULTAS 

ANO ALUNOS PROFESSORES FUNCION. COMUN1D. TOTAL 

1989 1724 573 103 60 2451 

1990 3790 676 125 122 4713 

EMPRÉSTIMOS 

ANO ALUNOS PROFESSORES FUNCION. TOTAL 

1989 5989 2016 140 8145 

1990" 8354 2031 178 10563 

Fonte: Esca1fs1ica Anual da Biblio1eca. 

Finalizando, gostaria de reiterar as palavras de uma colega: "a 
Biblioteca Escolar não é um núcleo isolado dentro do estabelecimento. 
É uma instituição que interage com a Escola, comunidade e meio social, 
possui diferentes papéis a cumprir". A sua vinculação direta com a 
Escola, como mecanismo de ação social, lhe atribui o encargo de lutar 
pela conquista de oportunidades sociais, pela democratização da leitura, 
possibilitando a todos o acesso ao conhecimento, ao lazer. 
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Um dos aspectos a ser considerado pela Biblioteca Escolar é o formar 
inereníe à Educação. O aluno, ao ténnino do curso, adquiriu valores, 
atitudes e desenvolveu habilidades que contribuem para que possa 
conviver na sociedade. Logo, se a interação é harmoniosa com o corpo 
docente, a Biblioteca Escolar poderá cooperar na formação de várias 
atitudes: o hábito de utilizar a informação, o de pesquisar, o hábito de 
usar a. Biblioteca, o gosto pela leitura, além do desenvolvimento do 
pensamento critico. 

Reni Tiago Barbosa é Bibliotecária da Escola Municipal Governador 
Carlos Lacerda e da Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horiwnte -
Minas Gerais. 
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A BIBLIC)TECA 
FORA MUROS 

CATHERINE GERMAIN 

Uma vez por semana. desde 1983, as bibliotecárias d'Alegria pelos 
Livros, em Clamart1, instalam-se durante uma ou duas horas, com al
guns cestos de livros, nos bancos de alguma praça de Bourgogne, 
bairro distante da Biblioteca dez minutos a pé. Se chove ou faz muito 
frio, elas entram nos edifícios. Os encontros ocorrem, entiío, nos vüos 
das escadas, mas também em casa das famílias. Um objetivo muito 
simples, a princípio: permitir o acesso ao livro por crianças que nüo 
vão à biblioteca. 

Ir a um encontro marcado, ser 
esperado e festejado é sempre emocio
nante. A gente sabe que vai decepcionar, 
se faltar ao compromisso. 

Não longe do banco habitual, as 
crianças já se divertem, gritam. Há 
curiosidade e prazer em ser o primeiro a 
ver o que há num cesto. Cada um encontra 
o de que precisa - nenhum ou pouco 
tumulto. Talvez porque os livros são 
poucos, e é preciso de todo modo 
encontrá-los. 

É como num buquinista, onde a gente 
encontra numa caixa, meio descartado, o 
tesouro que não era procurado cinco 
minutos antes. E a gente fica encantada, 
com o bom negócio que acaba de fazer. 
Para as crianças, os dois cestos constituem 
o bom negócio do dia. E para nós, bi
bliotecários, é uma recompensa assistir às 
suas descobertas. 

Quando chegamos com os livros, as 
crianças têm inicialmente um sentimento 

favorável em relação aos livros e a nós. 
Nunca ouvimos criticas do tipo: "Ah! 
Nunca há nada nestes cestos!" Ao 
contrário, temos a impressão de que elas 
se consideram mimadas, como se lhes 
levássemos o melhor. .. para deixar o resto 
na biblioteca. 

Levamos cm geral um número pe
queno de livros: de 35 a 40 cm cada cesto. 
Obviamente, a escolha é arbitrária e muito 
relativa. Como num restaurante sem 
cardápio - só o prato do dia: hoje, pré
história, ou humor, ou Natal, ou adivi
nhas, ou o medo. 

Alguns anos atrás, o conteúdo dos ces
tos era heterogêneo: um leque de livros 
sobre saúde, animais, etc, sem contar os 
de ficção. Escolhüimos os que nos 
pareciam melhores e sobre os quais po
deríamos falar, expediente que as criança~~ 
desejavam sempre. Agora, tentamos dar 
um tom aos cestos. As crianças nem 
sempre se dão conta disso, mas sabem que 
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os títulos foram escolhidos. Algumas per
guntam sobre nosso critério de seleção. 

Estar fora da biblioteca com os livros é 
algo bem diferente. Nós nos instalamos 
em alguma mureta ou banco e começamos 
a contar história, confonne os pedidos. As 
pessoas que passam percebem que está 
acontecendo ali uma coisa incomum. 
Compreendem rápido o que estamos fa
zendo. Alguns se aproximam, são pai ou 
mãe de um dos nossos leitores ao ar livre. 
Cria-se um bom convívio, facilitado pelo 
ambiente. As crianças afastam-se com 
seus livros até uma pequena cabana de 
jogos, onde elas~ gostam de se instalar para 
olhar suas obras preferidas ao abrigo da 
cobiça dos outros ... 

No inverno, o trabalho é diferente e 
poderia parecer mais ingrato: subir as es
cadas dos edifícios com cestos pesados, 
bater à porta, entrar num apartamento 
onde a gente pode ter a sensação de in
comodar na arrumação da casa, da cozi
nha ... os gripados de pijama, a TV 
ligada... Mas a passagem ao domicílio 
favorece o que não era possível na praça: 
o contato com os pais, irmãos mais ve
lhos, os inarredáveis vizinhos de andar. 
Acabamos achando que a meteorologia é 
sábia, dando-nos um pretexto muito 
natural para entrar nos lares. 

Esse trabalho quase individual pode 
parecer desproporcional e irrelevante, 
com relação à massa de trabalho e de 
recepção que se faz habitualmente numa 
biblioteca bem equipada de subúrbio. 
Contudo, temos consciência de sua ri
queza e eficácia. O contato com o número 
pequeno de livros, a quantidade de 
crianças envolvidas e a evidência do de
sejo de leitura, tudo isso é extremamente 
positivo e estimulante. 

Nem sempre são percebidos os fossos 
existentes entre os bairros. O lugar de vida 
habitual das crianças é seu edifício, os 
imóveis mais próximos e alguns quartei
rões de grama. Andar dez minutos a pé 
para ir a outro bairro é quase uma expe
dição. Às vezes, não imaginamos o que 
isso representa para elas, mesmo mental
mente. Há também a ri validade entre os 
bairros. Alguns deles são mal vistos, e as 
crianças sabem disso. Saindo de seu bair
ro, elas têm a impressão de estar ultrapas
sando fronteiras invisíveis, que vão ser 
imediatamente rotuladas, julgadas des
favoravelmente. 

Além disso, entrar num ambiente ofi
cial como uma biblioteca é uma operação 
que não é natural para elas. Ao contrário, 
ver pessoas conhecidas que se deslocam 
regularmente para vê-las, isso lhes parece 
maravilhoso. O fosso entre os bairros vai
se desfazendo, e dez minutos a pé não são 
mais que ... dez minutos a pé. 

As crianças e os pais, reunidos na pra
ça são calorosamente convidados a par
ticipar das atividades da biblioteca: 
encontro com autores, ilustradores, con
vidados estrangeiros. 

Aliás, é cada vez maior o número de 
crianças que usam os dois expedientes: a 
sessão dos cestos e a biblioteca. Isso cria 
um pouco de confusão: certos livros 
emprestados fora são entregues na 
biblioteca, ou o contrário. Mas chega-se 
sempre a um bom tenno. 

Desde que a biblioteca saiu para além 
de seus limites, a sua própria atmosfera 
mudou. As crianças se agrupam por afini
dades, o que compreende as ligações de 
bairro e de edifício, mas não sentimos 
mais, como antes, a discriminação de cri
anças desse ou daquele bairro. É licito 
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supor que a ação da biblioteca contribuiu 
para desmarginalizar o bairro de Bour
gogne 

Dentro da biblioteca, nem sempre se 
sabe o movimento do desejo, a sua 
dinâmica. Emprestamos livros, é evidente, 
mas isso não toca mais ninguém. Sair 
dela, no entanto, nos coloca diante da 
questão inicial: o que é emprestar livros? 
O que é esse desejo de ler? 

Seria verdadeiramente interessante 
poder estender a todos esse sistema duplo, 
sair do isso acontece por si, aproximar-se 

dos leitores no seu cotidiano, ver o que se 
passa quando os livros são apresentados 
fora de seu recinto, quando as pessoas es
tão em condições de serem surpreendidas. 

Poderíamos sem dúvida descobrir 
coisas interessantes sobre a leitura, o com
portamento dos livros, a imagem que se 
faz de biblioteca. Há experiências tentadas 
em trens, lavanderias, etc. O livro é um 
dos melhores meios de fazer as pessoas se 
encontrarem. Todas as fonnas de presença 
do livro nos lugares de vida das pessoas 
só podem ter efeitos positivos. 

NOTAS 

• Catherine Gennain, a partir de entrevista com Genevieve Chatowillot, da Biblioteca A Alegda pelos Livros, outf90. 

• Esse artigo, publicado no número 137-138 - Hiver 1991 de A r°'ista dos li•ros para crianças, foi traduzido por Mada An
tonieta Antunes Cunha, com autorização da Revista. 

1 Clamnrt é uma bela cidade da região parisiense. A Biblioteca A Alegria pelos U1 ·ros foi fundoda cm 1%5, 1111111 haim1 
operúrio. 
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· · co~c~~~o~ 
A Câmara Mineira do Livro e o EH-Shopping promoveram, 

durante a 28ª Feira do Livro, de 09 a 20 de outubro deste ano, um 
Concurso de Poesia e Conto para jovens estudantes a partir de 15 anos 
de idade. A RELEITURA publica os poemas e o conto vencedores. 

INFÂNCIA DE ASFALTO 
MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA 

Uma rua chumbo de asfalto e poluição 
Árvores magricelas de troncos pretos de fuligem 
Copas cheias de hiatos, mas verdes, 
Saem, vitoriosa5, de galhos retorcidos 
Por berros de~ canos de descarga 

Desce a preferencial um bando 
Meninos, por gene ou vocação, 
A combinar com a fuligem da árvore 

da avenid.l 
do ar 

Gente vai e o bando vem 
Carros vão e o cando vem 
Vai a mocinha da Company e vem o bando 

E VEi\f 

Vai a mocinha 
o o 

B A N \> 

Ai! 
o 8 A 

A Company vai 
Gente vai 

N D O ~ f\. \ 

Carros vão 
A mocinha fica 
E o bando que se foi 
Sobe a secundária 
Devagar e sempre 

Mas não devagar caminha o tempo 
a miséria 

a violência 

Atravessam a avenida vida como um raio 
Raros parcos fluidos toques pueris 
Porque não há tempo para brincar de menino 
Porque urge sobreviver 
Menino-raio feito da lei de-vagar. 
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INFÂNCIA 
LAMOUNIER LUCAS PEREIRA JÚNIOR 

Brincar os brinquedos do meu passado 
Volver os pretéritos fantasmas 
Que cantam e brincam de rcxla ... 
Cair da bicicleta 
E ouvir histórias de ninar! 
Não ouvia Robinson Crusoé 
e todas as minhas estórias tinham um ponto. 
Deixar os livros e ler os carrinhos 
Sonhar com a professora 
do pré-primário ... 
Voltar o choro e o cheiro da merendeira 
da maçã e da mochila nas costas 
Lembrar o primeiro beijo, 
mesmo sem ter acontecido. 
A primeira briga de rua 
O olho roxo 
A bolinha de gude 
A boneca e as casinhas 
O ficar vermelho com os elogios da professora ... 
Apanhar de chinelo, 
de cinto e de vara 
Ajoelhar os joelhos no milho 
e sorrir por ter apanhado. 
A mão doce descendo 
com <.J.uase tcmura 
e nunca com raiva! 
Simplesmente ser criança, 
ser original, sem o saber 
ser imitado 
ser amado 
beijar o beijo doce do colo da mãe! 
E nem sonhar cm 
gente grande ou preto e branco. 
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DEZEMBRO 
IVAN SÉRGIO MARTINS DOS SANTOS 

Em Oakley, como em qualquer lugar do mundo, as ruas estavam enfeitadas. 
As vitrines muito bem decoradas, os adornos estratégica e milimetricamente 
colocados, fosse na base das arvorezinhas ou dispostos na copa sintética das 
mesmas. Os esbarrões e pisões nos pés que em tempos normais transformavam
se em brigas e discus.sões acirradas, atraindo a atenção dos transeuntes para as 
calçadas onde ocorriam, agora não passavam de mera casualidade. Não eram 
mais intencionais. O comércio ia de vento em popa, não poupando ofertas
relâmpago e remarcações, aproveitando-se da obrigação tradicional imposta 
naturalmente pela época festiva . Apesar de acontecer, impreterivelmente, todos 
os anos, as pessoas se maravilhavam mais e mais e não mediam esforços para 
sorrir ao menor pretexto. Todas as vivalmas daquela pacata cidade estavam, 
irremediavelmente, contagiadas. Afinal de contas, era Natal! 

Estranhamente, naquela loja de departamentos do centro da cidade, indo de 
encontro a todo um espírito natalino, havia um cidadão que tinha outras 
preocupações. Há exatos· vinte e três anos atrás, quando herdara do pai o pequeno 
bazar, prometera a si mesmo tocar adiante os negócios e prosperar. E prosperava. 
Agora, quase na hora de fechar o estabelecimento nada modesto, Mr. Turkey se 
desgastava com uma diferença de caixa. Aquilo o irritava mais que tudo. Inépcia 
de empregados que, nas últimas semanas, só pensavam em se divertir, se banhar 
em respingos de champanhe atirados ao acaso à meia-noite e se empanturrar de 
carne de toda espécie, farofas e guarnições variadas, molhos de todos os tipos, 
saladas, sorvetes, doces, castanhas importadas, como se fosse este o derradeiro 
dia de suas pobres vidas. Aquilo haveria de.acabar algum dia, pensou ele. 

Num outro extremo da cidade, numa casa simples localizada na parte baixa, 
acerca de uma milha de distância da grande loja de departamentos, Woody 
terminava sua refeição frugal para cumprir o que prometera há três meses atrás. 
Recém-saído do hospital, onde passara três longos meses acometido de moléstias 
do fígado, seu pai merecia certamente o esforço. Woody sairia agora e só voltaria 
para casa à meia-noite, quando já houvesse terminado de cumprimentar e desejar 
Feliz Natal a um total de cinqüenta homens, aparentemente com a idade de seu 
pai. Fora esta a promessa, e cabia a ele não decepcionar seu Deus, a quem rezava 
todas as noites quando não estava muito fatigado, é claro. Imbuído de um espírito 
misto de responsabilidade, amor e respeito, Woody trancou a porta da frente, 
cuja cópia da chave a mãe havia levado para o trabalho, e saiu. 

Os raios solares, já rarefeitos em função das horas, em contato com a grande 
quantidade de neve, faziam com que o cume do monte Pilkington se asseme
lhasse a um gigantesco sorvete de coco com aura de creme. O efeito desses 
mesmos raios nos vidros dos automóveis e nas vitrines das lojas era fator de 
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desespero para aquele garoto magro e branco. Tão branco que era possível 
imaginar-se, em seus braços, sem muito esforço, o curso de um rio e seus diversos 
afluentes. Os cabelos tornavam-se amarelo-ouro quando um automóvel 
projetava aí os últimos raios solares do dia vinte e quatro daquele ano. Woody 
era albino. Tinha dificuldade para enxergar à luz do sol, mesmo que débil. Mas, 
intrépido, continuava a procurar e a cumprimentar os cavalheiros na faixa dos 
cinqüenta anos de idade e desejar-lhes um Feliz Natal, como prometido. À 
medida que enxergava melhor, dava-se conta de que o tempo passava. Quando 
fizera a promessa, não pensara ser tão difícil encontrar pelas ruas homens de 
meia-idade. Até então só havia cumprimentado, de acordo com seus cálculos, 
vinte e oito senhores. Faltavam vinte e dois. Decidiu então andar um pouco para 
o centro da cidade, mais especificamente até a Melody Strect onde - pensava - o 
movimento era maior. 

Perto dali, no escritório onde se faziam os balancetes daquela grande loja de 
departamentos, Mr. Turkey praguejava a má sorte. Estava ali há horas, a noite já 
se abatera sobre a cidade. Através da janela entreaberta, podia ver a infinidade 
de lâmpadas coloridas se entrelaçando nos postes de luz e no meio da rua, no 
alto. Aquela visão o irritava ainda mais. Perda de tempo! Poderia estar em casa, 
analisando os catálogos de produtos com os quais iria trabalhar no próximo ano, 
obviamente os que oferecessem mais vantagens. 

Woody tivera razão. Ali, na Melody Strect, o movimento era maior e, ix:la 
sua contagem, já cumprimentara dezessete cavalheiros dos vinte dois que fal
tavam. Portanto, quarenta e cinco pessoas já haviam sido cumprimentadas. 
Estava chegando ao fim. Nem precisava ganhar presente de Natal. Se Papai Noel 
se esquecesse dele, como se esquecera nos anos anteriores, não ficaria tão 
chateado. Afinal, seu pai estava bem e era isso que importava . 

Se não fosse um homem controlado, Mr. Turkey teria há muito praguejado 
em voz alta. Àquela hora da noite- já por volta das onze-ele ainda não encontrara 
a maldita diferença . O aroma tentador de um assado em alguma casa das 
imediações quase o fizera abandonar os escritos e cálculos e descer até a rua para 
comer algo. Tinha fome. 

A inocência de Woody fi:zera-o perder a oportunidade de cumprimentar dois 
homens que faltavam. Absorvido pelo encantamento de uma vitrine de brin
quedos, não vira os cavalheiros passando atrás de si. Naquele momento mágico, 
só tinha olhos para os brinquedos. Então viajava para os mares em enormes e 
sofisticados navios, arriscava-se em missões perigosíssimas como soldado de 
corpo de bombeiros, transportava cargas pesadas em caminhões turbinados, 
salvava donzelas indefesas em torres altíssimas de castelos usando um equi
pamento de salvamento especial, duelava com ases do faroeste e liquidava a todos 
com seus colt 45. Sua imaginação fértil o levava ao lugar que desejasse. Da mais 
recôndita floresta ao mais inacessível deserto. Seria capaz de ficar ali, sentado, 
dias e dias imaginando, brincando, não fosse o soar de um relógio na parede da 
loja acusando onze e trinta. Levantou-se tão rápida e reix:ntinamente, lembran
do-se da promessa que, ao virar o corpo, quase joga ao chão um senhor que 
passava ali naquele momento. Pediu desculpas ao homem que aparentava 11!'..!: 

cinqüenta e poucos anos e sorriu no seu íntimo. Agora, só faltava um. 
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Basial Exclamou Mr. Turkey bastante angustiado. Levantou-se detrás da 
mesa de carvalho, herança de seu avô matemo, espreguiçou-se bem, bocejando 
cm seguida, abriu a valise de couro, colocando dentro os escritos e cálculos e, 
antes de fechar a janela, deu mais uma olhadela na rua deserta. Admirou 
finalmente o efeito que as fileiras de lâmpadas entrelaçadas causavam dali de 
cima. Era deveras bonito! Nunca percebera quanto, mas era. E estava ali, tão 
perto! Mas não era hora para se apreciar enfeites, meros enfeites que, para ele, 
não tinham muito sentido. Precisava, sim, encontrar a maldita diferença. Fechou 
então a janela, trancou o escritório e, antes de descer as escadas, olhou para o 
relógio de pulso que marcava dez minutos para a meia-noite. 

Sentado no meio-fio, Woody pensava em sua mãe que há muito devia ter 
chegado do emprego e, provavelmente, estivesse quase louca com seu sumiço, 
já que o pai não poderia informar seu paradeiro. Por um momento, pensou que 
talvez Deus não ficasse chateado pelo fato de faltar apenas unzinho ... Mas foi 
firme e decidido. Esperaria até encontrar, afinal já devia ser quase meia-noite 
mesmo. E ele não era homem de quebrar promessas. Resignado, olhou em direção 
ao barulho de porta se fechando logo à sua direita, no escritório da loja de 
departame!_ltos. As luzes da entrada do escritório se apagaram simultaneamente 
à saída de Mr. Turkey. Os olhos de Woody brilharam ao perceber que se tratava 
de um cavalheiro com idade aproximada a de seu pai. Ficou de pé e correu em 
direção a ele, sorrindo aliviado. 

Ao toe;_ ie do garoto em seu antebraço, Mr Turkey reagiu apavorado. Raios, 
que susto! Não se pode mais a1uiar nesta cidade sem ser perturbado? Woody 
se assustou mais que o próprio Turkey. Perdeu instantaneamente o sorriso dos 
lábios já arroxeados pelo frio. Aquele homem de olhar frio e impessoal, de cenho 
franzido o amedrontava. Sentiu arrepiar-se, mas continuou a investida. Será que 
eu ... Turkey não deixou prosseguir. Antecipou-se, dizendo qi..e não tinha di
nheiro e que estava apressado e faminto. O relógio da loja de brinquedos marcava 
três minutos para a meia-noite, mas nenhum dos dois se preocupava mais com 
o tempo. Woody irrompera em prantos. Chorava copiosamente, pensando ter 
fracassado em sua última tentativa. Sentia frio, fome, cansaço e não cumprira a 
promessa. Toda a lembrança triste de natais de anos anteriores veio à tona, e 
então chorou mais ainda. Turkey empalidecera por completo. Não esperava por 
aquilo. O choro o incomodava. Qual fora a última vez y_uehavia chorado? Tinha 
se perdido no tempo ... Tentou ser forte, não conseguiu. O brilho, ah ... o maldito 
bri!.ho das lâmpadas entrelaçadas, coloridas, os enfeites, as árvores estilizadas, 
os brinqut::dos, tudo se transformou num imenso caleidoscópio e, questão de 
segundos, os olhos de Turkey umedeceram. Foi incontrolável a vontade, o desejo 
reprimido anos a fio. Turkey chorou como criança. Os estouros das champanhes, 
os vivas, juntamente com o soar das doze badaladas vindas de uma igrejinha 
distante, que anunciavam um novo dia, apanharam de surpresa os dois abraçados 
um ao outro, na calçada. 

Quem passasse pela Melody Street a zero hora do dia vinte e cinco de 
dezembro daquele ano e presenciasse a cena comovente na calçada, em frente à 
loja de departamentos, poderia supor que a força do espírito natalino contagiara 

a ambos. Mas seria certamente impossível distinguir o choro do homem do choro 
do menino ... 
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CA~IA~ · 

A Câmara Mineira do Livro encaminhou para a Biblioteca Pública 
Infantil e Juvenil de Belo Horizonte inúmeras cartas provenientes de 
diversas cidades do Brasil, capitais e interior. Eram educadores que 
procuravam orientação teórica e prática a respeito de Literatura 
Infantil e Juvenil depois de terem lido o artigo O Boom da Literatura 
Infantil e Juvenil publicado na revista Nova Escola nº 51, setembro de 
1991. 

Informamos que estamos respondendo pessoalmente estas cartas e 
também enviando os números O e 1 da Revista Releitura e o número 1 
da Ler-o-Lero. 

Como foi grande o número de pedidos de seleção de obras para 
crianças e jovens, informamos ainda que o próximo nº da Revista 
Releitura será dedicado a este assunto: panorama da literatura infantil 
brasileira - análise de obras significativas e de várias tendências. 

Cartas poderão ser enviadas diretamente para a Biblioteca Pública 
Infantil e Juvenil de Belo Horizonte, à Rua Carangola, 288 - Santo 
Antôrlo - CEP: 30.350, Belo Horizonte-MO. 

Cara Elisa Heilbuth Verçoza. 
Meu texto publicado no número zero de 

Releitura, infelizmente saiu bastante truncado: 
faltam frases, aparecem parágrafos onde eu não 
havia colocado e vice-versa. Além disto, as 
notas não foram separadas por um espaço a 
cada mudança de tópico, o que as tornam ainda 
mais confusas. Antonieta Cunha me explicou 
que o texto já chegou assim em suas mãos. Por 
isto estou enviando xerox do original, para que 
seja arquivado junto à documentação da Revis
ta. Peço ainda que o leitor seja alertado quanto 
a estas alterações no texto. 

No mais, aproveito para congratular a 
Biblioteca pela Revista, que abriu um impor
tante espaço para a discussão da literatura e da 
inffu,cia. 

Um abraço, 
Angela Lago 

Rua I..evindo Lopes, 74/202 - Belo Horizonte. 30.140 

Belo Horizonte - MG. Tel: (031) 223-4504 

Como cedemos à Fundação Nacional do 
Livro Infantil e Juvenil -FNLIJ - o número O da 
Releitura, para que fosse publicada a Pirlim
pirnpim n2 2, há muito tempo preparada e com 
toda a matéria definida, mas sem condições de 
publicação, já entramos em contato com aquela 
Fundação, a fim de que também opine, corno 
elemento responsável pelo material a nós en
viado, sobre a melhor forma de se recuperar o 
texto original da autora. 

Elisa Heilbuth Verçoza 
Diretora Editorial da Revista Relcitura 
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· · · · · · · · · · · · ~li/MA ~AGNA · · · · · · · · · · · · 

RELEITURA 

o 
Número especial, dedicado à ilustração na 
literatura infantil, com opinião e discussões de 
pesquisadores e ilustradores. 

RELEITURA 

2 
Panorama da literatura infantil brasileira: análise 
de obras significativas e de várias tendências. 





PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA . 
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