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Desde 1991, a partir de um projeto idealizado por Maria 
Antonieta Cunha, a Biblioteca Pública Infantil e Juvenil 
de Belo Horizonte vem desenvolvendo uma política de 
promoção da leitura, principalmente entre crianças e 
jovens, capacitando profissionais para atuar nas áreas 
de produção cultural da cidade. Além da BPIJBH - que 
se constitui como uma referência para a cidade - a 
Secretaria Municipal de Cultura também apresenta uma 
ação de incentivo à leitura em várias de suas unidades: 
Centro Cultural São Bernardo, Centro Cultural Alto Vera 
Cruz, Centro Cultural lnterregional Lagoa do Nado, além 
das atividades oferecidas pelo Conjunto Zilah Spósito -
são alguns exemplos. 

Dentre as inúmeras atividades que compõem a 
programação cultural dessas unidades, destaco algumas. 
São projetos que proporcionam momentos de reflexão e 
de deleite para a comunidade, quando especialistas na 
arte de contar histórias encantam o público: Era uma vez 
no Domingo, realizado duas vezes ao mês, o Concurso 
"Os Melhores Contadores de Histórias", anual, e o lg 
Encontro da Arte de Contar Histórias (2000) - todos sob 
a coordenação da BPIJBH. 

Este último caracterizou-se por uma ação descentra
lizada, contando com eventos em todas as regiões, 
levando conhecimento e lazer a todo o município. Assim 
como também os encontros internacionais são responsá
veis pela difusão da cultura e pelo intercâmbio de idéias 
entre vários países. 

Sendo assim, este I!! Encontro Internacional de 
Literaturas em Língua Portuguesa e o I!! Salão 
do Livro de Minas Gerais dão continuidade e 
ampliam a política de incentivo a leitura, iniciada com a 
Iª Bienal Internacional de Poesia ( 1998) - cuja realização 
trouxe a Belo Horizonte poetas e estudiosos de várias 
partes do mundo, debatendo, durante 10 dias, o fazer 
poético em sua forma mais abrangente e enriquecendo 
a cidade com apresentações em bares, teatros, e outros 
centros culturais. 

Ao nos associarmos à Câmara Mineira do Livro, 
buscamos criar uma tradição anual de feiras de livros; 
na era da informação via cabos, fibras óticas e outras 
tecnologias, acreditamos que é fundamental ler e 
escrever para utilizarmos tais instrumentos. E, primordial
mente, saber que um bom livro é uma grande viagem 
com prazeres inimagináveis ou, como anota Millôr 
Fernandes: 

INTRODUÇÃO 

"Na deixa da virada do milênio, anuncia-se um 
revolucionário conceito de tecnologia e informação, 
chamada de local de informações variadas, 
reutilizáveis e ordenáveis - l.i.v.r.o -
representando um avanço fantástico: não tem fios, 
circuitos elétricos, pilhas . Não necessita ser 
conectado a nada, nem ligado. É tão fácil de usar 
que até uma criança pode operá-lo. Basta abri-lo! 
Cada l.i.v.r.o. é formado por uma seqüência de 
páginas numeradas, feitas de papel reciclável, e 
são capazes de conter milhares de informações. 
As páginas são unidas por um sistema chamado 
lombada, que as mantém automaticamente em sua 
seqüência correta. Através do uso intensivo do 
recurso TPO - tecnologia do papel opaco - permite 
que os fabricantes usem as duas faces da folha 
de papel. Isso possibilita duplicar a quantidade de 
dados inseridos e reduzir os seus custos pela 
metade! Especialistas dividem-se quanto aos 
projetos de expansão da inserção de dados em 
cada unidade. E que para fazer l.i.v.r.o.s com mais 
informações, basta usar mais páginas. Isso, porém, 
os torna mais grossos e difíceis de serem 
transportados, atraindo críticas dos adeptos da 
portabilidade do sistema. Cada página do l.i.v.r.o. 
deve ser escaneada pelo óptico, e as informações, 
transferidas diretamente para a CPU do usuário, 
em seu cérebro. Lembramos que quanto maior e 
mais complexa a informação a ser transmitida, 
maior deverá ser a capacidade de processamento 
do usuário. Outra vantagem do sistema é que, 
quando em uso, um simples movimento de dedo 
permite o acesso instantâneo à próxima página. O 
l.i.v.r.o. pode ser rapidamente retomado a qualquer 
momento, bastando abri-lo. Ele nunca apresenta 
erro geral de proteção, nem precisa ser reini
cializado, embora se torne inutilizável caso caia 
ao mar, por exemplo. O comando 'browser' permite 
acessar qualquer página instantaneamente e 
avançar ou retroceder com muita facilidade. A 
maioria dos produtos à venda já vem com o 
equipamento-índice instalado, o qual indica 
localização exata de grupos de dados selecio
nados. Um acessório opcional, o marca-páginas, 
permite que você acesse o l.i.v.r.o. exatamente no 
local em que o deixou na última utilização, mesmo 
que ele esteja fechado. A compatibilidade dos 
marcadores de página é total, permitindo que 
funcionem em qualquer modelo ou marca de 
l.i.v.r.o., sem necessidade de configuração. Além 
disso, qualquer l.i.v.r.o. suporta o uso simultâneo 
de vários marcadores de página, caso seu usuário 
deseje manter selecionados vários trechos ao 
mesmo tempo. A cap;:i_cidade máxima para uso de 
marcadores coincide com o número de páginas. 
Pode-se, ainda, personalizar o conteúdo do 1.i.v.r.o. 
através de anotações em suas margens. Para isso, 
sirva-se um periférico de linguagem 
apagável portátil de intercomunicação 
simplificada -1.á.p.i.s. Portátil, durável e barato, 
o l.i.v.r.o. vem sendo apontado com o instrumento 
de entretenimento e cultura do futuro. Milhares de 
programadores desse sistema já disponibilizaram 
vários t ~.tulos e up grades, utilizando a plataforma 
l.1.v.r.o. 



1 SALÃO DO 
. LIVRO DE 

MINAS GERAIS: 
UM ENCONTRO 

maria antonieta 
antunes cunha 

- Brasil -

Curadora do Iº Salão do 
Livro de Minas Gerais e do 
Iº Encontro Internacional de 

Literaturas em Língua 
Portuguesa. 

Mais uma vez, o conhecido despojamento da diretora da Biblioteca Pública Infantil e Juvenil 
de Belo Horizonte, Maria do Carmo Santos Maggi, me permite abrir esta revista, já tradicional 
entre educadores e interessados nas questões da leitura de crianças e jovens. 

Mais uma vez, também, a RELEITURA publica textos de Encontros Internacionais ocorridos 
em Belo Horizonte, sob os auspícios da Prefeitura de Belo Horizonte, através da Secretaria 
Municipal de Cultura e da própria Biblioteca. 

Este número da RELEITURA está dedicado ao Seminário de Literatura Infantil, realizado na 
BPIJBH, em agosto de 2000, como parte do 1~ Encontro Internacional de Literaturas 
em Língua Portuguesa e do I~ Salão do Livro de Minas Gerais. 

Infelizmente, não temos como apresentar as frutuosas discussões das oficinas que 
enriqueceram o Seminário. Temos certeza, no entanto, de que a publicação dos textos básicos 
das mesas-redondas serão uma contribuição importante para as reflexões que, cada vez mais, 
nos solicitam os interessados na produção cultural para crianças - em especial, no caso da 
leitura literária. 

Foram quatro mesas-redondas, reunindo nomes representativos para debate de um tema 
sempre instigante - a atuação de instituições públicas, com relação à promoção da leitura; um 
panorama da literatura infantil atual, feito por autores significativos; a leitura dos adolescentes e 
a leitura dos quadrinhos. 

A partir desses temas, muitos outros assuntos relevantes foram abordados nos quatro dias, 
em que tivemos o Teatro Maria Clara Machado, da Biblioteca, repleto e vibrante - o que mostra 
que este espaço vem cumprindo sua função de pesquisa e seu papel de formulador de propostas 
e ações em torno não só da criação, divulgação e recepção da literatura para crianças, mas 
também da promoção da leitura. 

Boa (Re)leitura a todos! 
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SEMINÁRIO DE 
LITERATURA 
INFANTIL E 

JUVENIL 
AVALIAÇÃO

SÍNTESE 

Maio. 2001 

O Seminário de Literatura Infantil e Juvenil, integrante das atividades 
do 1!! Salão do Livro de Minas Gerais e 1!! Encontro 
Internacional de Literaturas em Língua Portuguesa, teve o 
mérito de reunir autores consagrados do Brasil , Portugal e Guiné Bissau, 
além de coordenadores de programas nacionais de incentivo à leitura 
que discutiram em profundidade, temas de fundamental importância 
como a promoção da leitura; a literatura em países de língua portuguesa; 
da obra infantil à obra para adultos, incluindo diferentes formas de 
produção de texto. 

As atividades, constantes de exposição e debate, contaram com a 
participação efetiva do auditório, composto por escritores, ilustradores, 
editores, livreiros, educadores, estudantes e interessados. 

A primeira mesa, coordenada pelo Prof. Antônio Gomes Batista, do 
CEALE-UFMG, contou com a presença de representantes do PRÓ
LEITURA, PROLER e LEIA BRASIL, Cleyde AlencarTormena, Ottaviano 
de Fiore e Elza Lúcia Dufrayer de Medeiros. 

Os convidados expuseram as ações dos três programas e discutiram 
a importância de parcerias envolvendo o poder público e empresas 
privadas na promoção da leitura. 

Apesar do programa de expansão de bibliotecas do Ministério da 
Cultura ter atendido a 365 municípios em 1999, com previsão para o 
dobro em 2001, o Secretário Ottaviano de Fiore discutiu a necessidade 
de se criar uma organização independente do Estado: uma sociedade 
encabeçada pelo povo do livro - autores, editores e livreiros - bem 
como a de expandir a criação de biblioteca na escola e no município, 
formar bibliotecários e, à sua volta, agentes promotores de leitura. 

Foi debatida, ainda, a necessidade da criação de um Fundo Nacional 
para financiar os programas de leitura, de iniciativa pública e privada, 
incentivando, assim, a criação de outros projetos como o "Leitura na 
Calçada" e tantos outros atuantes no país. 

A segunda mesa, coordenada pela Profª. Vera Lúcia Felício, reuniu 
grandes nomes da literatura infantil e juveni l do Brasil e Portugal; Ana 
Maria Machado, Fanny Abramovich, Maria José Sottomayor e Ricardo 
Azevedo, que discutiram a questão da produção e da leitura literária 
para crianças e jovens nos dois países e nos demais países de língua 
portuguesa. Quanto à necessidade de adaptação do português de 
Portugal nos livros de literatura infantil e juvenil , concluiu-se que as 
diferenças são mínimas, superáveis pelo uso do dicionário e mesmo 
pelo contato com a diversidade, destacando-se a importância do 
intercâmbio. 

A terceira mesa, coordenada pelo escritor Leo Cunha, composta 
por quadrinistas, chargistas e cartunistas de renome como LOR e Nani, 
e o autor revelação Lelis, discutiu a ideologia dos quadrinhos de massa 
com super-heróis importados e impostos pela mídia, que dominam o 
mercado em detrimento dos quadrinhos nacionais ; a necessidade da 
união dos autores e ilustradores para fortalecer os quadrinhos nacionais, 
com personagem e cultura própria. 

E, por fim, a quarta mesa, coordenada por Terezinha Taborda 
Moreira, formada por grandes escritores nacionais e especialistas em 
Teoria Literária. Maria da Graça Rodrigues Paulino, Marina Colasanti e 
Vera Tietzmann, e a guineense Maria Domingas Tavares Pinto, também 
especialista em línguas e literaturas - conferencista mundial - discutiram 
a existência de uma literatura infantil e juvenil; suas características; o 
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significado da produção literária, a circulação e 
recepção dessa literatura e os ritos de passagem. 

Todos os assuntos foram muito bem abordados, 
amarrados e mediados, ao término dos debates, 
chegando-se ao final do Seminário com as seguintes 
conclusões: 

• É urgente a leiturização da sociedade, uma vez 
que a revolução capitalista e industrial é a indústria 
da informação. E a informação audiovisual é suple
mentar à informação escrita. Urge, portanto, criar 
programas de acesso ao livro; preparar a escola 
para lidar com a literatura, enquanto obra de arte; 
formar professores-leitores, bibliotecários e agentes 
promotores de leitura; bem como formar a classe 
média ascendente para o consumo da literatura, 
expandindo, assim, o mercado, pelo barateamento 
do livro com o aumento das tiragens. 

• As tiragens, no Brasil, são ainda tímidas, se 
comparadas aos países do 12 mundo. O que nos 
deixa em posição privilegiada é a extraordinária 
variedade de nossa literatura; a continuidade -
desde o final do século passado, num crescente 
até os dias atuais, com a explosão de autores na 
década de 70 e o grande desenvolvimento editorial, 
com a abertura para a entrada de novos autores e 
ilustradores, nos anos 80; a recusa de limites e de 
barreiras - autores adultos, como Monteiro Lobato, 
Jorge Amado e Carlos Drummond de Andrade 
escrevem para criança - autores infantis escrevem 
também para adultos. A qualidade do texto e os 
cuidados com a ilustração e projeto gráfico são 
pontos fortes na literatura infantil e juvenil brasileira. 

• Dos países de língua portuguesa, o Brasil foi o 
primeiro a se preocupar com uma literatura para 
crianças , presente desde o final do século 
passado. 

Com características distintas, a nossa literatura 
vem-se destacando no cenário mundial por sua 
qualidade e diversidade. 

Com a política de extensão das bibliotecas, a 
implementação de programas de incentivo à leitura 
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e a entrada de novos autores e ilustradores no 
mercado, a nossa produção literária e editorial vem 
crescendo significativamente, embora seja ainda 
insuficiente. As tiragens pequenas e a distribuição 
limitada concorrem para o alto custo do livro, 
criando barreiras para o acesso da população à 
leitura. 

Portugal , somente há 25 anos, descobriu a 
importância da literatura infantil e juvenil. A 
produção é insuficiente - poucos autores, alto 
custo, temática ligada a aspectos sociais. Na Guiné 
Bissau, o 1762 país mais pobre do mundo, marcado 
pela censura, o surgimento de uma obra é motivo 
de júbilo. Ilustração e aspecto gráfico são assuntos 
secundários. Em Angola, Moçambique e demais 
países da África, a produção literária é considerada 
insuficiente. Em quantidade e qualidade. 

A realização deste Seminário abre as portas para 
uma política de intercâmbio cultural e produção 
literária, e vem destacar a importância da leitura na 
formação da cidadania: 

"A boa literatura aborda as condições humanas de 
maneira mais profunda, da forma que compete à 
arte tratar. Esta aula de cidadania, ecologia e ética 
é muito bem dada através da literatura" , 

afirma Antonieta Cunha, Curadora do Encontro, 
especialista em Literatura Infantil, fazendo a ligação 
entre a literatura autoral, que coloca a perplexidade e 
os livros com temas transversais, feitos de encomenda, 
os quais dirigem para a resposta pronta, que se fecha 
numa interpretação única. 

Eventos como este vêm unir escritores, ilustradores, 
editores, leitores e promotores da leitura; contribuir 
para a formação de uma sociedade leitora, estreitar 
os laços de união entre os países de língua 
portuguesa, fortalecer a nossa tradição cultural e 
consciência nacional. E assegurar o nosso cres
cimento e independência como povo, como nação, 
como indivíduo, pelo que o evento é avaliado como 
produtivo, com seus propósitos e objetivos atingidos 
em alto grau de significação. 
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MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO E 
DO DESPORTO 

SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO 

FUNDAMENTAL 

DEPARTAMENTO 
DE POLÍTICA DA 

EDUCAÇÃO 
FUNDAMENTAL 

PRÓ-LEITURA 
cleyde de alencar 

tormena 
- Brasil -

Coordenação de Estudos 
e Pesquisas sobre a 

Educação Fundamental. 
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O cenário educacional brasileiro encontra-se marcado, atualmente, 
por grandes mobilizações na esfera social, política e econômica, como 
resultado da mudança de paradigmas e de novas demandas nessas 
áreas, tanto nacionais como internacionais. O MEC, por meio de suas 
Secretarias, vem apresentando ações significativas, em atendimento a 
tais necessidades. 

A Secretaria de Educação Fundamental - SEF, na sua área de 
competência, vem, desde 1995, desenvolvendo programas que visam 
à eqüidade e à qualidade do sistema educacional brasileiro. Com a 
finalidade de impulsionar o desenvolvimento profissional dos docentes 
e, conseqüentemente, a aprendizagem dos alunos, produziu e priorizou 
a realização de dois Programas de formação continuada, cuja 
implementação foi marcada pelo elevado nível de adesão das 
Secretarias de Educação e agências formadoras, em parcerias 
institucionais. São eles: Programa de Desenvolvimento 
Profissional Continuado - PCN em Ação e o Programa de 
Formação de Professores Alfabetizadores . O primeiro vem 
sendo desenvolvido desde julho de 1999, em parceria com as 
Secretarias Estaduais e Municipais de Educação da federação brasileira, 
e o segundo, em fase de elaboração, será implementado no ano de 
2001. 

O Programa Parâmetros em Ação, ao representar o exercício de 
uma política em regime de colaboração entre o Ministério da Educação, 
por meio da Secretaria de Educação Fundamental, as Secretarias de 
Educação e as agências formadoras, vem contribuindo para a 
implementação de uma nova cultura de desenvolvimento profissional 
no interior do sistema educacional, favorecendo os profissionais que 
atuam principalmente nas escolas, por meio da leitura 
compartilhada, do trabalho conjunto, da reflexão solidária e da 
aprendizagem em parceria. Isso é feito através de grupos de estudo, 
constituídos por diretores, coordenadores pedagógicos, supervisores, 
assistentes e técnicos nos quadros das Secretarias para, em seguida, 
trabalharem junto aos professores em exercício, a parti r de metodologias 
elaboradas segundo os pressupostos dos Parâmetros, Referenciais e 
Proposta Curri culares Nacionais. 

Tal procedimento permite aos professores a articulação entre a sua 
fundamentação teórica e sua prática pedagógica, transformando a 
instituição escolar em um espaço de formação continuada, o que 
contribui para uma mudança na cultura de formação existente. Desta 
forma, os professores e os sistemas de ensino assumem a 
responsabilidade pelo seu próprio aprimoramento profissional. 

O Programa PCN em Ação apresenta alternativas de estudos, 
contribui para o debate e a reflexão sobre a leitura dos documentos e 
livros disponibilizados pelo MEC, e sobre o papel da escola e do 
professor, criando, assim, espaços de aprendir.agem coletiva, na 
perspectiva .do desenvolv imento de práticas de t ransformação 
pedagógica e profissional. 

Criar uma cultura de desenvolvimento profissional permanente, no 
dia-a-dia dos educadores, com novas metodologias e condições de 
trabalho, é parte das estratégias do Programa. Uma que merece ser 
destacada é o Caderno de Registro do Professor. 

A proposta é que cada professor engajado no PCN em Ação faça 
uso de um caderno, pensado como um recurso importante para produzir 
escrita. Ter um registro poderá ajudá-lo: a sistematizar o trabalho 
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desenvolvido durante o Proarama, documentando 
cada uma de suas etapas; a produzir-·suas anotações 
pessoais e dúvidas; a formular perguntas que não 
foram respondidas, para serem retomadas poste
riormente, construindo, assim, um registro do percurso 
da formação, ao longo do Programa. 

Para que tal processo de formação de professores 
possa avançar, será preciso estimular a capacidade 
de reflexão, incentivando-os à prática da produção de 
textos. A reflexão permanente poderá ajudar o 
professor a melhor sistematizar seus conhecimentos 
e, em conseqüência, avaliar e analisar o conhecimento 
transmitido e construído junto aos alunos. 

O Caderno de Registro dá ao protessor a 
oportunidade de travar um diálogo com ele mesmo, 
permitindo-lhe maior conscientização dos aspectos do 
trabalho que realiza. Significa, ainda, construir uma 
"memória" de sua rotina, de si próprio e de seus alunos. 

Quanto ao Programa de Formação de 
Professores Alfabetizadores trata-se, também, 
de uma iniciativa da Secretaria de Educação 
Fundamental, a ser implementada mediante parceria 
com as Secretarias de Educação, Universidades ou 
outras agências formadoras. Configura-se como um 
curso de formação profissional, destinado tanto a 
professores de educação infantil e de ensino 
fundamental, quanto a futuros professores em cursos 
de formação inicial. 

A despeito de todos os esforços, bem como 
medidas e mudanças propostas, contamos, ainda, 
com um elevado índice de insucesso dos alunos na 
aprendizagem da leitura e escrita. O Programa de 
Formação de Professores Alfabetizadores tem 
a finalidade de contribuir para a superação de 
questões que se têm mantido em nossas escolas, 
dentre outras: 

- a falsa polêmica quanto a alfabetizar, ou não, na 
Educação Infantil; 

- a alfabetização, entendida como um processo que 
se constrói ao longo da escolaridade e da vida, e/ou 
que não requer uma intervenção específica, quando 
se tem uma prática pedagógica orientada para o 
desenvolvimento do letramento dos alunos. 

Por estas razões, ganham destaque as 
considerações de outro Programa, o Programa 
Nacional de Biblioteca da Escola - PNBE: 

Considerando a necessidade de garantir aos alunos 
e professores do ensino fundamental o a~esso à 
cultura e à informação, desenvolvendo o habito de 
leitura; considerando o objetivo de manter 
atualizados e diversificados os acessos das 
bibliotecas das escolas públicas brasileiras, 
conforme Resolução nº 008 de 23 de março de 
1999 o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Edu;ação - FNDE resolve: Art. 1 º - Prover as 
escolas do ensino fundamental das redes federal, 
estadual, do Distrito Federal e municipal de acervos 
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compostos de livros de literatura, pesqu_isa _e de 
referência além de outros materiais d1dát1cos
pedagógic'os, por meio do Programa Nacional 
de Biblioteca da Escola. 

O PNBE não beneficia apenas os alunos e os 
professores das escolas públicas. O acervo é aberto 
a toda a comunidade. 

Este Programa de incentivo à leitura: instituído pel~ 
Portaria Ministerial nº 584, de 28 de abnl de 1997, esta 
disponibilizando, pela primeira vez, na história, para 
mais de 50 mil escolas públicas brasileiras, gra
tuitamente, dois acervos de mais de seis milhões de 
exemplares, incluindo obras clássicas e.mod~rnas da 
literatura brasileira, literatura infanto-iuven1I, enci
clopédias, além de livros sobre a história política e 
econômica do Brasil. 

Para selecionar os livros que formam a Biblioteca 
da Escola, o MEC contou com a colaboração de 
grandes personalidades nacionais, entre escritores 
renomados e intelectuais. Além de títulos de grande 
valor cultural, o acervo reúne, também, obras raras da 
literatura brasileira, algumas até inéditas. Entre os 
autores selecionados estão: Jorge Amado, Guimarães 
Rosa Monteiro Lobato, Vinícius de Moraes, Carlos 
Dru~mond de Andrade, Mário Quintana, Nelson 
Rodrigues, Rachel de Queiroz, José de Alencar, 
Machado de Assis entre outros. 

O Programa Nacional Biblioteca da Escola 
alcança todas as escolas com mais de 150 alunos. 
Em municípios onde não há unidades escolares des.se 
porte, a coleção é destinada à escola com. rr:ia_1or 
número de alunos. Dessa forma, todos os mun1c1p1os 
brasileiros terão pelo menos um acervo do PNBE. 
Devido à grande quantidade de materiais, a entrega 
do primeiro acervo foi organizada em cinco etapas, 
iniciadas em março de 1998 e o segundo, distribuído 
a partir de 1999. Ambas as distribuições já foram 
concluídas em março de 2000. 

Duas publicações específicas para o referido 
Programa estão sendo produzidas pelo MEC: "um 
manual de orientação aos professores na utilização 
do acervo como apoio às aulas" e outro que mostra 
"como organizar a Biblioteca". 

Enfim, o PNBE foi criado com o objetivo de 
favorecer o acesso à cultura e à informação, 
despertando o interesse e o gosto pela leitura. 

A amplitude e o êxito alcançados pelos Programas 
revelam que a sociedade já compreende que a sua 
existência sustentável requer a escolarização das 
pessoas, como condição de participação social plena, 
pois, por meio do acesso ao conhecimento, o 
entendimento de seus d1re1tos e deveres é ampliado e 
0 exercício da cidadania torna-se mais efetivo. 

Os novos tempos exigem do cidadão mais 
autonomia, iniciativa, criatividade e independência de 
decisões. Por meio das informações e dos conhe-
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cimentos adquiridos nos textos aos quais teve acesso, 
a LEITURA o habilita para este procedimento criador 
e o estimula a ter atitudes pessoais e também a 
participar de ações coletivas. 

A ação política da Secretaria de Educação 
Fundamental em prol da leitura tem perpassado, nos 
últimos anos, pela delicada questão da formação dos 
profissionais de educação - a formação continuada -
prioritariamente. 

O PRÓ-LEITURA, dentro do seu novo redire
cionamento, integrado neste contexto atual, visa 
atender às reais necessidades dos sistemas estaduais 
e municipais, na formação e na prática dos professores 
na área da leitura. O desenvolvimento do trabalho se 
processa por meio da articulação entre a prática 
docente, a formação e a pesquisa na área, tendo como 
suporte os Parâmetros Curriculares Nacionais, eixo 
norteador das transformações educacionais geradas 
pelas demandas sociais atuais. 

Em tal eixo norteador, destaca-se o Programa 
Nacional do Livro Didático - PNLD que prioriza 
a qualidade do livro didático disponibilizado pelo MEC, 
alcançada por intermédio de uma criteriosa organiza
ção de especialistas para a leitura analítica e seleção 
dos livros que compõem o Guia do Livro Didático. 
Para cada área ou componente curricular, uma 
comissão de especialistas de notório saber, proce
dentes de diferentes regiões do país, seguindo 
princípios e critérios rigorosos de avaliação, selecio
nam, entre as obras inscritas, aquelas que não 
apresentam erros conceituais, preconceitos, discrimi
nações, precariedade metodológica ou contradições 
entre a fundamentação teórica e os exercícios 
propostos. Assim, em cada uma das áreas, os livros 
apresentados oferecem qualidade didático-pedagó
gica, o que favorece o desempenho dos alunos no 
decorrer do processo educativo. 

A escolha dos livros a serem adotados objetiva 
constituir-se em fortalecimento do trabalho coletivo a 
ser realizado e a impulsionar o projeto pedagógico da 
escola. 

Um livro cuidadosamente escolhido, nas mãos de 
formadores e alunos que, lado a lado, caminham 
ampliando seus conhecimentos, representa o "mapa 
da mina" ou a bússola orientadora para a conquista 
de ricos-novos mundos. 

O acesso permanente a livros de qualidade, 
utilizados para leituras didático-culturais, tendo os 
profissionais de educação como referenciais com
petentes, concretiza a formação cidadã tão discutida 
e almejada nos sistemas de ensino. Quando um 
responsável e o seu grupo de alunos (crianças, jovens 
e/ou adultos) "escolhem" um livro para ser utilizado 
no seu contexto educacional, isto implica numa tomada 
de decisão consciente e segura. A escolha significa, 
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no mínimo, que este profissional procurará extrair o 
máximo de recursos possíveis desta utilização. A 
leitura, ao ser realizada pelo grupo, deverá já ter sido 
feita e explorada por seu "condutor", para que muitas 
situações e desafios do texto possam ser vivenciados, 
proporcionando ao usuário da leitura uma elevação 
de conhecimento. 

Ao se propor um programa político-educacional, 
deve-se pensar a pluralidade e a complexidade de 
nossa federação. Ao se discutir sobre a competência 
leitora da população, deve-se levar em conta a 
multiplicidade dos gêneros textuais e a adequação 
destes aos sistemas locais de ensino, considerando 
suas características próprias. 

Leitura gera leitura. Esta afirmação explicita a 
situação decorrente do prazeroso ato de ler. Quando 
se lê, e a leitura proporciona efeitos agradáveis, 
compensatórios, o desejo de novas buscas e 
acréscimos, por meio de outras leituras, é "acionado" 
e, assim, o "indivíduo-leitor" vai-se formando. 

Faz-se necessário, portanto, o zelo pelas indicações 
e usos de leituras, sabendo que estas situações 
prazerosas proporcionarão a busca de outras leituras, 
alimentando a curiosidade e o interesse por novas 
informações. 

Ao buscar a leitura, todo indivíduo, indepen
dentemente da idade, deseja encontrar, no texto 
escrito, oportunidades para o seu crescimento 
intelectual, pessoal e/ou profissional. Assim, fazer uma 
seleção prévia do livro a ser utilizado é condição básica 
para se alcançar bons resultados. Muitas vezes o "livro 
didático" é o único acesso da criança à leitura e à 
cultura letrada, portanto, a legibilidade dos textos, a 
clareza e a fluência da linguagem são fatores 
relevantes na valorização e estímulo ao aluno como 
leitor. 

Resumindo esta breve explanação: é possível extrair 
muito dos livros, lendo além do que os textos oferecem. 

Para o leitor, a prática de refletir sobre a leitura 
realizada é fundamental para a construção da sua 
competência leitora. O uso que se faz do livro como 
um instrumento de informação e/ou deleite é que vai 
determinar, efetivamente, o resultado produtivo ou não 
da leitura realizada. 

Para concluir, trago à lembrança palavras de Rui 
Barbosa: 

Vulgar é o ler, raro o retletir. O saber não está na 
ciência alheia, que se absorve, mas, princi
palmente, nas idéias próprias, que se geram dos 
conhecimentos absorvidos, mediante a trans
mutação, por que passam, no espírito que os 
assimila. Um sabedor não é armário de sabedoria 
armazenada, mas transformador reflexivo de 
aquisições digeridas. (Oração aos Moços, 
1920). 
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O QUE É? 

O LEIA BRASIL é um programa de estímulo à leitura que se 
desenvolve em escolas públicas conveniadas dos vários estados do 
País , por meio de três ações integradas: 

1. Bibliotecas Volantes que disponibilizam livros de 
literatura , vídeos e revistas em quadrinhos para toda a 
comunidade escolar. 

2. Atividades Especiais desenvolvidas durante o dia da 
visita das bibliotecas, com o objetivo de transformá-lo em um 
"dia diferente", dedicado especialmente à leitura. 

3. Programa de ação pedagógica para professores e 
educadores das escolas, objetivando torná-los leitores e 
capazes de desenvolver, com o acervo disponível, práticas 
renovadas de leituras. 

HISTÓRICO: COMO TUDO COMEÇOU 

Desde o início da circulação das Bibliotecas Volantes, em 1992, 
verificou-se que havia na escola um leitor em potencial, que merecia a 
atenção do LEIA BRASIL - o professor. Nele estava a força do 
Programa e o ponto de partida para a promoção da leitura junto aos 
alunos. 

Professores leitores, alunos leitores - esta foi a premissa utilizada 
para a busca de uma parceria que fundamentasse o Programa com 
uma proposta teórico-metodológica que contemplasse o professor e 
sua prática com a leitura em sala de aula e, também, a criação e 
ampliação de seu repertório de leitura. 

Práticas leitoras obsoletas; professores não leitores; leitura tratada 
como atividade esporádica e apenas por professores de Língua 
Portuguesa e Alfabetização; falta de tempo e espaço na escola para 
uma convivência prazerosa com a leitura foram fatores decisivos para 
o início da parceria com a Fundação Biblioteca Nacional - órgão oficial 
da promoção da leitura no país que, na ocasião, estava implantando o 
PROLER - Programa Nacional de Incentivo à Leitura, do qual 
absorvemos alguns pressupostos teóricos, princípios metodológicos 
e especialistas da área de leitura que davam suporte ao Programa, no 
Rio de Janeiro. 
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Pressupostos teórico-metodológicos do LEIA 
BRASIL 

D Leitura como atividade permanente da 
condição humana. 

D Contribuição das diversas metodologias em 
torno da promoção da leitura. 

O Leitura experimentada como prazer. 

O Leitura como expressão da liberdade. 

O Leitura como exercício de interação. 

O Leitura percorrendo as diversas áreas do 
conhecimento. 

D Leitura mediada pelas linguagens. 

D Leitura com reflexo sobre as práticas 
sociais. 

Princípios Pedagógicos 

D Resgate das narrativas orais. 

D Preferência explícita pelo texto literário, para 
suscitar uma nova "relação amorosa" com a 
leitura. 

O Oficinas que exercitem o público para a 
experiência da leitura prazerosa. 

O Metodologias e recursos fundados na 
valorização da relação texto - leitor - contexto. 

D Leitura como prática de vida, não con
finada às aulas de Língua e Literatura. 

O Processo continuado, sistemático e per
manente de formação do leitor. 

O Acervos adequados à promoção da leitura, 
de forma a viabilizar a convivência dos leitores 
com livros, imagens e textos diferentes 
(originalidade, multiplicidade e profundidade 
- critérios para a formação dos acervos). 

Estratégias Metodológicas - uma idéia em 
processo 

A ação de apoio ao professor tem, como estratégias 
metodológicas, cursos , oficinas, palestras, seminários, 
sessões de contadores de histórias, reuniões mensais 
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com os professores responsáveis pelo Programa, 
Núcleos Pedagógicos Permanentes de 
Leitura nas escolas e elaboração de materiais 
pedagógicos de apoio ao trabalho em sala de aula. 

Esta metodologia foi-se aperfeiçoando e incor
porando-se ao planejamento curricular das escolas 
atendidas pelo Programa. 

Ação Pedagógica 

A ação pedagógica do LEIA BRASIL, que o 
torna um programa de W=litura singular, tem por 
objetivos: 

D formar o aluno-leitor, através da mudança 
de atitude do professor com relação à leitura, 
pessoal e coletiva, partindo do princípio 
"professores leitores, alunos leitores"; 

D formar professores-leitores, a partir de uma 
abordagem para a leitura na escola e de uma 
prática didático-pedagógica renovada; 

O inovar, fortalecer e enriquecer as práticas 
de leitura , utilizando o acervo das 
Bibliotecas Volantes no cotidiano escolar. 

Para tanto, utilizamos uma ação pedagógica que 
contemple o professor com: 

D a criação e ampliação do seu repertório de 
leitura; 

D a convivência prazerosa com a leitura; 

D a participação em práticas leitoras reno
vadas; 

D um tempo e um espaço na escola, espe
cialmente para leitura. 

Para desenvolver esta ação, garantindo a conti
nuidade e sustentação do processo, o LEIA BRASIL 
conta com: 

Assessoria Pedagógica - planeja, opera
cionaliza, acompanha e avalia a ação pedagógica do 
Programa, mantendo um coordenador para cada 
estado onde o Programa atua. 

São também de responsabilidade da Assessoria 
Pedagógica a produção de material de apoio ao 
professor, seleção de títulos para o acervo dos 
caminhões, seleção de especialistas responsáveis 
pelas oficinas, análise de projetos e curriculum, 
encontros de professores, cursos de práticas de leitura, 
apoio às atividades especiais, dinamização de acervos 
e apoio às atividades no dia da visita do caminhão. 
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Coordenador Local - professor responsável 
pelo Programa nas instituições parceiras - Secretarias 
de Educação, municipais e estaduais - que além de 
ser o interlocutor da instituição com a Assessoria 
Pedagógica , cuida da integração dos Gerentes, 
organiza e agenda as atividades no município, 
promove troca de experiências e, principalmente, dá 
ao Programa a "cara da sua cidade". 

Gerente - professor articulador das ações do 
Programa na escola, tanto na parte operacional como 
na parte pedagógica. Além de promover a troca de 
experiência em torno da leitura e da sua prática, deve 
estar presente, colaborando com os professores, nos 
dias de visita das Bibliotecas Volantes. 

O Gerente deve ser um professor que goste de 
ler; identifique-se com a leitura de literatura; tenha um 
bom acesso aos professores da escola e entrosamento 
com a equipe de direção; trabalhe integrado e articule 
as propostas de capacitação do professor junto à 
equipe técnico-pedagógica da escola; esteja 
sintonizado com o Programa como um todo; tenha 
disponibilidade para reuniões mensais, cursos e 
seminários de leitura e outras atividades; tenha 
liderança e organização no trabalho e que seja criativo 
e crítico com relação à questão da leitura na escola. 

Esse esquema foi uma conquista do Programa, ao 
longo de sua existência, para a manutenção e 
sustentação da qualidade e de uma efetiva cola
boração à escola pública brasileira. Por ordem de 
abrangência, a equipe que dinamiza a Ação 
Pedagógica do LEIA BRASIL é a seguinte: 

• Assessor Geral Pedagógico 
• Assessores Regionais 
• Coordenadores Locais 
• Gerentes das Escolas 

Como atividades sistemáticas e permanentes da 
Ação Pedagógica do LEIA BRASIL temos: 

D Reuniões de Gerentes 
Mensalmente, os Gerentes reúnem-se para juntos 

participarem de oficinas com especialistas em leitura 
e literatura, atores, poetas, músicos, contadores de 
histórias, bibliotecários e escritores - todos os 
profissionais que têm o olhar afinado para a leitura na 
sua área de atuação. 

Além das oficinas de leitura, cursos e palestras 
sobre essas temáticas, farto material pedagógico e 
bibliográfico é oferecido, mensalmente, aos profes
sores como apoio ao seu trabalho em sala de aula e 
ao seu próprio crescimento como leitor. 
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Núcleo Pedagógico Permanente de Leitura 

Dois grandes motivos levavam os professores a não 
lerem: falta de acesso aos livros, por questões 
financeiras, e não ter tempo para ler, pelo acúmulo de 
trabalho no seu cotidiano. 

Com o acesso aos livros das Bibliotecas 
Volantes faltava-lhes o tempo para a leitura. Não 
havia na escola, durante o período letivo, nenhum 
espaço em que o professor pudesse, com seus 
parceiros, comentar uma história, ler uma poesia, 
contar o último filme que viu, ler um conto ou uma 
crônica, nem se deliciar com as diversas leituras que 
se podem fazer de um mesmo vídeo ou texto. 

Nas reuniões pedagógicas, não havia espaço para 
o prazer da leitura. Nos Conselhos de Classe, o clima 
era tenso e não muito amistoso para uma viagem pelo 
mundo da fantasia que a leitura oferece. 

Implantamos nas escolas do LEIA BRASIL, em 
1995, o Núcleo Permanente de Leitura - um 
espaço prazeroso, onde o professor, livre das suas 
obrigações diárias, pudesse vivenciar, democratica
mente, a experiência de ler por prazer . Também 
implantamos uma hora quinzenal, já inserida no 
calendário da escola, em que pudesse desfrutar, com 
seus colegas, de momentos de poesia, de fantasia, 
de novas idéias, sentimentos, emoções ou mesmo de 
trocas de experiências sobre a sua prática de leitura 
na sala de aula. 

Assim pudemos, finalmente, chegar com a nossa 
participação mais perto do professor regente de turma. 
A proposta do Núcleo não só atende a estas 
expectativas, mas contribui também para a melhoria 
das relações pessoais na escola. Esse é um saber 
adquirido pelo LEIA BRASIL que vem sendo utilizado 
como experiência bem sucedida em diversos 
municípios, em escolas não atendidas pelo Programa. 

Dia diferente 

Atividade pensada pela escola como um todo, 
especialmente desenvolvida para o recebimento da 
Biblioteca Volante. Criada para seduzir alunos e 
professores e transformar o dia de visita do caminhão 
em um dia em que toda a escola vivencia práticas de 
leitura. 

Contadores de histórias - uma idéia genial 

Durante esses anos do LEIA BRASIL, o entusi
asmo pela leitura cresceu tanto no meio dos 
professores, que deles surgiu a necessidade do 
resgate da oralidade. Precisavam passar para seus 
alunos todas as histórias fantásticas que descobriam 
pouco a pouco nas Bibliotecas Volantes e nas 
oficinas de leitura. 
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Para introduzi-los na prática de contar histórias, o 
Programa tem possibilitado aos professores Oficinas 
de Contadores de Histórias. Movendo emoções, 
provocando imagens, suscitando reflexão e promo
vendo um trânsito permanente entre imaginário e real , 
ficção e história, os professores-contadores vêm 
rememorando relatos ancestrais e promovendo autores 
e obras contemporâneas, além de clássicos universais 
e "causas" regionais. 

Assim como a linha temático-metodológica 
incentivou a pesquisa de repertório, a atividade de 
contar histórias reforçou essa descoberta. Na escolha 
de seu repertório de histórias, professores buscam 
novos títulos, novos autores e estilos - que passam a 
fazer parte do seu acervo pessoal . 

Acervo das Bibliotecas Volantes do 
LEIA BRASIL 

O "tesouro" que o LEIA BRASIL leva nas suas 
dezesseis unidades de Bibliotecas Volantes é um 
bem cultural a que alunos, professores, funcionários 
e comunidade escolar podem ter acesso e, por meio 
dele, tornam-se pessoas diferentes e melhores. 

Esse acervo é constituído, basicamente, de livros 
de literatura para crianças , jovens e adultos , 
distribuídos e dispostos no caminhão, de acordo com 
as propostas do Programa. 

Pela opção explícita pela literatura, o acervo do 
LEIA BRASIL pretende, ao chegar à escola, oferecer 
às crianças, jovens e adultos das localidades mais 
distantes, a possibilidade de ver um mundo alternativo: 
do sonho, da magia, dos amores, da emoção e das 
lágrimas. São histórias de príncipes, reis, bruxas e 
fadas, animais que falam e que vivem como gente, de 
pessoas comuns ou especiais que simplesmente 
vivem e contam as suas histórias. São velhas e novas 
histórias, de poetas, educadores, teatrólogos, artistas 
plásticos, pesquisadores, ilustradores, pessoas do 
povo - que escrevem as alegrias, os conflitos, os 
amores, o passado, o presente e os sonhos - pela 
expressão renovada da arte. Tudo isso com sabor de 
paixão. 

Com isto, o LEIA BRASIL oferece uma multiplici
dade de opções e caminhos para que alunos e 
professores aprendam a lidar com as questões 
humanas e tenham a chance de se tornarem cidadãos 
livres, que saibam manifestar suas idéias e produzir 
seus próprios saberes. 

Essa é a educação ética e estética que o LEIA 
BRASIL quer alcançar por meio desse acervo, que 
faz circular nas escolas por onde passa ... e fica. 

Nunca é demais dizer que o LEIA BRASIL concilia 
a dinamização desse acervo com um programa que 
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c_ontempla a formação do leitor. Sensibiliza, incentiva 
e promove a leitura junto aos professores, preparando
os para que descubram uma poderosa aliada na 
qualificação de seu magistério e na vida de seus 
alunos. 

Os títulos selecionados passam pela avaliação por 
parte da Equipe Pedagógica. Livros premiados, 
altamente recomendados e lançamentos de editoras 
são atentamente analisados . Para essa avaliação, 
usamos os títulos indicados nas listagens da Fundação 
Nacional do Livro Infantil e Juvenil , catálogos de 
editoras, lançamentos de bienais e feiras de livros, 
revistas e jornais da área, resenhas e críticas de 
especialistas, congressos e seminários de leitura, 
solicitações de professores, coordenadores e 
Gerentes do LEIA BRASIL. Todas as oportunida
des são aproveitadas para conhecermos novos títulos. 

Outra forma de orientação para a aquisição de livros 
é a que se faz por meio dos títulos trabalhados pelos 
especialistas, nas oficinas mensais de leitura, com os 
Gerentes do LEIA BRASIL. 

A opção explícita do LEIA BRASIL pela literatura 
baseia-se no fato de a ficção oferecer um texto 
instigante, questionador, prazeroso - condições 
indispensáveis para a formação de um leitor crítico, 
criativo e com autonomia de participação no mundo 
onde está inserido. 

O LEIA BRASIL não se propõe a trabalhar com 
livros de referência chamados didáticos ou paradidá
ticos. A eles, os alunos têm acesso pslo grande número 
de títulos que as escolas recebem através dos 
programas governamentais. A literatura de ficção, além 
de ser escassa na escola, complementa a formação 
integral dos alunos pela circulação de significados e 
associações que ela propicia. 

Gibiteca 
Gibis e revistas - previamente selecionados e 

renovados, disponíveis para empréstimo e para serem 
lidos durante o dia da visita. 

Videoteca 
Coleção de vídeos de ficção e educativos -

disponíveis para serem utilizados pela escola durante 
o dia da visita. 

Exposições itinerantes 
Mais um instrumento utilizado pelo LEIA BRASIL 

para despertar o gosto e o prazer pela leitura, são 
exposições que acompanham as Bibliotecas 
Volantes, criando a possibilidade de acesso a novas 
linguagens. 

Entre as exposições levadas às escolas desta
camos: 
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D O índio brasileiro/ Karajá - em parceria com 
o Museu do Índio. · 

D A bela e a fera - leitura da imagem -
ilustrações de Rui de Oliveira. 

D Debret e Portinari - em parceria com os 
Museus Castro Maya. 

D Olhar de Roger Mello sobre cu lturas 
populares brasileiras - ilustrações de Roger 
Mel lo. 

D Alfredo Norfini e Rian - em parceria com o 
Museu Histórico Nacional. D 150 anos de Rui Barbosa - em parceria com 

a Casa de Rui Barbosa - MINC. 
D Nosso amigo selo - em parceria com a 
Assessoria Filatélica dos Correios. 

~~~~~~~~~~~~ 
~ m 
~ LEIA BRASIL ~ 
~ PROGRAMA DE LEITURA DA PETROBRAS/2000 ~ 

O LEIA BRASIL é um Programa de estímulo à leitura, desenvolvido em escolas 
públicas, por meio de três ações integradas: 

1. Bibliotecas Volantes que disponibilizam livros de literatura, vídeos e 
revistas em quadrinhos para toda a comunidade escolar. 

2. Atividades Especiais, desenvolvidas durante o dia da visita das 
bibliotecas, com o objetivo de transformá-lo em um "d ia diferente", dedicado 
especialmente à leitura. 

3. Programa de Ação Pedagógica para professores e educadores das 
escolas, objetivando torná-los leitores e capazes de desenvolver, com acervo 
disponível, uma prática renovada da leitura em sala de aula. 

Dados 
* 16 Bibliotecas Volantes 
* 4 estados (RJ, SP, MG, RS) 
* 57 municípios 
* 541 escolas 
* 550.000 alunos/mês 
* 16.500 professores 
* 240.000 livros de leitura 
* 8.500 títulos 

São Paulo 
* 7 Bibliotecas Volantes 
* 27 municípios 
* 210 escolas 

Minas Gerais 
* 1 Biblioteca Volante 
* 4 municípios 
* 23 escolas 

~ 
~ 
m 
~ 
~ 
m m m 
m 
~ 

Rio de Janeiro Rio Grande do Sul ~ 
* 6 Bibliotecas Volantes * 2 Bibliotecas Volantes · 
* 22 municípios * 44 escolas -

~ * 264 escolas m 
~~m~m~~m~~~m 
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1- PORQUE É NECESSÁRIO TORNAR O BRASIL 
UMA NAÇÃO LETRADA? 

Porque não temos escolha: em todas as nações desenvolvidas 
do planeta, cerca de metade da população é razoavelmente letrada e 
este tem sido um dos fatores fundamentais de seu desenvolvimento. 

Na Alemanha, a taxa dos chamados analfabetos funcionais de 
grau um 1

, isto é, das pessoas alfabetizadas mas incapazes de interpretar 
um jornal , é de 14%. Nos EUA, é de 21%. Na Inglaterra, é de 22%2. (Para 
melhorar esta taxa, o governo britânico acaba de introduzir a "literacy 
hour" em toda a escola fundamental). 

Temos, pois, de nos tornar uma nação letrada porque o cidadão 
comum de uma nação moderna é alguém que chega à vida adulta 
capacitado para ler e entender manuais, relatórios , poesia, prontuários, 
atlas, novelas, resumos, gráficos, tabelas, ensaios, artigos, compêndios, 
sumários e todas as outras formas da escrita impressa ou eletrônica. 
Em 1997, se considerarmos apenas a leitura literária (excluindo a 
leitura técnica, escolar, científica e jornalística), 123,2 milhões de 
americanos (quase a metade da população) leu peças de teatro, poesia, 
novelas e contos. Ou seja: a leitura literária é a mais difundida das 
atividades culturais daquela nação. (Participação muito mais alta do 
que qualquer outra atividade cultural, inclusive visita a museus e 
espetáculos3.) 

De fato, os países desenvolvidos só chegaram a esse estágio porque 
difund iram entre o povo os instrumentos da informação escrita - o livro, 
a revista, o jornal e, hoje em dia, o computador. A China do século XVII 
era uma nação muito mais avançada que as européias e já conhecia a 
imprensa muito antes de Guttemberg. Mas o mandarinato chinês sempre 
se opôs ao uso de livros impressos no aprendizado de seus estudantes 
porque a arte suprema do letrado era a caligrafia. (0 mesmo aconteceu 
nas escolas islâmicas, nas quais o clero se opôs ao uso do livro porque 
este substituía a memória). Em compensação, os letrados japoneses 
que enfatizavam o aprendizado básico através de livros impressos, 
realizaram a revolução industrial no Japão, simultaneamente com a 
Alemanha'. 

Assim, entre os fatores decisivos para a criação de uma nação justa, 
rica e culta - a democracia moderna, igualitária e meritocrática que 
desejamos construir - encontra-se a capacitação do povo para o 
uso da informação escrita. Ou seja, a familiaridade da 
população com o livro, o jornal, a revista e o computador, 
os quatro instrumentos básicos da sociedade da 
informação. 

Neste novo tipo de sociedade, em que os países mais desenvovidos 
já se adentraram à nossa frente, a mercadoria mais valiosa é a 
informação. Mercadoria que não deve ser confundida com os cabos, 
satélites, transmissores e receptores, pelos quais ela (em parte) circula. 
Estes são apenas o novíssimo hardware eletrônico das sociedades da 
informação. A informação é aquilo que flui através deste hardware e, 
também, através das bibliotecas, bancas de jornal, correio, livrarias, 
salas de aula. A informação é o conjunto das idéias, noções, argumentos, 
conhecimentos, juízos, pesquisas, debates, sínteses, análises e saberes 
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que só podem ser criados, consolidados e transmitidos 
através das palavras e fixados ria escrita . E a 
informação fixada na ·escrita flui dos livros, re vistas, 
jornais e computadores. 

Não é o dinheiro o que falta nestas novas socie
dades de informação. O que está em falta, e por isto 
mesmo é muito bem pago, é o cidadão altamente 
capacitado, o cidadão que se auto-educa, o trabalho 
bem informado. O dinheiro aflui de todo o planeta em 
direção aos povos letrados. E ele aflui porque uma 
massa significativa da população está familiarizada 
com o uso da informação escrita. 

Em nosso país, a capacidade de usar a informação 
escrita em benefício próprio, da família e da nação 
encontra-se restrita às poucas elites letradas. A 
maioria do povo não tem acesso aos benefícios 
profissionais, sociais, políticos, econômicos e de lazer 
inteligente que apenas a familiaridade com a leitura 
pode proporcionar. 

Por tudo isto, ampliar contínua e incessantemente 
o número de leitores entre o povo tornou-se uma 
necessidade fundamental do Brasil: a capacitação 
pa ra o uso da informação escrita é um dos 
fa tores fundamenta is para seu progresso 
econômico, para seu destino político e pa ra 
erradica r nossa vergonhosa distribuição de 
re nda . 

O problema brasileiro: produzir leitores em 
larga escala, num mínimo de tempo 
histórico. 

Para atingir este objetivo, é fundamental perceber 
que a familiaridade com a leitura não é adquirida de 
forma espontânea - a não ser em poucos e heróicos 
casos isolados. As nações avançadas produzem 
deliberadamente seus leitores em larga 
escala . Se o Brasil deseja ser uma nação letrada - e 
quanto a isto, como vimos, não temos escolha - ele 
também precisa produzir seus leitores em larga 
escala. 

Em todas as nações, os fatores fundamenta is 
(fatores infraestruturais) envolvidos no processo 
de geração de leitores em larga escala são sempre 
os mesmos5 . Ei-los: 

l . Nascer numa família de leitores. 

Este é, garantidamente, o meio mais seguro de se 
adquirir familia ridade com a informação escrita. 
Infelizmente, em nosso país, nascer numa família de 
leitores é um acidente biográfico bastante raro. 

Devido à origem rural de nosso povo e à ráp ida 
ascensão social da nova classe média há, em nosso 
país, poucas famíl ias cujos pais e avós têm o hábito 
de ler com as crianças. 
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Para difundir, nas famílias de todas as classes, o 
hábito de ler para as crianças, temos dois caminhos 
complementares: 

A · Induzir os parentes a le r com as 
crianças, através de programas para ins
tituições de massa. 

Implanta r programas em sindicatos, igrejas, 
bibliotecas, escolas, empresas, incentivando os 
adultos que trabalham nestas instituições, ou que as 
freqüentam, a ler para as crianças de sua própria 
família. (A terceira idade pode vir a ter um papel 
fundamental nesses programas) . 

B • Conve ncer as fam ílias através da m ídia. 
A mídia, além de reforçar as convicções das famílias 

que lêem com as crianças, pode recrutar novas 
famílias para este comportamento, informando-as 
sobre como aderir a estes programas através das 
rádios, TVs abertas e testemunhos de seus ídolos. (O 
apoio dos meios de massa à expansão do hábito de 
leitura será melhor discutido quando tratarmos do fator 
número 6). 

É importante perceber que, apesar das famílias 
predispostas ao hábito da le itura serem mais 
comuns na classe média, elas existem também -
aos mi lhares - entre os pobres. 

Pesquisas comerciais revelaram que existe uma 
massa sign ificativa de pais das classes e. D e E, 
pessoas de profissões modestas - cujos pais não 
leram para eles - que, entretanto, compram 
enciclopédias e coleções de livros nas bancas e 
no crediário, com a intenção de familiarizar seus 
filhos com a cultura escrita. Fazem-no porque 
acreditam que a cultura escrita fará sua família 
ascender socialmente6 . 

Trata-se de um número relativamente pequeno de 
pessoas, pois a grande maioria acredita que a 
escola seja suficiente. Essa minoria significativa 
deve ser estimulada e apoiada com programas 
especiais, porque representa a vanguarda 
intelectual dos pobres , que percebe na cultura 
escrita um instrumento para fazer sua família 
emergir da pobreza. 

É necessário, pois, criar para este setor coleções 
de alto valor cultural e educacional, com formato 
de bibliotecas familiares adequadas a este público, 
que possam ser adqu iridas pelas famílias pre
dispostas a preço muito baixo, compatível com sua 
pobreza e que se jam vendidas at ravés dos 
sistemas de distribuição acessíveis a este público: 
bancas de jornal e crediário porta-a-porta. 

Entretanto, a produção em larga escala de leitores 
não pode basear-se apenas em estimular estas 
famíl ias predispostas à leitura com as criançàs - sejam 
elas pobres ou de classe média. Se nos limitarmos a 
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esta ação, muito importante mas insuficiente, 
perderemos a corrida histórica em que nos encontra
mos, porque estaremos partindo de uma base pouco 
sólida. 

Nosso problema fundamental é produzir 
futuros pais leitores, a partir da atual geração 
de crianças. Sendo este o problema principal, sem 
desistirmos de programas que incitem a atual geração 
de pais (e parentes) de todas as classes a ler para as 
crianças da família, o caminho mais fácil para dar início 
a uma produção em grande escala de futuros leitores 
é o próximo tópico a ser abordado. 

2 - Ser instruído num sistema educacional 
orientado para a implantação do hábito 
da leitura. 

No Brasil , devido à falta de famílias que implantam 
o hábito da leitura em seus filhos, a escola adquire um 
caráter estratégico. Nela concentram-se 34 milhões 
de crianças e jovens que, mesmo sem o benefício da 
leitura doméstica, poderão tornar-se futuros pais 
leitores e transmitir esse hábito a seus filhos. 

Para obter efeitos significativos junto à massa de 
indivíduos, é necessário estabelecer para a escola 
programas amplos, simples, facilmente 
multiplicáveis, com baixo custo per capita, 
cientificamente mensurados e periodica· 
mente reavaliados quanto a seus resultados. 
Estes programas devem visar a: 

a - implantar a hora da leitura diária em todas 
as escolas do país - como se faz nos países 
adiantados que produzem leitores em larga escala 
como estratégia nacional; 

b - expandir, fortalecer, organizar, fomentar 
e institucionalizar as bibliotecas 
escolares, associando estas bibliotecas aos 
programas de incentivo à leitura para alunos, 
professores e funcionários, de acordo com as 
recomendações do MEC7 ; 

c - atingir seu objetivo com programas de 
incentivo à leitura, gerados fora do recinto 
escolar, através das bibl iotecas públicas, dos 
ônibus-biblioteca e das instituições especializadas 
nesta tarefa. (Hoje, no Brasil, o mais amplo destes 
programas é o LEIA BRASIL, da empresa cultural 
Argus, patrocinada pela Petrobras, que atinge 
centenas de mi lhares de alunos e professores, em 
6 estados); 

d - conscientizar os professores e diretores 
a respeito do hábito de leitura como 
obje.tivo nacional e engajá-los em programas 
de incentivo à leitura e apoio à biblioteca escolar. 

Em resumo: a escola é certamente o mais 
importante instrumento de que a nação 
dispõe para implantar o hábito de leitura nas 
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crianças e nos jovens, especialmente se 
considerarmos o terceiro fator de peso na criação de 
leitores, a seguir. 

3 - Adquirir o hábito da leitura até a 
adolescência. 

As nações que reproduzem leitores em larga escala 
trabalham, sobretudo, com as crianças e os jovens. 

Estrategicamente, como vimos, para estabelecer o 
hábito de leitura em larga escala entre nossas crianças 
e jovens é fundamental agir através de programas 
destinados à família e à escola. 

Mas estes , sozinhos, não seriam suficientes. 
Para acelerar o crescimento do número de leitores 
infantis e juvenis é preciso atingi-los, também, por 
outros meios que socorram a família e a escola. Estes 
meios são: 

• Dotar as bibliotecas públicas de satélites ativos, 
mergulnados na população (em casas de família, 
igrejas, associações esportivas, escolas de samba, 
centros, empresas, etc). Também universalizar, em 
todas as nossas bibliotecas, programas de 
captação e formação de leitores infantis 
e juvenis. Todas as bibliotecas do país devem 
possuir programas especiais para crianças e 
jovens, que procurem leitores fora do recinto 
da biblioteca, dentro da própria população. As 
bibliotecas públicas, universitárias e escolares 
próximas às grandes favelas estão aptas para essa 
tarefa. 
Nestes satélites, através de promotores de 
leitura permanentemente assistidos e treinados, 
a biblioteca deve expandir ativamente o número 
de crianças e jovens leitores, bem como fornecer 
apoio aos pais que desejam implantar o hábito de 
leitura em seus filhos. 

• Estabelecer parcerias com as empresas, em 
especial com as redes de massa - supermercados, 
cadeias de lojas, bancos - para, em associação 
com as bibliotecas públicas e escolares, susten
tarem programas de leitura para a família e para a 
criança. (A Fundação Educacional DPasqual, por 
exemplo, já distribuiu alguns milhões de livros 
infantis através da rede de lojas da empresa que a 
sustenta.). 

* Criar militantes para os programas de leitura da 
juventude pobre, a partir de colégios e faculdades, 
nos moldes da experiência da "Biblioteca Viva" da 
Abrinq , patrocinada pelo City Bank. 

• Usar as rádios e TVs para interessar crianças e 
jovens pelo mundo do livro. (A difusão positiva da 
imagem do livro é discutida no fator 6). 

Parte da anomia registrada entre os jovens nas 
zonas metropolitanas de nosso país é, sem dúvida, 
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devida à falta de práticas e de ideais artísticos, 
culturais e esportivos que , em tc:idos os povos, 
funcionam como integradores sociais, expandem o 
setor terciário, empregam a população local e civilizam 
a vida socialª. 

O acesso à cultura escrita e aos horizontes que ela 
pode abrir para estes jovens não deve, pois, ser visto 
apenas como capacitação necessária para o trabalho, 
mas também como a implantação de um meio de 
controle social universalmente bem suce
dido . 

Vale notar também que a tarefa de conquistar jovens 
para o hábito de leitura é mais árdua do que conquistar 
crianças. É um fato sabido que tanto famílias quanto 
escolas que se esforçaram com sucesso para 
implantar o hábito de leitura nas crianças vêem uma 
parte delas abandonar este hábito na adolescência. 

A adolescência é um período de ressocialização, o 
período da criação dos bandos. Tribos de jovens que 
seguem suas próprias modas e que, em nosso país , 
desde que a TV penetrou em todos os lares, tornaram
se alvos da cultura jovem criada pelo comércio, uma 
cultura essencialmente audiovisual. 

Durante este período de ressocialização, boa parte 
dos adolescentes passa a contestar, entre outras 
coisas , a famíl ia e a escola - e nem sempre por maus 
motivos . A universidade, por exemplo , com suas 
leituras obrigatórias para o vestibular, é uma das 
responsáveis pela repulsa aos livros de muitos 
colegiais. Aquelas leituras, além de tolherem a livre 
escolha, base do prazer e do interesse de ler, são 
quase que invariavelmente livros desinteressantes 
para a maioria dos jovens. E, aliás, para muitos adultos 
também. 

Entretanto, como demonstram as nações desen
volvidas, esta taxa previsível de evasão da leitura na 
adolescência pode ser reduzida a um mínimo, se o 
problema não for perdido de vista e forem criados 
programas especiais de reforço para jovens. 

Conquistar massas de crianças e jovens para a 
leitura através das famílias, escolas , instituições de 
massa e programas especiais, é fundamental se 
queremos desenvolver uma nação letrada. Mas todos 
estes programas juntos serão insuficientes para nos 
tornar um povo de leitores capacitados , se não forem 
apoiados pelo próximo fator infraestrutura! decisivo. 

4 - Ter acesso à informação escrita, isto é, 
ao livro, à revista, ao jornal e ao 
computador, por empréstimo ou compra. 

Para tornar-se letrado, além de programas de 
implantação do hábito de leitura, o país necessita de 
redes de bibliotecas (públicas e escolares), de 
livrarias, de bancas de revistas, de redes de vendas a 
crédito, de redes de comunicação eletrônica. 
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No Brasil, o sistema de distribuição de livros, revistas 
e jornais, com exceção da distribuição do livro escolar, 
que é democrática e favorece principalmente os 
pobres, acompanha de perto a geografia de nossa 
injustiça social e regional. 

As 2.1009 livrarias e as 4.000 1º bibliotecas públicas 
concentram-se nas zonas urbanas de classe média 
ou zonas centrais, que são razoavelmente atendidas, 
e escasseiam vertiginosamente nas áreas urbanas 
mais pobres e nas áreas rurais. As 32.000 11 bancas 
de revista são um pouco mais democráticas, mas não 
muito. De qualquer forma, as vendas em bancas de 
revista e as vendas porta-a-porta pelo crediário são 
quase a única forma dos pobres comprarem livros. 

Quanto ao acesso aos computadores e à internet, 
se excluirmos a classe média que se informatiza por 
conta própria, pouquíssimas bibliotecas públicas e 
escolares oferecem este acesso ao povo. Uma ONG 
carioca, o Comitê pela Democratização da Informática, 
dirigido por Rodrigo Baggio, distribui computadores 
nas favelas. A Regency Foundation pretende 
desenvolver, no Brasil, um programa para disseminar 
informação eletrônica em nossas periferias. Uma idéia 
importante, defendida por Ruth Cardoso, é a criação 
de clubes virtuais de jovens, unindo as periferias com 
as áreas de classe média e ampliando o acesso da 
juventude pobre à rede local e mundial. 

Tudo isto considerado, para ampliarmos o acesso 
do povo ao livro não escolar, ao jornal, à revista 
e ao computador - o quarto fator decisivo na 
criação de uma nação letrada - teremos de adotar 
duas linhas simultâneas de ação: uma de respon
sabilidade quase exclusiva do Estado (em seus três 
níveis), outra de responsabilidade quase exclusiva da 
iniciativa privada. São elas: 

1 - Ampliar o acesso gratuito dos brasileiros 
ao livro, à revista, ao jornal e ao computador -
providência fundamental para um povo pobre. Para 
tanto, precisaremos: 

• Prosseguir com a expansão já em curso da rede 
de bibliotecas públicas. Nos últimos 5 anos, a 
Secretaria Nacional do Livro e da Leitura já 
implantou mais de 700 novas bibliotecas em todo 
o Brasil. Trata-se da maior expansão do sistema 
bibliotecário de nossa historia 12 . Além disso é 
necessario: modernizar, informatizar, capacitar, 
equipar, orientar e mobilizar a rede de Bibliotecas 
Públicas; ampliar seus serviços e· criar os citados 
sistemas de extensão das bibliotecas para atender 
às grandes periferias, baseados tanto em profis
sionais remunerados quanto em voluntários. 

• Criar um Fundo Permanente para o qual 
concorram os municípios, os estados, a federação, 
a iniciativa privada e órgaos internacionais, 
destinado a financiar esta expansão e moder
nização. 
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• Fortalecer e expandir a instituição da biblioteca 
escolar. 

• Implementar a política do livro não-escolar na 
escola - estabelecida pelos Parâmetros Cur· 
riculares do MEC, uma das recomendações mais 
importantes feitas pelo governo federal em favor 
da leitura escolar 13

• 

• Fornecer um número significativo de compu
tadores para uso público, tanto na biblioteca 
pública quanto na biblioteca escolar, e expandir a 
idéia de clubes virtuais para jovens. 

2 - Facilitar o acesso dos brasileiros ao livro 
comprado. Para tanto precisaremos: 

•Fomentar a ampliação da rede nacional de livrarias 
até a completa ocupação de seu atual mercado 
potencial nas zonas de classe média. 

• Expandir as vendas de livros por bancas e 
crediário, fomentando a distribuição de volumes e 
coleções de alta qualidade cultural, destinados às 
camadas mais pobres que não freqüentam livrarias 
e têm dificuldade na escolha. 

•Baratear o livro, ou seja, atacar o quinto fator 
estrutural na aquisição do hábito da leitura, a seguir. 

5 - Adequar o preço do livro ao poder de 
compra do povo. 

No Brasil, o livro é caro, se comparado ao preço 
médio internacional, e ainda mais caro, se comparado 
ao poder aquisitivo do povo. 

Isto se deve a três motivos: 

• Os atuais custos de produção e distribuição do 
livro, ligados à questão mais geral dos juros 
bancários. Apesar dos juros continuarem baixando, 
a solução definitiva só ocorrerá quando os governos 
municipais, estaduais e federal tiverem realizado 
suas reformas administrativa e fiscal. 

• A falta de um bom projeto de financiamento do 
sistema de distribuição do livro e de 
capitalização das editoras por parte do BNDES, 
como é defendido pela Câmara Brasileira do Livro. 

• As baixas tiragens. Este é o fator decisivo, 
estrutural, do custo do livro. Em dez anos, o Brasil 
quintuplicou o número de títulos editados. Hoje, 
editamos tantos títulos quanto a França, a Espanha, 
a Itália, a Índia, sendo superados apenas pela 
Alemanha, pelo Reino Unido e pelos EUA 14

. Isto 
significa que a variedade de títulos ofertada ao 
público é a mesma dos países adiantados. 
Entretanto, as tiragens de cada título são dez vezes 
inferiores, encarecendo o exemplar. 
Ora, este problema das baixas tiragens só pode 
ser resolvido pela aplicação das mesmas medidas 
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que melhorarão o acesso ao livro comprado: 
ampliar o número de livrarias, ampliar as 
outras formas de venda dos livros, ampliar 
as compras das bibliotecas. 

Aos cinco fatores fundamentais para a produção 
de leitores em larga escala que já examinamos, é 
preciso acrescentar agora um sexto fator que não é 
específico, mas funciona como pano de fundo e 
potencializador de todos os outros. 

6 - O valor do livro no imaginário do povo. 

Um dos fatores mais importantes na implantação, 
ampliação e reprodução do hábito de leitura na massa 
do povo e dos jovens é, sem dúvida, o valor que a 
opinião pública atribui ao livro e à informação escrita. 

Apesar do forte apelo mítico do livro, as imagens 
populares do livro, da leitura e do leitor não são 
completamente espontâneas. 

A consciência popular dos benefícios do 
livro depende muito do valor que as institui
ções e seus líderes atribuem ao livro e seus 
poderes. 

É fundamental, pois, que nos meios de massa, os 
políticos, os atores, os sindicalistas, os professores, 
os religiosos, os jornalistas, (através de depoimentos 
pessoais, conselhos, testemunhos, exemplos, 
campanhas , movimentos, programas), propaguem 
contínua e permanentemente a necessidade, a 
importância e o prazer da leitura, assim como 
a ascensão social e o poder pessoal que o 
hábito de ler confere às pessoas a às 
famílias. 

Este trabalho só terá resultados importantes se esta 
política de informação for contínua e prolongada, até 
ser incorporada ao bom senso nacional. 

Tal objetivo não pode ser atingido através de 
campanhas esporádicas e descontínuas. Ele só pode 
ser atingido através de programas permanentes de 
informação e propaganda, destinados à difusão destas 
idéias, através de exemplos, testemunhais, informa
ções, discussões, reportagens, estímulos, etc. 

Para que estes programas possam ser realizados, 
precisamos de: 

* participação das TVs e rádios que, sendo 
concessões públicas, têm compromissos sociais 
a serem cumpridos; 

• participação das TVs e rádios estatais; 

* um centro planejador e organizador desta 
difusão permanente, de sua avaliação, da articu
lação com os líderes das instituições e meios de 
massa, de seu fomento e financiamento através do 
estado, da iniciativa privada e das organizações 
sociais. 

Finalmente, para que todas as linhas de ação acima 
enunciadas mantenham seu caráter contínuo e 
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crescente, falaremos, ainda, sobre o sétimo fator 
estrutural. 

7 - Seguir com tenacidade uma Política 
Nacional do Livro e da Leitura a longo 
prazo. 

Os seis fatores apresentados anteriormente são, 
como vimos, interdependentes. Para produzirmos 
leitores em grande escala e curto prazo histórico, 
nenhum deles pode ser esquecido. 

Fracassar na solução de um é diminuir a velocidade 
de expansão do conjunto (retardando com isso o 
avanço da universalização do direito à informação 
escrita e a seus benefícios) e deixar de gerar dezenas 
de milhares de empregos necessários à realização 
desta política. 

Uma política voltada para a ampliação do USO da 
cultura escrita pelo povo deve criar e fomentar um 
conjunto de programqs destinados a atacar todos 
estes problemas de forma simultânea, permanente e 
coordenada. 

Este conjunto de programas deve ser suficien
temente maleável para permitir que todos os setores 
envolvidos (órgãos do Estado, empresas, terceiro 
setor, sindicatos, órgãos internacionais) possam dele 
participar, cada qual à sua maneira. Deve, também, 
ser suficientemente articulado e orientado em direção 
aos fatores críticos , para não dispersar os 
escassos recursos da nação. 

Em resumo: 
Do ponto de vista das ações necessárias. tudo o 

que foi dito pode ser resumido em nove pontos: 

1 - Criar programas de apoio às famílias 
predispostas a ler com as crianças, sediados em 
sindicatos, igrejas, bibliotecas, empresas, órgãos da 
sociedade, TVs e rádios . 

2- Introduzir a leitura diária e prazerosa na escola, 
fortalecer e expandir a biblioteca escolar, sensibilizar 
e engajar professores e diretores em programas de 
incentivo à leitura dos jovens, dentro da escola. 

3 - Criar programas de incentivo à leitura para 
crianças e jovens fora da família e fora da 
escola, baseados em bibliotecas, universidades, 
SESls, SESCs, igrejas, empresas e ídolos da mídia. 

4 - Continuar a expansão da rede nacional 
de bibliotecas públicas. Iniciar sua modernização 
maciça. Ampliar significativamente sua freqüência . 
Ligar organicamente a rede de bibliotecas às grandes 
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periferias. Criar um fundo permanente para financiar 
a expansão e modernização do sistema nacional das 
bibliotecas públicas. 

5 - Criar programas de ampliação do negócio 
livreiro , tanto expandindo a rede de livrarias nas 
zonas de classe média, quanto as vendas de crediário, 
bancas e correio nas áreas pobres e remediadas. 

6 - Criar programas de financiamento para as 
pequenas e médias editoras e para o sistema 
de distribuição do livro. 

7 - Construir, paulatinamente, uma imagem positiva 
da leitura no imaginário popular, associando-a à 
ascensão pessoal, familiar e nacional, 
utilizando a TV, as rádios, os jornais e os ídolos de 
massa. 

8- Criar um sistema de fomento, financiamento 
e manutenção deste esforço a longo prazo. 

9 - Reunir todas estas ações num único esforço 
de mobilização contínuo e crescente, apoiado no 
Estado em seus três níveis, nas organizações da 
sociedade, nas empresas e na universidade. 

Não estamos partindo do zero 

Em que situação nos encontramos, em relação a 
cada um dos pontos acima elencados? 

Algumas destas ações, como o uso das igrejas para 
influir no hábito de leitura das famílias ou o finan
ciamento das pequenas editoras, encontram-se no 
grau zero. Outras, entretanto, como a expansão do 
sistema de bibliotecas ou os programas de leitura para 
a escola e para as periferias, já foram iniciadas, há 
tempo, por vários agentes sociais e estatais e 
encontram-se em fase de expansão. 

Não estamos, assim, partindo do zero, mas de uma 
grande base social que já se encontra envolvida com 
as ações de expansão, esperando apenas incentivo, 
fomento e programas para participar de uma ação 
nacional a longo prazo. A questão é, pois, 
essencialmente política. 

O povo do livro e da leitura inclui escritores, editores, 
gráficos, bibliotecários, empresários, intelectuais, 
artistas, políticos, professores, estudantes, jornalistas 
e leitores em geral. Se excetuarmos a televisão, a 
indústria editorial é a mais importante indústria cu ltural 
do Brasil 15 . Trata-se, pois, de um conjunto de forças 
sociais, econômicas e políticas nada desprezíveis. 
Forças que, se mobilizadas em torno de poucos 
objetivos comuns claramente formulados, poderão, em 
um curto prazo histórico, enfrentar e superar o desafio 
de tornar nosso país uma nação letrada. 

1. A OECD distingue cinco graus de capacitação para a leitura. As nações avançadas possuem cerca de 
metade de sua população alfabetizada classificada acima do grau três - que equivale ao nível de alguém que 
saiu de uma escola secundária de bom nível. 
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Antes de mais nada, gostaria de corrigir uma informação apresentada: 
a Livraria Malasartes não foi a primeira, foi a primeira junto com a 
Miguilim. Nós (eu e Antonieta) abrimos, por coincidência, no mesmo 
dia 27 de setembro de 1979, a Malasartes lá no Rio de Janeiro e a 
Miguilim aqui, em Belo Horizonte. Dia de São Cosme e Damião: Cosme 
carioca e Damião mineiro. Geralmente falo muito, espalho no release, 
dizendo que a Malasartes foi a primeira livraria carioca, mas deve ter 
vindo qualquer coisa dizendo que era brasileira e justo para aqui. Faço 
questão de dizer que, na verdade, foi junto com a Miguilim. Antes disso, 
existia a Divulgação e Cultura, que não era só infantil, mas era também. 
Ela tinha uma parte muito boa, até hoje tem, aliás, de livro infantil. Então, 
as primeiríssimas fomos nós duas, ao mesmo tempo. 

Estou trazendo para vocês impressões. Será uma fala muito 
impressionista, mas, na minha opinião, há três características 
fundamentais na nossa literatura infantil . A primeira delas é uma 
extraordinária variedade. Olho literaturas de outros países, e raramente 
vejo uma variedade tão grande. Acho que isso equivale a essa variedade 
que temos na cultura brasileira em geral. Temos muito estilo de livro 
diferente, muito tipo de escritor, muita atitude, isso não é muito freqüente. 
Se olhamos o que caracteriza os livros infantis austríacos, holandeses, 
suíços, franceses ou japoneses, vemos que possuem sempre uma coisa 
dominante, que não temos tão claramente assim. Essa variedade a nos 
caracterizar como cultura é, assim, o primeiro dedo que me chama 
atenção. A segunda característica - surpreendentemente para quem 
olha de fora, nos vendo como um país jovem - é a continuidade. Nada 
disso que nós temos hoje surgiu por um acaso. Se observarmos, desde 
o século passado, bem ou mal, nós tínhamos autores , Francisca Júlia, 
Olavo Bilac ... que já estavam se voltando para uma literatura infantil, 
além de estarmos trazendo uma tradição oral riquíssima, maravilhosa, 
à qual nós mais devemos. 

Nós devemos enormemente à tradição oral de estórias contadas para 
crianças, ao folclore infantil, mas, já desde o fim do século XIX, tivemos 
autores respeitados, sérios, querendo escrever para crianças. Depois, 
evidentemente, tivemos Monteiro Lobato, que é um marco fundador 
gigantesco. Ele já vem há 80 anos nos marcando como leitores, e deixa 
um selo, um padrão de qualidade muito grande e um hábito de ler coisa 
boa na criança . Fico me perguntando às vezes o reflexo disso. 
Ultimamente, tem sido muito estudada a influência de Lobato 
ultimamente, mas eu gostaria de ver estudado por mais alguém um 
aspecto que ainda não foi abordado e que eu já vi , por exemplo, num 
livro maravilhoso sobre literatura inglesa, buscando a influência da boa 
literatura inglesa do século XIX. Exemplifico com Alice no País das 
Maravilhas, e no país dos espelhos escrito por Lewis Carroll e a 
influência desses livros na formação de autores como James Joyce, 
Virgínia Wolf, no século XX. Acho que em algum momento vamos ter de 
começar a olhar para a influência de Lobato nos autores que não 
escreveram para crianças, mas que escreveram a partir de um padrão 
de ruptura e de subversão lingüística e narrativa que ele inaugura. Essa 
continuidade vem de Lobato, mas podemos lembrar Viriato Corrêia, Vovô 
Felício. 

Mesmo depois de Lobato, depois de sua morte, quando fica uma 
espécie de terra de ninguém num primeiro momento, aparecem autores 
de primeira grandeza continuando perifericamente algumas das 
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conquistas de Lobato e abrindo outros caminhos: Maria 
Clara Machado, no teatro; Francisco Marins, com 
aquela idéia de narrativa rural; Lúcia Machado de 
Almeida ... enfim, não é uma terra de ninguém como 
às vezes se pensa. A geração que apareceu nos fins 
dos anos 60 não se fez do nada. A partir de 68, 69 é a 
erupção, até por coinc idência, de tantos livros e 
autores importantes que começam nessa mesma 
época: Edy Lima, João Carlos Marinho, Ziraldo, Lygia 
Bojunga, Ruth Rocha, Joel Rufino, eu, que começamos 
a Recreio juntos, todos publicando seu primeiro livro 
em 69. Depois, nos anos 70, vemos uma explosão 
dessa literatura que vem continuando. Surge uma 
quantidade enorme de escritores de primeiríssima 
qualidade, com características muito diferentes, com 
histórias diferentes, vindos de origens diferentes e que 
vão consagrando um time muito numeroso e de muito 
boa qual idade . Ainda que citemos muitos, 
inevitavelmente vão faltar tantos: Sylvia Orthof , 
Fernanda Lopes de Almeida, Marina Colasanti, 
Bartolomeu Campos Queirós . É uma quantidade 
enorme. 

Depois desse instante, de uma primazia absoluta 
do texto, no final dos anos 60 e grande parte da década 
de 70, temos nos anos 80 um grande desenvolvimento 
editorial. Constata-se um mercado para a literatura 
infantil brasileira, seja através da venda em colégio, 
em banca, de compra governamental. As tiragens 
começam a ser muito grandes . Isso não é uma 
característica literária, mas é um fato a permitir que 
esse setor do mercado seja muito forte, e que, portanto, 
possa dar oportunidade para vários autores 
continuarem surgindo. Penso que esse dado deve ser 
trazido à discussão, e decorre daí uma característica 
nossa, da literatura infantil brasileira, que autores 
estejam muito próximos e muito atentos para a questão 
da profissionalização. Desde Monteiro Lobato, com 
sua própria editora, traduzindo livros, tratando de 
distribuir, escrevendo sobre isso, nós todos temos de 
pensar e discutir esse assunto. Isso não é tão freqüente 
em outros países e em outras culturas também. O 
mercado cai num exagero muitas vezes: começa-se, 
em algum momento dos anos 80, a publicar qualquer 
coisa, tanto autores ótimos, como não tão bons, tanto 
cansagrados como iniciantes, livros só de encomenda. 
É a época em que se publica livro de cantor, de 
compositor, de sociólogo, de político: todo mundo 
escrevia para crianças nesse momento, alguns muito 
bons, outros não. Estou só constatando que se foi 
buscar matéria fora do autor, propriamente dito, até 
mesmo por uma questão de profissionalização. A essa 
altura, autor estava cobrando direito autoral mais alto 
do que amador e diletante. Assim, muitas vezes as 
editoras iam procurar alguém que não costumava 
escrever, só porque achava uma honra publicar e não 
cobrava da mesma maneira. Mas, também, com isso, 
houve oportunidade para muita gente nova, jovem, 
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começando, sem nome consagrado, poder chegar e 
entrar, seguindo as linhas vindas da literatura brasileira: 
humor, poesia, discussão de temas da atualidade. 
Depois houve uma certa saturação disso, o mercado 
recuou, caiu em si , mas ficaram duas coisas muito 
positivas desse momento, não só comercial. Primeiro, 
essa abertura de aceitação de novos autores; 
segundo, a concorrência entre editoras, obrigando a 
melhorar a qualidade gráfica e modernizar o parque 
gráfico. Isso vai permitir a abertura de um terceiro 
momento, o do ilustrador. Nunca, como agora, 
assistimos ao surgimento de tanto ilustrador bom, de 
excelente qualidade brasileira. As editoras investem 
em livro de ilustrador ou, mesmo que não seja livro de 
ilustrador, dão chances para o ilustrador misturar 
cores, com papel melhor, com outros recursos 
gráficos. 

Volto à idéia de continuidade, porque uma coisa 
vai levando à outra. Esse é um momento muito bonito 
da produção brasileira. 

Ao terceiro aspecto, última característica nesse 
panorama geral, chamei, nas minhas anotações, de 
mobilidade, mas não é bem isso. Esta é característica 
de literatura infantil brasileira, e eu não vejo em 
nenhuma outra: a recusa de limites, recusa de 
barreiras. Podemos ir e voltar. Em geral, nas outras, 
quem escreve para crianças escreve para crianças, 
quem escreve para adulto escreve para adulto. Nós 
não temos muito isso. Há vários autores infantis que 
escrevem livros para adultos e autores para adultos 
que não se incomodaram de escrever livros infantis, 
isso sempre, desde o modernismo e até antes. O 
próprio Monteiro Lobato escrevia para adulto e criança. 
Podemos citar: Graciliano Ramos, José Lins do Rego, 
Coelho Neto, Clarice Lispector, Rachel de Queiroz, 
Cecília Meireles, Vinícius de Moraes, Manoel de Barros, 
Antônio Tôrres, Manuel Bandeira, Jorge Amado, 
Fernando Sabino, Drummond ... Todos os nossos 
grandes autores, com exceção do Guimarães Rosa 
(mesmo assim, um conto dele foi transformado em 
infantil), todos os ditos grandes autores têm livro para 
criança. Isso é muito característico nosso. 

Conversei uma vez com um amigo antropólogo que 
disse: isso vem de índio, que não se importa em botar 
criança no colo. Não achamos que o homem se 
afemina por escrever para mulher, como, às vezes, 
outras culturas acham. Essa é outra distinção: não 
temos um feudo tão feminino assim na literatura infantil 
como é muito freqüente na maioria dos outros países. 
Além disso, temos, esse fenômeno eu não vi em lugar 
nenhum, ilustradores que escrevem livro sem 
ilustração, como Ziraldo, em Vito Grandam. (Claro 
que é um livro juvenil). Aliás, Ziraldo fez questão, 
quando foi candidato ao Prêmio Andersen, de se 
apresentar como autor e não como ilustrador. Nossa 
mobilidade é muito grande - flexibilidade talvez seja 
uma palavra melhor que mobilidade. E verifico com 
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muita alegria que uma barreira que ainda existia muito 
forte, até alguns anos atrás , vai cedendo: é a barreira 
regional. Antes, era o eixo Rio-São Paulo. Graças em 
primeiro lugar ao Rio Grande do Sul e Minas, estados 
mais fortes que romperam isso claramente, hoje outros, 
como Paraná, Pernambuco, Goiás, Espírito Santo, 
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estão começando a ter, aos poucos , seus próprios 
autores, lidos nas escolas. 

Essa incorporação de uma diversidade regional, 
embora em muitos casos ainda incipiente, é uma 
tendência muito bem-vinda. 
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Vou tentar levantar certos pontos que julgo importante debater toda 
vez que o assunto literatura para crianças e jovens entra em discussão. 
Não pretendo ser conclusivo em nada, apenas apontar núcleos para 
uma reflexão. São preocupações e questionamentos que têm 
direcionado meu trabalho de escritor, desenhista e pesquisador. 

Acho importante começar contextualizando um pouco as coisas. 
Vamos discutir literatura infantil num país marcado por um imenso 

desequilíbrio social, onde 10% da população detêm mais de 50% da 
renda; onde metade da população, cerca de 85 mi lhões de pessoas, 
tem menos de 20% por cento da renda; onde aproximadamente 26 
milhões de pessoas (15% da população) são analfabetas; onde o número 
de semi-analfabetos, gente incapaz de ler um jornal, um livro ou uma 
bula de remédio, gente sem acesso a nenhum tipo de informação 
elementar- a respeito, por exemplo, de higiene, prevenção de doenças, 
localização geográfica, história, cidadania, direitos humanos, justiça e 
pol ítica - corresponde, talvez, à metade da população; onde 53 milhões 
de crianças estão matriculadas no 1º e no 2º graus, mas delas somente 
65% (de 53 apenas 33 milhões de pessoas) conseguem terminar o curso; 
portanto, onde, hoje, cerca de 19 milhões de crianças e jovens vão 
acabar fora da escola; onde 4,5% da população entre 1 O e 15 anos de 
idade trabalha, e ainda onde, hoje, cerca de 1 milhão de crianças 
infelizmente nunca foi nem irá à escola. Segundo a Folha de São Paulo, 
edição de domingo, 23/7/2000, 20% da população brasileira, cerca de 
34 milhões de pessoas, nunca foram ao dentista, com todas as 
implicações em que isso representa, inclusive infecções crônicas, dores 
e tudo o mais. 

É levando em consideração este contexto, reconstruído aqui com 
dados aproximados - não sou economista, nem estatístico - que 
gostaria de colocar e discutir certas questões. 

Fala-se muito em formação de leitores. Nosso país realmente vai ser 
outro quando sua população for formada por leitores, gente que saiba 
diferenciar uma obra literária de um texto informativo; gente que leia 
jornais, mas também leia poesia; gente, enfim, que saiba utilizar textos 
em benefício próprio, seja para receber informações, seja por motivação 
estética, seja como instrumento para ampliar sua visão de mundo, seja 
por puro e simples entretenimento. 

Considerando nosso desequilíbrio social, formar leitores eviden
temente é um imenso desafio. A maioria de nossas crianças é filha de 
pais analfabetos ou semi-analfabetos, ou seja, voltando para casa, elas 
não têm com quem discutir suas lições . Nem mesmo espaço, uma vez 
que suas casas, muitas vezes um único cômodo, não costumam 
possibilitar o isolamento mín imo que a leitura requer. Por outro lado, 
boa parte de nossas crianças, refiro-me àquelas que têm chance de ir 
à escola, não tem dinheiro para comprar livros e só tem acesso a livros 
e textos didáticos e informativos, fornecidos, gratu itamente, pelas 
escolas públ icas . Na minha visão, textos didáticos são essenciais para 
a formação das pessoas, mas não formam leitores. É preciso que, 
concomitantemente, haja acesso à leitura de ficção, ao discurso poético, 
à leitura prazerosa e emotiva, para que isso aconteça. 

Outro ponto: se cerca de 15% da população brasile ira são 
analfabetos, um outro contingente, imagino algo em torno dos 40% da 
população, ou é alfabetizado precariamente porque, por exemplo, 
prec isou abandonar os estudos para trabalhar, ou, mesmo tendo 
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estudado, não conseguiu, por alguma razão, adquirir · 
o hábito da leitura. 

Essas pessoas são adultas, sabem ler um pouco, 
mas não têm preparo para encarar uma literatura 
que se utilize de uma linguagem mais elaborada, que 
recorra a referências culturais específicas ou aborde 
temas abstratos e intelectualizados. Mesmo para 
acompanhar, através dos jornais, as medidas do 
governo, os meandros das questões políticas ou 
econômicas, muitos, no Brasil, sentem dificuldade 
diante do vocabulário, em geral técnico e elitista, 
utilizado pela imprensa, inclusive a televisão. 

Essa questão, creio, merece ser discutida. Mostra 
que, em nosso país, a chamada literatura adulta e 
também o jornalismo, com exceção da imprensa 
sensacionalista ou esportiva, são feitos pela e para 
uma certa elite. 

Há, na verdade, um abismo separando a maioria 
da população e alguns dos mais importantes autores 
nacionais. Refiro-me, por exemplo, a Machado de 
Assis, Mário de Andrade, Guimarães Rosa, Carlos 
Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Ferreira 
Gullar, João Cabral de Melo Neto, entre outros. 

Isso não é, nem de longe, uma crítica a esses 
autores que eu admiro e que estão entre os maiores 
artistas da nossa língua. É apenas uma óbvia 
constatação. 

O mesmo fenônemo pode ser observado, por 
exemplo, na música popular. Um compositor conhe
ci do internacionalmente, Antônio Carlos Jobim, 
compositor que eu amo, nunca foi propriamente 
popular mas, sim, um músico preferido pelas elites e 
pelos grupos sociais mais bem informados. 

Tenho certeza de que fatos assim ocorrem em todos 
os lugares do mundo. As artes e a literatura foram há 
muito tempo incorporadas pelas elites. Creio, porém, 
que a situação fica mais aguda num país como o 
nosso, onde a desigualdade social é imensa. 

Estou querendo chegar no seguinte ponto: tenho 
certeza de que a literatura infanti l, produzida no Brasil, 
tem, além das crianças, um outro público: adultos 
incapacitados para uma leitura abstrata, culta e 
complexa. 

O ponto, como se vê, requer uma discussão ao 
mesmo tempo artística e ética. 

É extraordinário imaginar que obras aceitas e 
amadas por crianças podem também estar contri
buindo para ampliar a sensibilidade e a visão de 
mundo de adultos, através da discussão de temas 
existenciais, políticos e outros. 

Poderia citar textos para crianças que fazem uma 
reflexão política como O reizinho mandão ou O 
que os olhos não vêem, de Ruth Rocha; História 
meio ao contrário, de Ana Maria Machado; As 
voltas do meu coração, de Fanny Abramovich, 
ou então textos mais existenciais como os de Lygia 
Bojunga, Marina Colasanti, entre muitos outros . 
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Evidentemente, este aspecto traz para o escritor 
brasileiro de livros infantis e juvenis, quer ele queira 
ou não, uma espécie de desafio, uma dupla respon
sabilidade: escrever temas e assuntos que interessem 
e respeitem seu público sem, ao mesmo tempo, perder 
de perspectiva que, por vezes, seu trabalho será lido 
por um outro público, maior, provavelmente indefinido, 
mas para o qual essa leitura talvez tenha um significado 
muito importante. 

Um segundo ponto de discussão diz respeito aos 
vínculos complexos existentes entre a literatura infantil 
e a escola. 

Foram produzidos, no último ano, cerca de 68 
milhões de livros de literatura infantil e juvenil, 17% de 
um mercado de 400 milhões de livros. Sabemos que 
essa produção não seria tão expressiva se não fossem 
as adoções escolares. De norte a sul do país, escolas 
têm adotado livros de literatura para serem lidos em 
classe, tendo como um dos objetivos formar leitores. 
Como no Brasil existem menos de 3.000 livrarias, ou 
seja, em tese, uma livraria para cada grupo de 560 mil 
pessoas, fica evidente que, se não fosse a atuação 
das escolas, a produção de livros seria reduzida 
dramaticamente. 

As implicações dessa relação direta entre produção 
literária e escola merecem alguns comentários. 

1) A meu ver, nossas escolas, tirando as exceções 
de praxe que por sorte existem, infelizmente não estão 
preparadas para lidar com a literatura e acabam 
transformando o que deveria ser uma leitura intuitiva, 
pessoal, prazerosa, livre, emocional, um contato 
espontâneo com o discurso poético e com a ficção 
em uma atividade didática, compulsória, impessoal e 
utilitária. Uma leitura para ser avaliada através de 
critérios bons para as matérias informativas, mas 
estranhos à literatura. Uma leitura com perguntas cujas 
respostas já estão pré-determinadas nas fichas 
preparadas por editoras. Tento dizer que uma 
abordagem unicamente utilitária de um texto literário 
não é adequada, nem vai contribuir na formação de 
nenhum leitor. 

Quero esclarecer que sou totalmente favorável à 
adoção dos livros nas escolas. Acredito que se há um 
interesse pela literatura dentro do ensino regular, é 
sua capacidade de trazer à baila temas e assuntos 
subjetivos, como a busca do auto-conhecimento, as 
paixões humanas, as utopias pessoais, as iniciações, 
a ambigüidade, a dupla existência da verdade, a luta 
inevitável entre o velho e o novo, ou seja, assuntos 
importantes que não são passíveis de lições mas, sim, 
de especulações. Assuntos diante dos quais adultos 
e crianças só podem sentar-se e compartilhar 
impressões. Em suma, a meu ver, qualquer leitor para 
aprender a construir a própria voz, e isso todos nós 
estamos fazendo ao longo da vida, precisa ter acesso 
a textos que privilegiem a voz pessoal e o discurso 
subjetivo. 
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2) Como a escola, para ministrar os cursos, divide 
os alunos em faixas etárias, isso acaba se refletindo 
na produção literária. É comum escutar a pergunta: "o 
livro foi feito para crianças de 8 ou de 10 anos?' Ora, 
dividir pessoas em faixas etárias pode ser prático e 
até tem uma certa lógica, mas é sempre uma redução. 
Para aulas de ginástica, esse procedimento faz todo 
o sentido. Mas, e quando entramos no terreno da 
experiência pessoal? Quem é mais maduro: um menino 
de 11 anos que já trabalha para ajudar a família ou um 
jovem de vinte anos que nunca trabalhou e acha que 
a vida é tirar rachas de automóveis ou aprender jiujitsu 
e sair batendo nos outros? É impossível esquecer o 
assassinato do índio Galdino, feito por jovens adultos 
da elite, estudados e educados. Por outro lado, como 
se sabe, pesquisadores da oralidade, como Luria, já 
mostraram que adultos analfabetos têm mecanismos 
mentais diferentes de adultos letrados. O pensamento 
oral é construído através da fala, do gesto e da 
memória. Sem contar com arquivos como dicionários 
e manuais, nem com teorias e conceitos abstratos , 
pré-determinados e fixados por textos , essa outra 
forma de pensar acaba sendo mais livre para ser 
intuitiva. É, com certeza, menos analítica e abstrata, 
tendendo a fazer associações que o pensamento 
científico, em princípio, condenaria. Estou tentando 
dizer que, muitas vezes , o que é considerado "infantil", 
na verdade equivale ao pensamento de pessoas de 
qualquer idade que não sabem ler nem escrever. 

3) Como a escola é o "mercado" , surge a pressão 
de produzir trabalhos que atendam à demanda desse 
mercado. Faz sentido imaginar que livros didáticos 
sejam produzidos de forma a atender aos programas 
educacionais, mas o mesmo não ocorre com a 
literatura. Muito ao contrário, na minha visão, cabe à 
literatura trazer para dentro da escola o novo ponto 
de vista, a forma de dizer original, o estranhamento, o 
que ainda não havia sido pensado. Outra coisa: é 
importante lembrar quantas idéias e formas o 
"mercado" nunca vislumbrou e que, mesmo assim, 
acabaram sendo definitivamente aceitas e incor
poradas, ampliando a visão de mundo do leitor. 

Não pretendo generalizar, mas é preciso reconhecer 
que boa parte da indústria editorial pretende produzir 
apenas uma ficção que seja palatável às escolas. O 
resultado disso tem sido o surgimento de livros 
emasculados , muitas vezes utilitários , sempre 
"politicamente corretos" , incapazes de transgredir, 
incapazes de trazer novas idéias ou de inovarem, pois 
tudo isso poderia não ser aceito pela escola. 

Em qualquer lugar do mundo, a escola tem sido, 
tirando as exceções de praxe, uma representação do 
conhecimento e dos valores oficiais (= elitistas) da 
sociedade, uma representação do status quo, ou seja: 
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as concepções escolares têm sido conservadoras por 
definição. 

Considerando isso, restringir o uso da literatura aos 
muros escolares pode ser, na minha visão, um 
malefício à literatura pois, com isso, muitas de suas 
características essenciais tendem a desaparecer. 

Tendem a desaparecer as experimentações 
formais, o discurso poético, o uso criativo do léxico, a 
polissemia, a ambigüidade. 

Tendem a desaparecer os temas polêmicos, o 
discurso subjetivo, o uso livre da ficção, a discussão 
dos valores sociais estabelecidos, a discussão ética, 
a apresentação do homem - não como um elemento 
lógico e previsível, sempre buscando a integração ao 
status quo, mas o homem como um ser paradoxal, 
por vezes incompreensível ou incoerente, mergulhado 
num constante processo de modificação e ressig
nificação, mergulhado na busca de seu auto
conhecimento e da construção de um significado para 
sua vida. 

Uma das maiores ameaças que a literatura pode 
sofrer é essa: ser reduzida a um trabalho ficcional 
domesticado e utilitário, visando unicamente abordar 
temas determinados pela escola ou por quem quer 
que seja. 

O autor de livros para crianças no Brasil vive, 
portanto, esse permanente dilema ético participar do 
sistema industrial produzindo livros, melhor dizer 
produtos, "politicamente corretos", ou manter sua 
integridade de escritor e cidadão, correndo o risco de 
ver seus livros não editados. 

Naturalmente, estou colocando a questão de forma 
esquemática. Há no Brasil, por certo, algumas editoras 
competentes que conseguem atuar a partir dos 
princípios capitalistas e, ao mesmo tempo, ser 
independentes e criativas. Há também excelentes 
livrarias, pelo menos nos grandes centros, e escolas 
que atuam no sentido de formar, e não informar, e de 
criar uma mentalidade realmente crítica e renovadora 
em seus alunos. 

Para concluir, gostaria de dizer que falar em 
crianças significa falar nas pessoas que um dia vão 
nos substituir e que, para isso, precisarão receber 
informações de todo o tipo, mas mais do que isso. 
Crianças são artífices do novo, das idéias que ainda 
ninguém teve , das concepções que vão suplantar as 
que temos atualmente. Para tanto, elas precisam ter 
uma formação livre e criativa, precisam saber lidar com 
a ambigüidade, precisam aprender a se expressar, 
precisam aprender a ter coragem de dizer a palavra 
nova, o pensamento que nunca foi dito. Neste aspecto, 
a literatura pode dar uma grande e insubstituível 
contribuição. 
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Estávamos nas vésperas de Natal. No meio dos preparativos, saí 
para tomar um café. 

De caminho, já no pátio, abri a caixa do correio. Tinham chegado 
cartas. Guardei-as. 

Tomei o café sentada e abri a correspondência. 
Calma e tranqüilamente, fui sendo envolvida pela sensação gostosa 

de estar a ser regada pelos amigos que me desejavam Boas Festas. 
E, entre os cartões recebidos, estava um da. Maria Antonieta. Lá 

bem no meio dos votos de Felicidades para 2000, dum jeito que só ela 
sabe, convidava-me a participar deste Seminário de Lite ra tura 
Infantil e Juvenil . 

Foi-me invadindo uma saudade doce das estadias aqui ... E a gente 
de Belo Horizonte estava-me dando mais uma oportunidade de 
continuar a ser viajante no Brasil. 

Assim que passassem as Festas, escreveria aceitando e 
agradecendo aos mineiros o presente raro que recebera no Natal de 
99. 

Os dias foram correndo e as coisas acontecendo. 
No início de janeiro, meio de repente, perdi a minha mãe. Meu pai já 

havia partido .. . 
Tinha-lhe contado do convite. E não é que ela achou que eu tinha 

mais era de IR! 
Sempre a vi conjugando este verbo que nos leva para diante, 

rompendo constantemente com a rotina e desafiando-nos. Vai ver eu 
saio a ela ... e ela à sua avó, minha bisavó andaluza que, nos finais do 
século XIX, sozinha, volta e meia saía do Algarve onde vivia e levava 
os três filhos, crianças ainda, a Lisboa. Era a maneira de estarem e 
falarem com parentes e amigos enquanto descobriam a grande cidade. 

Quando, com os meus irmãos, chegou a hora triste de desfazermos 
a casa dos nossos pais , fomos achar os bilhetes postais que a bisavó 
mandava de Lisboa, dando conta a seu marido das descobertas de 
cada viagem. 

Fomos divid indo recordações, dias e dias ... 
O tempo, esse, corria feito loucol 
E foi-se adensando a urgência de escrever à Maria Antonieta. Mas 

acabou sendo o telefone que me salvou. 
Depois da nossa conversa, veio o convite oficial. 
A satisfação enredou-se com a certeza de uma enorme respon

sabilidade - é que o meu nome aparecia na mesa redonda sobre A 
Literatura Infantil nos Países de Língua Portuguesa e com a 
vencedora do Prêmio Hans Christian Andersen 2000 - a escritora 
brasilei ra Ana Maria Machado. 

Tive vontade de desalvorarl 
Era uma honra ... mas também uma afl ição! 
Admiro Ana Maria há muitos anos. Descobri-a quando começou 

escrevendo na Recreio que, felizmente, se vendia em Portugal. Meus 
fi lhos cresceram ouvindo ler as histórias dessa revista e convivendo 
com os escritores e ilustradores brasileiros. 

Bento-que-bento-é-o-frade , seu primeiro livro, esteve logo no 
nosso mercado livrei ro. Hoje, suas obras são uma raridade. 

Depois, conheci-a na Fei ra do Livro de Bolonha. 
Faz mais ou menos vinte anos que nos vamos encontrando. 
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Este ano, quando nessa Feira foi anunciado o 
Andersen para Ana Maria Machado, orgulhei-me tanto 
como se tivesse sido uma portuguesa a ganhá-lo. 

Era a língua portuguesa que estava sendo 
premiada. 

A festa também era nossa, como foi vosso o Nobel 
de Saramago. 

Obrigada, Ana Maria, pela alegria que você nos deu. 
Repegando o verbo ir, VIM. 
Ao pensar no que diria, o que me veio à cabeça foi 

a toada do Trem de Ferro, de Manuel Bandeira, 
primeiro poema que ouvi meu pai recitar. 

Empurrada por 

Que eu preciso 
Muita força 
Muita força 
Muita força ... 

avancei consciente da importância que teve terem
me fam iliarizado desde pequena com as trocas 
riquíssimas da língua portuguesa, levando-me a 
estreitar relações com as palavras e as expressões 
de escritores brasileiros, portugueses e, mais tarde, 
caboverdeanos. 

Vezes sem conta, quando falo ou escrevo, dizem
me que estou abrasileirada - uma crítica pejorativa, 
pensando na importação lingüística por influências das 
telenovelas . 

É que, constantemente, uso o gerúndio. Esquecem
se de que nasci no falado Algarves que o Rei de 
Portugal mencionava no seu título, mas à parte , com o 
de Senhor da Guiné. 

Em todo o sul do meu país , o gerúndio é a forma 
verbal corrente na linguagem oral e até escrita. Todos 
reconhecem os algarvios pela rapidez com que vamos 
entrançando as palavras , rompendo com as regras 
morto-sintáticas do português numa lenga-lenga meio 
árabe, a que os outros chamam algarviada, pelos 
vocábulos e construções gramaticais que não 
entendem. 

Usamos o gerúndio tanto quanto vocês. E é pena 
que os nossos escritores modernos não o estejam 
usando como fizeram os nossos clássicos . 

Hoje, com tantos brasileiros vivendo e trabalhando 
em Portugal e com quase trinta anos de contato diário 
com as vossas telenovelas, cada vez falamos com 
mais vocábulos e expressões do português falado no 
Brasil, esse "português à solta", no dizer de Manuel 
Bandeira. 

Será que estamos importando ou simplesmente 
recuperando o nosso léx ico esquecido porque 
castrado enquanto nos foram corrigindo, fazendo-nos 
perder a espontaneidade, a fim de escrevermos em 
"português correto" e obrigando-nos a composições 
estereotipadas? 

Maio, 2001 

Escrever bem às vezes é horrível( ... ). Tenho horror 
às palavras postas umas ao lado das outras, em 
préstito e escorrendo um líquido mole e pegajoso, 

dizia o escritor Raúl Brandão (1867-1930). 
E se tivesse sido uma importação? Qual era o mal 

que vinha daí? 
O que antigamente só acontecia num sentido é, 

agora, urgente que aconteça em vários sentidos, entre 
os oito países que falam a nossa língua. 

Se, todos os dias, novos vocábulos de líng uas 
diferentes entram no nosso léxico, com mais razão não 
devemos ter medo de usar as var iedades do 
português. 

Quando recebeu o Prêmio Nobel da Literatura, 
Octavio Paz disse no seu discurso: 

As línguas são realidades mais vastas que as 
entidades políticas e históricas a que chamamos 
nações ( ... ). As línguas nascem e crescem num 
solo; uma história comum as al imenta. Arrancadas 
do seu solo natal e da sua tradição própria, 
plantadas num mundo desconhecido e por nomear, 
as línguas européias enraizaram-se nas terras 
novas( ... ) e transformaram-se. São a mesma planta 
e são uma planta diferente. 

Aqui, escolheram alguns que falam a mesma língua 
para pormos em comum as nossas procuras. 

Este Seminário de Literatura Infantil e 
Juvenil mostra como estamos todos tentando que 
as nossas crianças cuidem dessa "planta", sempre a 
mesma e sempre diferente, de que falou Octavio Paz. 

Ao aceitar o vosso convite, vim para trocar 
convosco, sobretudo o que têm feito em Portugal os 
divulgadores da nossa língua nos livros infantis e 
juvenis. Enfim, falar de obras que também são vossas . 

Em Portugal, a qualidade literária e o sentido estético 
inovador que tinham aparecido nos livros para crianças 
e jovens, após a implantação da República (1910) e 
até ao início da ditadura de Salazar (1926) vai, depois, 
pouco a pouco, perdendo-se. 

Os nossos intelectuais começam a exilar-se e a 
censura do regime, a atuar sobre todos os escritos . 

A situação agrava-se com a 2ª Guerra Mundial. 
O pós-guerra trouxe, na Europa, grandes modifi 

cações sociais, concretamente na situação da Mulher 
e da Criança. 

Ao nosso país, embora não diretamente implicado 
no confl ito armado, chegam ecos dessa realidade, 
apesar da ditadura salazarista. 

A luta por um desenvolvimento cultural foi uma das 
formas que os nossos democratas usaram para criticar 
o regime. E essa luta começa a refletir-se, também, 
nalgumas das edições de livros para crianças. 

As.sim, durante os anos 50, vão coexistir duas 
tendências na produção da Literatura Infantil e Juvenil 
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Portuguesa. Por um lado, temos obras cujo conserva-. 
darismo é um aceitar dos pilares do Estado Novo. Por 
outro, assistimos ao aparecimento duma literatura que 
começa a questionar as nossas realidades sociais, 
muitas vezes através dum humor crítico. 

Nesta nova literatura, em 1946, aparece a obra 
Faísca conta a sua história, escrita em português 
por uma judia fugida da Alemanha Nazi - llse Llosa. 
llse vai trazer e continua trazendo temáticas ligadas 
às nossas realidades do dia-a-dia, criando histórias 
sobre as injustiças sociais com que nos deparamos 
quotidianamente. 

Pelo conjunto da sua obra, foi a vencedora do 
Prêmio Calouste Gulbenkian de Literatura para a 
Infância, o mais prestigiado em Portugal. 

Sidónio Muralha- que aqui no Brasil, onde passou 
a viver, publicara várias obras - em 1950 escreve um 
livro de poemas Bichos, Bichinhos e Bicharocos 
onde, através da antropomorfização de animais, se 
aproxima do jeito da criança ver o mundo. 

Sidónio, quer em verso, quer em prosa, estará 
sempre muito ligado às temáticas sociais. 

Partindo da sua experiência de pedagoga, Irene 
Lisboa com Uma mão cheia de nada, outra de 
coisa nenhuma (1955) enriquece a sua obra como 
educadora, ao falar da visão que uma adolescente 
faz do mundo que a rodeia, dos seus medos e das 
suas esperanças. 

Matilde Rosa Araújo inicia-se, em 1957, na literatura 
para crianças com O Livro da Tila, uma das obras 
mais importantes da nossa poesia. 

Mais tarde, também com as suas narrativas sempre 
poéticas, saberá, como poucos, falar das injustiças 
de que a criança foi - e ainda é - vítima. 

Pelo conjunto da sua obra será a primeira autora a 
receber, em 1984, o Prêmio Calouste Gulbenkian de 
Literatura para a Infância. 

.l\lves Redol (1911-1969), um dos nomes maiores 
do neo-realismo português, começa por escrever para 
crianças, em 1956, A Vida mágica da sementinha 
- breve história do trigo. Mas é em 62 que é 
editada a sua maior obra, Constantino, guardador 
de vacas e de sonhos . É um conto no qual o herói 
tem as suas raízes no mundo rural e é um questionador. 

Aquilino Ribeiro (1885-1963), o grande Aquilino, cuja 
obra para crianças foi publicada postumamente, com 
O livro da Marianinha: lengalengas e toadi· 
lhas em prosa rimada, dedicado à sua neta, 
recupera memórias da infância, velhas histórias, 
cruzando-as com costumes e ditos da província (1967). 

Acontece o grande Prêmio Gulbenkian de Literatura 
para Crianças, em 1980, ex aequo com Matilde Rosa 
Araújo. Ricardo Alberty, com o seu livro A galinha 
verde (1957), conta uma história, numa crítica feita 
com riso e enorme sensibilidade, que é uma denúncia 
e um combate aci racismo. 
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Sophia de Mel lo Breyner Andersen, na nossa poesia 
contemporânea uma das maiores, cria uma obra que 
é das mais importantes na literatura portuguesa infantil 
e juvenil. 

O desenvolvimento dos seus textos vai de encontro 
às competências lingüísticas das crianças e pré
adolescentes, nunca caindo, pela sua alta qualidade 
literária, no fácil. Aborda temáticas que têm a ver com 
a complexidade dos sentimentos, as fantasias, a 
beleza do mundo, o sonho. 

O rapaz de bronze (1956), A fada Oriana e A 
menina do mar (1958), A noite de Natal e O 
cavaleiro da Dinamarca ( 1964) - no meu ponto 
de vista, sua obra-prima - A floresta (1968) e A 
árvore (1985) são marcos da nossa literatura para a 
infância e juventude. Sophia é a autora que mais 
edições tem em Portugal, edições sempre ilustradas 
por muitos dos nossos grandes artistas. 

Em 1992, foi galardoada com o Prêmio Calouste 
Gulbenkian. 

Pelos meados dos anos 60, vão começar a impor
se novos nomes na nossa literatura para crianças. 
Destacarei Mário Castrim com Histórias com juízo 
(1969), pequenas histórias meio surrealistas: Isabel da 
Nóbrega, Maria Alberta Menêres e António Torrado. 

Vinda do grupo de renovação da poesia portuguesa, 
Maria Alberta Menêres publica Figuras figuronas 
(1969), no qual, num jogo permanente de sons, ritmos 
e rimas, explora e brinca com a geometria, desmis
tificando o pavor que as crianças têm dessa disciplina. 

António Torrado, começando por recontar contos 
de tradição oral, escreve O veado florido que, a 
partir da sua publicação em 1972, é um marco pela 
abordagem metafórica do tema da liberdade. Pelo 
conjunto de sua obra, recebeu, em 1990, o Prêmio 
Gulbenkian. 

Estávamos, desde o início dos anos 60, vivendo a 
guerra colonial e a ditadura fazia-nos sentir cada vez 
mais a censura. 

No período mais agudo, Luísa Duela Soares escreve 
um texto cheio de nonsense, denunciando e criticando 
toda a problemática do absurdo que é qualquer conflito 
armado: O soldado João. Este texto foi pedido à 
autora para ser publicado no jornal Diário Popular. E, 
é claro, a censura cortou. Mais tarde, em 1973, o 
mesmo texto ilustrado de forma irônica, caricatural, 
por Zé Manel, foi publicado. E, curiosamente, a 
censura deixou passar. "Pensaram" que as crianças 
não pensam ... 

Muitos foram os pintores que acompanharam os 
textos dos escritores de que vos falei. 

Pertenciam a três movimentos: neo-realismo, 
surrealismo e abstracionismo. Já tive, em 1992, a 
oportunidade de vos falar da Ilustração nos Livros 
para Crianças em Portugal, mostrando slides e 
as respectivas obras. 
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Uma pintora, Leonor Praça, que começou ilustrando 
obras de Alves Redai, em 1969, dá-nos o primeiro livro 
de imagens português, Tucha e Bicó , em que ela é 
também autora do curto texto. 

Com a Revolução do 25 de Abri l de 1974, a livre 
expressão e abertura de Portugal favoreceram uma 
renovação na nossa literatura infanti l e juvenil, 
passando naturalmente a emergir novas temáticas. 

Muitos dos escritores para adultos, ainda que nem 
todos com grande continuidade, seduzem-se a 
escrever para crianças e jovens. Falo dos poetas 
Eugénio de Andrade, Jorge Listopad, Manuel António 
Pina, José Jorge Letria, Mário Cláudio, Agustina Bessa, 
Luís António Lobo Antunes, entre outros. 

Sérgio Godinho e José Barata Moura, nossos poetas 
cantores, também trouxeram seus textos para as 
crianças. 

Nos anos 80 e 90, um nome se destacará - Alice 
Vieira. 

A partir de Rosa minha irmã Rosa - que foi 
Prêmio do Ano Internacional da Criança em 1979 -
escreve sobre um Portugal diferente. Na sua vasta 
bibliografia, Alice Vieira vai exprimindo uma visão 
crítica das relações criança/adulto na classe média 
portuguesa, e fala-nos, sem pieguices, das revoltas, 
medos, sonhos, questionamentos da infância e da 
adolescência. 

Foi a nossa candidata ao Prêmio Hans Christian 
Andersen em 1996 e 1998, tendo, de ambas as vezes, 
ficado no conjunto dos dois autores que o poderiam 
ganhar. Da primeira vez, o vencedor foi o escritor 
israelita Uri Orlev, e em 98, Katherine Paterson, dos 
E.U.A. 

Alice é a escritora de literatura juvenil portuguesa 
mais traduzida. Ganhou, em 1994, o Prêmio Calouste 
Gulbenkian de Literatura para Crianças. 

Pertencente a outra geração, António Mota, começa 
a publicar a partir dos anos 80. Traz para os leitores 
pré-adolescentes temas relacionados com a evolução 
das sociedades rurais, a emigração para as cidades 
onde as pessoas perdem, como sabemos, as relações 
de solidariedade. António Mota fala dos contrastes 
entre estas duas realidades que tanto têm a ver com 
os vários problemas da nossa sociedade. Entre as 
suas obras, destacarei Pedro Alecrim, 1988. 

Duas autoras, Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada 
iniciaram, também nos anos 80, uma parceria com a 
coleção Uma aventura. São histórias de mistério 
que se vão desenrolando em diferentes partes do 
mundo, proporcionando aos jovens leitores a 
descoberta de outras culturas. 

Depois, com Viagens no tempo, falam sobre a 
História de Portugal, mudando visões distorcidas, 
herdadas da ditadura. 

Luísa Duela Soares, de quem já falei, continua - e 
ainda bem para todos nós - escrevendo sempre. Os 
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seus textos trouxeram, desde o início, a marca do 
nonsense, presente tanto na sua poesia como na 
prosa. Com uma crítica muito inteligente, leva cada 
leitor a questionar-se, tornando-o cada vez mais 
consciente. Da sua inúmera bibliografia, destacarei, 
na prosa, Três histórias de futuro, de 1982 e, na 
poesia, Poemas de mentira e de verdade, de 
1983. 

Como ela própria diz, no prefácio do seu livro 6 
histórias de encantar, de 1985: 

... lúdico, tradicional, insólito ou ligado à ficção 
científica, o maravilhoso pode constituir um 
complemento à monotonia do quotidiano, uma 
forma de humor, uma pedrada no charco, um 
desafio à imaginação. 

Por isso dedica esse livro, mas que é toda a sua 
obra, 

às crianças de hoje a quem os adultos reconhecem 
múltiplos direitos entre os quais não se inclui o 
direito ao sonho. 

Em 1996, foi a vencedora do Prêmio Calouste 
Gulbenkian. 

Num registro mais surrealista, jogando permanen
temente com as palavras, temos Manuel António Pina. 
E a minha escolha vai para o seu livro de poemas O 
pássaro da cabeça, 1983. 

Com Álvaro Magalhães, depois da sua primeira obra 
Isto é que foi ser! ( 1984) e de Histórias 
pequenas de bichos pequenos, 1985, estamos 
sempre descobrindo segundos sentidos através dum 
olhar poético, mas crítico, da realidade. 

António Lobo Antunes, escritor para adultos, 
traduzido em inúmeras línguas, traz para a literatura 
infantil e juvenil História do hidroavião. Um grupo 
de retornados de Angola, que vive nos arrebaldes de 
Lisboa, ~as continua sonhando com o paraíso que 
perdeu: Africa. 

Um dos escritores que ultimamente mais tem 
diversificado a sua escrita, com um olhar crítico mas 
ponderado, é José Jorge Letria. Deu-nos livros 
imprescindíveis sobre a Revolução de Abril e sobre a 
situação em Timor Leste. 

No ano passado, comemorou-se o 25º aniversário 
da Revolução dos Cravos. E vários foram os ed itores 
que publicaram livros de autores portugueses, onde 
se abordam a queda da ditadura, o 25 de Abril e o 
caminho dos portugueses a aprenderem a viver em 
democracia. São temas de que a maioria das nossas 
crianças e jovens não tinham referências, porque muito 
pouco falados, quase esquecidos. Foram precisos 25 
anos ... 

Portugal vai, ao longo das últimas duas décadas, 
evoluindo econômica, social e culturalmente. As 



Maio, 2001 

modificações foram acontecendo de forma inevitável.. 
E na nossa literatura infantil e juvenil é notória uma 

abordagem mais autêntica, porque vivida, do mundo 
da infância e da adolescência. Escreve-se sobre as 
suas relações com familiares e amigos, solidão, 
desabrochar da sexualidade, afirmação dos jovens. 
Vai -se falando dos problemas da sociedade portugue
sa deste final de século, denunciando desigualdades. 

E a publicação destes textos tem aberto o campo a 
novos ilustradores que, curiosamente, ou talvez não, 
são em maior número do que os novos escritores. 

Tentei dar-vos uma idéia de como foi e tem ido a 
edição dos livros infantis e juvenis em Portugal. Falta
nos, como talvez se tenham dado conta, livros para 
bebês leitores, criados por autores portugueses. É que 
os nossos editores ainda não entenderam essa 
urgência. 

Acredito que, mais importante do que atingirmos 
elevados índices de publicações, são a qualidade e a 
abertura às novas problemáticas. 

Por isso, a minha seleção foi para livros que, do 
meu ponto de vista, são de alguma forma singulares. 

Entretanto, até agora nenhuma das editoras 
portuguesas olhou para a obra de um dos nossos 
maiores escritores e artista plástico - José de Almada 
Negreiros (1893-1970). 

Colaborador em publicações de apoio ao movi
mento futurista em Portugal e Espanha, participou, em 
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1915, da fundação da revista Orfeu, tendo por 
companheiros os poetas Fernando Pessoa e Mário de 
Sá-Carneiro. 

Quando, em 1993, foi comemorado o centenário.do 
seu nascimento, pensei, porque os projetos eram 
megalômanos, que alguém publicaria seus curtos 
textos, contos, novelas, desconhecidos da maioria dos 
portugueses. Os seus quadros, vitrais e as histórias 
deixadas nas pinturas murais das duas gares de 
Lisboa dariam excelentes livros para todos, crianças 
e adultos. Não seria essa a grande homenagem a 
Almada Negreiros, levando-nos a descobrir as suas 
visões do mundo, as suas posturas de vida? 

Mas não. Adiamos mais uma vez. 
Eu não quero adiar. Por isso vou mencionar o texto 

Viagens de palavras, do nosso Almada, que é 
vosso também: 

As palavras têm moda. Quando acaba a moda para 
umas começa a moda para outras. As que se vão 
embora voltam depois. Voltam sempre, e mudadas 
de cada vez. De cada vez mais viajadas. 

Depois dizem-nos adeus e ainda voltam depois de 
nos terem dito adeus. Enfim - toda essa tournée 
maravilhosa que nos põe a cabeça em água até 
ao dia em que já somos nós quem dá corda às 
palavras para elas estarem a dançar. ln: A 
invenção do dia claro, 1921. 
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Confesso para o mundo que não tenho noção do que seja a literatura 
infantil portuguesa contemporânea. Mas me lembro de cavalheiros com 
quem eu tive o privilégio de trabalhar na Giroflê. Eram três portugueses 
incríveis: Sidônio Muralha, Correia da Silva e Fernando Lemos. Eles 
vieram e abriram aqui, no começo dos anos 50, a Editora Giroflê. Para 
mim, foram muito mais moventes e importantes do que Cabral. Eles 
realmente mexeram com as possibilidades da li teratura infantil. 
Sacudiram, aconteceram, fizeram coisas da maior envergadura, 
avançadas para hoje. Imaginem para os anos 60! 

Para iniciar, queria ler um poema do Sidônio Muralha, um dos melhores 
poetas em língua portuguesa. Não estou desmerecendo o Drummond, 
não vou começar como se deve começar em Minas, mas, com isso, 
queria ressaltar que Sidônio deveria ser melhor avaliado. O poema se 
chama Dia de festa . 

"A floresta acordada 
pela madrugada 
de um dia de festa 
abria a saia rodada 
e a madrugada sorria, 
sorria a floresta 
na madrugada da festa. 
A alegria estava lá, 
A poesia estava lá, 
mas onde estava a alegria, 
mas onde estava a poesia? 
Só sabia, 
o sabiá". 

Com esse trecho, faço uma pontezinha entre os dois continentes e 
digo que foi muito importante eles terem estado aqui para me darem 
uma outra visão do processo poético. Eram anti-salazaristas, fugidos 
da PIO, óbvio. É claro, também, que eles trouxeram um fervilhamento 
realmente muito importante para nós. 

Na nossa literatura, estabeleço dois destaques entre todos esses 
autores da maior importância que Ana Maria Machado citou, inclusive 
dois queridíssimos, Ana Maria e Ricardo Azevedo, um bem representante 
da geração do final de 60, outro do final de 70. 

Quero realçar dois autores que para mim são marcantes, fundantes, 
excepcionais. Vamos começar pela ordem de aparição na literatura e 
na minha vida. O primeiro é Monteiro Lobato, única paixão que 
permaneceu por décadas. Outros autores entrararl) em diversas épocas 
da minha vida, mas não ficaram como ele ficou. E o único autor cujos 
volumes cobiçados da infância eu guardo ainda, encadernados de 
marrom com letra dourada, em papel grosso. E cada vez que eu abro 
ah! aquele cheiro me remete à cozinha da minha avó, ao travesseiro do 
meu quarto, à brasil idade de uma judia comunista, à entrada em tantas 
maravilhanças fundamentais para a compreensão de mundo, para a 
compreensão de mim, para me fazer uma brasileira não patriota, o que 
eu acho fundamental. 

Lobato foi cutucante, abridor de portas, irreverente. Lobato tocou 
em todas as possibilidades de fantasia, de mundo, de utopias, de 
belezuras a serem perseguidas e encontradas. Lidou com o imaginário 
vivendo com o lúdico em oposição a uma realidade chata, mas 
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adentrando por uma outra realidade, para tentar lutar 
e mudar os fatos. Lobato vem trazer para mim Dom 
Quixote, vem trazer Robinson , vem trazer tudo ... Então, 
o Lobato vai fazer minha cabeça, muito mais pela 
irreverência, pela crítica, pelo deboche - e aí, é claro, 
a gente está falando da Emília. Nas suas memórias, 
escritas naturalmente pelo Visconde, escravo dela, 
Emília diz: "Visconde, escreve para mim aí, que eu 
quero falar com a Shirley Temple em Hollywood', e o 
Visconde absolutamente atônito, um acadêmico 
(desculpa a redundância) , mas incapaz, como 
qualquer acadêmico, sem nenhuma vitalidade, 
pergunta: "Emília, quem você é?' Emília, genialmente, 
responde: "Eu, eu sou a independência ou morte". 
Essa fantástica definição, essa maravilhança de 
Lobato, é algo que fica para sempre, insubstituível. 
Até hoje, quando não sei como acabar um artigo qu~ 
seja, vou procurar uma frase desaforada da Emília. E 
lá que eu encontro o que preciso, é lá que eu me 
encontro, é lá que eu me pergunto, é lá que eu me 
acho absolutamente. 

Queria apontar uma outra autora que também me 
marcou pelo humor, pelo deboche, pelo lúdico: Sylvia 
Orthof. 

Nos cento e tantos volumes que ela escreveu, passa 
da infância para a adulteza. Não tem uma Dona Benta 
que entra no lúdico da criança, nem precisa. Ela se 
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acriança, é lúdica. Ela brinca, ela pode, ela vai brigar 
com São Jorge. Em vez de um disco voador, ela pega 
um LP. A Sylvia escreve no ritmo da música, você lendo 
em voz alta, o corpo vai balançando junto, vira. Como 
é que uma judia, filha de austríacos, sabe de baião e 
xaxado? A cutucação de Sylvia penetra nas possi
bilidades infindas do humor, sem nenhum ranço, sem 
nenhuma pretensão erudita. Ela sacode, arrebenta, 
propõe, constrói, numa diversão infinda em que a 
gente ri junto. Ficamos numa diversão paralela, 
concomitante. 

Assim, eu prefiro me concentrar realmente nos dois 
autores que considero mais revolucionários da 
literatura brasileira, talvez porque lidem com o humor, 
com a graça, com a irreverência, com a malcriação, 
com o deboche, o inesperado. O Lobato, eu não 
conheci, mas desde quando me alfabetizei ele foi uma 
constante na minha formação de leitora, de pessoa, 
de educadora. Como escritora, não digo, que eu não 
teria a audácia de querer chegar a seus pés. A Sylvia, 
que eu conheci e de quem gostei tanto, como outras 
pessoas que estão aqui, me faz uma falta danada. Os 
dois juntos fazem uma falta enorme . Eles, tão 
brasileiros, tão cutucantes, tão acontecentes de uma 
abertura maior para um mundo em fazeção e que não 
é para ser levado tão a sério. 
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Nos últimos anos, tenho estado mais envolvido com atividades 
científicas do que com a produção ou a crítica de quadrinhos. Por isso, 
foi uma agradável surpresa receber o convite da querida Antonieta 
Cunha, o que muito me honra. Ela pediu-me uma visão panorâmica dos 
quadrinhos no país, além do depoimento sobre a minha própria obra. 

Como cartunista, continuo fazendo charges editoriais em dias 
alternados, há doze anos, para o paulistano Diário Popular1, algumas 
delas reproduzidas em outros órgãos de imprensa2. 

Embora a charge, pelo menos no Brasil, seja uma arte com um certo 
parentesco com os quadrinhos3 , não tenho produzido novas histórias 
em quadrinhos, propriamente ditos. Já se passaram 4 anos desde a 
publicação4 de uma história inédita, a última que desenhei com aquela 
compulsão que nos faz criar ou morrer. Foi uma história de apenas três 
páginas, sem rascunho, desenhada diretamente com o nanquim, com 
a rapidez suficiente para garantir que eu teria a energia necessária 
para a sua conclusão, o que significava não ultrapassar um pouco mais 
de duas horas. Hoje, a pouca disposição para a tarefa braçal de 
desenhar longas histórias, como fiz nos Cadernos do CET5 e no 
Retrato Falado 6

, por exemplo, fazem pensar que, provavelmente, os 
quadrinhos são uma arte de e para jovens. 

No momento, minhas tiras da Now Sem Rumo, depois de 
publicadas em diversos jornais do país e reunidas em dois livros,7 estão 
de novo disponíveis para o público na internet8 , numa iniciativa corajosa 
de um grupo de jovens, os quais me convidaram para reavivar os 
personagens adormecidos há mais de uma década. 

Além disso, eu e Thalma temos ilustrado diversos livros destinados a 
jovens, alguns didáticos, de ciências9

, com centenas de milhares de 
cópias vendidas, e outros de "ficção histórica", um dos quais esteve 
entre os dez mais vendidos durante algumas semanas 10 . 

Pelo conjunto destas atividades, tenho estado envolvido com uma 
forma de literatura destinada aos jovens e que, de fato, faz sentido para 
eu participar deste Seminário. 

De início, indaguei-me o que poderia acrescentar de informação sobre 
os quadrinhos que são feitos atualmente, desde a última análise 
sistemática que vínhamos fazendo 11 sobre a ideologia das histórias em 
quadrinhos, embalados que estivemos na defesa do que supúnhamos 
serem os quadrinhos nacionais. 

VISÃO PANORÂMICA DOS QUADRINHOS 

Tenho discutido os quadrinhos do ponto de vista ideológico, uma 
vez que a abordagem crítica, do ponto de vista formal, já tem recebido 
a devida atenção por parte de outros autores. Para analisarmos a 
ideologia dos quadrinhos, é necessário considerar o perfil dos principais 
consumidores deste produto cultural - os jovens - quais os seus valores 
éticos, seus sonhos e as suas esperanças. 

Considerando-se que os consumidores de quadrinhos encontram
se em todas as classes sociais, sabemos que um em cada três jovens 
em idade de trabalhar está desempregado na cidade de São Paulo e 
isto deve mexer profundamente com os seus corações e mentes. 
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Mesmo aqueles que conseguem um trabalho e 
podem se sentir fazendo parte da sociedade, que 
sociedade é esta à qual estão sendo incorporados? A 
derrota do humanismo como alternativa para se pensar 
o futuro (o fim da história, lembram-se?) transformou 
cidadãos em consumidores. 

Os cartun istas já fizeram muitas piadas com o 
penso, logo sou ... pois aos poucos fomos 
percebendo as mudanças. Numa charge do Pasquim, 
em 1973, eu já apresentava o Papai Noel dizendo: 
Vendo, logo existo!! Recentemente, vi um outdoor: 
você é o que você usa! Pronto, então chegamos 
lá. Você não é mais uma pessoa com memória, com 
história, com uma consciência e peculiaridades, com 
direitos e deveres, com um futuro ... você é apenas o 
jeans, o tênis , o cigarro, a bebida, o carro, o iate que 
você usa. 

Mas os usuários são tão poucos que deve sobrar, 
para a maioria dos brasileiros, o gosto amargo da 
exclusão. O pior, me parece, é que a sociedade atual, 
baseada em valores egocêntricos, transfere a culpa 
da exclusão para a incompetência pessoal de forma 
individual. 

É possível que desta falta de oportunidade social 
associada à competitividade e exclusão resulte uma 
cultura da desesperança e cinismo. Talvez isto se 
reflita nos quadrinhos sombrios que aparecem nas 
revistas e nos salões, onde a morte, a droga, a violência 
e o horror são o pano de fundo dos roteiros e não mais 
o tema que desperta a curiosidade por ser exótico e 
raro. 

Para a realização desta transferência de responsa
bilidade do coletivo para o individual, é necessária uma 
doutrinação sistemática desde a primeira infância, que 
está presente na ideologia dominante em todos os 
meios de comunicação de massa, os quadrinhos 
inclus ive. É uma visão de mundo que pode ser 
encontrada com facilidade nos quadrinhos de grande 
tiragem, ou seja, aqueles que fazem sucesso, entre 
outras coisas porque representam o senso comum. 

Não é difícil encontrar em qualquer novela, filme de 
grande bilheteria ou história em quadrinhos bem 
sucedida comercialmente algumas regras simples que 
chamaremos de ... 

ROTEIRO PARA A CONSTRUÇÃO DE 
UM HERÓI DOS QUADRINHOS 

1. Desapertem os cintos 
A primeira regra é lembrar que vamos falar de 

fantasias e elas são a realidade disfarçada, deslocada 
ou projetada sobre terras imaginárias, animais, seres 
de outros planetas e até plantas humanizadas. 

Neste território do faz-de-conta, encontraremos 
nosso heró i, que se apresentará com algumas 
palavras-chave. Vamos identificá-lo. 
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2. Eu tenho a força 
Talvez a característica mais freqüente de qualquer 

produto cultural de massa seja a permanente 
"demonstração" de que é a ação individual o que 
interessa. As diferentes formas de organização social 
são, no final , sempre superadas pela força física 
de um herói. 

Nos quadrinhos, a força física é a qualidade 
fundamental que acaba por resolver os conflitos. Trata
se de usar os músculos de fato pois, mesmo quando 
os personagens possuem armas, é necessária a luta 
final, corpo a corpo, onde socos e músculos definem 
o vencedor. 

A ênfase na força física provavelmente se deve à 
necessidade de reforçar o princípio supostamente 
científico de que o ser humano é naturalmente 
violento , teoria que se tornou popular após as 
revelações das crueldades da Segunda Guerra 12 . 

Assumindo-se a natureza naturalmente violenta do 
homem, a competição permanente e individualista 
parece também plenamente justificada. 

Neste sentido, compreende-se porque o filme O 
planeta dos macacos foi um marco na cultura 
ocidental nos anos 70, ao "confirmar" a premissa de 
que o homem é naturalmente predador, ainda que isto 
o leve à própria destruição. É interessante lembrar que, 
naquele filme, o herói é um homem, astronauta, 
americano, branco, jovem e forte, enquanto a mulher 
(sua companheira no final) não tem inteligência e o 
negro não sobrevive às dificuldades na prisão. 
Entretanto, o mocinho é capaz de vencer sozinho uma 
comunidade inteira controlada por cientistas. Seria 
apenas coincidência o fato de que o ator Charlton 
Heston (o herói) ser hoje o presidente da Fundação 
Americana do Rifle, uma entidade que defende o uso 
livre de armas? 

3. Eu sou homem 
Nos quadrinhos, as relações entre os personagens 

estão estabelecidas na forma de um domínio vertical, 
em que as qualidades inatas do herói (inteligência, 
liderança, tirocínio, além da força, é claro!) justificam 
aquela ordem como natural. 

Mas uma qualidade, em especial, se faz necessária: 
ser durão e, especialmente, não possuir qualquer 
envolvimento sentimental profundo. 

O herói deve ser capaz de suportar a dor física além 
dos limites humanos, e esta qualidade deve ser 
adquirida através de um treinamento intenso, muitas 
vezes mágico ou obtido de forma misteriosa, às vezes 
em culturas "milenares" , geralmente sobre a tutela de 
um outro homem mais velho. 

O universo dos heróis dos quadrinhos mostra como 
natural o domínio do homem sobre a mulher, cujo 
suposto sentimentalismo é sempre um fator de 
fraqueza e um tremendo complicador nos enredos. 
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O herói também parece desviar sua sexualidade 
para a relação corporal com violência, aderindo a uma 
espécie de sexo "selvagem" que acontece nos 
inevitáveis e voluptuosos duelos finais, quando o 
contato corpo-a-corpo é intimidade obrigatória entre 
mocinho e bandido. 

É interessante observar que mesmo as "heroínas" 
são mulheres que apresentam características e 
poderes masculinos, diferenciando-se dos homens 
apenas por detalhes como a presença de seios, ou 
cabelos longos. Às vezes, seu fálico poder é 
simpat icamente apresentado na forma de um 
coelhinho, como a Mônica, do Maurício de Sousa. 

Por falar em heroínas, não podemos esquecer a 
exemplar exceção que foi a Luluzinha, uma persona
gem feminina (criada por uma mulher, Marge, outra 
exceção entre os autores de quadrinhos, geralmente 
homens), que resolvia os conflitos através da 
inteligência e possuía humor. 

Aliás, o humor (a habilidade de lidar com as 
contradições de forma criativa e crítica) encontra-se 
também ausente no herói, cuja seriedade se aproxima 
da sisudez. As situações de humor são contra a dureza 
emocional necessária ao caráter do herói e, quando 
acontecem, geralmente são protagonizadas pelo seu 
fiel companheiro. 

4. Eu sou branco 
Em geral, os quadrinhos de massa apresentam os 

heróis como indivíduos brancos. Mesmo quando 
produzidos em países com predominância de outras 
raças, os heróis devem apresentar características da 
raça branca, como os desenhos japoneses. 
Curiosamente, o desenho dos olhos dos personagens 
bons parece negar pateticamente uma das caracte
rísticas marcantes dos asiáticos que são os olhos 
amendoados. 

O herói geralmente tutela e protege alguma 
comunidade racialmente "inferior" , uma espécie de 
justificativa para a presença dos brancos em suas 
colônias, espalhadas por quase todo o mundo, como 
o Tarzan, entre os pigmeus. 

5. Eu sou ocidental 
Não basta ser branco para ser herói: há bandidos 

brancos também. O fundamental é trazer, digamos, 
no sangue, a cultura ocidental. Há uma permanente 
valorização da estrutura social ocidental, com seus 
valores baseados no trabalho como comportamento 
moral, na justiça em seu aspecto apenas legal, na 
democracia reduzida ao direito eleitoral e no 
capitalismo como estágio máximo de civilização a ser 
aspirado pela humanidade. Em contrapartida, as 
demais culturas são apresentadas como preguiçosas, 
avessas ao trabalho, sem leis, autocráticas, autoritárias 
e primitivas. 
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A razão da supremacia ocidental, apresentada sob 
drferentes formas, é um conjunto de qualidades inatas, 
como inteligência, criatividade e competitividade, que 
os brancos ocidentais têm para vencer a competição 
pelo tesouro, seja ele. qual for. Aliás, os seres humanos 
(assim como animais, alienígenas e até plantas 
humanizadas), de qualquer época ou cultura, seriam 
naturalmente competitivos. Através deste darwinismo 
social radical, explicar-se-ia a origem da riqueza e da 
propriedade. 

6. Eu sou do bem 
Uma característica freqüente nos enredos dos 

quadrinhos de sucesso é a eterna luta entre os 
personagens naturalmente bons contra aqueles 
naturalmente maus. 

Este maniqueísmo escamoteia a participação de 
fatores sociais, culturais e históricos na geração de 
determinados comportamentos, reforçando a concep
ção juvenil simplista de que a vida é regida por 
impulsos internos incontroláveis e permanentes. 

E interessante lembrar os famosos Irmãos Metralha, 
que são filhos, netos, bisnetos e daí por diante, de 
assaltantes, assim como seus sobrinhos, primos, etc, 
também foram, são e serão, para sempre, bandidos. 

O que diferencia bandidos e mocinhos é a índole 
boa e vitalícia do herói, que defende naturalmente 
a ordem existente. 

7. Eu sou a lei 
O herói tem tal identificação com a lei que suas 

ações, ainda que em tudo semelhantes em violência 
e brutalidade às praticadas pelos bandidos, tornam
se automaticamente legítimas, uma espécie de 
"licença para matar" permanente. Os heróis compor
tam-se como os verdadeiros esquadrões da morte, que 
agem por conta própria, com rapidez e determinação, 
para compensar uma justiça supostamente lenta e 
complacente. 

O grande crime que o herói deve combater é o 
roubo. Os temas mais freqüentes nos quadrinhos são 
os atentados à propriedade privada: o bandido quer, 
no fundo, dólares, o valor simbólico máximo do 
capitalismo. Seja um ladrão comum (de índole malvada 
por natureza), seja um ladrão sofisticado (com recursos 
tecnológicos produzidos por cientistas naturalmente 
malvados - ver adiante), o desfecho com a punição 
do bandido é a lição repetida de que a propriedade 
privada é a Lei Natural e de que deve ser respeitada a 
qualquer preço. 

Sistematicamente, a propriedade privada é 
apresentada no passado, no presente ou no futuro com 
as mesmas características atuais, desde sempre 
existentes, negando a origem histórica da acumulação 
de capital, das leis, do estado e das lutas sociais que 
ocorrem em torno do poder dos meios de produção. 
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8. Eu sou jovem e não envelheço 
A ideologia dominante nos quadrinhos admite a 

existência de algumas contradições e insatisfações 
no mundo perfeito do capital & mercado, mas atribui 
estas dificuldades aos grupos naturalmente separados 
entre si, como gerações jovens contra gerações mais 
velhas , cidade versus campo , meninos versus 
meninas, cães versus gatos e assim por diante. 

Este artifício desloca algumas contradições 
fundamentais do capitalismo para os problemas 
sentimentais . Por exemplo, a necessidade de 
manutenção de um exército de desempregados, para 
garantir a oferta de mão-de-obra e a exploração dos 
assalariados fazem com que não exista qualquer 
preocupação dos patrões em garantir o emprego de 
um indivíduo mais velho, deixando os jovens 
disputarem a sua vaga sem qualquer valorização de 
experiência adquirida. Com isto, o envelhecimento é 
desqualificado, e os velhos são desrespeitados 
(alguns presidentes chegam a chamá-los de vaga
bundos ... ). 

No entanto, esta crueldade do sistema é deslocada 
para a competição natural entre gerações, apresen
tando a maior capacidade física dos jovens como o 
argumento para justificar sua suposta maior capaci
dade funcional sobre os velhos. 

9. A natureza está sempre do meu lado 
Como já ficou claro nas qualidades descritas acima, 

as características do herói são inatas, um bem que a 
natureza lhe concedeu e, desta forma, a própria 
natureza deve estar sempre de acordo com suas 
ações. Assim, é freqüente que alguns animais 
simbolicamente bons relacionados à força e ao bem 
(leões, águias, cavalos, cães, elefantes) sejam fiéis 
companheiros do herói e sejam obedientes a ele. Além 
disso, fenômenos da natureza, desde uma chuva 
inesperada até furacões ou terremotos podem vir em 
socorro do herói quando ele parece definitivamente 
perdido nas mãos dos bandidos. 

Por outro lado, os bandidos são relacionados com 
os animais perversos por natureza, como serpentes, 
insetos, vermes, aranhas e outros. 

Talvez justamente por isto o Batman (um persona
gem do bem) tenha chamado a atenção por sua 
relação com o morcego (um animal do mal) e daí venha 
tanto sucesso. Na verdade, esta contradição vai ser 
tema das próprias histórias do personagem, ele vive 
grandes crises de identidade nas últimas décadas. 

1 O. Gosto de tecnologia mas ciência é 
coisa de doido e arte é "coisa de viado" 

O conhecimento humano tem sido alcançado 
através das artes, das religiões, da ciência e da 
tecnologia. 
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Em seu aspecto objetivo, o conhecimento sobre o 
universo é obtido através da ciência e pode ser, 
aplicado na solução de problemas, através da 
tecnologia. No entanto, na ideologia dominante nos 
quadrinhos, quaisquer projetos de conhecimento da 
natureza que não sejam destinados a aumentar a 
produtividade e a acumulação de capita l são 
ridicularizados: Pra que serve isso? 

Nesta ótica, os cientistas são tratados como loucos 
quando estão em busca do conhecimento pelo 
conhecimento (como nos estudos históricos, filosó
ficos), desvinculados do sistema produtivo. Podem 
também ser considerados band idos quando querem 
dominar o mundo com sua mente criadora que 
percebe a realidade de forma perigosamente diferente. 

Talvez este receio do conhecimento racional seja 
decorrente do medo de que, no final, a verdade sobre 
a violência e a injustiça do sistema capitalista seja 
demonstrada. Por exemplo, o conhecimento científico 
indica que o ser humano não seria naturalmente 
violento mas, ao contrário, a sua capac idade de 
cooperar com outros homens, organizando-se em 
sociedades, é qué teria permitido a sua sobrevivência 
na natureza diante de predadores mais fortes. 

Além disso, a ciência e as estatísticas demonstram 
que a agressividade é natural, mas que apenas uma 
pequena parte da humanidade comete atos violentos 
e, possivelmente, uma grande parte daqueles que 
chegam à violência seriam portadores de disfunções 
neurológicas importantes. 

No entanto, quando a ciência é ap licada no 
desenvolvimento de uma arma mais poderosa, o herói 
respeita e aprova inteiramente o cientista e suas 
condutas extravagantes aos olhos do homem comum. 

Curiosamente, os artistas são retratados como 
indivíduos idiotas, sonhadores e que vivem no mundo 
da fantasia. Custa crer que as histórias em quadrinhos, 
que tão bem refletem a realidade ideológica da 
sociedade em que vivemos, tenham sido desenhadas 
por artistas alienados. 

11. Fundamentalmente, eu jamais aprendo 
com a experiência 

De tato, o aspecto mais importante dos personagens 
nos quadrinhos de sucesso é sua característica 
incapacidade de mudar com as experiências. 

Em primeiro lugar, isto representa uma grande 
limitação para o crescimento do próprio artista, que 
rrão pode se livrar das identificações fundamentais do 
personagem criado, limitando-se a tentar esgotar uma 
série infinita das mesmas piadas, seguindo adiante 
como um escravo do sucesso obtido. 

Talvez por isso muitos autores de personagens dão 
um basta em determinado momento, abandonando 
suas criações e buscando outras formas de expressão 
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artística: nosso querido Ziraldo, por exemplo, deixou 
os quadrinhos pela literatura. Angeli assassinou a 
Rebordosa e Quino parou com a Mafalda, todos eles 
alegando um certo cansaço com a rotina estabelecida 
no processo de criação. 

Em segundo lugar e, principalmente, não aprender 
com a experiência significa negar a história e isto tem 
um significado ideológico. Nos quadrinhos, os 
episódios geralmente não se relacionam entre si e 
raramente os personagens mudam seu comporta
mento de um capítulo para o outro. Qualquer 
acontecimento, por mais importante que tenha sido, 
não modifica a história do personagem ou de sua 
comunidade e o herói repete o seu bordão ao infinito. 

Negar a história significa dizer: as coisas sempre 
foram assim e sempre serão. 

Portanto, não há porque buscar uma nova ordem, 
ainda que pareça mais justa e menos violenta do que 
a atual . 

Esquecer a história também significa esquecer o 
processo violento de acumulação de capital. 

Sem história, não existimos como cidadãos e, de 
fato, nos tornamos apenas consumidores: somos o que 
usamos e não o que pensamos. 

OS HERÓIS INSTITUCIONAIS 
Numa sociedade estruturada ideologicamente na 

personalidade do herói acima descrito, é natural que 
a solução para os problemas sociais seja buscada 
não através da cooperação coletiva e da organização, 
mas através da ação individual de heróis institucio
nais, os políticos. Assim, é compreensível que os 
políticos se esforcem por aparentar aquelas carac
terísticas acima descritas. 

Se pensarmos nos últimos presidentes eleitos no 
Brasil , por exemplo, quais atributos se encaixam no 
perfil acima? 

No entanto, à medida que as contrad ições entre os 
grandes grupos econômicos se manifestam pela 
liberdade de imprensa, o jogo de denúncias revela 
uma estrutura corrupta por trás dos heróis institu
cionais, desacreditando-os. Revelada a sua verdadeira 
face, o político atual, sabendo da desarticulação dos 
movimentos sociais pelo crescimento do neo
liberalismo, importa-se cada vez menos com a 
população e cada vez mais com a luta na cúpula. _P~ra 
manter a democracia eleitoral, em tempos de ele1çao, 
os poderes econômicos vão às ruas com promessas 
que jamais pretendem cumprir. Passado o pleito, 
assumem cinicamente o discurso anterior de descaso 
para com os eleitores. 

E DAÍ? 

Estamos todos, portanto, cercados pela ideologia 
dominante do mercado, da competição e da violência, 
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enquanto somos conduzidos por políticos cínicos. Os 
mais velhos podem se tornar também cínicos: C!S 
coisas são assim , então vou me aproveitar como 
puder ... 

Quanto aos jovens, pela própria natureza do seu 
crescimento pessoal, teriam algum mecanismo de 
sobrevivência neste ambiente , que mantivesse o 
mínimo de esperança no futuro ou também se tornarão 
cínicos? 

Observando a produção de quadrinhos mais lidos 
nos últimos anos (X-Man, Batman e Super Homem), 
parece-me que persistem nos personagens as carac
terísticas do herói descrito acima, apenas deslocado 
para cenários mais sombrios e violentos. Mas nota-se 
também a presença cada vez menor do humor, o que 
me parece indicar um endurecimento dos valores 
ideológicos entre os jovens. 

FAZER HUMOR NUMA ÉPOCA DE 
CINISMO 

Uma das questões que me ocorrem no trabalho 
diário como chargista é: se a população estiver se 
tornando mais cínica, é possível fazer humor político 
para este público. 

O humor pressupõe a existência de alguns valores 
prévios que são questionados na estrutura da charge 
ou da piada. Se não houver valor prévio, se homens 
públicos não se importam em trocar de imagem, em 
mentir publicamente, em assumir a corrupção, não 
haverá questionamento através do humor. 

Ou seja, o humor só é possível onde houver um 
mínimo de esperança. 

Portanto, o desafio para o chargista político é 
construir uma crítica sem cair no cinismo. Talvez, a 
ferramenta fundamental para este tipo de trabalho seja 
o conhecimento das contradições que envolvem as 
engrenagens políticas, evitando-se cair no jogo 
superficial das aparências. 

Além disso, por princípio, evitar o pré-conceito, 
desconfiar sempre da verdade mais fácil e optar pela 
defesa do mais fraco (ainda que ele possa estar 
enganado). 

E O EQUILIBRISTA E A LEI DAS MASSAS? 

Pela minha mistura de cientista e cartunista, acabei 
por fazer r'ieste texto uma reflexão sobre o meu próprio 
trabalho e, durante os dias em que o estive prepa
rando, foi muito mais difícil produzir as charges 
cotidianas. É possível que isto se pareça à mesma 
dificuldade que teria um equilibrista para realizar, 
durante o espetáculo, as operações matemáticas 
referentes às leis da física que descrevem a atração 
gravitacional entre seu corpo e a terra. 
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2. Somando-se os leitores do Diário Popular e da página especial da Bundas no Estado de Minas e no Estado de São 
Paulo, além de jornais sindicais e outros órgãos de imprensa, pode-se estimar que mais de um milhão de leitores 
teriam acesso ao meu trabalho, semanalmente. 

3. Vide os participantes do sitehttp://wwwchargeonline.com.br que diversos deles são, também, quadrinistas. 

4. LOR. O bom Joseph. Releitura . Belo Horizonte, n.8, p.24, abr.1996. 

5. Publicações realizadas no final da década de 70, pela Fundação Centro de Estudos do Trabalho (CET), destinadas 
à politização dos movimentos sociais em Belo Horizonte. 

6. RETRATO falado. Belo Horizonte: Veja, 1979. 100 p. 

7. LOR. Now sem rumo -1e2. Belo Horizonte: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, 1985-1 986. 

8. http//www.quadrinho.combr 

9. COLEÇÃO Espaço Ciências. Belo Horizonte: Dimensão, 1997-99. 4v. 

10. MACHADO, Angelo. Os fugitivos da esquadra de Cabral . Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. 

11. Desde Qualé a do Batman? em 1978, em parceria com Nilson e as reflexões do Grupo Mineiro de Desenho (a 
partir de 1979) até cursos e conferências proferi dos até o início da década de 90. 

12. BONALUME NETO, Ricardo. Primatas Diplomáticos . Folha de São Paulo , 6/8/2000. 



Maio, 2001 

QUADRINHOS 

lelis 
- Brasil -

Quadrinista, Chargista e 
Ilustrador premiado. Tem 
trabalhos publicados na 

Folha de São Paulo, 
Playboy, Placar e Bravo!. 
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Guimarães Rosa, Jorge Fernando dos Santos, Ferreira Gullar, 
Graciliano Ramos, Camões, Saramago, João Ubaldo, Ziraldo e tantos 
outros autores da boa literatura brasileira e estrangeira deveriam sempre 
constar do imaginário, das pranchetas e das telas dos computadores 
dos quadrinistas. A gente vive disso. Portanto, a fonte, em nosso caso, 
é inesgotável. Somos privilegiados por isso. Nossa bica tem sempre 
água limpa. Deu sede, é só ir lá. 

Um bom romance, um bom livro de contos e de literatura infantil. 
Livros são objetos tão concretos por fora. Pois é. Só por fora mesmo. 
Os escritores têm esse poder. Guardam preciosidades em pequenas 
caixinhas de papel, aparentemente insignificantes. E os autores de 
língua portuguesa então, nem se fala. A sua grandiosa capacidade 
inventiva e poética é armazenada em um pequenino livro de bolso 
que, insistente, teima em ficar de pé na estante. Mas, basta abri-lo e 
tomamos consciência de sua grandeza. Nosso espírito se embriaga. 
Em uma ou duas linhas, um contador de histórias ou um poeta consegue 
tirar do sério até o mais sisudo dos homens. 

Sou quadrinista e acho realmente fascinante estudar a obra de um 
autor. Descobrir seus "atalhos ''. Entender seu sotaque e seus 
mecanismos de entretenimento. Suas fórmulas, extremamente pessoais 
e sedutoras, são molas propulsaras de idéias, que me fazem repensar 
cada página de quadrinho. A variação de possibilidades que me 
apresentam me estimula a sempre rever seqüências e diálogos. Me 
fazem aprimoroar meu desenho e roteiro, buscando o referencial. 

No caso brasileiro, Jorge Amado, Lobato, João Cabral de Melo Neto, 
Graciliano Ramos, Ruth Rocha, Drummond e tantos outros são o espelho 
de nossa cultura miscigenada pelas cores e pelas letras. Pelos modelos 
aprendidos e modificados. Nossa capacidade de mutação para nos 
adaptar e enriquecer nossa cultura e nossa língua nos fizeram mestres 
das adversidades, com um jeito diferente de ver problemas e apresentar 
soluções. Assim como nós, nossos irmãos lusitanos assimilaram culturas 
alienígenas e as transformaram, em alguns aspectos, a seu serviço. 
Mantiveram parte de sua história pré-colonizada, dedicando atenção 
ao novo e colaborando para o enriquecimento da língua e da cultura 
recém-chegada. Isso é evolução. Apesar das inúmeras intervenções 
negativas, Portugal trouxe algo precioso sobre o que devemos refletir 
nos dias de hoje e sempre: a nossa vontade de nos rebelar. Nos rebelar 
contra o formal e o dito correto. A insubordinação artística intervindo 
no que já nos chega massificado. É nosso dever manter esse motim 
para continuarmos a ser o mundo novo. Para contribuir e burilar com a 
estático e o letárgico. 

Machado de Assis questionou essa importação de modelos 
ideológicos e literários e se vingou disso produzindo uma literatura 
chamada vulgarmente de pessimista. Machado ridicularizava as 
correntes de pensamento deterministas e positivistas. Dá para notar 
nos personagens "derrotados" que ele criou em toda a sua obra. Foi 
uma sutil e genial forma de rebelião que o consagrou como dotado de 
um dos mais originais estilos de toda a literatura de língua portuguesa. 

Os quadrinhos precisam disto também. Precisamos produzir mais 
anti-heróis para combater os personagens de isopor que a indústria 
estrangeira nos impõe. Devemos, sim, criar personagens consistentes 
com temáticas que nos sejam familiares para formarmos novos 
quadrinistas com esse espírito. Grandes talentos fizeram e fazem isso. 
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O Laerte, o Ziraldo com A Turma do Pererê , o Colim 
com seu cangaço, o Jô de Oliveira. Mas são poucos. 
Precisamos de mais. Precisamos dessa pulverização. 
Mas temos de ter mais referências. E é por isso que 
eu sugeri que os autores de quadrinhos de países 
lusitanos deveriam ter sempre autores de nossa língua 
em seu imaginário. Para formar essa unidade. Para 
que busquemos na mesma fonte as referências 
culturais . Quando vejo alguns adolescentes fazendo 
seus primeiros esboços em um papel, fico triste. 
ObseNo que a anatomia que lhes vem à mente é de 
um homem hiper-musculoso, com armas automáticas 
à cintura, granadas e bazucas. O jovem não tem a 
sua própria referência nacional. Desde criança, o 
mercado de comics ditou para o adolescente a sua 
estética. E o pior de tudo é que ninguém apresentou a 
ele nenhuma outra possibilidade, porque realmente 
há pouquíssimas referências de nossa cultura na 
linguagem dos quadrinhos. Essa lacuna foi preenchida 
por músculos, capas, etc. 

Pensando nisso, lembrei-me de uma palestra que 
dei em uma escola de São Paulo. Me pediram para 
falar sobre a linguagem dos quadrinhos. Eu, meio sem 
jeito para aquilo tudo, peguei o microfone e o giz e 
passei a rabiscar na lousa alguns desenhos. Eram dois 
fogões . Um era um fogão a gás. O outro era um fogão 
à lenha. Aí perguntei a eles qual dos dois era um fogão. 
A maioria dos meninos apontou para o fogão a gás. 
Só três ou quatro alunos disseram que os dois eram 
fogões. Aí eu lhes disse que era aquilo que fazia a 
diferença. O fogão a gás é fácil de ser identificado 
porque a maioria dos alunos nasceu na capital. Agora, 
o fogão à lenha é diferente. Quase nenhuma criança 
tem essa referênc ia visual. Você tem de pesquisar 
nossas próprias raízes culturais para identificar esses 
objetos. Quando você o insere em uma história em 
quadrinhos, está trazendo à tona coisas que a maioria 
de nós nem conhece. Este resgate fortalece nossa 
cultura. Reforça nosso compromisso com nossos 
costumes e nossa língua. Dei esse exemplo para 
mostrar a eles que em nossas ruas não desfilam super
carros turbinados que disparam raios ômega. Nem 
cruzam nosso céu musculosos super-heróis com suas 
capas voadoras . Nossa realidade é diferente. 
Precisamos nos ater a ela para nos situarmos como 
nação. Disse-lhes para fazerem seus projetos de 
histórias em quadrinhos, atentos à realidade em que 
vivem. Que contassem a história do garoto soltando 
pipa ou jogando futebol. Ou do mendigo que mora 
debaixo do viaduto e tem um cachorro vira-lata. Que 
ped issem a seus avós para contar suas histórias 
pessoais, descrevendo os objetos utilizados à época. 
Isso é o Brasil. Não super-poderes e pistolas de raio 
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gama paralisante . Descrevendo nossa realidade, 
seremos universais e mostraremos nossa cul tura 
autêntica, tal como ela é. 

O papel da literatura de língua portuguesa é 
fundamental nesse processo. Ela precisa ser sempre 
usada como referência para nossas crianças, desde 
a tenra idade. Só assim, com uma mentalidade de 
preseNação de nossa identidade, formaremos nossos 
leitores e quadrinistas do futuro, plenos e conhece
dores de suas origens. 

O espírito ousado nos eleva. Nos tornamos 
referência pelas inovações e por elas formamos nossa 
própria cultura. Um povo se conhece pela cu ltura e 
esta deve ser nossa digital. Nossos ancestrais nos 
deixaram essa herança e por ela devemos lutar. 
Devemos nos lembrar de que todas as formas artísticas 
aqui e em qualquer parte do mundo têm, em sua 
essência, raízes populares e primitivas. Por isso 
precisam estar em evidência. 

Esse sentimento de rebelião também nos faz 
repensar os valores que hoje se impregnaram em todas 
as vertentes artísticas. Os neo-liberais trouxeram a lei 
da mesmice. Trouxeram a produção em série de 
sucessos efêmeros, capazes de arrebatar multidões, 
mas sem nenhuma contribuição para o alicerce cultural 
de que uma nação verdadeiramente civiliza9a carece. 
Trouxeram só o lucro gerador de lucro. 

Os países lusitanos passam por transformações 
também, mas as artes, por certo, continuam à margem. 
A reversão dessa tendência nos cabe. Somos 
responsáveis pela manutenção de nossos valores 
culturais. A substituição desses valores por entreteni
mentos voláteis e descartáveis nos levarão à 
estagnação e, o que é pior, sem a personalidade 
artístico-cultural, seremos mais um país literalmente 
globalizado. 

Nosso papel é rever planos que a massificação nos 
impõe. É dever de todos reafirmar nossa autenticidade 
artística. Mostrar ao mundo nossos valores sem filtros . 
A literatura nos dá exemplos plausíveis que devemos 
sempre ressaltar. Autores de língua portuguesa são 
traduzidos em inúmeros países, levando consigo seu 
encantamento e sua poesia. Recentemente, José 
Saramago recebeu o prêmio Nobel de Literatura. É 
um marco para a língua portuguesa. E é o que 
devemos aproveitar. São brechas como es~as que 
fazem emergir esse sentimento de autenticidade, de 
estilo próprio, de rebelião, no bom sentido, contra a 
ordem mundial das culturas enlatadas que são 
vendidas e incentivadas pela grande mídia. 

Justificando tal afirmativa, recentemente entrei em 
uma loja de uma grande rede de livrarias. Estava à 
procura de um livro infantil para presentear a minha 
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sobrinha. Escolhi um livro de autor nacional. Não houve 
em meu gesto nenhuma conotação xenofóbica. 
Apenas a poesia da língua portuguesa me é muito 
cara. Há nela metáforas e entremeias que me excitam. 
Queria que minha sobrinha, recém-alfabetizada , 
conseguisse captar esse sentimento tal qual foi escrito 
pelo autor e que eu captei na minha infância, com os 
livros do Lobato. Acredito que ela saberá valorizar a 
cultura e a língua de outros povos, conhecendo e 
valorizando a literatura do seu país . 

Saramago tem de ser lido nas escolas. Jorge 
Fernando tem de ser interpretado em casa. Fernando 
Pessoa tem de ser recitado nas praças, na televisão, 
nas rádios. Todos eles têm de ver suas obras 
adaptadas para a linguagem dos quadrinhos. 

A mudança tem de vir por aí. A maioria da nossa 
população nunca entrou em uma biblioteca. Quem não 
conhece a obra de nossos escritores de língua 
portuguesa nunca saberá discernir o que é bom ou 
ruim. O desenvolvimento desse discernimento tem de 
ser estimulado não só pelo poder público. Cabe a cada 
um de nós - estudantes, artistas, formadores de 
opinião, escritores, editores e leigos - transformarm~s 
essa realidade. Precisamos aprender a pensar. Nao 
queremos tudo perfeito, já pronto. Não queremos mais 
o silicone mascarando as imperfeições. Queremos o 
real. A nossa realidade. Aprendendo a discutir a obra 
de um autor, descobrindo os seus mecanismos e o 
que ele nos propõe, fazemos um exercício anti
esclerosante e espiritual. Um exercício para que 
incrementemos nosso vocabulário. Não devemos nos 
abster dessa prerrogativa. 

A cada linha que lemos, precisamos colocar nossa 
mente para funcionar e sonhar. Formar imagens 
próprias. Afinal, o quadrinista vive disso. Coloca no 
papel a sua imaginação. Transpõe para o concreto o 
que seu espírito já elaborou. Só lendo conseguimos 
essa magia. Parece que a cada frase há poss1bl1dades 
infinitas de enquadramentos, de cortes, de diálogos e 
de concepção da estrutura psicológica e física dos 
personagens. 

Como exemplo, notem a riqueza de detalhes que o 
Guimarães utilizou para descrever Manuelzão: 

Manuelzão, ali perante, vigiajava. A cavalo, as mão~ 
cruzadas na cabeça da sela, dedos abertos; so 
com o anular da esquerda prendia a rédia. Alto no 
alto animal, ele, sobrelevava a capelinha. Seu 
chapéu-de-couro, que era o mais vistoso, na 
redondeza o mais vasto. Com tanto sol, e 
conservava 'o estreito jaleco, cor de onça-parda. 
( ... )1 

Por mais elaborada e sofisticada que seja a literatura 
de Guimarães Rosa e a música de Heitor Vil la-Lobos, 

45 

Releitura l 5 

por exemplo, notamos que há entre eles características 
comuns que se expressam na tendência em mergulhar 
na essência, na sua ingenuidade do povo brasileiro -
complexa e rica. Buscando a brasilidade autêntica, 
tanto um quanto o outro, a seu modo, traduziram em 
palavras e músicas a verdadeira face do nosso povo. 

Essa mistura do popular com o erudito propiciou o 
surgimento do sentido universal na obra desses dois 
artistas. 

E sobre a alma humana, assim escreveu Guimarães, 
que se utiliza da metáfora para descrever a paixão 
pelas suas raízes e compaixão pela condição humana: 

Quando escrevo, repito o que já vivi antes. E para 
estas duas vidas, um léxico só não é suficiente. 
Em outras palavras, gostaria de ser um crocodilo 
vivendo no rio São Francisco. Gostaria de ser um 
crocodilo porque amo os grandes rios, pois são 
profundos como a alma de um homem. Na 
superfície são muito velozes e claros, mas nas 
profundezas são tranqüilos e escuros como o 
sofrimento dos homens. 

E Fernando Pessoa nos diz, em voz estridente, para 
que ouçamos com a alma os dramas de seu povo: 

Ó mar salgado, quanto do teu sal 
São lágrimas de Portugal! 
Por te cruzarmos, quantas almas choraram, 
Quantos filhos em vão rezaram! 
Quantas noivas ficaram por casar 
Para que fosses nosso, ó mar! 
Valeu a pena? Tudo vale a pena 
Se a alma não é pequena. 
Quem quer passar além do Bojador 
Tem que passar além da dor, 
Deus ao mar e ao perigo o abismo deu, 
Mas nele é que espelhou o céu. 

Mas essa falta de eixo que culmina com o 
desconhecimento da nossa própria cultura já deu seus 
primeiros passos para mudar. E a internet pode 
colaborar com isso. Há meses, participo de reuniões 
com cartunistas de todo o Brasil e há, entre eles, 
justamente a preocupação em mudar esse cenário. 
Está sendo elaborado um projeto para a execução de 
um álbum de histórias em quadrinhos e artigos que 
reunirão cerca de 40 autores. Esse álbum, a princípio, 
terá periodicidade semestral e o mais interessante é 
que há um consenso quanto à necessidade de 
fazermos histórias menos descartáveis. Não quero 
dizer com isso que haverá apenas histórias ditas 
"cabeça", ou com conteúdo extremamente brasileiro. 
Existe um sentimento comum que é preciso sair um 
pouco desse eterno roteiro simplista, em que o leitor 
não retira nada de proveitoso de uma história. Seria 
manter as coisas como estão, quando o mercado . 
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nunca aposta na possibilidade de o leitor ser portador 
de um senso crítico e passível de raciocínio. Há entre 
os quadrinistas influências de grandes escritores 
russos, alemães, americanos, ingleses . Mas há 
também os influenciados por Mário de Andrade e 
Machado de Assis. Deve-se procurar o diferencial no 
mercado pela elevação da qualidade e o respeito pela 
capacidade do leitor. Não podemos mais ser 
invertebrados. 

Parece que em Portugal acontece o mesmo. Há por 
lá centenas de quadrinistas. Poucos sobrevivem só 
com isso. Mas não esmorecem. Victor Mesquita, Nuno 
Saraiva, Luís Louro, Diniz Conefrey e tantos outros 
trazem com eles seguidores que se expressam em 
sua língua pátria, consultando seus autores patrícios, 
preservando sua cultura através da sua língua, dos 
seus costumes. Dizendo em cores, formas e textos as 
coisas da sua terra. Nos últimos dez anos, o interesse 
do povo português pelo quadrinho cresceu 100%. É 
uma boa notícia. Significa que daqui a 1 O anos teremos 
o dobro de interessados nessa arte ainda muito 
marginalizada. 

E para colaborar com o surgimento de novos 
valores, todas as últimas terças-feiras do mês, a 
maioria dos grandes quadrinistas portugueses se 
reúne para participar de uma "tertúlia" num restaurante 
em Lisboa, organizada por Geraldo Lino, um grande 
incentivador da banda desenhada naquele país. Na 
"tertúlia", há uma troca de informações entre 
desenhistas e roteiristas de todas as idades, que 
acabam por incentivar novas produções. Não é o ideal , 
claro, quando percebemos que na vizinha França há 
um volume infinitamente superior de produção de 
quadrinhos, mas esses movimentos realizados em 
Portugal acabarão por incrementar e aquecer a 
demanda pelo quadrinho naquele país, ao longo dos 
anos. 

Aqui no Brasil, apesar do desmoronamento de 
inúmeros projetos editoriais de revistas em quadrinhos, 
surgem artistas com estilo ímpar que reafirmam o 
talento do brasileiro para a assimiliação e adequação 
aos nossos costumes das influências externas. 

Desde Angelo Agostine, que era italiano e foi o 
nosso "pai", nas histórias em quadrinhos, até os mais 
novos quadrinistas que lidam com as recentes tecno
logias, o Brasil caminha para a formação de sua 
identidade nessa linguagem. O caminho é longo e 
vagaroso. Não há mercado aquecido para que novos 
talentos surjam, mas mesmo com as adversidades, 
podemos destacar Flávio Colim, Angeli, Laerte , 
Mutarelli, e tantos outros. É preciso destacar também 
a vertente de quadrinistas que contam "causas" 
tipicamente ligados à nossa cultura. André Torai e 
Marcel lo Gaú, esse da nova geração, concentram, em 
seus trabalhos, contribuições impagáveis para a 
formação de nossa identidade na cultura dos 
quadrinhos. Há neles uma busca incansável pelos 
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temas e dramas brasileiros, difundindo objetos, 
dialetos e arquiteturas típicas de nossa terra. Está 
presente, nas suas histórias, uma forte influência da 
história do Brasil e dos grandes romancistas e cronistas 
da nossa língua. A literatura de língua portuguesa fez
se, portanto, imprescindíve l na formação desses 
autores que são contadores de histórias que se utilizam 
da linguagem dos quadri nhos com maestria para 
relatarem seus escritos. 

Como é o caso de Jorge Amado, que é um 
decifrador do lúdico, reinterpretando a realidade e a 
transformando em ficção. Poderia ser também o caso 
do quadrinista Angeli: põe a cabeça para fora do seu 
apartamento coberto de fuligem de automóveis, 
esfrega os olhos ardidos de poluição e vê, à sua frente, 
viadutos, pontes, camelôs, policiais, feirantes e toda 
uma fauna que habita a megalópole. O seu universo é 
aquele. O seu humor é meio ácido pela fumaça dos 
ônibus e pelos engarrafamentos quilométricos. Os 
seus personagens freqüentam o bar da esqu ina onde 
ele costuma ir tomar cerveja. Igualzinho ao Torai ou 
ao Gaú, que são regionais porque fazem o mesmo. 



Maio, 2001 

Observam a sua própria realidade, a sua própria 
história. 

Talvez por esse motivo, por serem regionais, há uma 
certa resistência do mercado editorial em apostar 
nesse diferencial. Quem publica uma revista totalmente 
em cores, sobre uma boneca americana que rende 
milhões de dólares por todo o mundo fica receoso em 
se arriscar com um artista que conta histórias sobre 
sua gente e seus costumes. 

Parece que a cultura autêntica não tem mercado. 
Essa é a desculpa freqüente. O que o mercado pede 
são coisas mastigadas, porque as grandes editoras 
pressupõem que o ato do leitor raciocinar significará 
menos vendas e a exclusão das classes menos 
abastadas. 

Não importa se tem cunho político, crítico , 
humorístico, surreal, social ou erótico: o quadrinho, na 
sua meta, se parece com todos os outros braços das 
artes . Quem faz quadrinho tem sempre de pensar na 
possibil idade de credenciar o leitor e escrever seu 
próprio diálogo, dando a ele o papel principal no 
enredo. Esse é o mote. Acho que é isso que o 
quadrinista busca em suas obras. E isso é literatura. A 
intervenção artística. Buscar o novo. Novas formas de 
linguagem. Novas formas de se enxergar a realidade 
que, se para uns parece imutável, para o quadrinista 
se torna um desafio saboroso e impagável. Esse bate
bola, essa tabelinha com o leitor na minha terra 
também tem o nome de civilidade. Você dá a 

NOTA 

47 

Releitura 15 

oportunidade aos outros de entender e interagir com 
a sua proposta. Foi-se o tempo do individualismo burro. 
Todos precisamos uns dos outros pra nos sentirmos 
vivos. Para compartilharmos experiências e aprender
mos onde estamos acertando e errando. 

Eu, mais do que ninguém, preciso dessa interação. 
Estou engatinhando. Comecei a fazer quadrinhos em 
95. Essa linguagem é uma fragmentação do meu 
trabalho de chargista que, por um motivo ou por outro, 
fui deixando aos poucos. Ganhei alguns prêmios, mas 
convenhamos, cinco anos não representam nada. 
Olhem só, me convidaram para participar deste evento 
ao lado de lendas da nossa literatura e do nosso mais 
fino humor. Estar ao lado do Lor e do Nani, tem para 
mim um significado muito especial. Sem eles saberem, 
eu, lá em Montes Claros, já ficava admirando o seu 
trabalho. 

Mesmo participando de salões de humor nos quatro 
cantos do Brasil, conhecendo, aprendendo culturas 
de outros países, como se eu nunca tivesse saído de 
Montes Claros. Nunca saí da fazenda Olhos D'Água, 
do velho Dó Lelis. Nunca saí do meu eixo em que 
habitam os romancistas, poetas e contadores de causo 
que formaram e formam meu universo. 

Se olharem bem, vão me ver sob um pé de pequi, 
numa preguiça quase baiana, rabiscando uns 
casebres e umas idéias num bloquinho de papel de 
pão que comprei lá em Fernão Dias, na venda de Zé 
Crente, nas quebradas de Brasília de Minas. 

1. ROSA, João Guimarães. Manuelzão e Miguilim. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. 
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O tema proposto - a passagem da literatura juvenil para a literatura 
adulta - exige de nós uma reflexão inicial sobre alguns conceitos e 
processos que estão subjacentes à sua formulação. Primeiro, temos 
de pensar se existe, de fato, algo que ainda possamos chamar literatura, 
puramente literatura e, caso seja afirmativa a resposta, se existe uma 
literatura juvenil diferente de outra, que seria adulta. Segundo, temos 
de questionar se ainda podemos continuar falando de literatura sem 
colocar em primeiro plano a leitura. Terceiro, temos de analisar o 
contexto atual de produção e recepção de textos escritos no Brasil e 
em outros países, para não falarmos de meras abstrações teóricas e 
sim de realidades socioculturais que de fato interessem às pessoas, e 
não apenas a especialistas. Esses três aspectos do tema serão 
abordados aqui, de modo a estarem separados inicialmente para depois 
serem rejuntados, dando lugar a uma síntese mais coesa. 

l . O MODO DE EXISTÊNCIA DA LITERATURA: 
UMA CONTEXTUALIZAÇÃO 

Produzir literatura significa, para o autor, inserir seu texto num 
conjunto de textos que se propõe lidar com o imaginário, com a 
linguagem e com a realidade de uma maneira especial que se vem 
configurando e evoluindo, há séculos, no mundo. O imaginário se põe 
no texto como parte da própria escritura e da proposta de interlocução 
ficcional. Tornado linguagem, o imaginário a esta contamina, exigindo 
um trabalho que desperte a sensibilidade e a argúcia do leitor, num 
exercício também de recriação. Deste faz parte ainda o real, 
transfigurado e concretizado textualmente. Não basta, portanto, contar 
uma história ou derramar uns versos para estar produzindo literatura. 
Trata-se de um fazer artístico, contextualizado num universo cultural, 
com normas, saberes, tradições, modelos. As rupturas estéticas não 
se confundem com falta de leitura e de conhecimento do que já foi 
produzido na área. Claro que há uma literatura naif, ingênua, mas com 
seu espaço marcado, como na pintura se faz. O que se quer destacar 
aqui, neste primeiro momento, é a existência institucionalizada de um 
campo estético denominado literatura, com suas marcas específicas 
de produção. 

Mas a produção literária não pára nos autores. Há também que se 
organizar o texto visualmente e se deixar publicar. Esses momentos 
de organização textual, dizendo melhor, de edição e editoração, são 
também criadores, têm suas propostas de interlocução próprias e são 
capazes até de definir, a seu modo, leitores e leituras do texto literário. 
Inseridos hoje num sofisticado aparato tecnológico, sua atuação transita 
ainda do nível artesanal, com todas as suas conotações populares 
questionadoras, ao hipertexto eletrônico, extensãci que pode deixar 
maravilhadas ou apenas fatigadas nossas retinas. 

Suponhamos que um autor, ou uma autora, Marina Colasanti, por 
exemplo, escreva mais um texto literário. Ela imaginou, rolou pelas 
palavras, recriou o mundo. Eis-nos diante de mais um livro dela 
publicado por uma (boa) editora. Ora, há configurações desse 
imaginário-linguagem de Marina Colasanti e dessa produção visual do 
objeto livro que permitem a um especialista em literatura prever o tipo 
de leitor que pode, com maior probabilidade, ir ao encontro deste livro 
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em especial e apreciá-lo, concretizando sua recriação 
através da leitura. Deverá ser erudito o leitor de Marina, 
para viajar com ela? Deverá ser mulher? Deverá ser 
da classe média ou alta? Trata-se, como já foi dito, de 
probabilidades que o texto e o livro apontam. 

2. HÁ LITERATURA PARA JOVENS E 
LITERATURA PARA ADULTOS? 

Uma dessas probabilidades, evidentemente, é a 
definição de faixa etária dos leitores de Marina 
Colasanti. Serão eles jovens? Ah, os jovens ! Enten
demos aqui por jovens os indivíduos que têm de 13 a 
17 anos, os quais, se na escola estiverem sem 
repetências, ocuparão da 7ª série do Ensino Funda
mental ao 3º ano do Ensino Médio. Com mais de 18 
anos são adultos, responsáveis legalmente pelos seus 
atos, pelo menos no que diz a lei. Dos 1 O aos 12, estão 
numa fase pré-qualquer-coisa, que tanto lhes permite 
brinquedos e preferências culturais infantis quanto 
atitudes da chamada "gente crescida". Como todo 
recorte, este é arbitrário, e se relaciona especialmente 
às possibilidades escolares de leitura. 

Bem, os jovens de nossa época apresentam certos 
padrões de preferência artística, que revelam o que 
toca mais facilmente sua sensibilidade e inteligência. 
Claro que tais padrões são resultantes, em sua maior 
parte, de estratégias de condução de opiniões e 
comportamentos que uma sociedade de consumo 
desenvolve nos indivíduos, segmentando grupos para 
orientar a produção industrial, seja esta artística ou 
não. Quem foi jovem típico dos anos 60 no Brasil tinha 
hora de chegar em casa, só transava, fumava e bebia 
às escondidas, freqüentava horas dançantes que 
misturavam boleros a rock e twist, gostava dos Beatles 
e/ou da Jovem Guarda. Lia na escola Vidas secas , 
Dom Casmurro , O Guarani , Memórias de um 
sargento de milícias , para fazer provas disser
tat1vas, mostrando, para o professor, que tinha lido, e 
nada mais. 

Hoje os padrões de preferência e comportamento 
são outros. Entretanto , há qualquer coisa que 
permanece, marcando essa fase da vida em que se é 
jovem. Muita energia, vitalidade, vontade de saber das 
coisas, agitação interior, dúvidas ... Os psicólogos 
sabem caracterizar bem os anos verdes. Conheci
mentos prévios de mundo e de linguagem ainda são, 
regra geral, um pouco limitados. Imaginação não falta, 
mas também não se prende por muito tempo a 
qualquer coisa. Afinal, os jovens estão mudando de 
status, buscando o mundo dos adultos, embora ainda 
com muita dependência, a qual, paradoxalmente, 
abominam. Querem amar, querem novidades nas 
experiências, com gosto de aventura. Muitos afirmam 
que se pode ser jovem em qualquer idade. Trata-se 
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de um pouco de nostalgia. Uma pessoa idosa pode 
ser feliz , ativa, curiosa, produtiva, mas se quiser ser 
apenas a repetição do que foi na juventude, sem nada 
que se lhe acrescente, sua aprendizagem de anos e 
anos será jogada fora junto com as rugas. 

Assim, creio que somos obrigados a aceitar o tempo 
e suas conseqüências, boas e más, sem apelações. 
Não poderíamos afirmar que um jovem jamais se 
interessaria por ler À procura do tempo perdido, 
mas, se o fizer, sairá dos padrões. Como vai entender 
as alusões que Marcel Proust faz a obras de arte, 
costumes de época? Como vai entender os símbolos 
que sustentam a imensa casa textual, construída como 
ultrapassagem e marca da solidão? Pode-se alegar 
que o processo de interação literária não exige 
conhecimentos específicos dos leitores. Mas algumas 
leituras literárias exigem outras, exigem a tessitura de 
uma rede cultural bem ampla, em que as diferenças e 
a pluralidade tenham lugar. Assim se configuraria um 
leitor adulto, bem formado, maduro. Raros são tais 
leitores, sabemos. Entretanto, há livros lidos com prazer 
e proficiência por jovens e adultos, livros que nada 
deixam a perder em termos de qualidade literária. 

TEXTO 

PRODUÇÃO 

AUTORIA 

REVISÃO/EDIÇÃO 
DE TEXTO 

PUBLICAÇÃO 

PRODUÇÃO VIS\L 

ILUSTRAÇiAPA PROGRAMAÇÃO 
VISUAL 

CIRCULAÇÃO 

RECEPÇÃO 

LEITURA -- CRÍTICA----' 

Fluxograma 1 

O melhor modo que temos hoje de caracterizar os 
tipos de literatura passa pela análise das instâncias 
de produção, circulação e recepção, consideradas 
simultaneamente, em embates e interferências mútuas. 
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Denominamos, pois, "instância de produção" a tudo 
que se faz para que o objeto cultural livro de literatura 
se configure (Fluxograma 1 ). São os trabalhos de 
autores, editores, revisores, programadores visuais, 
ilustradores. Publicado, o livro entra no processo de 
circulação social , que inclui os trabalhos de divulga
dores, distribuidores, livreiros, bibliotecários, 
publicitários e outros agentes. Isso tudo faz com que 
os leitores tenham acesso ao livro. Povoada de todos 
esses trabalhos anteriores , dá-se o processo de 
recepção literária. Leitores comuns e leitores 
profissionais (críticos, professores e outros) vão ler o 
livro, emprestado ou comprado. Os incentivos e 
mediadores são os mais diversos: indicação de 
amigos, parentes, especialistas; visita bem sucedida 
à livraria ou à biblioteca ou Internet ou à casa dos 
outros etc. Essas mediações são essenciais, já que 
ninguém vai ler todos os livros publicados . 

Os resultados da leitura podem ser felizes. O leitor 
se deleitou com o modo de apresentação visual , com 
o modo de construção textual, produziu sentidos 
relevantes e diferentes , emocionou-se, moveu-se 
intelectualmente. Fala bem do livro, às vezes escreve 
sobre ele. Há um retorno à instância de produção, a 
partir da leitura e da crítica literárias. O movimento é 
incessante. 

Pode haver algum problema na interação literária 
leitor/texto: o livro não correspondeu às expectativas. 
Ou o leitor pára de ler ou insiste até o final, como se 
cumprisse um dever. Não foi literária sua leitura, de 
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qualquer forma. E vai falar mal do livro. Evidentemente, 
isso não significa que faltem qualidades a este: para 
aquele leitor, naquele momento específico da leitura, 
as possíveis qualidades não se destacaram. Outro tipo 
de leitor, com outra formação literária, outro padrão 
de gosto, pode vir a estabelecer uma relação bem 
sucedida com o mesmo livro. Assim como nenhum 
leitor consegue ler todos os livros, nenhum livro foi 
escrito para todos os leitores. Mas fazem parte do 
processo esses encontros e desencontros, social e 
historicamente definíveis. Trata-se, de qualquer modo, 
de um trânsito aberto, diversificado, entre as instâncias 
de produção, circulação e recepção da literatura, 
quando nos situamos no mundo dos leitores adultos 
ou de jovens leitores excepcionais , isto é, fora do 
padrão majoritário. 

Quando se separa a literatura juvenil da adulta, o 
trânsito se interrompe, e o congestionamento pode 
deixar leitores parados no mesmo tipo de texto, no 
mesmo ponto da avenida Afonso Pena, por muito 
tempo (Fluxograma 2). 

Vejamos o que em geral acontece, hoje, no circuito 
da chamada literatura para jovens. Na instância de 
produção já se define muito mais diretamente um tipo 
de leitor e de leitura. O autor quer escrever um livro 
"acessível", que possa interessar aos adolescentes 
pela temática, pela linguagem, etc. O editor pensa n~ 
professora - nada de palavrões ou cenas de sexo 
explícito, nada de depressões suicidas. E se é literatura 
para jovens, vamos pensar numa capa atraente, num 
visual convidativo, porque esses jovens de hoje têm 
pouco interesse na leitura. A casa editora pensa em 
vender para o governo, para as escolas, manda os 
divulgadores percorrerem outros caminhos, longe das 
livrarias comuns. As bibliotecas são escolares. A 
mediação é feita pelos professores, que raramente 
sugerem, quase sempre mandam ler o livro. Há uma 
ficha de leitura. Há avaliação da leitura. Lido por 
obrigação, o livro se torna outro objeto, um objeto 
escolar. Interrompe-se, nessa recepção deturpada, o 
processo literário. Sem prazer, sem envolvimento com 
o texto, com sua criação de linguagem e de mundo 
diferente, a leitura se torna funcional, pragmática, com 
sentido apenas dentro da escola, no ritmo da escola, 
de acordo com os objetivos didáticos estabelecidos. 
Assim como a mediação se empobrece, também a 
crítica o faz. Críticos de literatura infantil e juvenil só 
lidam com esse tipo de produção, são "outros" . 
Conhecem, em geral, os clássicos do gênero, mas não 
pensam no universo literário como um todo, em sua 
diversidade e riqueza. 

Como facilitar o tráfego? Ignorando as diferenças 
entre leitores? Talvez não seja esta a solução. Tratar
se-ia preferencialmente da tentativa de matizar, de 
abrir as possibilidades de acesso a mais de um tipo 
de leitor e de leitura. Gostaria de me deter em dois 
livros , para ver o que propõem nesse sentido: 
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Outroso, de Graciela Montes e O conto da ilha 
desconhecida, de José Saramago. 

Outroso , da premiada escritora argentina Gabriela 
Montes - premiada no circuito da crítica de literatura 
infanta-juvenil - narra a história de um grupo de 
adolescentes às voltas com uma gangue do bairro, 
que prima pela violência gratuita e pela ausência de 
limites, facil itada por uma polícia omissa e corrupta. 
Os jovens do bem cavam sob a casa de um deles um 
outro mundo em que podem estar em paz. Primeiro os 
maus o invadem com sucesso. Depois, na segunda 
invasão, encontram resistência e perdem a batalha. 
No início da novela e em certas passagens, a autora 
sugere o fantástico, a alegoria, mas não chegamos a 
tanto, pois seu leitor-modelo, aquele jovem padrão, 
com seu supostamente restrito repertório de leitura, 
estaria interessado preferencialmente no suspense, na 
ação. O outro mundo não pode ser imaginário, tem de 
ter certa concretude; se não, os adolescentes 
abandonariam a leitura do livro. Ante tantas restrições, 
são os leitores adultos, com proficiência literária, que 
o fazem: não foi escrito para eles este livro. 

Já O conto da ilha desconhecida, do também 
premiado José Saramago - premiado no circuito da 
crítica literária "adulta" - é um livro que nos apresenta 
uma história aparentemente mais ingênua, pois remete 
seus leitores ao universo d'As mil e uma noites , 
um oriente que habitamos quase sempre nos primeiros 
anos de idade. Mas a magia da linguagem, o insólito, 
a ironia se estabelecem logo, junto com o desejo. O 
homem quer um barco para chegar a uma ilha 

"DEFrÇÃO" 
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desconhecida, o rei ignora o pedido enquanto pode, 
mas se deixa vencer pela insistência do outro, que 
faz parte de uma população que nunca tem seus 
anseios atendidos. A mulher da limpeza também se 
move pela força daquele sonho e abandona o palácio 
junto com o homem à procura do barco. Todos lhes 
dizem que não existem mais ilhas desconhecidas no 
mundo, mas eles descobrem o amor, nunca antes 
sentido. Dão nome ao barco: ilha desconhecida. É o 
encontro do outro, da diferença, do mistério que está 
em cada um. Movido pela força da linguagem, pela 
pluralidade de sentidos que se vai instalando durante 
a leitura, o leitor se sente imergir nesse mar da criação 
artística, de séculos e séculos, sempre se renovando, 
sempre inusitado. Não há idade certa ou formação 
exata para esse leitor de Saramago. Basta apenas 
gostar de ler, o que equivale a abrir-se para o universo 
literário, para um pacto estranho e sensível que nos 
permite deixar-nos tocar pela linguagem. Diferentes 
leitores, jovens ou maduros, podem envolver-se com 
O conto da ilha desconhecida. 

Eis um exemplo de que as instâncias de produção 
e recepção não precisariam estar tão bem separadas 
entre leitores jovens e leitores adultos (Fluxograma 3). 
Basta que os primeiros não se confinem às tarefas 
escolares de leitura, que freqüentem outras bibliotecas, 
livrarias, mundos de livros. Para isso, os autores e 
editores também precisariam deslocar o sentido e os 
limites da produção e circulação dos livros "para 
jovens". Apenas um sonho? Não: apenas um outro 
mundo possível para a literatura viver através do tempo 
em nossa companhia. 

PASSAGEM 

CD QUEBRA DAS ESPECIFICIDADES 
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Antes de mais, gostaria de agradecer o convite que me foi formulado 
para tomar parte neste importante I!! Enc~ntro Internacional de 
Literaturas em Língua Portuguesa. E com muito prazer que me 
junto a este grupo que faz parte de uma comunidade, finalmente 
instituída como tal, a CPLP, à qual sou ainda um pouco cética, 
porquanto em minha opinião, sinto que enquanto instituição, está longe 
de realizar e atingir os anseios e as preocupações desta mesma 
comunidade 

Por outro lado, gostaria de felicitar a Secretaria Municipal de Cultura 
de Belo Horizonte pela iniciativa de reunir escritores, poetas, 
estudiosos, professores (enfim, pessoas ligadas à problemática da 
língua que temos em comum, mas cuja cultura e literaturas diferentes 
e diversificadas são por isso mesmo muito ricas), com a finalidade de 
dialogar sobre as literaturas em Língua Portuguesa. 

Para uma melhor compreensão da minha comunicação, permitam
me que faça referência a alguns elementos sobre a situação geográfica, 
sócio-econômica e política da Guiné Bissau. 

A República da Guiné Bissau é um pequeno país da África Ocidental, 
entalado entre o Oceano Atlântico e o grande bloco continental do 
Saara, com uma superfície de 35.125km. Faz fronteira ao norte com o 
Senegal e ao sudeste com a Guiné Conakry. O país é constituído por 
uma região continental e por uma região insular de cerca de 25 ilhas: 
os Arquipélagos dos Bijagós. 

Tem um clima tropical úmido com duas estações nítidas. 
A população guineense, atualmente com cerca de 1.200.000 

habitantes, embora pertencente a um tronco ancestral comum, 
dispersa-se por diferentes grupos étnicos que têm mantido, até a 
atualidade, as suas especificidades culturais. No interior do país, os 
maiores grupos são os mandingas, povo comerciante e agricultor, 
islamizados e os fulas , também islamizados, com uma organização 
social fortemente hierarquizada, antigos pastores, hoje grandes 
criadores de gado. No litoral, fixam-se povos cujas maiores etnias são 
os balantas, animistas, manjacos e papeis, agricultores, também com 
uma estrutura social hierarquizada. 

A submissão colonial obrigou à implementação de uma adminis
tração por todo o território, sujeito a exploração retrógrada que manteve 
a Guiné afastada do progresso econômico, constituindo o fermento 
dos movimentos de libertação: proclama a sua independência em 1973, 
mas é reconhecida, internacionalmente, em 197 4. 

A principal atividade econômica do país continua a ser a agricultura 
artesanal, de auto-subsistência, vocacionada para a produção 
alimentar. 

A população é, na sua maioria, animista, seguindo a religião 
muçulmana e, numa percentagem muito pequena, a religião cristã. 

Depois de ter acedido à independência, a Guiné Bissau esteve 
durante 20 anos governada por um regime de partido único, em que o 
Estado e o Partido se confundiam, quando os sucessivos governos 
foram sempre norteados e afetados pelas ideologias, pelas ambições, 
pelos interesses e desinteresses desse mesmo Partido/Estado. 

Em 1994, o governo resultante das primeiras eleições multipartidárias 
do país, contrariamente às expectativas, era novamente fruto desses 
20 anos passados, uma vez que se tratava do mesmo Partido e do · 
mesmo Presidente. Não houve lugar para mudanças significativas, na 
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medida em que os homens eram os mesmos, mesmas 
as mentalidades, tendo conduzido o país rumo ao 
conflito militar de 7 de junho de 1998. 

Falar da poítica do governo na promoção da leitura 
obrigou -me a recuar no tempo e tecer algumas 
considerações sobre o Sistema Educativo, no período 
compreendido entre 197 4 e 1998. 

A Guiné Bissau herdou um sistema oficial de ensino 
elitista, muito deficitário, fraca cópia do sistema 
educativo da metrópole, embora a sua aposta inicial 
tenha sido na massificação e no prolongamento da 
escolaridade, tarefa complexa e difícil, marcada por 
altos níveis de insucesso escolar, reduzido número de 
freqüência por parte das raparigas em algumas zonas 
do país, falta de infra-estruturas e de recursos 
humanos, entre outros. 

Os conteúdos e a organização de ensino têm sido 
muito uniformes e pouco ajustados ao país. A 
diversidade étnica e lingüística, que sem dúvida 
constituem uma riqueza, neste caso concreto têm sido 
um fator de constrangimento, uma vez que a língua 
oficial de ensino é o português, língua estrangeira para 
a maior parte da população, fator que contribui para o 
elevado grau de insucesso escolar, num contexto em 
que o crioulo, língua veicular, é usado apenas como 
recurso facilitador da comunicação nas escolas, com 
exceção para raras situações experimentais. 

Esta situação em nada tem contribuído para a 
expansão da literatura, na medida em que vários são 
os fatores que colocam a existência de uma vida 
literária aquém das verdadeiras potencialidades do 
país e do que seria desejado. 

A par com o sistema oficial de ensino, existem o 
privado, o cooperativo e o religioso. O Ensino Médio é 
em pequena escala e a formação profissional tem sido 
assegurada pela igreja católica e algumas iniciativas 
privadas e de organizações governamentais. 

Quanto ao Ensino Superior, há que se referir à 
Faculdade de Medicina e Direito, no quadro da 
cooperação com Cuba e Portugal, respectivamente. 

Se é verdade que até há bem pouco tempo atrás 
se podia aceitar o rótulo que lhe tem sido atribuído de 
"Vazio literário", não é menos verdade que, de há cerca 
de década e meia, referente a esta parte, embora 
pouco divulgada e, por conseguinte, desconhecida, 
têm sido produzidos e publicados trabalhos de 
excelente qualidade. Outros ainda aguardam uma 
oportunidade de publicação, mas esta atividade tem 
sido possível graças a certas iniciativas privadas. 

Também se sabe que, desde 1974, a Guiné Bissau 
tem conhecido problemas de ordem política, econô
mica e social, que a colocam no 176Q lugar entre os 
países mais pobres do mundo, portanto não é com 
nenhuma satisfação que transmito estas informações, 
tampouco com orgulho que me refiro a todos estes 
aspectos que ajudam a ilustrar as razões de um tão 
lamentável panorama literário deste país. 
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Sabe-se ainda que, antes da independência, a 
administração colonial nunca se interessou pelo ensino 
da língua portuguesa aos nativos . O território 
praticamente só servia para a exploração comercial, 
com base em entrepostos situados no litoral, onde os 
comerciantes europeus se deslocavam para as suas 
trocas comerciais. Por conseguinte, era muito reduzida 
a população européia que aí se fixava, contrariamente 
à Angola e Moçambique que tiveram um colonialismo 
de povoamento. 

Acrescenta-se a isto o fato de, durante esta época, 
somente aos portugueses e à classe de assimilados 
ter sido dado o direito de freqüência a uma escola de 
nível primário . Quanto ao ensino secundário só em 
finais da década de 40, a Guiné, na altura portuguesa, 
conheceu o seu primeiro estabelecimento de Ensino 
Secundário, com a agravante de ter sido circunscrito 
à capital. 

Enquanto nos países vizinhos, a Gâmbia e o 
Senegal, por exemplo, muito cedo a administração 
colonial se preocupou com a formação de quadros e 
de uma elite africana alargada, na Guiné, a instrução 
básica que podia ter sido um elemento de expansão 
da língua portuguesa foi negada à maioria da 
população. 

Um dos problemas mais sérios foi a obrigatoriedade 
do uso do português no ensino, fator constrangedor, 
uma vez que as crianças, desde o ensino básico, eram 
alfabetizadas numa língua normalmente estranha à 
sua. Surgia o primeiro grande choque cultural, com o 
conseqüente êxodo escolar, falta de motivação e 
reduzida auto-estima. 

Durante a luta pela independência, o crioulo 
expandiu-se por todo o território como língua veicular 
e houve um aumento do número de escolas, tanto em 
zonas sob dominação colonial como nas zonas rurais 
sob o controle do PAIGC. 

Nessa altura, a problemática do ensino constituía 
uma grande preocupação para o Partido. Organizou
se o programa de educação de adultos, com a 
elaboração de uma primeira cartilha com o título 
Kebur (que significa colheita) e depois um segundo 
volume No lei (Vamos ler). 

Depois da independência, não obstante o esforço 
no sentido de aumentar o nível de escolarização, que 
começou com muito empenho e entusiasmo, e contou 
com a valiosa contribuição do pedagogo brasileiro 
Paulo Freire, referente ao ensino básico, o país herdou 
exatamente o sistema de ensino colonial, não tendo 
privilegiado o ensino das línguas locais, como foi o 
caso dos países vizinhos. 

Embora se tenha a registrar um aumento conside
rável do nível de escolarização, e de assistência 
técnica portuguesa e brasileira, o português, ora 
adotado como língua oficial, começou a tornar-se mais 
conhecido. Mas com os entraves antes mencionados, 
nunca chegou a ser tão praticado como o crioulo, que 
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servia de meio de comunicação entre as várias etnias 
que conservavam os seus idiomas, lado a lado, com 
uma abundante literatura oral. 

Foi a época áurea, a época dos grandes projetos e 
programas e naturalmente o setor do ensino não podia 
fugir à regra. Uma das prioridades do PAIGC, neste 
setor, era a luta por uma educação nova a serviço do 
Homem Novo. Surge uma grande revitalização da 
cultura outrora desprezada, a valorização do africano 
e do homem guineense. 

Se por um lado é de se louvar a estratégia do Partido 
ao ter priorizado a educação básica, o modelo colonial 
de ensino conservado era ultrapassado, com progra
mas inadaptados e irrealistas vis à vis das zonas rurais , 
sem nunca ter privilegiado a formação agrícola e 
técnico-profissional. Relativamente ao ensino 
secundário, foram igualmente importados modelos 
cubanos e soviéticos, que em minha opinião não 
parecem ter dado bons resultados. Conclusão: apesar 
do aumento da população do país, a escola perdeu 
cerca de dez mil alunos, baixando a taxa de 
escolaridade de 45% para 37%, em 1996 (Hugo 
Monteiro, 1996: 106). 

Contudo, foi desenvolvido um programa visando à 
educação revolucionária e à formação de uma elite 
guineense através da ativa Juventude Africana Amílcar 
Cabral (JAAC) e através, nomeadamente, da intro
dução da disciplina de Formação Militante, concer
nente ao ensino secundário. Era a altura em que se 
podia falar de uma política do governo em matéria da 
cultura, pois era visível a grande vontade e o seu 
significativo envolvimento na realização e na promoção 
de atividades culturais. 

Era igualmente a oportunidade de trabalhar para a 
reconstrução do país. Todos tinham a obrigação de 
contribuir para a sua reconstrução. Havia os chamados 
"trabalhos produtivos" que, tendo sido facultativos no 
início, depois passaram a funcionar como disciplina 
obrigatória. Essa tarefa, confiada sobretudo aos 
jovens, consistia na limpeza de escolas, ruas, jardins 
etc. Os funcionários e empregados de limpeza 
começaram, pouco a pouco, a desinteressar-se e a 
desligar-se das suas obrigações. 

Fruto da cooperação com alguns países, sobretudo 
os denominados "países do Leste", estabeleceu-se o 
sistema de atribuição de bolsas de estudos a todos 
os estudantes finalistas do Ensino Secundário, sendo
lhes garantida a formação no exterior, o que, a meu 
ver, não deixa de ser considerada uma pol ít ica de 
incentivo à escolarização, formação média e superior. 
Entretanto, devido à falta de professores, que já se 
fazia senti r à época, foram criadas as "Brigadas 
Pedagógicas": os estudantes finalistas do Ensino 
Secundário, a troco de um salário simbólico, deviam 
prestar a sua contribuição, como professores dos 
níveis de ensino mais baixos. 
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No tocante à produção literária, o alvoroço da 
Independência e dos primeiros tempos pós-indepen
dência suscitou uma ampla adesão emocional que foi 
particularmente expressa através da poesia. Ao referir
me às iniciativas e às políticas do governo, tentarei 
simultaneamente fazer alusão à produção literária de 
cada época em questão. 

Funda-se a Casa da Cultura em 1974, que mais 
tarde viria a ser o Conselho Nacional da Cultura 
orientada pelo angolano Mario de Andrade. ' 

Era a época em que a Imprensa Nacional tinha o 
monopólio de todas as edições do país. Esta casa, 
inicialmente instalada em Boiama, antiga capital, foi 
transferida para Bissau, desde 1941. Era constituída 
por tipógrafos, alfabetizados e bem informados. 
Publicou, em 1977, a primeira coletânea de poesias 
Mantenhas para quem luta , reunindo uma nova 
geração de jovens poetas. Uma coletânea composta 
por 44 poemas, com dois em crioulo, onde predomi
nam temas da luta. Também na Ilha de Boiama foi 
publicada uma recolha de adivinhas em crioulo com a 
res~ectiva tradução, pela Cooperativa Domingos 
Badinca. Estamos perante uma poesia que não se 
define em termos puramente estéticos, pois o que mais 
lhe determinaª. qualidade não é a forma mas a função , 
pelo valor social que representa. Era a poesia "de 
combate" à "literatura militante" com temas reivindi
cadores e didatizantes 1. 

Um ano depois, publica-se um novo caderno: 
Momentos primeiros da construção , Antologia 
dos Jovens Poetas (Bissau: Imprensa Nacional da 
Guiné Bissau - edição do Conselho Nacional de 
Cultura, 1978). Contando com uma participação 
feminina, esra antologia reúne 35 poemas, 21 dos quais 
em crioulo. A temática testemunha o momento histórico 
dos seus autores e leitores. A tônica dominante é a 
exaltação patriótica, o entusiasmo e a crença no futuro 
do Estado recém-independente. 

Em 1979, publica-se outra coletânea de 39 poemas: 
Os caminhos da Revolução e a recordação 
do Passado (Boiama: Imprensa Nacional). Reúne um 
grupo de adolescentes, rapazes e raparigas da Escol? 
Piloto de Boiama, entre os 14 e 19 anos. A tônica 
mantém-se. São adolescentes que cresceram num 
clima de guerra e aqui testemunham a vitória da luta. 

Porém, com a extinção do Conselho Nacional da 
Cultura, em 1980, o domínio literário propriamente dito 
ficou bastante penalizado. 

Quase 7 anos depois, cria-se, sob tutela da Direção 
Geral da Cultura, a Oficina Gráfica com o nome de 
Editora Nimba2. Esta Editora lança-se assim a publicar 
o material que a Direção Geral da Cultura considerava 
importante divulgar. Mas o quadro político na época 
era muito marcado pela censura, o que para além de 
não atrair, desmotivava a arte de escrever, na medida 
em que o Estado/Partido controlava os parâmetros de 
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tudo o que se produzia. Foi uma época marcada por 
concursos tanto musicais como literários, mas devido 
à ausência de motivação, houve sempre falta de 
escritores ou pelo menos de candidatos. Ainda assim, 
foram publicadas algumas brochuras com cunho 
didático, para a educação de base. Para além dos 
contos da oratura, a editora Nimba publicou Lubu Ku 
Lebre com duas edições em 1988 e 89, respecti
vamente; as Aventuras de Zé Dobrada e Zé 
Clavícula , igualmente publicados em 1989. 

Não podemos deixar de registrar as contribuições 
da revista Bantabá e da revista da Educação Nacional, 
duas publicações que na década de 80, não obstante 
efêmera existência, propiciaram um espaço nada 
desprezível para as letras guineenses ainda em
brionárias. 

Com o encerramento da Editora Nimba, a produção 
voltou a estagnar e a ficar à mercê de pequenas 
iniciativas isoladas aqui e acolá. 

O acentuado desinteresse e falta de envolvimento 
cada vez maior por parte dos sucessivos governos, 
durante cerca de uma década e meia, resultam numa 
autêntica paralização da atividade editorial e a 
conseqüente atividade literária. Agora os livros tinham 
de ser produzidos em Portugal. 

Depois de um longo silêncio aparece, em 1991, a 
Antologia Poética da Guiné Bissau, editada em 
Lisboa. (Lisboa: Editorial Inquérito, 1991, 262p.). Trata
se da mais completa obra até aqui publicada. 
Prefaciada por Manuel Ferreira, a sua edição contou 
com a coordenação da União Nacional dos Artistas e 
Escritores (UNAE) e o apoio do Centro Cultural 
Português. Com a participação de duas mulheres, 
totalizou o trabalho de 14 autores. 

Dois anos mais tarde, aparece O eco do pranto : 
a criança na moderna poesia guineense. Trata-se 
duma coletânea com 33 poemas, só com a temática 
da criança, escritos por nove poetas, e uma única 
participação feminina. A sua publicação deveu-se a 
uma iniciativa da União Nacional de Artistas e 
Escritores e teve o apoio financeiro da UNICEF. 

Não queria deixar de fazer uma breve referência ao 
surgimento do fenômeno das histórias em quadrinhos, 
a chamada banda desenhada, em meados da década 
de 80, escritas em crioulo. Os mais famosos autores 
dos cadernos e folhetos são os irmãos Júlio, Manuel e 
Fernando. Com histórias cheias de humor e sátira, são 
eles mesmos que comercializam os seus trabalhos, 
publicados em rústicas reproduções. Estas histórias 
em quadrinhos também fazem parte de obras dirigidas 
aos jovens, sobretudo da área urbana, mas igualmente 
muito apreciadas pelos adultos. 

Embora impulsionada por iniciativa de um grupo de 
acadêmicos, conta-se como sendo uma iniciativa do 
governo a criação do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas (INEP), em 1986, sob tutela do Ministério 
da Educação Nacional. De renome internacional, o 

INEP tem desenvolvido, de forma independente, a 
pesquisa, sobretudo na área das ciências sociais . Na 
falta de bibliotecas públicas, possui a única biblioteca 
do país, a Biblioteca Nacional, para além das 
Bibliotecas do Centro de Estudos Brasileiros e do 
Centro Cultural Português. Embora não tendo uma 
editora, possui um importante serviço de publicações, 
com uma atividade digna de registro. Desde a sua 
fundação, edita a revista Soronda- Revista de Estudos 
Guineenses, a coleção Kacu Martel, que conta com 
11 volumes, uma série de títulos em antropologia, 
sociologia, economia, lingüística, história, ecologia, 
agronomia, veterinária, entre outros assuntos. Criou 
igualmente a coleção aberta a estudos monográficos 
com o título Laia kema . 

Com a coordenação de Moema Parente Augel, 
professora de Letras Brasileiras , e com o apoio 
financeiro da União Européia, o INEP criou, desde 
dezembro de 1992, uma série de publicações na área 
da literatura guineense. Com a assessoria técnica da 
Editora Escolar, foi inaugurada, em 1996, a série 
literária Kebur3 . 

Foi um momento particular na vida literária e cultural 
da Guiné Bissau, quando foi oferecido ao público o 
livro Kebur - Barkafon di poesia na kriol. 
Segundo Moema Augel, a publicação desta coleção 
de poemas em crioulo teve como objetivo contribuir 
para que este meio de expressão visse os seus 
espaços ampliados, adquirisse cada vez mais respeito 
e confiança por parte do público leitor, e que se 
multiplicassem as oportunidades para que os autores 
que optaram pelo crioulo, como seu legítimo e 
autêntico meio de expressão, pudessem ser lidos, 
declamados e ouvidos, reconhecidos e acolhidos no 
seio da grande família literária. 

Ainda fruto de uma iniciativa do governo, no âmbito 
da cooperação com a Suécia, que remonta desde os 
tempos da luta armada, sobretudo na área da 
educação, foi criada, no início dos anos 90, a Editora 
Escolar. Esta Editora tinha como objetivo primeiro 
produzir livros e materiais didáticos destinados ao 
sistema escolar, tendo-se concentrado na produção 
e na edição de livros do Ensino Básico e materiais 
para professores, guias didáticos, com orientações e 
ilustrações de guineenses. À primeira vista, esta 
editora não parece estar ligada à literatura, mas a sua 
influência é assinalável na divulgação de livros 
didáticos, o que de algum modo tem contribuído para 
o desenvol-vimento da promoção e do gosto pela 
leitura, instigando a criatividade, a fantasia e a criação 
dos próprios textos. 

No campo da literatura propriamente dita, a sua 
estréia surge com a primeira obra de ficção do país, o 
livro de contos de Domingas Samy, primeira obra 
publicada por uma mulher no país. A política da Editora 
Escolar tem sido a de produzir livros com custos 
baixos, com o objetivo de incentivar os escritores. 
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De acordo com dados recentes, embora não 
querendo arriscar com cifras, a Guiné Bissau, com uma 
popu lação muito jovem (cerca de 75%), tem herdado, 
ao longo dos últimos 26 anos que se seguiram à 
independência, o fardo de uma elevadíssima dívida 
externa, com a média de esperança de vida de 41 
anos. Tem uma elevada taxa de mortalidade materna 
e infantil, uma taxa de cobertura escolar na ordem dos 
40%, e um elevado índice de abandono escolar no 
ensino básico. A taxa de crescimento da população é 
maior do que a do crescimento econômico, além de 
um elevado déficit orçamental, o que reduz bastante 
a possibilidade de fazer investimentos sociais . Perante 
este penumbroso quadro, com as pernas e os braços 
amarrados, depois de 26 anos o país ainda vive a 
eterna dependência da ajuda externa. 

Após este longo e necessário balanço retrospectivo, 
o quadro que se nos apresenta atualmente é o 
seguinte: persiste a elevada taxa de analfabetismo, 
sendo que somente cerca de 10% da população 
dominam a língua portuguesa, o que naturalmente 
contribui para a conseqüente falta de hábito de leitura. 
A questão que envolve a língua a ser usada para o 
ensino tem sido bastante discutida e trazido muitas 
controvérsias, trata-se de uma questão que envolve 
tanto a identidade do país quanto o direito do povo à 
sua própria palavra e auto-determinação. 

O perfil sócio-econômico do país, base material em 
que assenta, em última análise, toda a produção 
literária, reflete o panorama literário, profundamente 
marcado por uma crise generalizada e insustentável. 

A grande falta de recursos financeiros, a ausência 
de um circuito institucionalizado de comunicação 
literária, a persistente ausência de livrarias, de uma 
rede que conjugue autores, financiadores, ed itores e 
leitores; a falta de poder de aquisição por parte da 
popu lação em geral (o livro ainda é um artigo de luxo, 
o preço de um livro pode ser superior ao salário médio 
nacional), aliada à falta de envolvimento e de políticas 
e estratégias adequadas que aumentem o incentivo 
para o desenvolvimento e promoção da literatura e do 
livro, num contexto fortemente marcado pela oralidade, 
tem necessariamente os seus reflexos profundos no 
panorama literário do país, a que Manuel Ferreira 
rotulou de "precário e vazio". 

Por conseguinte, procurei oferecer elementos que 
julgo poderem faci litar uma análise e uma apreciação 
mais ou menos fiel do papel e das polít icas dos 
sucess ivos governos com vista à promoção da 
educação e da leitura. 

Adormec ida durante muito tempo, a criatividade 
literária na Guiné Bissau parece ter te imado em 
acordar. Múltiplas iniciativas dão luz à pacata vida 
intelectual do país, com uma azáfama pouco habitual. 
O contágio vem do desafio de fazer coisas sem contar 
com o apoio do governo - restrito, moribundo e 
demissionário. 
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Num campo tão árido como é o da edição na Guiné 
Bissau, o surgimento de uma obra é motivo de júbilo e 
razão suficiente para alimentar esperanças adorme
cidas, senão mesmo perdidas. Não obstante todo este 
panorama desolador, existe produção literária, existem 
autores e existe literatura. Urge, sim, torná-los 
divulgados e conhecidos. No paralelismo natural 
português-crioulo, e na inevitável interpenetração, é 
de se saudar as várias revelações com que nos têm 
brindado alguns autores. 

Iniciativas de várias naturezas, sobretudo privadas, 
com apoio do exterior, ou ainda com auto-financia
mento, estão na origem do despertar de uma onda de 
produções. Infelizmente o saber tradicional ainda não 
tem sido registrado nem divulgado. Constitui uma 
verdadei ra riqueza, o que existe em termos de literatura 
oral. Como dizia Hampaté Bá: "em África cada velho 
que morre é uma biblioteca que desaparece". É uma 
literatura que constitu i a expressão de uma sociedade 
não alfabetizada, de uma sociedade que encontra na 
convivência e na palavra o prazer da comunicação e 
o gosto de viver. Assenta-se basicamente na memória, 
na permuta de saberes e na solidariedade. 

O poeta, escritor, jornalista Tony Tcheca também 
dizia que, no nosso país, publicar seja o que for é 
sempre um acontecimento digno de registro na 
primeira página. O conteúdo, a mensagem, o aspecto 
gráfico e a apresentação naturalmente importantes, 
porque fazem a obra propriamente dita, ficam, no 
nosso contexto, para uma posterior análise: não é 
hábito, nem const itui preocupação. No meio de 
tamanhas prioridades, em que a situação econômica 
relega tudo o mais a um plano secundário, as letras e 
a cultura são, passo a citar: "coisas de doidos". 

Contando com a iniciativa privada, dada a urgente 
necessidade de criação de uma revista de cunho 
cultural que pudesse dar vazão às múltiplas formas 
de expressão cultural do nosso pais, foi criada, em 
1994, a Revista "Tcholona" . 

Com o objetivo de dinamizar o mundo cultural 
guineense, alguns intelectuais guineenses e não 
guineenses lançaram-se neste desafio que teve um 
impacto digno de registro. Com matérias escritas tanto 
em cr ioulo como em português, o seu objetivo 
primordial era desencadear um movimento cultura l 
dinâmico e frutífero e contribuir, participativamente, 
para o desenvolvimento intelectual e cultural do país. 
Promover, para isso, o intercâmbio de idéias, instigar 
o debate de opiniões, incentivar o hábito da leitura e o 
gosto pelas artes e letras. Finalmente, abrir um espaço 
para a produção literária. Esta revista contou com 7 
números, mas, infelizmente, ficou paralisada, devido 
ao conflito militar de 7 de junho de 1998. 

Há que se referir à criação da primeira editora 
privada do país, a KU SI MON, inaugurada por ocasião 
do lançamento do primeiro romance guineense; a 
Eterna paixão , de Abdulai Silá, ao qual se seguiram 
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quatro volumes de contos crioulos da coleção No Bai , 
mais dois romances do mesmo autor, A última 
tragédia e Mistida. Ainda fazendo parte da grande 
área da literatura oral , publicou-se, em 1995, o livro 
UORI, storias d Lama philosofia , de Teresa 
Montenegro, uma preciosa recolha da tradição oral. 

O panorama literário tornou-se mais rico, pois desde 
a sua criação, em 1994, até junho de 98, meteu nas 
bancas 14 títulos. Embora as sílabas inicias KU SI MON 
sejam os apelidos dos seus proprietários, os escritores 
KUdawo, Slla e MONtenegro, curiosamente em crioulo 
esta expressão KU SI MON traduz fielmente o desafio 
dos seus fundadores . Com as suas próprias mãos, 
acreditaram que era possível suprir as lacunas 
existentes, que já eram insustentáveis para o 
desenvolvimenlo do país. 

Procurei abarcar com maior ou menor grau literário, 
o que aconteceu na Guiné Bissau através dos anos 
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que se seguiram à independência. O que aconteceu 
passou pelo caminhar da história, pela evolução 
política, sócio-econômica e cultural, pelo encontro das 
línguas. 

O percurso do nosso desenvolvimento tem sido 
cada dia mais o produto de elaboração local, nacional, 
embora influenciado por fatores externos, mas 
essencialmente determinado e condicionado pela real 
idade histórica do nosso povo. 

A população guineense é uma população jovem, 
marcada pela variedade, construída sobre a diversi
dade étnica. Neste difícil percurso, a juventude da sua 
população, a heterogeneidade das suas gentes, das 
suas culturas são a sua principal fonte de riqueza. 
Apesar de tudo, das dificuldades, das vicissitudes, 
cremos nós, os guineenses, num futuro promissor e 
muito risonho. 

1. AUGEL, Moema Parente. A nova poesia na Guiné Bissau . Bissau: INEP, 1998, 94p. 

2. Nimba, na etnia Nalu, é a deusa das colheitas e das sementeiras. 

3. Kebur, em crioulo, significa colheita. 
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DA OBRA 
JUVENIL À OBRA 

ADULTA 

marina colasanti 
- Brasil -

Escritora, Jornalista e 
Artista Plástica. Em 1994, 
recebeu, por duas vezes, 

o Prêmio Jabuti da 
Câmara Brasileira do 
Livro, com Rota de 

Colisão e Ana Z. Aonde 
vai você? 
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O título deste trabalho pressupõe um trânsito de um ponto a outro. 
Mas o ponto de partida gera algumas indagações. 

A principal, e mais difícil de responder é: com que idade um leitor 
deve ser considerado "jovem?" 

Procuro pistas na resposta a outra pergunta. É de Francisco Hinojosa, 
ensaísta, contista, autor infanto-juvenil mexicano. Confrontado, no 
decorrer de uma entrevista, com a eterna indagação "como você entrou 
em contato com os livros?" respondeu: 

Uma vez li uns livros que meu irmão me emprestou. Chamavam-se 
As histórias dos sete segredos . Gostei. Foi uma experiência 
isolada. Lia o que tinha que ler como tarefa escolar, mas não por 
vontade própria. Minha infância literária - não a cronológica - começou 
com A metamorfose e O castelo, de Kafka, A divina comédia , 
e Crime e castigo. Isso foi aos 16 anos. 

Aos 16 anos eu não lia A divina comédia. Lia Eric Marie Remarque 
e Françoise Mallet Joris. Aproximadamente nessa época, fui 
apresentada à poesia de Paul Elouard. 

Éramos jovens? Não sei de Francisco Hinojosa. Mas de mim posso 
dizer com certeza que sim, era jovem. Remarque foi paixão que partilhei 
com meu primeiro namoradinho, devorando juntos Sem novidades 
no front, para depois sairmos à cata dos outros livros do autor. Nem 
sabia ainda o que eram aqueles "calvados" que as personagens bebiam 
com tanta devoção, mas nunca mais esqueci os soldados com suas 
privadas portáteis nos campos de papou las, ouvindo ao longe o ronco 
dos canhões. E de Mallet Joris li dificultosamente, em francês, Les 
remparts des beguines, sem ter muita certeza, até o fim, do que 
fossem remparts. Ler era bom, mesmo quando não entendíamos tudo. 

Não é, porém, a esse leitor que a indústria do livro se dirige quando 
trata de "l iteratura juvenil". A própria designação "infanto-juveni l" deixa 
claras as intenções, ao separar só com um hífen os jovens das crianças. 
E, talvez por isso, os jovens a que a indústria costuma se endereçar 
são os que se encontram em algum lugar entre as crianças mais 
espertinhas e os adolescentes mais atrasados. 

Com isso, corre-se o risco de deixar sem material de leitura aqueles 
leitores que, embora não sendo ainda leitores adultos, com pleno 
domínio do texto, já se afastaram há algum tempo da infância. 

Tentemos ver a coisa do ponto de vista do autor. 
Para ele, o leitor jovem é um alvo altamente improvável. Não tem 

uma idade específica, nem está, como as crianças, reunido em um 
bloco socialmente delimitado. A bem dizer, a categoria "jovem", como 
a entendíamos, foi praticamente eliminada. Hoje passa-se diretamente 
da infância - de um ponto cada vez mais vago da infância - para a 
adolescência. E a adolescência se prolonga, absorvendo aquilo a que 
antes chamávamos juventude. A juventude, de fato, tem início na 
universidade, para aqueles que a ela têm acesso, ou diretamente no 
trabalho, que em países como o nosso pode começar muito cedo. 

Usada hoje em dia, a expressão "literatura juvenil" seria, portanto, 
um equívoco grave, se não trouxesse embutida dentro de si outro 
conceito: o de um leitor jovem, não por idade ou crescimento, mas em 
relação ao seu próprio percurso de leitura. É nesse sentido que Hinojosa 
se refere às suas primeiras leituras de peso como sendo sua "infância 
literária". 

O termo "jovem" vai aqui, portanto, utilizado para facilitar o 
entendimento, mas carregado dessas ressalvas. 

Um alvo improvável, eu disse acima. E por vários motivos. 
Motivo primeiro: ele está em movimento. Qualquer caçador sabe 

como é compl icado acertar aquilo que se move. O jovem está 
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atravessando sua idade sobre um fio. Qualquer 
acontecimento traumático - a morte de um amigo, a 
separação dos pais , um assalto - pode lançá-lo para 
uma outra fase da sua vida, para uma outra idade. E 
não só os traumas o empurram, como também, e com 
quanta força, os hormônios. Basta uma paixão ou uma 
decepção amorosa, para catapultá-lo à frente. Um 
piscar de olhos , e ele não é mais jovem. Quem de 
manhã apontou para ele, erra à tarde. 

Motivo segundo: a escolha da isca. Com que tema, 
com que linguagem atrair um jovem? Os interesses 
dos jovens são sempre apaixonados, e na vigência 
de cada paixão nada mais parece chamar sua 
atenção. Mas essas paixões ardentes variam muito. 
Variam ao sabor das escolhas da tribo. E a maioria 
dos jovens é tribal. 

E variam também ao sabor do mercado, um 
mercado que os descobriu não faz muito, e que os 
manipula sem piedade. 

Como despertar uma paixão capaz de desligar um 
jovem da sua tribo e do mercado, para conectá-lo, 
ainda que por brevíssimo tempo, com seu discurso 
interior? 

Os que o conseguiram não estavam apontando para 
o jovem . E provavelmente por causa disso, o 
acertaram. 

Alexandre Dumas não mirou seu canhão literário, 
quando criou aqueles três mosqueteiros inesquecíveis, 
que eram quatro. Stevenson não se preocupou com a 
idade dos seus leitores quando ergueu suas velas 
rumo à A Ilha do Tesouro. Swift escreveu as 
aventuras de Gulliver como uma sátira à sociedade 
do seu tempo, para que fossem lidas pelos adultos. 
Verne, aquele Júlio Verne que me recebeu à chegada 
no Brasil, em coleção de livros fininhos de capa dura 
vermelha, presente do meu pai , na certa não pensava, 
ao escrever, que seduziria tão fundamente uma menina 
de 11 anos. 

E para ficarmos com um exemplo mais caseiro, 
Ziraldo, meu amigo querido, me disse, quando estava 
escrevendo Vito Grandam , que pretendia um 
romance, coisa de peso adultíssimo. Só bem depois 
do livro editado percebeu que, sem querer, havia 
acertado um alvo raro e precioso, o leitor jovem. 

Esses autores acertaram porque havia em seus 
livros, aquele tanto de aventura que habita o coração 
de todo jovem. E porque seus heróis tinham intenso 
valor individual que lhes permitia vencer todos os 
obstáculos postos à sua frente pelo autor, exatamente 
aquele valor com que o jovem sonha para se proteger, 
e que duvida possuir. E acertaram porque, uma vez 
que não se dirigiam exatamente aos jovens, não 
fizeram concessões de linguagem ou de forma. Os 
jovens se sentiram promovidos, e gostaram. 

E agora eu. Creio que para isso me chamaram: para 
falar da minha experiência como autora. 

Maio, 2001 

Escrevo para crianças, jovens e adultos. Pelo 
menos, é isso que está no meu currículo. Na verdade, 
eu simplesmente escrevo. 

Não se entenda, com isso, que não faço diferenças 
na hora de escrever. Seria impossível e primário. O 
que quero dizer é que não saio catando uma história, 
pensando em determinado público. É a história que, 
quando se apresenta em mim, diz para quem quer ser 
contada. 

E a minha maneira de diferenciar uma história, 
endereçando-a para leitores pequenos ou grandes, 
reside menos na linguagem - bem menos na 
linguagem - do que na estrutura narrativa. 

Apesar das diferenças, porém, minha impressão é 
de que a maioria dos meus livros ditos infanta-juvenis 
- deixando de lado, por enquanto, os contos de fadas 
- é leitura para um amplo leque de idades. E quando, 
em feiras ou congressos , alguém que quer levar um 
dos meus livros me pergunta para que idade eu o 
considero indicado, me vejo quase incapaz de 
responder. 

Ao escrever Ana Z. Aonde vai você?, por 
exemplo, eu sabia a idade de Ana, que contava por 
volta dos 11 anos. Mas essa é a idade da personagem, 
e não está diretamente vinculada à idade do leitor, 
assim como, por exemplo, Malone Dies, de Beckett, 
não é um livro indicado só para moribundos. Penso 
que eu teria lido Ana Z. com prazer aos 8 ou 9 anos, 
mas sei que não sou parâmetro. E quando uma criança 
me diz que leu o livro, também não a considero 
plenamente parâmetro, porque sua leitura é tão 
individual quanto teria sido a minha, e porque quem 
estabeleceu que ela tinha idade certa para ler aquele 
livro não foi ela e, sim, a escola. 

Enfim, a idade cronológica do leitor é para mim, 
entre tantos, o elemento menos importante ao escrever. 

Como autora, eu não fui "da obra juvenil à obra 
adulta". Fiz o caminho inverso. Durante muito tempo 
escrevi para adultos, estruturando meu texto à procura 
de uma linguagem individual. E só depois de quatro 
livros publicados e muitos anos de imprensa me voltei 
para os mais jovens. 

Para sermos exatos, meu primeiro livro nessa área 
não se dirigia exatamente aos mais jovens. Eu me 
mantive a cavaleiro da fronteira que separa jovens e 
adultos, conservando um pé em cada lado. O gênero 
que escolhi para aumentar meu espaço como autora, 
os contos de fadas, tem como característica principal 
Õferecer o mesmo encanto para qualquer idade. 

A este respeito vivenciei , há poucos anos, um fato 
bem revelador: quando meu livro Longe como o 
meu querer ganhou, em 96, o Prêmio Latino
americ ano N orma-Fundalectura , a editora 
Norma programou sua edição para uma faixa de idade, 
creio, de 8 anos para cima. Depois do livro pronto, 
acharam que isso talvez não fosse o certo. Reestu-
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daram a questão, chegando à conclusão de que seria 
melhor indicá-lo para crianças - ou já são jovens? - a 
partir de 11 anos. Toda a edição - na Norma as faixas 
etárias são indicadas por diferentes cores de capa -
foi recapeada. 

Em se tratando de contos de fadas, "a partir de 11 
anos" já parece tarde. Eles podem ser lidos aos 8, 
aos 7, e ouvidos bem antes. E depois dos 11 também 
não há limite para eles. Na França, os meus contos, 
de Uma idéia toda azul , foram publicados em uma 
coleção para adultos, pela editora l'Harmattan que 
sequer tem coleções infantis. 

Tenho escrito também livros para crianças, inclusive 
um de poesia. E tenho certeza de que alguns deles, a 
maioria, são igualmente leitura para jovens. Eu incluiria 
entre esses Um amor sem palavras, história de 
uma sombra e da árvore em que ela se origina, uma 
parábola sobre o amor - no sentido mais amplo - e 
sobre a diversidade Creio que também O homem 
que não parava de crescer é mais do que uma 
leitura só para pequenos. Afinal, crescer sempre e 
superar nossos limites é tarefa de todas as idades. 

Recentemente escrevi um livro para jovens, que 
ainda está inédito. Chama-se Penélope manda 
lembranças , e é composto por três histórias de 
metamorfose. Não se trata de metamorfoses mágicas, 
mas de metamorfoses reais, que acontecem em 
ambientes modernos. É a possibilidade de ver o eu 
desdobrando-se no outro, em plena cotidianeidade. 
Quando dei o livro para Affonso, que é meu primeiro e 
mais percuciente leitor, ele argumentou que bem 
poderia ser para adultos, e me perguntou porque eu o 
destinava aos jovens. 

Uma boa pergunta, que tive dificuldade em 
responder. Talvez porque o narrador se dirige 
diretamente ao leitor, trazendo-o para dentro do texto, 
desvelando-lhe coisas, mostrando-lhe, à medida que 
se vai criando, o arcabouço literário que está por trás 
das palavras. Eu não faria isso com um leitor adulto. 
Eu não tomo um leitor adulto pela mão. Posso dialogar 
com o leitor adulto, mas, ao escrever para ele, meu 
amor, minha compaixão, meu ódio, meus sentimentos 
enfim estão com as personagens. Ao escrever esse 
livro, meu afeto estava o tempo todo dividido entre as 
personagens e o leitor. Eu não estava apontando para 
ele, eu o estava ternamente amando. 

O curioso é que eu não saberia dizer por que escolhi 
contar essas três histórias para jovens. Confesso que, 
enquanto as escrevia, mais de uma vez pensei que 
talvez fosse mais conveniente guardar os temas para 
um poster:or livro adulto. Eu poderia ter feito isso, as 
histórias se prestavam para uma feitura mais cortante. 
Mas não pude. Elas tinham sua natureza e não 
aceitaram outra. 

Falei até aqui de livros meus para crianças, que 
também podem ser lidos com satisfação por jovens. E 
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de livros para jovens que os adultos lêem prazerosos. 
Mas o contrário também me acontece. 

Meu livro E por falar em amor é bastante 
utilizado com os jovens nas escolas. Em mais de uma 
ocasião fui falar com os estudantes e pareceu-me que 
não se haviam aborrecido. Trata-se de um ensaio sobre 
o amor que contém algumas idéias, minhas e de 
outros, bastante complexas. Tenho certeza, porém, de 
que a linguagem solta, nada ensaística, que utilizei, 
tornou essas idéias palatáveis até para leitores não 
afeitos a complexidades. 

Outra surpresa me aconteceu com o livro Contos 
de amor rasgados. Trata-se de mini-contos, textos 
muito condensados, sem diálogos, sem descrições. 
Textos em pó. Não me passou pela cabeça, ao 
escrevê-los, que pudessem ser leitura juvenil. Pois 
foram. Os jovens leitores se encantaram justamente 
com a economia, surpreendidos pela descoberta de 
que se pudesse dizer muito com tão pouco. Havia ali 
um jogo verbal, e também outro jogo criado pelos finais 
quase sempre inesperados. Os mini-contos preten
dem, e é parte fundamental do gênero, surpreender o 
leitor, ao criar um mundo e, num piscar de olhos, virá
lo de ponta cabeça. São malabarismos da narrativa. E 
qual é o jovem que não gosta de um bom malaba
rismo? 

Da obra juvenil à obra adulta há uma distância que 
pode ser muita e pode ser nenhuma. Mais do que o 
autor, quem dá a medida dessa distância é o leitor. 
Leitores como Hinojosa começam sua infância literária 
aos 16 anos, lendo A divina comédia. Dante não 
tem nada a ver com isso. Mas Dante tem tudo a ver 
com o fato de Hinojosa ter achado aquela comédia 
realmente divina, tão divina que nunca mais largou os 
livros e se tornou, ele mesmo, escritor. 

Eu lia aos 7 anos uma coleção de adaptações que 
havia sido idealizada para leitores de 13. Eu não era 
um gênio. Estava apenas, por circunstâncias e 
personalidade, pronta para aquelas leituras. 

O compromisso do autor não é com idade. Ele não 
tem controle nenhum sobre isso - a não ser que, 
espertamente, tente escrever para encaixar-se nas 
famosas faixas etárias criadas pelas editoras. Nada 
me garante que, uma vez publicado, Penélope 
manda lembranças venha a ser lido com alegria 
pelos jovens. Eu gostaria de que isso acontecesse, 
para completar o diálogo que comecei, ao tomar pela 
mão um jovem leitor imaginário, guiando-o entre as 
sutilezas do texto. Mas esse leitor tanto pode vir a ser 
uma menina de oito anos que já leu Ana Z., como um 
adulto encantado por metamorfoses. 

O leitor jovem é um alvo improvável. Mas quando 
o autor o acerta, como um Cupido, incendiando-o de 
paixão pela leitura, todo o seu fazer se justifica. E ele 
se enche de bem-aventurança. Até sentar-se 
novamente diante do computador e perguntar-se em 
ânsia: quem é, exatamente, o leitor jovem? 
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A escolha do tema desta mesa-redonda, "Da obra juvenil à obra para 
adultos", aponta para duas questões: em primeiro lugar, a das diferenças 
entre obras ditas juvenis e as endereçadas a um público adulto; em 
segundo, o percurso do leitor de uma até a outra. 

LITERATURA JUVENIL: TERRITÓRIO E FRONTEIRAS 

Pode-se restringir uma dada literatura, adjetivando-a? Essa é uma 
questão há muito suscitada e até hoje mal reso lvida. Repartida 
geograficamente em brasileira, ou francesa, ou alemã, por exemplo, 
agrega-se aos demais aspectos da cultura de um povo. Compõe, junto 
com as artes plásticas, a música, o folclore, a relígião e as tradições, 
um rico mosaico que identifica um povo, um país, um modo de viver. 
Esse tipo de restrição, com base em limites geográficos ou socioculturais, 
sempre foi aceito pacificamente. 

Já outros critérios, como de gênero e etnia, podem provocar 
dissenções, uma vez que, embutido na aparente apologia que o adjetivo 
sugere, pode estar um preconceito. Por exemplo, está muito em voga a 
chamada literatura feminina, na esteira das lutas e conquistas da mulher 
deste século, em busca de seu merecido espaço na sociedade. Por 
que nunca se falou de uma literatura masculina, em contrapartida? Da 
mesma forma, outros grupos socialmente minoritários, como os negros, 
de vez em quando rotulam sua produção literária com a cor de sua 
raça. E nunca se cogitou marcar a literatura ocidental como branca, ou 
a oriental como amarela. O efeito do adjetivo, então, parece-nos dúbio: 
ao tentar exaltar o autor, deixa transparecer o preconceito a que está 
ou esteve submetido. 

Até agora referimo-nos ao adjetivo usado restritivamente, apontando 
o autor do texto literário. Se considerarmos o texto em sua relação com 
o receptor, teremos outro tipo de divisão, com o que se convencionou 
chamar de literatura popular, ou de massa, bem como infantil e juvenil. 
Diferem-se da chamada literatura para adultos - também conhecida 
como literatura erudita, ou literatura de proposta, como prefere Umberto 
Eco. Será que alguma vez já se falou em literatura senil, deficiente, ou 
de menopausa? Claro que não, pois, além de parecer absurda tal 
denominação, não seria considerada "politicamente correta". Essas 
considerações, à primeira vista ociosas, servem para mostrar como os 
adjetivos que têm por referência o destinatário revelam uma postura 
preconceituosa. Não há como negar que, sob a aparente inocência, os 
adjetivos "infantil" e "juvenil" trazem uma conotação pejorativa que 
apenas recentemente começa a desaparecer. Essa adjetivação remete 
à visão que, por séculos, se teve da criança: para um ser menor, uma 
arte menor. 

À própria denominação "juvenil" também corresponde um percurso: 
a primeira identificação de uma produção literária destinada à criança 
e ao jovem foi rotulada de "infantil"; mais tarde, tornou-se "infanto
juvenil"; finalmente, cindiu-se em duas modalidades, "infanti l" e "juvenil" . 
Mais do que mero detalhe de nomenclatura, isso aponta para o reconhe
cimento que a adolescência vem tendo em nossa sociedade. Até pouco 
tempo, ou se era criança, ou se era adulto - e é assim que vemos os 
heróis das histórias de fadas, transformando-se de meninos frágeis e 
desajeitados em homens viris e independentes, quase da noite para o 
dia. Hoje, o adolescente tem toda uma produção cultural, com jornais, 
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revistas, diversões voltadas para ele, assim como 
serviços especializa-dos, na forma de clínicas médicas 
e psicológicas que se debruçam sobre problemas 
próprios dessa fase de transição entre a infância e a 
vida adulta. A literatura juvenil ganhou maior expressão 
(e expansão) na esteira desse novo espaço 
conquistado pela adoles-cência. 

De fato, a idéia de se fazer um tipo de texto voltado 
para o adolescente é relativamente nova. As gerações 
passadas, que se iniciavam na leitura pelas histórias 
em quadrinhos e revistas infantis, prosseguindo com 
Lobato e as novelas de aventuras, passavam à leitura 
dos grandes autores nacionais ou estrangeiros, 
naturalmente, sem traumas nem solavancos. Mas o 
percurso do leitor médio, que tinha acesso aos livros, 
(o que já é outra questão, neste nosso país tão cheio 
de desigualdades) era assim nos tempos pré-televisão, 
quando a leitura se incluía entre as opções de lazer, 
sem quaisquer vínculos com a escola. 

É interessante observar que diversos textos hoje 
considerados legitimamente infantis ou juvenis, como 
os contos de fadas folclóricos; o conto Rip van 
Winkle, de Washington Irving; As viagens de 
Gulliver, de Jonathan Swift; ou os romances de Júlio 
Verne e Mark Twain não foram engendrados com vistas 
a esse público específico. Firmaram-se como tais por 
causa da imaginação que presidia suas tramas, ou 
pela pouca complexidade de sua construção narrativa 
A arte, então, colava-se qual sombra a seu público: 
ambos, leitor e obra, fantasiosos e simples: menores 
em qualidade e em importância, ingênuos e incom
pletos. Não mais que esboços ou rascunhos, pessoas 
e textos em fase rudimentar. Daí o caráter admonitório 
e didático que marcou grande parte da chamada 
literatura infanti l. No Brasil , a ruptura dessa prática 
domesticadora se deve a Lobato, que iniciou, na 
década de 20, a inovadora série O Sítio do Picapau 
Amarelo. 

No século XX, e mais acentuadamente a partir da 
década de 60, verificou-se uma enorme mudança nas 
relações interpessoais, com o estabelecimento de 
novos padrões de comportamento na família e na 
escola, do que resultou um relacionamento mais aberto 
entre crianças e adultos . Antes submetida ao silêncio 
e à obediência , a criança cobra voz e é, enfim , 
percebida pelo adulto como um ser pensante, não mais 
um animalzinho doméstico que precisa ser adestrado. 
O avanço dos estudos e pesquisas na área da 
Psicologia e da Educação teve também papel decisivo 
nessa mudança. 

Os anos 60 e 70 viram eclodir no Brasil a produção 
de livros destinados à criança e ao jovem. Esse 
público, então, ao mesmo tempo que afirmou seu lugar 
na família e na sociedade, teve acesso a uma produção 
cultural específica e atraente. Essa massa antes 
ignorada de cidadãos e de leitores hoje pode assomar, 
em importância, ao mesmo nível do público leitor 
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adulto, seja pela quantidade, seja pela qualidade da 
produção cultural que lhe é dirigida. Menoridade e 
minoria já não são mais sinônimos perfeitos, e a 
literatura destinada ao jovem atesta isso. 

Contudo, diferentemente do que acontecia em 
décadas passadas, hoje a leitura está fortemente 
associada à vida escolar. Essa vinculação sem dúvida 
tem um lado benéfico, pois desencadeou a intensa 
produção editorial que vemos na literatura infantil e 
juvenil e transformou essa fatia editorial num lucrativo 
negócio. 

Cumpre, porém, notar que exatamente a profusão 
de títulos e a heterogeneidade da produção cultural 
endereçada ao jovem, resultantes das novas facili
dades de edição e do crescente apelo de consumo 
do objeto-livro, favoreceram, via competição de 
mercado, um apuro qualitativo tanto na criação dos 
textos, como nas técnicas de ilustração e na produção 
gráfica do produto final. Saíram lucrando não só 
editores e livreiros, mas também escritores e 
ilustradores. Estes, aliás, saíram do anonimato para 
tornarem-se co-autores dos livros que ilustram. 

É nesse contexto que surge, no Brasil, um grupo 
de autores cujos trabalhos, pelo seu teor estético, 
põem em questão as fronteiras que supostamente 
separam a literatura feita para a criança e o jovem 
daquela feita para um público adulto. Também nesse 
momento em que o livro infantil se afirma como genuína 
arte literária, a literatura infantil e juvenil alcança e 
garante seu espaço na academia, transformando-se 
em objeto de pesquisa e de crítica literária, incluindo
se no elenco das disciplinas dos currículos de Letras 
em todo o país. 

Com o mercado escolar garantindo o consumo, 
criou-se uma saudável competitividade entre as 
editoras, que vem estimulando uma crescente 
sofisticação em termos de qualidade do livro. Ganha 
com isso também o leitor, que pode optar pelo melhor. 
Contudo, ao lado desses efeitos positivos, o atrela
mento do livro à escola imprime à leitura a tonalidade 
negativa do dever, quando ela deveria ser só prazer. 
Esse provavelmente é um dos fatores que interferem 
no percurso do leitor em formação. 

Outro fator é cultural, deve-se à época em que 
vivemos atualmente, cercados por um bombardeio 
constante de som e de imagens. Para o comodismo 
de hoje, com crianças e jovens habituados ao 
imediatismo das imagens trazidas instantaneamente 
às telas da televisão, dos computadores e dos jogos 
eletrônicos, os livros de aventuras que seduziam a 
imaginação de seus pais e avós - escritos por 
Stevenson, Sabatini , Burroughs, Kipling e outros, e que 
integravam as coleções Os Audazes e Terrama
rear, dos anos 50 - parecem fastidiosamente longos. 
O fôlego de nossos jovens anda curto, sua paciência 
também. As diversões eletrônicas, a perambulação 
pelos shoppings, os atrativos da vida noturna, que se 
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inicia cada vez mais cedo, as aulas de línguas, a 
prática de esportes, a malhação nas academias são 
atividades que encurtam o tempo que poderia ser 
despendido com uma leitura de prazer. Na rotina de 
boa parte dos adolescentes sobra, então, apenas o 
espaço dp. leitura como dever, a leitura prescrita pela 
escola. E com essa limitação que forçosamente 
teremos de enfrentar a questão de como propiciar ao 
adolescente escolar um passaporte de leitura para a 
vida adulta 

CONFIGURANDO O GÊNERO 

A questão persiste: sendo, afinal, reconhecida como 
literatura ainda é justo, pertinente e oportuno continuar 
a lhe impor rótulos? Admitindo-se o rótulo, pelo menos 
para fins didáticos de delimitação do corpus de estudo, 
como se pode reconhecer um texto como sendo infantil 
ou juvenil, em oposição a um texto destinado a adultos? 
Existe um estatuto que defina claramente esse tipo de 
produção literária? Ou, se quisermos inverter a 
questão: como se reconhece um texto como sendo 
dirigido a adultos? 

Para reconhecer um texto como infantil, juvenil ou 
dirigido a um público adulto, podem-se observar 
alguns indicadores temáticos e formais. Em primeiro 
lugar, parte-se da suposição de que a literatura deve 
apresentar-se ao jovem leitor como um percurso, 
preparando-o progressivamente para mais tarde ser 
capaz de fruir a literatura para adultos. Daí a 
complexidade crescente dos textos, segundo a idade 
presumível de seu destinatário. Extensão, estrutura e 
temas abordados relativizam-se e dimensionam-se de 
acordo com a idade e a maturidade de seu leitor 
potencial. As publicações para os muito pequenos são 
facilmente identificáveis pelo seu formato, material, 
diagramação, uso da cor e da ilustração, assim como 
outros fatores externos, antes mesmo de se conferir o 
que diz o texto escrito. Quanto maior o trajeto 
percorrido pelo leitor, mais o texto se estende e a 
ilustração rareia. Esse trajeto, aproximando-se do limiar 
da prontidão do leitor para a complexidade da literatura 
para adultos, pode chegar a um ponto onde já não se 
distingam as diferenças entre o que é juvenil e o que 
é adulto. Entre a espada e a rosa e Longe como 
m eu querer , de Marina Colasanti, ou Cavaleiros 
das sete lua s e lndez , de Bartolomeu Campos 
Queirós, assim como diversas obras de Lygia Bojunga 
Nunes são exemplos de textos situados na fronteira 
entre o juvenil e o adulto. 

Se tomarmos a construção do texto como baliza 
demarcatória entre a literatura para jovens e para 
adultos, veremos que existe uma conjugação de 
peculiaridades sugerindo o perfil do público esperado, 
visíveis, sobretudo, nas narrativas de ficção. Um 
desses elementos é o protagonista. 

O protagonista de uma narrativa é aquele indivíduo 
ficcional que se apresenta ao leitor vivendo um conflito, 
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o qual precisa a todo custo ser resolvido. Ocorre que 
todo leitor tende a identificar-se com o herói, durante 
a leitura, vivendo sua vida, sentindo suas emoções. 
Dessa experiência vicária decorre grande parte do 
prazer que a leitura proporciona. Por isso, o perfil do 
protagonista em geral define o do leitor. Contudo, esse 
nem semp re é um indicado r seguro. Atrás do 
protagonista infantil ou juveni l pode estar um narrador 
adulto, voltado nostalgicamente para seu passado 
individual, falando, não ao jovem de hoje, mas a outros 
leitores de meia-idade; falando a si mesmo, à criança, 
ou ao adolescente que ele mesmo foi um dia. Inúmeros 
textos se constroem assim e são genu inamente 
literários, mas não infantis. 

Ao lado do protagonista, outros personagens se 
agregam. Nos textos endereçados à criança e ao 
jovem, seu número costuma ser restrito e seu desenho, 
plano. Em geral vivem conflitos menores, relacionados 
a seu cotidiano esco lar ou familiar, às crises do 
crescimento, à descoberta de si mesmos e do outro, 
problemas devidamente equacionados ao final da 
narrativa. 

Observa-se que um pressuposto parece estar 
implícito nessa trajetória do leitor, evidente, sobretudo 
nos guias de leitura e na seleção de textos proposta 
pelas escolas e pelos catálogos das editoras: o de 
que existe uma correspondência entre o crescimento 
físico e etário, por um lado, e o crescimento intelectual 
e psíquico, pelo outro, do indivíduo leitor. Autores e 
editores projetam seus livros, tendo em mente esse 
leitor ideal, que supostamente se inicia nos livros muito 
cedo e mantém o hábito da leitura com constância e 
regularidade. Contudo, nos países deste nosso terceiro 
mundo, onde legiões de adultos semi-alfabetizados 
procuram resgatar precariamente sua educação formal 
em cursos noturnos, esse pressuposto apresenta-se 
bastante frágil. Que o confirmem os professores que 
tentam encontrar textos interessantes, com temas 
adultos e forma facilitada, para suas classes de leitores 
tardios. Também para esses leitores é preciso 
encontrar uma trajetória de leitura possível. 

Existem temas "infantis", "juvenis" ou exclusiva
mente "de adultos"? Antigamente acreditava-se que 
sim. Lobato derrubou essa noção, trazendo à cena de 
sua série infantil temas candentes, discutidos nos 
meios de comunicação e nos círculos de adultos da 
época: a li Guerra Mundial em curso, a proposta de 
reforma ortográfica da Língua Portuguesa, a polêmica 
do petróleo no Brasil. Lygia Bojunga Nunes também 
rompe barreiras e tabus, não do mundo racional dos 
noticiários e da política, mas do universo emocional 
do ser humano, ao tematizar o suicídio, a morte dos 
pais, o crime passional, o esfacelamento da família, o 
ciúme mórbido, o estupro. A maioria dos autores, no 
entanto, não chega a esses extremos. Sem descartar 
os problemas existenciais ou os dramas familiares, 
evitam uma abordagem demasiado crua ou dramática 
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do assunto. Sangue fresco , de João Carlos Marinho, 
alcança o extremo oposto, ao virar pelo avesso um 
tema em si cruel, que é o seqüestro de crianças, 
dando-lhe um tratamento hiperbólico que resulta-se 
humorístico 

Observa-se que, na configuração do texto endere
çado ao jovem leitor, repetem-se algumas constantes 
temáticas, como o dado informativo, na esteira da 
aliança leitura/escola; as vivências e problemas do 
cotidiano, como o relacionamento familiar e escolar; o 
mundo da fantasia fazendo o contraponto com a 
realidade, sobretudo na ficção infantil. Mais centrada 
no restrito círculo familiar, se infantil, a literatura amplia
se para as questões sociais, políticas e amorosas 
quando se volta para o público adolescente. Um 
aspecto, porém, parece prevalecer em ambos os 
casos, marcando uma clara diferença com a literatura 
para adultos: as tramas apontam preferencialmente 
para um final feliz , numa espécie de mensagem 
positiva de vida. Aliás, é o que sempre fizeram os 
antigos contos de fadas . 

Nas tramas que terminam bem, quando os 
problemas são resolvidos, o mal é punido e as arestas, 
aplainadas, percebe-se a intromissão persistente de 
um didatismo mal disfarçado. lnstrucional ou 
comportamental, ele se instala no texto infantil ou 
juvenil de maneira menos declarada do que no 
passado, mas ainda visível. É a hierarquia presente 
na voz do adulto, prescrevendo, admoestando, 
ensinando, propondo metas a perseguir ou modelos 
a copiar. Esse parece-nos ser o grande óbice - o autor 
do livro infantil e juvenil não consegue desvincular-se 
de sua condição de adulto, por mais que tente assumir 
a perspectiva de seu leitor no momento da criação do 
texto. 

A NOVELA JUVENIL 

Na escola, a literatura juvenil e a transição para o 
texto destinado a leitores adultos localizam-se no 
espaço temporal que vai da 5ª à 8ª séries, que em 
geral têm alunos de 11 a 16 anos, aproximadamente. 
Na linha juvenil , a oferta maior é de narrativas. Textos 
dramáticos são escassos e textos líricos também -
muito difícil traçar a tênue fronteira que separa 
eventualmente o lirismo juvenil do lirismo adulto. 
Poucos poetas conseguem equilibrar-se nesse 
território impreciso, merecendo destaque Roseana 
Murray, com Classificados poéticos e Fruta no 
ponto . 

A narrativa destinada ao adolescente inclui contos 
e novelas. As novelas, embora sejam mais longas, 
estão bem longe da extensão de Os três mosque
teiros , A ilha do tesouro ou Robinson Crusoe. 
As editoras oferecem uma ampla variedade de títulos, 
dentro das modalidades aventura, cotidiano, ficção 
científica e suspense. Um tema contemporâneo, que 
alia o conhecimento formal aprendido em Língua 
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Portuguesa com reflexão crítica, é a metalinguagem, 
presente em muitas obras juvenis. Nesses livros, os 
protagonistas tentam escrever livros, por exemplo, e 
discutem entre si quais os caminhos a seguir e como 
solucionar os impasses. 

Existem autores que combinam diversas temáticas 
em um mesmo livro, como Stella Carr, por exemplo. 
Cultivando tradicionalmente a narrativa de suspense, 
consegue combiná-la à ficção científica e à aventura 
no livro Acordar ou morrer; ou imprime tons 
metalingüísticos ao suspense, em O segredo do 
Museu Imperial , pela inclusão de professores e 
escritores reais na trama (Nelly Novaes Coelho, 
Medeiros e Albuquerque e outros). O padrão da 
narrativa de suspense, então, que costuma ser 
altamente previsível, ganha contornos diferenciadores 
nessa autora. Ainda no domínio do suspense, merece 
destaque outro autor, João Carlos Marinho, que 
subverte o padrão, dando-lhe traços caricaturais 
inéditos. Sangue fresco, O gênio do crime e 
Berenice detetive incluem-se entre as melhores 
produções deste ficcionista. 

Ruth Rocha e Ana Maria Machado, mais conhecidas 
por sua produção infantil, também fazem incursões 
pela literatura juvenil, trabalhando principalmente a 
temática do cotidiano. A metalinguagem, sob o 
problema de como escrever um livro, é matéria de 
discussão dos personagens de O mistério do 
caderninho preto e Uma vontade louca, 
respectivamente de Ruth Rocha e Ana Maria Machado. 
São duas novelas que combinam temáticas como o 
cotidiano, o humor e noções de teoria da literatura, 
com bons resultados. Menos didáticas e mais 
complexas, Fazendo Ana Paz e Paisagem, de 
Lygia Bojunga Nunes, e Ana Z. Aonde vai você?, 
de Marina Colasanti, discutem com muita originalidade 
questões relacionadas à construção narrativa e às 
noções de autor/narrador/personagem. 

Uma voz diferente das demais na narrativa juvenil 
é a de Stela Maris Rezende, que situa seus contos e 
novelas no interior de Minas e vale-se do modo elíptico 
de falar e de ser do típico mineiro, criando textos que 
exigem um leitor atento e ganham um sabor especial 
se lidos em voz alta. São ficções menos acessíveis ao 
leitor com pouca experiência, mas que se apresentam 
como um desafio instigante a quem tem o hábito da 
leitura. Poderíamos arriscar dizer que a ficção de Stela 
é preparatória à leitura de Guimarães Rosa. 

NARRATIVAS JUVENIS E LEITURA DE 
ENTRETENIMENTO 

Se a ficção literária para adultos parece contrapor
se à juvenil pela multiplicação e adensamento dos 
personagens, que atravessam crises sociais ou 
existenciais nem sempre solucionáveis, observa-se 
que a chamada "literatura trivial" guarda muitas 
semelhanças com os textos para jovens no que diz 
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respeito ao esquematismo da trama, ao pouco 
aprofundamento dos personagens e à relativa 
facilidade na solução dos conflitos. Novelas juvenis e 
"best-sellers" são basicamente literatura de entrete
nimento. 

O parentesco entre essas duas modalidades de 
narrativas manifesta-se também na ação, que é 
predominantemente externa em obras infanta-juvenis 
e na literatura de massa, concedendo grande peso 
ao enredo que se organiza, preferencialmente, na 
cronologia linear dos fatos, com uso ocasional de 
"flashback", sempre de forma clara. 

Simétrico ao uso do tempo cronológico e da ação 
externa, outro elemento simplificador da técnica 
narrativa costuma apresentar-se tanto em narrativas 
juvenis como na ficção trivial. É o narrador de terceira 
pessoa, às vezes aderido à consciência do protago
nista, porém quase sempre onisciente. Não é, por 
certo, o que mais se vê na literatura contemporânea 
orientada para o adulto, onde a ação interna, o tempo 
psicológico, o fluxo de consciência, o monólogo interior 
ocupam espaços de destaque. A confiabilidade do 
narrador onisciente tampouco coincide com o perfil 
do narrador que se vê hoje na ficção literária para 
adultos, seguidamente parcial , neurótico ou precon
ceituoso. 

Com respeito ao local onde ocorrem as ações, 
vemos que, por um lado, existe uma coincidência de 
espaço, uma vez que a ficção infantil, juvenil e de 
adultos privilegia, hoje, a ambientação urbana das 
grandes cidades, experiência concreta da maioria dos 
leitores (especialmente se lembrarmos que a escola 
da classe média é o público-alvo das editoras de livros 
infanta-juvenis). Por outro lado, esse espaço comum 
proporciona aos leitores diferentes "pontos de fuga". 
Expliquemos. 

O protagonista da ficção adulta traça seus 
confrontos e análises partindo da realidade urbana que 
o cerca e tomando a via da introspecção ou da 
memória, enquanto a criança faz isso através da 
fantasia. Rompendo as barreiras da linearidade, tempo 
e espaço, alternam-se entre o presente e o passado 
evocado, levando o leitor adulto a uma revisão 
avaliativa, crítica das ações narradas. A tanto não pode 
alçar-se a ficção destinada à criança ou ao jovem. Isso 
porque os olhos do jovem leitor não estão postos no 
passado, mas no futuro. A análise de seu cotidiano 
faz-se pelo confronto com o virtual, com o que poderia 
vir a ser, e isso constitui o espaço mágico da fantasia, 
tão bem sincronizado com a realidade nas obras de 
alguns autores, como, por exemplo, Monteiro Lobato 
ou Lygia Bojunga Nunes. Não se pode dizer que 
nesses casos o recurso à fantasia seja fator de 
alienação. 

Nesse particular difere da juvenil a literatura trivial. 
Onde transcorrem as ações de um típico "best-seller"? 
Em lugares exóticos e ambientes refinados, que nunca 
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estarão ao alcance da experiência concreta da maioria 
de seu público leitor. É o espaço do sonho ou do 
devaneio, é um passaporte para fora da real idade. 
Também os lugares exóticos e distantes comparecem 
nas novelas juvenis, sobretudo nas de aventuras . 
Diversos escritores brasileiros de renome, como 
Monteiro Lobato, Carlos Drummond de Andrade e José 
Paulo Paes, mencionam em suas obras ou em 
entrevistas o prazer inesquecível que lhes deu na 
adolescência a leitura de Robinson Crusoe. O efeito 
produzido por esse tipo de ficção, na mente de um 
jovem leitor, não é, contudo, igual ao produzido por 
um "best-seller" na mente de um adulto. 

Além da óbvia intenção didática das informações 
contidas em uma novela de aventuras, nota-se que, 
para o jovem, o descortino de um mundo desconhe
cido é uma instigação ao imaginário, é uma mola 
propulsara à construção de seu futuro. Para o adu lto 
que lê um romance trivial, o efeito é outro. Pelo 
processo de identificação leitor/herói a que já se aludiu 
aqui, o leitor se liberta por algumas horas de seu 
insípido mundo rotineiro e vive emoções intensas num 
mundo extraordinário de beleza e luxo a que, 
provavelmente nunca terá acesso. O presente 
insatisfatório é substituído, ainda que de forma vicária 
e efêmera, via ficção. A resposta ativa da postura 
crítica ou da criação imaginativa cede lugar à 
acomodação, à passividade, ao conformismo. A 
abundância de edições baratas desses entorpecentes 
ficcionais é reveladora do tipo de público a que se 
dirige. 

Por que insistimos nessas aproximações com "best
sellers"? Porque essa modalidade de produção literária 
também é rotulada com base no seu público-alvo: é a 
literatura "de massa", que certamente se opõe à outra, 
não rotulada, mas que deve ser "de elite", por simetria, 
destinada a um público iniciado. Nessa posição 
subalterna também se encontra o público infantil e 
juvenil. Contudo, se atentarmos para o fato óbvio de 
que a faixa etária é transposta pelo passar do tempo 
e que o leitor infantil ou juveni l forçosamente alcançará 
um dia a condição de leitor adulto, chegaremos à 
conclusão de que o preconceito que pesa sobre a 
literatura trivial é ainda maior. 

Em outras palavras, presume-se que o leitor juvenil 
esteja trilhando um percurso que o transformará, um 
dia, em um leitor exigente e perspicaz, apto a fruir o 
melhor da literatura para adultos. Como seu corpo em 
mutação, também sua condição de leitor está em 
processo. No entanto, para o leitor adulto que se 
satisfaz com personagens esquemáticos, cenários 
exóticos e enredos previsíveis, o percurso de leitor 
parece estancar-se a meio caminho. 

Mas não se está aqui condenando a literatura trivial 
à fogueira. Em seu esquematismo, sua ausência de 
aprofundamento, sua previsibilidade e singeleza de 
elaboração, ela serve a pelo menos dois propósitos. 
Em qualquer modalidade que se apresente- aventura, 
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suspense, espionagem, fantasia, etc - pode atuar 
como um relaxante, um interlúdio entre uma e outra 
leitura de maior densidade (que o digam os profess
ores em férias .. . ). Por outro lado, também pode ocupar 
o espaço que seria normalmente preenchido pela 
literatura juvenil na escola, quando, em vez de 
adolescentes, as classes forem de adu ltos defasados 
em sua vida escolar e em sua trajetória de leitores. 
Centradas na trama, essas novelas "digestivas" 
costumam ter o dom de prender a atenção do leitor 
até o final. Esse poder de sedução, primeira meta de 
qualquer professor que trabalha com a leitura, pode 
transformar-se na senha de acesso desses leitores 
tardios ao rico mundo dos livros. 

A NARRATIVA CURTA COMO OPÇÃO DE 
LEITURA 

Uma rápida vista de olhos nas estantes de livrarias 
revela que a forma literária preferida da literatura trivial 
é o romance. Também se vê a ficção mais estendida 
- novela ou romance - na estante juvenil . No entanto, 
é interessante obseNar que, nesta última década, vêm
se multiplicando no Brasil os volumes de contos para 
jovens. Há, mesmo, ultimamente, grandes investimen
tos das editoras em coleções que reúnem narrativas 
curtas em torno de temas afins, tanto com textos de 
autores consagrados da literatura para adultos, como 
com textos inéditos de autores da linha juvenil , criados 
especialmente para a coleção. 

Deixando de lado o seu aspecto mais visível, que é 
o indisfarçável propósito didático e, pois, comercial a 
que autores e editores sucumbem ao promover tais 
publicações, há que se destacar também o menos 
evidente: enquanto a novela juvenil tem seu equiva
lente e seu prosseguimento natural no romance de 
massa, o conto , em contrapartida , pelas suas 
características estruturais e por permitir uma leitura 
crítica no tempo reduzido de uma aula, parece estar 
mais apto a estabelecer uma ponte segura para a 
literatura de adultos. 

Engana-se quem pensa ser o conto uma modali
dade narrativa mais fácil, porque curta. Pressionado 
pelos estreitos limites de extensão, o contista precisa 
escolher cuidadosamente a situação conflitual, 
determinando o ponto de início, em geral com o conflito 
já instalado, e o ponto de fecho, quase sempre 
concomitante ao clímax, onde ocorre a resolução do 
conflito. A economia preside a construção da história: 
economia de personagens, de osci lações no tempo, 
de movimentação no espaço. O conflito único precisa 
mobilizar a ação do protagonista e a atenção do leitor. 
Como num delicado mecanismo de relógio, num conto 
bem construído tudo é reduz ido, necessário e 
funcional. 

Sem grandes possibilidades de aprofundamento 
psicológico ou de digressões especulativas, o contista 
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exercita-se em criar o máximo de efeitos com um 
mínimo de elementos. Tudo que puder ser inferido pelo 
leitor não precisa ser dito . Basta acionar-lhe o 
raciocínio e a intuição. A lógica das ações preside o 
enredo ficcional e um amplo leque de associações. O 
limite se define, de um lado, pela inventividade do 
autor, e, de outro, pelo conhecimento prévio do leitor, 
desencadeado pelas imagens presentes no texto. 

A reduzida dimensão do conto, que lhe permite ser 
lido de uma só vez ("in one sitting", como queria Poe), 
provoca uma reação no leitor, ao mesmo tempo 
intelectiva e emocional. Intelectiva, na medida em que 
deixa o teitor perceber sua cuidadosa construção, e 
emocional, na medida em que essa mesma trama bem 
urdida desperta-lhe sentimentos e sensações. O papel 
do leitor de contos deve ser, pois, ativo, participante, 
sob pena de lhe escaparem os significados e 
intenções dissimulados nas entrelinhas do texto. 
Evidentemente, esse conto modelar à maneira de Poe 
nem sempre é reconhecível nas publicações à venda. 
Ao traçarmos esse perfi l de conto, temos em mente 
alguns textos paradigmáticos, como Missa do galo, 
de Machado de Assis, exemplo de narrativa que se 
desvela de modo distinto a cada leitor, dependendo 
de sua perspicácia e bagagem cultural. 

Essa mobilização intensiva da atenção do leitor, que 
responde ativamente, completando lacunas, tirando 
conclusões e confrontando a todo momento as 
imagens apresentadas com as de seu próprio 
repertório cultural, dificilmente se efetua com a mesma 
eficiência numa narrativa mais estendida, até mesmo 
por causa do necessário fracionamento de sua leitura, 
em diversas sessões. A brevidade, a interação texto/ 
leitor, assim como o efeito emocional presente, por 
vezes, no conto, aproximam-no simultaneamente do 
texto dramático e do texto lírico. 

É claro que, em se tratando de literatura juvenil , os 
hiatos narrativos serão menos drásticos e as 
entrelinhas menos sutis, em sintonia com o percurso 
de leitura do jovem, que se supõe menos extenso do 
que o de um adulto. Da mesma forma, estarão 
ausentes as reflexões, que transformam a experiência 
do protagonista - e, por extensão, a do leitor - de 
individual em coletiva, de particular em universal. 
Mesmo assim, não faltam exemplos de autores que 
apostam na inteligência do jovem leitor e criam contos 
bastante elípticos, como os de Stela Maris Rezende, 
ou simbólicos, como os de Marina Colasanti, ou os de 
Joel Franz Rosell, um cubano que morou durante um 
período no Brasil. 

Nesses textos, percebe-se que o teor didático, 
quando existe, fica obscurecido em favor do efeito 
estético do conto, que impressiona o leitor mais do 
que qualquer mensagem ou lição poNentura suge
rida. Resulta, daí, constituírem tais textos regiões 
limítrofes entre o que se convenciona chamar de 
"juvenil" ou "de adulto". 
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CONSTRUINDO PONTES PARA A TRAVESSIA DO 
LE ITOR 

O problema que se apresenta aos professores de 
Português das últimas séries do ensino fundamental 
é: como fazer a ponte a fim de preparar os alunos 
para a leitura de textos da literatura brasileira no ensino 
médio? 

A obrigatoriedade da leitura de obras literárias, às 
vezes bastante complexas, para o Vestibular, exige 
uma preparação do leitor. Isso pode ser feito na sétima 
e oitava séries, retomando a prática das gerações 
passadas de propor a leitura de obras para adultos. 
Não quaisquer obras, mas aquelas que ofereçam um 
grau de dificuldade em relação à temática, à linguagem 
e à construção que seja compatível com a trajetória 
até então efetuada pelo leitor. Sobretudo, a escolha 
deve levar em conta o interesse ou, pelo menos, a 
curiosidade que o livro possa despertar, para que o 
efeito pretendido não seja frustrado. 

O diferencial maior que a literatura para adultos tem 
em relação à infantil ou à juvenil é a estética, que se 
evidencia através de uma construção cuidadosa, de 
uma linguagem que chama a atenção para si mesma, 
de um imbricamento de elementos. Aí, nada é 
supérfluo ou despido de significado, numa temática 
que tende ao aprofundamento e à leitura crítica, seja 
do indivíduo, seja da sociedade. Em outras palavras, 
mais importante do que aquilo que se conta é como 
se conta aquilo. A percepção do leitor, portanto, deve 
ser mais acurada. Isso não é dom, é aprendizado, e o 
professor, atuando como uma espécie de leitor-guia, 
pode iniciar seu aluno nesta etapa de seu percurso 
de leitor. Ele pode levar seus jovens leitores do simples 
prazer de ler à apreciação do texto. Do gosto à fruição 
estética. Os textos curtos - contos, crônicas, 
minicontos- permitem ser trabalhados na sala de aula, 
sem fracionamento da leitura. No mercado, há seletas 
de contos e crônicas , agrupadas tematicamente, 
reunindo textos de autores consagrados. A série A 
pala vra é ... , da Scipione, ou a tradicional Para 
gostar de le r , da Ática, são boas opções nesse 
sentido. 

A Editora Ática também oferece seletas de contos 
por autor, em edições voltadas para o público escolar 
adolescente. Nesses volumes breves e de baixo custo, 
podem encontrar-se alguns dos mais importantes 
contistas brasileiros, como Mário de Andrade, Lygia 
Fagundes Telles, Luís Vilela , lgnácio de Loyola 
Brandão e outros. Contistas há que, sem terem tido a 
intenção explícita de editar para adolescentes , 
escreveram livros onde prevalece a perspectiva infantil 
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ou juven il na narração dos fatos, favorecendo, na 
leitura, a identif icação leito r/protagonista. Nessa 
vertente podem incluir-se, por exemplo, Cavalinhos 
de Platiplanto e A máquina extraviada , de José 
J. Veiga; A viagem das chuvas , de Jesus de Aquino 
Jayme; ou o sensível Zeus, ou a menina e os 
óculos , de Maria Lúcia Medeiros. 

Uma modalidade de narrativa que merece registro 
é o miniconto, que leva as características de concisão, 
economia e unidade do conto às últimas conseqüên
cias. Ainda que esteja sempre presente em concursos 
de contos por todo o país, não é muito comum vê-lo 
editado. Neste tipo de narrativa, os livros Zooilógico 
e Contos de amor rasgados , ambos de Marina 
Colasanti, são exemplares e, pelo olhar crítico que 
lançam sobre a realidade, estimulando a reflexão, 
podem constitui r-se em um rico material de lei tura na 
transição para o nível médio ou no ensino noturno. 

Na leitura guiada desses contos, o professor pode 
ir provocando os jovens a descobrirem os artifícios de 
construção utilizados pe lo autor (foco narrati vo, 
caracterização dos personagens, imagens simbólicas, 
etc) e a descobrirem também o tipo de efeito que 
causam no leitor. Aliando conteúdos disciplinares e 
práticas de redação, os jovens leitores poderão 
desvendar nuanças de significado em textos alegó
ricos , como os de Loyola Brandão; psicológicos e 
irônicos, como os de Machado; simbólicos e psicoló
gicos, como os de Lygia; poéticos, como os de Cecília 
e de Rubem Braga; críticos, como os de Marina 
Colasanti. 

Tendo passado pelas novelas juvenis com temática 
do cotidiano ou narrativas de suspense, na transição 
o professor poderá sugerir romances de temática 
semelhante da literatura para adultos, que sejam 
menos densos ou experimentais, como Ciranda de 
pedra , de Lygia Fagundes Telles, com suas 
marcações temporais bem nítidas; ou Faca de dois 
gumes, de Fernando Sabino, reunindo três histórias 
policiais que conseguem romper o esquematismo do 
gênero. Se despertar a atenção do jovem leitor para a 
relação existente entre o processo de construção e o 
significado, este será capaz de apreciar mais 
intensamente as obras que ler e, mais do que isso, 
será capaz de prosseguir em seu percurso de leitor 
sozinho. Para que isso possa acontecer, porém, é 
preciso que o professor se assuma de fato como 
docente, ou seja, aquele que conduz. Conduzir não é 
cobrar, nem punir, nem intimidar. É andar junto. Um 
passo mais à frente, talvez, por já conhecer o caminho, 
mas permitindo ao grupo que lidera o prazer da 
descoberta de paisagens. 
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verçoza 
- Brasil -

Formada em Letras 
pela PUC-MG e em 

Filosofia pela UFMG. 
Publicitária, trabalha 

atualmente com 
Editoração Eletrônica. 

Consultora de 
Editoração e Marketing 

da BPIJBH. 

cláudi() martins 
Cláudio Martins iniciou sua carreira nos idos de 1971, fazendo capa 

de livros para as Editoras lnterlivros e Itatiaia. E já era muito bom. Em 
1986 começou a ilustrar livros 
infantis, sendo selecionado 
para o Prêmio Catalunha 
de Ilustração (Espanha), 
em 1989. Em 1990 participa 
da Lista de Honra do 
IBBY - lnternational Board on 
Books for Young People, que 
a cada dois anos seleciona, 
dentre todos os seus países 
membros, os cem melhores 
ilustradores, autores e 
tradutores. Em 1991, ganhou 
o Prêmio Jabuti de 
Ilustração, pela Câmara 
Brasileira do Livro. 

O ano de 1992 marcou 
definitivamente a carreira de Cláudio Martins. Começou a escrever 
textos e revelou-se também como um escritor de sucesso. Seu primeiro 
livro, Eu e minha luneta, ganhou os mais importantes prêmios 
daquele ano: o Jabuti de Ilustração, da Câmara Brasileira do 
Livro; o APCA - Associação Paulista de Críticos de Arte; Autor 
Revelação e Melhor Livro para Crianças, da Fundação 
Nacional do Livro Infantil e Juvenil. 

Em 1993, a União Brasileira de Escritores confere ao ilustrador o 
Prêmio Adolfo Aizem. A partir deste ano, Cláudio Martins vem 
tentando viver exclusivamente de sua arte, participando de importantes 
feiras de livros, como da Catalunha (Espanha), Frankfurt (Alemanha), 
Bolonha (Itália), Quito (Equador), Bratislava (Eslováquia) e outras tantas 
do Brasil. 

O livro Eu e minha luneta foi vendido para o México e para o 
Mercosul, consolidando seu trabalho no exterior. 

Atualmente tem cerca de 300 livros ilustrados, 35 livros de sua 
autoria (texto e ilustração) e várias centenas de capas. 

' Encontramos novamente esse notável ilustrador, agora na belíssima 
capa da RELEITURA 15, pleno, seguro, suave e, mais que tudo isso, 
com a simpatia de sempre, o sorriso de sempre, a alegria de sempre 
e, segundo Cláudio nos disse ao telefone, "se Deus ajudar e Nossa 
Senhora da Conceição permitir, estaremos ainda, por muito tempo, 
nos encontrando por aí". 
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Releitura 1 5 Cartas 
"Comunicamos que as revistas RELEITURA são 

recursos didáticos ricos para o nosso Comitê, como 
também para as nossas reuniões de leitura." 

lolanda Mendes Sepúlveda - Comitê do PROLER 
ltuberá/BA 

A RELEITURA apóia a iniciativa do PROLER, e 
aproveita a oportunidade para parabenizar os 
Comitês de todo o país pelo trabalho desenvolvido. 

"A RELEITURA encaixa-se perfeitamente no meu 
campo de estudo; sou uma apaixonada pela leitura e, 
principalmente, pela literatura infantil." 

Laura Roratto - Pedagoga - Três de Maio/RS 

Coincidência feliz: nossa paixão pelo livro faz com 
que busquemos diversificar os conteúdos temáticos 
das edições, contemplando, primordialmente, a 
literatura infanto-juvenil. 

"Somos duas amigas, professoras de Literatura 
Brasileira, e estamos maravilhadas com esta jóia preciosa 
que é a RELEITURA. " 

Marilene Vieira M. de Castro e lone Maria Cruz 
Franco - lpatinga/MG 

Agradecemos a carta 'brilhante' que vocês nos 
enviaram. Esperamos que tenham viajado conosco 
nesta nova caça ao tesouro: a promoção da leitura 
nos países de Língua Portuguesa ... 

"Que bela revista! Que prazer em folheá-la, lê-la!" 
Jacson Afonso de Sousa - Pompéu/MG 

O prazer é recíproco: quando lemos sua corres
pondência, decidimos dividi-la com nossos leitores. 

"Gostaríamos de conhecer a Revista RELEITURA e 
saber como poderíamos recebê-la com regularidade." 

Eliane Tejera Lisbôa • pelos professores e alunos 
do Curso de Artes Cênicas do Centro de Artes da 
UESC. Florianópolis/SC 

A RELEITURA não possui ainda uma periodicidade 
fixa, mas, o expediente da revista traz as informações 
sobre a obtenção da assinatura. 

"Conheci a RELEITURA e fiquei fascinado .· a revista é 
sensacional. Gostaria de saber se é possível enviar alguns 
poemas infantis, numa tentativa de vê-los publicados." 

Róbison Benedito Chagas • Professor e Coordena
dor da Editora da Universidade Estadual de Ponta 
Grossa - Ponta Grossa/PR 

O material para publicação deve ser enviado em 
Word, com uma cópia impressa e outra em disquete, 
além dos dados do autor (breve currículo com até 
1 O linhas, endereço completo e telefone para 
contato). Convém ressaltar que todos os trabalhos 
passam pela apreciação do Conselho Editorial da 
RELEITURA - instância que define aqueles pertinen
tes à linha editorial desta publicação. 

"Recebi a RELEITURA 14, que linda' Usando a 
expressão de Fanny Abramovich: 'maravilhei-me'. A capa 
do Humberto Guimarães é tão FOFA que deu vontade 
de dormir com ela, como se fosse um travesseiro." 

Sueli Bortolin - Bibliotecária · Londrina/PR 

A RELEITURA também está maravilhada ... Deu 
vontade de guardar sua carta nas caixinhas de 
Pandora de toda a equipe. 

"Parabéns a toda a equipe e colaboradores da 
RELEITURA - um trabalho lindo, rico, bem pensado. 
Solicito que me enviem os números anteriores à 14ª 
edição." 

Aparecida C. de Souza · Sete Lagoas/MG 

Os números anteriores à 15ª edição encontram-se 
esgotados. Entretanto, estão disponíveis no acervo 
da BPIJBH e de inúmeras bibliotecas de todo o país 
para consulta. 

"A impressão é de primeira, os artigos de ótimo nível, a 
apresentação (capa e ilustrações) são atraentes! Dá 
gosto ler e reler e esperar as próximas." 

Maria Amélia de Almeida · Especialista em 
Literatura Infantil • Recife/PE 

Não percam as Revistas RELEITURA 16 e 17, cujas 
temáticas versarão sobre O mundo da imagem e 
Estudo de Obras de Autores, respectivamente. 

"A RELEITURA tem contribuído para a ampliação do 
universo afetivo, estético e reflexivo daqueles que se 
permitem ousar. " 

Walêska Dayse Dias de Sousa - Professora 
. Uberaba/MG 

A RELEITURA, a partir da premissa acima, vem 
agradecer as manifestações recebidas de corres
pondentes brasileiros e estrangeiros. 
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