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A RELEITURA n2 2 vem a público 

quando a Biblioteca Pública Infantil e 
Juvenil de Belo Horiwnte comemora 
seu primeiro aniversário. 

Se, através do livre acesso ao livro 
e orientação da leitura, de oficinas, 
cursos, concursos, estágios e 
espetáculos, a Biblioteca procura atuar 
de perto e de modo constante junto a 
crianças, a educadores e outros agen
tes culturais, é por meio de suas 
publicações que ela pretende atingir 
um público - infantil e adulto - dis
tante de suas atividades. 

Dessa forma, a Secretaria 
Municipal de Cultura espera estar 
contribuindo com propostas concretas 
para o desenvolvimento de leitores. 

Criamos, a partir deste número, 
duas seções: Espaço Aberto, que 
apresentará artigos de especialistas 
que queiram trazer à discussão um 
ponto de vista seu; Reciclagem, onde 
procuraremos informar os leitores 
sobre eventos e dados importantes da 
área, no ano de 1992. 

Ambas as seções estão à disposição 
dos interessados. 

Maria Antonieta Antunes Cunlza 
Diretora Cultural da 

Biblioteca Pública Infantil e Juvenil 
de Belo Horiwnte 
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ESCOLHA DE OBRAS: 

QUESTAO . EM 

A B E 

A Biblioteca Pública Infantil e 
Juvenil de Belo Horizonte recebeu, 
através da Câmara Mineira do Livro, 
um grande número de solicitações de 
professores e bibliotecários de todo o 
país, interessados na indicação de 
obras e critérios de seleção de títulos. 

A questão tem merecido longos de
bates e cursos inteiros, tal a sua com
plexidade . Afinal, além do em
basamento teórico, absolutamente ne
cessário, pesam nas definições o gosto 
pessoal, a experiência de cada um. 

R T o 
Daí, para tratar a questão, 

propusemos a alguns especialistas de 
atuação diversa que apresentassem sua 
posição. Entre as diversas opiniões, há 
uma reflexão sobre a própria evolução 
histórica desses critérios. 

As discussões, mesmo sem conclu
sões convergentes (ou por isso mes
mo), certamente valerão para todos os 
que estão comprometidos de alguma 
forma com a produção cultural para 
crianças. 

originalidade versus qualidade literária 

l2) Quais são os critérios mais im
portantes na sua escolha de livros in
fantis e juvenis? 

- Meu primeiro critério é o da 
qualidade literária, o valor que o autor 
dá à linguagem. A melhor e mais 
original idéia, se não for bem trabalha
da em termos de linguagem literária, 
pode se perder. Há outrascoisasqueme 
fascinam, como o humor, o lúdico, a 
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fantasia, a capacidade que o autor tem 
de criar personagens fortes, a força da 
narração e dos diálogos coerentes, a 
sugestão poética, a abertura para várias 
leituras, o dinamismo dos acon
tecimentos, o envolvimento com o 
leitor de forma que ele se interrogue e 
recrie junto. Mesmo os temas e histórias 
mais apegados ao real têm que a presen
tar uma dose de magia e fantasia, 



elementos ricos para o universo da 
criança. No mais, é preciso tomar 
cuidado com o didatismo, a lição de 
moral explícita. A pessoa que fará a 
escolha tem que ser um leitor 
apaixonado e com algum conhecimen
to teórico, para perceber bem esses 
elementos. Só um leitor envolvido 
poderá convencer as crianças e os 
jovens a lerem com prazer e sem ne
nhuma obrigação. A criança tem que 
descobrir que ler e brincar são coisas 
próximas, para não ler sofrendo. 

22) Cite de cinco a dez livros fun
damentais para o professor em termos 
de literatura infanto-juvenil. 

- Sem incluir os clássicos estran
geiros e brasileiros (Lobato, Cecília, 
Vinícius, Quintana) por achar 
desnecessário, citarei os autores atuais 
que, a meu ver, estão renovando o 
gênero. 

1) Cito Mudanças no Galinheiro 
Mudam as Coisas por Inteiro, por não 
poder citar toda a obra maravilhosa de 
Sylvia Orthof. É um livro que trabalha 
com a função social, a contra-ideologia, 
fazendo uma sátira política sobre o 
poder, sem cair em discursos vazios. 
Valoriza o humor, o lúdico, a fantasia e 
a extrema alegria que a autora usa para 
quebrar com a lógica. 

2) A Fada Que Tinha Idéias, de Fer
nanda Lopes de Almeida, é um livro 
alegre, que cria uma personagem ines
quecível, Clara Luz, tão provocante e 
criativa e questionadora como Emília, 
de Lobato. É um estímulo à criação, às 
tentativas de romper com o já es
tipulado pela sociedade. Ensina sem 
panfletismo. 

3) A Bolsa Amarela, de Lygia Bojun
ga Nunes, autora que trabalha como 
ninguém com a linguagem coloquial, 
os questionamentos da criança e o 
prazer de narrar pequenos fatos sig
nificativos do dia-a-dia. 

4) Flicts, de Ziraldo, é um poema em 
cores e em linguagem musical e suges
tiva, questionando os preconceitos e a 
capacidade de vencer de quem luta 
contra eles. 

5) Classificados Poéticos, de Roseana 
Murray, poesia lírica da melhor 
qualidade, valorizando os sentimentos, 
a fantasia e a sugestão poética ligada 
aos cinco sentidos. 

6) Outra Vez, de Angela Lago, obra 
de extremo cuidado e bom gosto, feita 
só com imagens, valorizando mil deta
lhes mínimos ligados à vida, aos 
animais, às plantas, às pessoas e aos 
sentimentos. Tudo é poesia e beleza 
nele. 

7) O Dia de Ver Meu Pai, de Vivina 
de Assis Viana, obra que melhor 
retratou o tema da separação dos pais, 
com todo o envolvimento afetivo e as 
suas conseqüências, sem nenhuma 
condenação e com uma grande dose de 
calor humano. 

8) Poemas para Brincar, de José Paulo 
Paes, poeta criativo e renovador, tem 
como meta os aspectos lúdicos e a 
multissignificação das palavras, con
seguindo grande envolvimento com o 
leitor. 

9) Toda a coleção Amendoim e Ping
Póing, da extraordinária Eva Furnari. 

Nôdél que ela desenha pode ser dispen
sado, mas nessas duas coleções ela ex-
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cedeu em movimentação, humor, exa
geros engraçadíssimos e convite ao lei
tor para criar junto. Difícil escolher só 
um livro dessas coleções sem palavras 
e que podem competir com qualquer 
outra do gênero no mundo todo. 

10) Boi da Cara Preta, de Sérgio 
Caparelli, uma poesia que tem o ritmo, 
o jogo das palavraseosaspectos lúdicos 
dos poemas e canções folclóricas. Vale a 
pena ler em voz alta ou até colocar 
música nos poemas. 

cumplicidade com a criança e sua 
leitura de mundo 

Atendendo ao pedido da 
RELEITURA, eis-me aqui às voltas com 
um sério dilema: a escolha de OS (cinco) 
livros imprescindíveis a uma biblioteca 
infantil. São tantos, felizmente, que 
uma seleção tão limitada acaba come
tendo injustiças. Mesmo assim vamos 
lá: 

1- As Caçadas de Pedrinho ou 
Reinações de Nan"zinho 

2 - Os Colegas ou A Bolsa Amarela 
3 - Ou Isto ou Aquilo 
4 - Os Bichos que Tive 
5 - O Menino Maluquinho. 
Em vez deste podium literário, sou 

mais um coração de mãe, onde sempre 
cabe mais um. Que me perdoem, por
tan,to, Ruth Rocha (com Marcelo, Mar
melo, Martelo e sua trilogia de reis), 
Juarez Machado (com Ida e Volta), Ana 
Maria Machado (com Bisa Bia, Bisa Bel, 
entre tantos outros), Terezinha Al
varenga (com A Mae da Mãe da Minha 
Mãe), Angela Lago (com Unidunitê), 
Joel Rufino (com a coleção Curupira), 
Ricardo Azevedo (com O Homem no 
Sótão), Eliardo e Mary França (com a 
coleção Gato e Rato), João Carlos 
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Marinho e seu Gênio do Cn"me, Terezi
nha Éboli (com sua Rosan"to - Rosa · -
Choque), etc, etc, etc. 

Se é difícil fazer uma seleção 
brasileira, imagine os clássicos Grimm, 
Andersen, Perrau 1 t, os contos orientais, 
as mitologias, etc . . Em matéria de in
formativos, a nova coleção Aventura 
Visual, da Globo, faz enorme sucesso 
entre as crianças. 

Vamos agora aos critérios de 
seleção. Basta olhar a primeira escolha 
para deduzir que o primeiríssimo 
critério é uma séria cumplicidade com 
a criança. Um compromisso com sua 
leitura de mundo - lúdica, mágica, 
poética, com sua lógica peculiar. Per
sonagens originais, criativos, dispostos 
a transformar a sensabedoria do mun
do adulto. Enredo pontuado de acon
tecimentos: surpresas, conflitos 
instigantes, questionamentos (nada 
mais chato do que uma história onde 
não acontece nada). Texto ágil, colo
quial, expressivo, pronto para ser lido 
em voz alta - como contadora de 
histórias, descarto os livros com muito 
blá-blá-blá. E, claro, isento de pecados 



como obviedades, lugares comuns, 
preconceitos, estereótipos, intenções 
didáticas e muitos ismos - escapismo, 
moralismo, maniqueísmo, conformis
mo, modismo (ecologias argh!) . Lin
guagem simplista e empobrecida, para 
descer à compreensão da criança, adul
tices imperdoáveis (adulto sabe tudo X 
criança sabe nada). 

É preciso estar atento, pois parece 
que há mais joio do que trigo nessa his
tória toda. E, sobretudo, um profundo 
respeito às escolhas da criança, com 
muita conversa ao pé da estante. Para 

isto, é importante que ela tenha acesso 
ao livro de qualidade, à obra de arte que 
resulta em experiência estética. Daí 
para diante é com ela - a criança 
sabe das coisas, não engole gato por 
lebre. 

É importante considerar também a 
apresentação do livro como um todo -
produção bem cuidada, ilustrações de 
qualidade, sem redundância ou 
competição com o texto. Tem razão o 
Vinícius - beleza é fundamental - mas 
não há quatro cores e papel couché que 
resistam a uma história boboca. 

entre a ética e a estética 

Falar de teorias da literatura e da 
cultura aplicadas à critica de literatura 
infantil no Brasil é, na verdade, dares
tatuto crítico-teórico ao que vai pouco 
além de tarefa educacional de orien
tação de leitura de crianças e jovens. A 
rigor, o que chamamos de crítica de 
literatura infantil é antes atitude en
gajada com a ação educativa que 
atividade reflexiva inscrita num proje
to de compreensão e conhecimento. Em 
todo caso, como desconfio que compar
tilho dificuldades semelhantes com 
colegas de outras partes do mundo, 
tentarei expor aqui preocupações que 
remetem à temática deste congresso, 
tomando por base essa produção 
brasileira sobre a literatura infantil a 
que impropriamente chamamos crítica. 

Inicialmente, é preciso lembrar que 
nossas primeiras criações literárias 
para crianças datam do início deste 

edmir perrotti* 

século. Até então vivíamos de escassos 
livros traduzidos, importados de Por
tugal para um também escasso número 
de leitores. Todavia, como a 
importação de livros não se restringe à 
compra de materiais, importamos 
também concepções que norteavam 
tanto a criação quanto a crítica nos 
centros hegemônicos. Nesse sentido, a 
abordagem moral foi a primeira forma 
que o país encontrou para avaliar a 
criação literária para crianças, fazendo 
da noção de moralidades o fio con
dutor dos seus discursos na área. 

Não é de estranhar, assim, que 
Olavo Bilac, em 1904, no prefácio às 
suas Poesias Infantis, declarasse sem 
nenhum rodeio que seu desejo é que se 
reconheça neste peque710 volume, não o 
trabalho de um artista, mas a boa vontade 
com que um brasileiro quis contribuir para 
a educação moral das crianças do seu país. 

. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Com tais palavras, o poeta apenas dava 
a versão nacional de concepções cor
rentes nos centros europeus acerca do 
papel social da literatura infantil. 

Essa compreensão moral vigorou 
com exclusividade na crítica até os anos 
20/30, enquanto o modelo agrário-ex
portador tradicional esteve na base de 
nossa estrutura sócio-econômica. Ao 
que parece, ela se ajustava aos 
princípios do pacto social existente, 
reforçando-o -ao conter implícito um 
modelo de criança passiva, depositária 
e repetidora dos códigos sociais 
dominantes. 

A adoção da perspectiva de in
dustrialização nos anos 30 inaugurará, 
todavia, novas preocupações com a 
educação e seus critérios. Entre as van
guardas educacionais, triunfam os 
princípios da escola ativa que apontam 
para uma nova concepção de criança. 
Os velhos métodos repetitivos e inibi
dores da atividade infantil devem cair 
por terra já que a criança, ao contrário 
do que se pensava tradicionalmente, é 
força viva, dinâmica, que deve estar 
presente, envolver-se, atuar nos pro
cessos de aprendizagem. 

Assim, não será por acaso que 
partirá de Lourenço Filho, um dos ex
poentes do movimento da Escola Nova 
no Brasil, a afirmação dcqueafinalidnde 
da literatura para cn·ança ou adultos so
mente poderá ser a arte, ou seja, exprimir o 
belo. Ocorre que a concepção de criança 
subjacente ao projeto educacional por 
ele encabeçado exigirá alterações não 
apenas nos procedimentos didáticos de 
sala de aula, como também em áreas 
que sempre estiveram anexadas à es
cola, como a literatura infantil. 
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Em decorrência, a abordagem 
moral tradicional deverá ser superada 
por outras que tomem o texto não en
quanto conjunto de normas fechadas 
destinadas à doutrinação do leitor, mas 
enquanto sistema de significações vir
tuais que se realizam durante o proces
so de leitura, cm consonância com as 
aptidões do destinatário. Nesses ter
mos, se a nível da criação, a pioneira e 
excepcional obra de Monteiro Lobato já 
havia rompido, desde 1921, com os ve
lhos modelos moralizantes, as 
colocações de Lourenço Filho, feitas cm 
1943, sintetizam os primeiros sinais de 
uma nova tendência crítica na 
literatura infantil brasileira: a abor
dagem estética. 

Como Lourenço Filho, vários ou
tros autores adotarão essa perspectiva 
moderna que consiste cm afirmar a 
autonomia estética da literatura infan
til. Tal como teria ocorrido com a litera
tura para adultos e a arte em geral, o 
julgamento da obra infantil nos novos 
tempos deverá levar em conta não tan
to valores e posições assumidas pelas 
obras, mas sobretudo suas qualidades 
intrínsecas, sua coesão interna, sua 
coerência estética. Assim, em 1945, a 
ensaísta Lúcia Miguel Pereira afirma: 

se toda obra de ficção é moralista, já 
que, patenteando u111a concepção de 
vida, encerra forçosamente um senh'do 
moral, mais do que incuh'r princípios 
sãos, mais do que ministrar noções, os 
livros de literatura para crianças tê111 a 
missão de desenvolver as faculdades 
estéh'cns e intelectuais. 

Em 1949, Cecília Meireles, poetisa 
brilhante e lúcida educadora, 



defenderá que existem diferenças evi
dentes entre nartativas de moral 
prática e aquelas que têm por objetivo 
conduzir o leitor para outros horizontes, 
sem formalismo de aprendizagem, gratuita
mente pelo prazer de pensar. Nos anos 50, 
o eminente educador Fernando de 
Azevedo, apesar de partir de perspec
tiva que visa identificar corres
pondências ou conexões entre as fomtas 
sociais e as categorias estéticas, distingue 
a estética da ética e considera a li te
ratura para crianças como forma autô
noma, reprovando veementemente os 
fazedores de livros que apresentam 
uma literatura banal, vulgar e in
suportável, acreditando ou querendo Jazer 
acreditar que se possa fazer livros infantis 
sem imaginação, sem estilo, sem idéias. Em 
decorrência, na década de 70, o 
primado da estética já é consensual no 
discurso crítico e mesmo análises tribu
tárias de áreas como a psicologia, a 
sociologia, a psicanálise fazem questão 
de se referir à autonomia do objeto que 
estudam. A partir dessa época, a crítica 
no Brasil não fará senão repetir em coro 
o estatuto estético e autônomo da 
literatura infantil, literatura sem ad
jetivos, ou seja, literatura que compar
tilha de campos de referência comuns a 
todas as formas artísticas. Nesse aspec
to, o adjetivo itúantil seria mero aci
dente, indicação fortuita sem maiores 
conseqüências sobre os textos. 

Em que medida, todavia, 
referências dessa ordem bastam para 
indicar mudanças efetivas de atitude 
face ao objeto e do próprio objeto, eis a 
questão que não pode ser colocada de 
lado. Na prática, a literatura para 
crianças teria sido realmente tratada 

enquanto manifestação estética dotada 
da autonomia atribuída às obras 
artísticas em geral? 

Como vimos, a preocupação com o 
tratamento estético da literatura infan
til no Brasil surge num momento em 
que o modelo social tradicional está 
sendo superado por outro de feições 
modernizantes. Ora, a nível dos 
conteúdos e das formas, as 
moralidades negavam as novas 
aspirações. Estas reclamavam 
conteúdos reformulados e discursos 
abertos, capazes de reconhecer o leitor 
enquanto ser que participava ativa
mente de sua própria formação. Nesse 
aspecto, se não se tratava de usar a 
literatura enquanto instrumento de 
aprendizagemderegrasmoraisaceitas, 
tratava-se de utilizá-la enquanto ins
trumento de diferenciação, de 
distinção, de desenvolvimento de 
capacidades pessoais do leitor. Nesse 
aspecto, a obra de Lobato é exemplar e 
não é sem razão que encontrará um eco 
formidável em seu tempo. Ela concre
tizou o novo modo de ver, de sentir, de 
perceber a criança que começava a 
emergir na sociedade brasileira. E, se 
ela apontava para caminhos estéticos 
que rompiam com a tradição, reafir
mava também o papel instrumental da 
literatura infantil, indicando que, como 
na versão original francesa, a versão 
brasileira da querelle anciens X rno
dernes, na verdade, não ultrapassou os 
termos da arte moral nem colocou em 
causa a possibilidade de ruptura da 
subordinação da estética à ética. 

Vista dessa perspectiva, a 
reivindicação estética assume nova 
direção. Ela não parece ir muito além de 
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estratégia retórica de entusiastas da 
modernização que pretendem livrar a 
literatura infantil dos vestígios do 
Brasil arcaico incrustrados nas 
moralidades. O que está em causa não 
é um novo estatuto estético puro, mas 
uma nova ética, um novo modo de 
educar, de integrar a criança ao mundo 
preparado pelo adulto. 

Nesse sentido, a retórica vaga 
utilizada nos textos que tentam definir 
a nova compreensão da literatura in
fantil é reveladora. Afirmações como o 
objetivo da literatura infantil é expressar o 
belo, tocar o inefável, atingir as sombras; ela 
é expressão artística plena, manifestação 
superior do espírito ... não buscam oco
nhecimento capaz de apontar a 
existência ou não de um novo processo 
em curso, mas o registro de marcas que 
permitiriam afirmar o moderno em 
detrimento da tradição. 

A essa imprecisão contrapõem-se 
práticas efetivas de análise que contêm 
implícitos conceitos instrumentais de 
arte, mostrando que, se de um lado, 
nossos propagandistas acreditaram na 
autonomia estética da literatura infan
til, de outro, foram incapazes de 
transformá-la em categoria crítica 
operatória. Quando muito, limitaram
se a fazer breves referências a ela en
quanto se encontravam em seus 
verdadeiros interes.ses. 

Face a isso, nova questão se insi
nua. Essa contradição entre princípios 
teóricos e práticas de análise de textos 
resultaria de ingenuidade crítica? Ou 
seria uma artimanha de moralistas mo
dernos envergonhados de si mesmos? 

Certamente, não é fácil responder a 
isso e, a rigor, a resposta talvez não 
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importe no âmbito deste trabalho. Im
porta é reconhecer nessa contradição a 
expressão de um conflito provavel
mente irreconciliável entre educação e 
estética, ao menos nos termos em que 
esta última foi definida pela moder
nidade. Como sabemos, diferentemen
te do passado, a consciência moderna 
recusa com veemência qualquer tipo de 
restrição à criação artística. A arte pare
ce ser o último espaço de liberdade ple
na que nos restou e por isso não pode
mos abrir mão dessa contradição. Num 
mundo cada vez mais integrado ~ ex
posto às leis da massificação, aceitar 
bloqueios à expressão artística significa 
abandonar a única possibilidade que 
temos de sonhar sem limites. 

Desse modo, se de um lado, em 
consonância com os tempos modernos, 
a crítica de literatura infantil desejou 
afirmar a autonomia estética do seu ob
jeto, de outro, esteve impossibilitada de 
exercê-la, dadas as características etá
rias do público e suas exigências per
manentes de formação . Estas jamais 
permitiram ao crítico escapar de an
tigos padrões horacianos que pregam o 
equilíbrio entre o dulce e o utile. Sendo 
a educação gesto total que abarca todos 
os níveis da vida de uma criança, ao 
insistir na tecla da autonomia, a nova 
crítica não conseguiu senão viver em 
permanente estado de contradição. De 
um lado, a proclamação moderna da 
autonomia estética da literatura infan
til; de outro, a submissão antiga, mas 
silenciosa à contradição humana e suas 
inexoráveis leis, entre elas a de 
formação. 

Nesse sentido, tais impas.ses nos 
mostram que a fidelidade à tradição 



ética na literatura infantil não é um 
dado meramente circunstancial, capaz 
de ser alterado com algumas palavras 
de ordem. Devido às condições 
específicas de seu público, a literatu
ra infantil não conseguiu realizar a 
traição das origens que as estéticas 
modernas aconselharam. Se ela pôde 
deixar de ser moralizante, não pode 
deixar de ser instrumental, de cuidar 
atentamente de aspectos éticos, já que 
sem isso negaria sua própria razão de 
ser, ou seja, a condição diferenciada de 
seu público. 

Face ao exposto, não nos resta se
não assumir a literatura infantil en
quanto arte impura e diferenciada, li-

NOTAS 

teratura com adjetivo e, através de 
abordagens interdisciplinares, tentar 
compreendê-la em sua condição de ob
jeto particular que se define em relação 
a seu público. Erigindo tal impureza 
em categoria crítica, ou seja, caminhan
do no sentido de elaboração de referên
cias teóricas que ultrapassem as estéti
cas de expressão e considerem também 
os dados da comunicação, além de 
avançar efetivamente na compreensão 
da literatura infantil, talvez possamos 
contribuir, ainda, para a superação de 
prcconcei tos que a arrogância moderna 
dirige indiscriminadamente a vestígios 
do passado que, apesar de impuros, 
permanecem vivos na cultura. 

Esm comw1icaç1!0 foi apresentada, com pequenas modificações, cm congresso internacional de 
pesquisadores de literatura infantil, realizado em Paris, em setembro de 1991, versando sobre as 
tendências internacionais da crítica na área. 

* Elias José, mineiro de Santa Cruz da Prata, é professor e escritor. Tem vários livros editados e 
premiados. Mora em Guaxupé, Minas Gerais. 

* Marina Quintanilha Martinez é autora de livros infantis, coordenadora de Biblioteca Infantil no 
Rio de Janeiro. 

"' Edmir Perrotti é editor, crítico e professor da Escola de Comunicações e A rtcs d<i Universidade de 
São Paulo. 

. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--'~ 
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POESIA INFANTIL: 
N I 

REFLEXAO E CRITICA 

A reflexão e a crítica sobre a poesia 
infantil tornam imprescindíveis 
questões como estas: 

- qual é a função da poesia? 

- existe um sujeito lírico ou uma 
expressão pessoal enquanto lirismo? 

- existe uma poesia como expres
são da idade do infans? 

Antes de se pretender respostas ca
bais e definitivas, impõe-se pensar que 
a poesia opera com as propriedades 
materiais da linguagem. Ao poeta 
apresentam-se diferentes pos
sibilidades de relação com a realidade 
objetiva e subjetiva e as articulações 
simbólicas e imaginárias nisso im
plicadas. 

A contemporaneidade tem 
mostrado que não há coincidência 
entre o eu real do poeta e o eu que 
aparece no poema. O sujeito lírico, hoje, 
é entendido como um elemento in
tratextual, um princípio organi7..ador 
do discurso . Tampouco os gêneros 
definem-se rigidamente. Há uma 
confluência, uma assimilação entre eles 
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ilza matias de sousa 

que põe em risco classificações como 
poesia infantil, épica, dramática, etc .. 

Desse modo, como sustentar uma 
caracterização infantil em certa prática 
poética? Seria a chamada poesia infan
til uma das maneiras possíveis de 
recorte do mundo e de arranjo da lin
guagem em que se desdenharia toda 
uma elaboração adulta, culta, erudita e 
sofisticada de escrita e de leitura? Far
se-ia, assim, intencionalmente ao nível 
da linguagem uma regressão até a 
idade do infans, seu discurso oral, 
muito privativo e sintético? Seria essa 
poesia infantil lugar do imaginário do 
sujeito lírico na figura do infans?1 

Nos dias atuais, a poesia não se 
organiza apenas com sons e suas 
propriedades (rima, elementos de 
versificação, métrica). Fazem parte da 
linguagem poética outros materiais de 
outras ordens sígnicas iconográficas e 
de diversas representações culturais e 
artísticas. Retoma-se o emprego 
aristotélico da Poietké como tekhne, 
ou arte poética, que inclui qualquer ti
po de produção (dança, música, teatro, 
pintura, vídeo, computador). Produ-



ções tradicionais cruzam aí também. 
Sobre a relação entre filosofia e poesia, 
por exemplo, diz Sônia Viegas: 

A .filosofia tem sua origem na poesia 
e aspira voltar para a poesia. Trabalhar 
o sentido nas coisas, nos gestos, nos 
arontecimentos, experimentar intensa
mente o significado da vida, eis em que 
consiste poetizar, atividade humana por 
excelência. 

Um ex-poeta marginal, Nicolas 
Behr afirma: Poesia é poesia, não precisa 
de adjetivo:Se se pensar que o objetivo 
prioritário dos poetas é a conquista do 
público, pode-se levantar a questão de 
que apor o adjetivo infantil ao substan
tivo poesia é tão somente demarcar 
uma faixa etária a que se destina essa 
poesia, definindo um público infantil. 
Outro fator seria de ordem editorial: 
para quel1Vo poeta vende seus livros. 
Mas tudo isso envolve aspectos conteu
dísticos ideológicos que, em princípio, 
nada têm a ver com parâmetros 
literários ou poéticos. Poesia infantil 
não seria, então, um mito que circula na 
produção literária da cultura dita de 
massas? Examina-se um certo tipo de 
poesia e cria-se o mito de que seria uma 
poesia para criança, adolescente, etc., o 
que se busca confirmar através do 
tratamento de temas da infância, da 
dimensão didático-pedagógica ou da 
série de estereotipias postuladas como 
vivências do mundo infantil. 

Parece complicado pensar no es
tatuto da poesia infantil (ou da litera
tura infantil e juvenil) na produção 
cultural brasileira. Ainda mais porque, 
como afirma Maria Antonieta Antunes 
Cunha2

, especialista na área, muitos li-

vros infantis são escritos por educadores. e 
não artistas. Tais textos trabalham com 
imagens da criança que o autor adulto 
elabora, imagina. E muitas vezes 
elabora mal, grotescamente, ou de 
modo simpli&ta e piegas. 

Na Europa, informa Philippe 
Aries,3 até mais ou menos o séc. XII, a 
arte excluía ou esquecia a infância de 
suas representações. Não havia lugar 
para a criança no universo imaginário 
da arte medieval. Só a partir do séc. XX, 
após o advento de estudos psicana
líticos, psicológicos, sociológicos, é que 
essa situação de menosprezo ou igno
rância foi revertida, dando-se atenção 
especial à questão da representação da 
realidade da criança. Pôde-se valorizar 
também a produção dela própria. 

Quando se nomeia a poesia como 
infantil, cria-se uma ambigüidade, pois 
tanto pode ser a poesia para ser con
sumida pela criança ou produzida por 
ela. Na verdade, a despeito do interesse 
que as experiências de aprendiz.agem 
infantis vêm tendo desde o começo 
deste século, a produção acaba sendo 
exclusiva do adulto. À criança cabe ser 
um receptor passivo, desperdiçando-se 
o seu potencial de criação. Nessa pro
dução de adultos não será a criança 
simples objeto do discurso? Veículo de 
valores culturais que funcionam como 
valores de repressão? Tal coisa não 
apontaria para um lugar de poder do 
adulto? 

Vejamos o que enuncia Maria da 
Glória Bordini a respeito da produção 
poética designada como infantil; 

... setor tradicionalmente ultra
valorizado da criação verbal artística, 
quando recebe o adjetivo infantil tende 
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a perder sua natureza poéhca num bal
bucio meloso de emoções ou na voz 
estrondejante que exalta deveres dvicos 
ou familiares ... 4 

Essa produção tem se mostrado, ao 
longo da história ocidental, um gênero • 
sem vida própria, apropriação de 
criações folclóricas, populares, 
produção didático-pedagógica, 
reguladora do dever-ser infantil, quan
do não adaptação de poemas clássicos.5 

E. Claparede,em Psicología dei Niiío 
y Pedngogía Experimental, citado por Je
sualdo, considera a imaginação ele
mento fundamental na vida da criança: 

Com ela anima as coisas, per
sonifica as letras do alfabeto, se atribui 
personalidades as mais diferentes e 
transfi.gl}ra a realidade até iludir-se a si 
própria.6 

Ora, não é assim que se dá o traba
lho poético e ficcional? Sabemos de cor 
a afirmação poética de Fernando Pes
soa: O poeta é um fingidor/finge tão com
pletamente/que chega a senhr que é dor/a 
dor que deveras sente. Se a imaginação 
opera na criança, opera-se também na 
poética, que é criação de jogos, 
invenção de contos, descoberta de lin
guagens. A atividade imaginante reve
la-se comum ao homem. Nas formas 
mais sofisticadas da arte contemporâ
nea, inscreve-se esse sentido de sonho, 
criação, brincadeira, interpretação, 
enfim, jogos de fantasia. A literatura 
parece fazer-se com vastas emoções e pen
samentos imperfeitos (Rubem Fonseca). 
Através dessas atividades lúdicas, o ar
tista e a criança abrem vias de comu
nicação com o espaço cultural.7 São elas 
expressões do inconsciente. 
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Na literatura ou na poesia, o autor 
finge o mundo, mas procura dar a per
ceber o seu fingimento. Acreditamos 
que, servindo-se da mediação do texto, 
o autor interaciona com o leitor, trans
formando o espaço poético em espaço 
de intersecção de desejos e fantasias. 

O desejo do autor, nessa relação 
amorosa com o seu leitor-destinatário, 
desde a modernidade, permitiu desen
volver basicamente duas tendências 
poéticas. Nelas poderemos incluir a 
literatura infantil e juvenil: 1. autores 
que postulam o prazer do quê. Isto é, 
buscam a narrativa pura, o prazer do 
enunciado e aspiram a um leitor que 
aprecie as histórias narradas; invocam 
um jogo narrador/espectadorevidente 
da tradição oral; 2. autores que 
procuram o prazer do como, o prazer 
da enunciação, do como contar. 

Alheias a essas finalidades 
estéticas, proliferam obras nascidas 
com intenção de consumo, facilmente 
digeríveis, escritas de modo apressado. 
Isto é sobretudo verdade com 
referência à poesia e à literatura infantil 
e juvenil. Surgem a toda hora obras que 
não apresentam surpresas, liberdade, 
gratuidade estética dos jogos de lin
guagem e invenção. Obedecem 
simplesmente a um projeto 
mercadológico. Apresentam um 
puerilismo totalitário. Na maioria das 
vezes, são exatamente estas obras con
sumistas que circulam nas escolas, 
aprovadas pela leitura institucional. 

No Brasil, uma tomada de posição 
face às produções poéticas e literárias 
envolve o questionamento desse jogo 
ambíguo de publicidade e de consumo 
em confronto com um projeto verda-



deiramente lúdico e estetizante da cul
tura e de seus produtos. Entre estes, o 
olhar deve se deter na poesia infantil, 
para que se possa esclarecer, afinal, o 
seu estatuto. 

Encarando-se a perspectiva cul
tural e de jogo, evitar-se-á cair no risco 
de acreditar na puerilidade como 
marca da poesia infantil. Se considerar
mos o jogo como linguagem e como 
matriz de todo funcionamento cultural 
e criador, adjetivar a poesia de 
qualquer coisa (infantil, dramática, 

NOTAS 

etc.), a nosso ver, é colocar-se junto com 
determinada produção e com deter
minados produtores que puerilmente 
jogam acreditando proceder com serieda
de. 8 

Substancialmente, poesia é jogo com 
palavra e língua. O que a linguagem 
poética faz com as imagens é um jogo 
(Huizinga). Assim, a poesia, fora de 
qualquer determinador, apresenta-se 
como o lugar da plena assunção do 
homo ludens ou do infans - habitantes 
imaginários das fantasias humanas. 

1. Infans aqui é tomado como aquele que não fala, infantil, criança, com conotações psicanalíticas da 
falta de autonomia e representatividade da voz infantil no mundo adulto. 

2. CUNHA, Maria Antonieta Antunes. Literatura Infantil: A Prt>atra do Leitor. Belo Horizonte: Faculdade 
de Educação da UFMG. Dissertação de Mestrado, p. 134. 

3. ARIES, Philippe. Histtiria Social da Criança e da Fami7ia. Trad. Doré Flaksman. Rio de Janeiro: Zahar, 
1981. 

4. BORDINI, Maria da Glória. Poesia Infantil. São Paulo: Ática, p. 8. 

5. Id. Ib. 

6. JESUALDO. A Literatura Infantil. Tradução de James Amado, São Paulo: Cultrix, s/d, p . 53. 

7. PIMENTA, Arlindo C. Sonhar, Criar, Brincar, Interpretar. São Paulo: Ática, p. 47. 

8. ECO, Umberto. Sobre os Espelhos e Outros Ensaios. Tradução de Beatriz Jorge. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1989, p. 270 
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Cada vez mais, a releitura da obra 
para crianças de Elvira Vigna e a 
leitura da maior parte da literatura in
fantil brasileira fazem-me lamentar 
que, ao editar, em 1983, O Triste Fim de 
Asdrúbal, o Terrível, a autora tenha 
posto um ponto final nos seus escritos 
para o público mais jovem.1 

É exatamente a ausência das listas 
de lançamento, num campo em que a 
produção é vertiginosa e o 
esquecimento também, o motivo que 
me leva a escrever sobre essa escritora. 

Para os poucos ligados à literatura 
infantil, lembro que Elvira Vigna, 
além de autora de textos, é ilustradora 
de obras para crianças e jovens. Fez 
mestrado em editoração na UFRJ e 
teve uma editora - a Bonde, de vida 
curta. Esse conjunto de fatores lhe per
mitiu uma relação muito especial com 
a produção do livro infantil. 

Como ilustradora de textos seus ou 
alheios, faz de seu desenho realmente 
uma ilustração do texto, criando com 
ele uma adequação e uma coerência 
invulgares. Por isso mesmo, sua 
ilustração só ganha importância se 
analisada junto do texto: sua 
preocupação não é o desenho bonito, 
mas funcional, sugerindo uma nova 
leitura - agora, pictórica - do texto. 

<( 
z 
(!J -> 
<( 
a: -> 

REVISITANDO bJ 
maria antonieta antunes cunha . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-l~ 
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Mas vai-nos interessar aqui sobretudo a autora de texto, com 
uma posição ímpar no panorama brasileiro, atestada nas nove 
obras publicadas entre 1972 e 1983. (Veja, no final do trabalho, a 
cronologia da obra). 

Com efeito, são poucos os autores nacionais que, escrevendo 
para crianças e jovens, não tenham feito algum tipo de redução 
estética em suas obras, na tentativa de adequá-las ao recebedor. 
Essa redução, que pode atingir tanto a própria concepção da 
obra quanto os recursos lingüísticos e literários utilizados pelo 
autor, explica-se pela perspectiva da qual o adulto vê a criança: 
vista de cima para baixo, ela mesma está reduzida. Desse ponto 
de vista, a criança surge como ser débil, em formação, que, 
sabendo pouco, deve ter sua leitura do mundo ao . mesmo 
tempo facilitada de todas as formas possíveis e dirigida pela 
experiência e sabedoria dos adultos. 

Com freqüência, de modo ostensivamente didático, o autor 
põe sua narrativa (ou os versos, ou a fala de uma personagem, 
no caso do teatro) a serviço de um conceito a ser interiorizado 
pelo recebedor mirim. Em conseqüência, essa narrativa (ou os 
versos, ou a fala de uma personagem) a serviço de, vem 
simplificada por uma linguagem pouco elaborada, longe da 
estética, sem qualquer nota de imprevisibilidade e criação única. 

Para os autores de textos infantis e juvenis poderíamos es
tabelecer uma divisão tríplice, em pirâmide. 

Na base, um grande número de autores que se dirigem ao 
público infantil e juvenil através de textos essencialmente 
didáticos, sem o mínimo artesanato literário. Não arrolamos tais 
obras entre as literárias. 

Uma segunda faixa, ainda bastante expressiva numerica
mente, é formada de autores que, dominando bem a língua e 
técnicas literárias, elaboram obras de valor, mas comprometidas 
com determinadas lições, que devem ser apreendidas pelo leitor 
a qualquer preço. É o laboratório atendendo à pedagogia.2 Em
bora didáticas, apresentam qualidades que lhes conferirão 
maior ou menor valor. 

No ápice da pirâmide, uns poucos (muito poucos!) fazem 
literatura sem impor posições, sem preocupação de encaminhar 
o texto de tal maneira que não haja como escapar à conclusão do 
autor. Fazem uma literatura de surpresas, cheia de atalhos e 
caminhos novos a percorrer a cada leitura. Fazem realmente 
uma obra aberta, no mais amplo e melhor sentido do termo. 
Esses autores parecem ter clara a convicção de que, ao fazer a 



sua obra, estão forçosamente revelando sua v1sao de mundo, 
seus valores e ideologia. E que tudo isso - mais cedo ou mais 
tarde, de modo mais ou menos consciente, para aderir ou 
recusar - será computado pelo leitor. 

Entre esses últimos autores entendemos estar Elvira Vigna. 
Suas obras tiveram ótima recepção entre críticos. Viviam 

Como Gato e Cachorro ganhou o prêmio de Melhor Produção 
Gráfica da APCA - Associação Paulista de Críticos de Arte - e foi 
considerado altamente recomendável pela Fundação Nacional 
do Livro Infantil e Juvenil. Lã de Umbigo ganhou o Jabuti, da 
Câmara Brasileira do Livro. Problemas com o Cachorro? foi 
premiado como o Melhor Livro para cn·anças pela APCA e a série 
do Asdrúbal teve sempre edições especiais. 

No entanto, entre educadores encarregados de selecionar 
obras para sugerir às crianças, Elvira Vigna costuma criar certo 
desconforto, e sua divulgação e circulação acabam sendo muito 
inferiores a seu merecimento. Por que ocorre isso? 

Possivelmente, isso se deve exatamente a seus grandes 
méritos: a exploração do não-convencional e o não-didatismo.3 

O gosto pelo não-convencional mostra-se em todos os níveis: 
a insubordinação às regras se evidencia na estruturação da nar
rativa, na concepção das personagens e na linguagem (inclusive 
pictórica). 

Asdrúbal, por exemplo, assim como toda a espécie de 
monstros, tenta espalhar o terror e a infelicidade, mas nada dá 
certo. São todos monstros desmoralizados. (É claro que, em vir
tude de não morrerem nem desistirem, estamos sempre corren
do risco com eles. Vão até tentar um doutoramento em 
monstrologia que lhes garanta, se não mais eficácia, pelo menos 
mais crédito). 

Em A Ponh'nha Menorzinha do Enfeih'nho do Fim do Cabo de uma 
Colherzinha de Café (com esplêndidas ilustrações de Ana Raquel), 
a ruptura das normas estabelecidas surge do próprio título, não 
só pela extensão como também pelo grande número de 
diminutivos. Sabemos que o diminutivo é um dos mal-amados 
dos teóricos da literatura infantil, para os quais o título da obra 
para crianças deve ser simples, curto. Pois esses recursos são ab
solutamente apropriados para a narrativa: uma criança (sim
bolicamente, uma colher/zinha) tenta salvar um filhote de 
passarinho que caiu do ninho. Só por ensaio e erro a criança 
descobre não só o alimento certo, mas a quantidade certa para 
salvá-lo. 

. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--'~ 
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Em várias narrativas, a autora despreza o tabu lingüístico, 
como neste trecho de Viviam como Gato e Cachorro: 

Alfredo viu aquela cena e, sem dar uma palavra, subiu na cama 
e com um xixi grande e caprichado escreveu no travesseiro: 
detestei. 

Na capa de A Breve História de Asdrúbal, uma coruja, em
poleirada no artigo do título, anuncia Você não vai gostar. 

O não-didatismo fica claro na ausência de concessões ao 
público infantil. Seu primeiro critério nunca é a facilidade. Há 
alusões a personagens e situações que muitas crianças talvez 
desconheçam - exatamente como ocorrerá com vários adultos. 

A barata de estimação de Asdrúbal, argentina de c;>rigem, 
canta para ele, ironicamente, um tango: 

Corrientes, 348, 
segundo piso ... 

Em A Verdadeira História de Asdrúba/, o Terrível, há uma Mata
Hari nà Floresta Dum-Dum. 

Ainda como decorrência da despreocupação com o en
sinamento, não há qualquer empenho da autora em levar a 
criança a adotar a sua visão de mundo: tão somente apresenta-a 
através da ficção. Nenhuma frase chega a sintetizar sua posição 
sobre a amizade, o amo'r, a estupidez ou a maldade. Assim, será 
quase impossível uma frase sua que dê o recado da obra. O 
recado é o texto todo, e o que fica dele - muito mais implícito do 
que explícito. 

E que visão de mundo se percebe na obra da autora? 
O primeiro ponto de interesse é a naturalidade com que o 

narrador observa e conta os fatos. Não há valores absolutos. 
Tudo é relativo e sujeito a reinterpretações e reinvenções. Daí os 
fatos caminharem, em seus livros, de modo diferente do previs
to, ou previsível. A novidade da obra vem, por contraditório 
que pareça, justamente da idéia de que tudo é possível, pelo que 
nada é extraordinário. 

Fantástica mesmo é a vida - ainda que cheia de problemas, 
entrelaçando o alegre e o triste, o bem e o mal. 

Assim, o menino que tirava lã do umbigo é percebido como 
absolutamente comum por outras crianças . . o gigante Antão, 
desajeitado e sem inteligência (outra roupagem de Asdrúbal?) é 
tão normal quanto a fadinha Neide, sempre pronta a transfor
mar tudo, menos a si mesma (Lif de Umbigo). E o menino que 



<1dorava as mentiras de seu cachorro Joaquim descobre que mais 
fascinantes que as histórias do animal são os fatos que ele 
começa a perceber no mundo real (Problemas com o Cachorro?) 

Essa forma especial de sentir a vida como uma história em si 
do maior interesse explica o humor finíssimo surgido do des
locamento da atenção do grandioso e estranho para pormenores 
insignificantes. Como nesses exemplos de O Gigante Antão: 

.. E teria passado a vida dando voltas se não hvesse um dia se 
abaixado para cortar a unha encravada do mindinho esquerdo e 
visto os serezinhos que se agitavam lá embaixo no seu pé. 

Andou, andou, então Antão acabou chegando no mesmíssimo 
lugar, pois a term já era redonda nessa época. 

A mesma naturalidade aparece no final das narrativas: ela, 
em geral, não conclui, não apresenta nenhum fato retumbante 
que indique fim de linha. É como se cada narrativa nos 
lembrasse que tudo é episódio, que a vida continua, cheia de 
desdobramentos. Por isso mesmo, suas obras fazem largo uso 
da metalinguagem na forma de uma história dentro da outra. 
Ocorre cm Problemas com o Cachorro?, cm que a criança-per
sonagem conduz um fio delimitando (?) as histórias desde a 
primeira página . Está em Uma Histón'a pelo Meio, em que Rosely 
lê um livro - o mesmo que o leitor está lendo. Aparece explorada 
às avessas e até as últimas conseqüências em O Triste Fim de 
Asdrúbal, o Terrível, onde a personagem principal tenta fazer um 
livro de memórias para tomar-se imortal. E consegue, por um 
acidente com sua sandália de tiras (olhe o acaso insignificante), 
cair dentro de um livro - morto e imortal. Sem fim, portanto. 

H.elendo o que escrevo sobre Elvira Vigna, ocorre-me que 
posso estar reforçando perguntas comuns diante de sua obra: 
Será que a cn·ança entende isso? e Será que isso interessa à criança? 

Quanto à questão inicial, ela não me parece preocupante. 
Primeiro, porque, se o dado - palavra ou situação - for impor
tante, a criança (como qualquer adulto) procurará saber sobre 
ele. Se passar despercebido, ou não será tão relevante, ou 
voltará à tona um dia, e se esclarecerá . Segundo, porque, quan
do dizemos que a criança não entendeu, estamos referindo-nos 
a um entendimento nosso - de adultos - que obrigatoriamente 
não será o mais certo e que certamente não é o único. A criança 
faz da hi stória d leitura possível para as suas experiências. Mais 
tarde, se a reler, fará outra leitura, e outra, exatamente como 
acontece com a própria rclcitura feita pdo adulto. 

. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__J~ 
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Quanto ao envolvimento da criança pela obra da autora, vou 
repetir-me. Acredito que a fuga do convencional pode afastar da 
obra, inicialmente, crianças acostumadas às narrativas bem 
comportadas. Mas, vencida a barreira, a criança se liga à obra 
com enorme prazer. Porque percebe nela a possibilidade de rir, 
de questionar, de imaginar, de se reconhecer nos absurdos, nos 
desencontros, nos sonhos e nas trapalhadas das personagens 
das narrativas.4 Porque, sobretudo, a criança acaba por se des
cobrir mais humana e generosa, na leitura dessa obra. 

E, ao que tudo indica, essa é uma boa razão para se buscar 
um livro. 

Maria Antonieta Antunes Cunha é especialista em Literatura Infanto-Juvenil 
e Diretora Cultural da Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte. 

cronologia da obra de elvira vigna 

1972• A Breve História de Asdrúbal, o Terrível. Rio de Janeiro: 
Bonde/MEC. (edição ilustrada em 4 cores). 

1978• A Breve Histón·a de Asdruba/, o Terrível. Rio de Janeiro: José 
Olympio (edição em 2 cores). 

1979• A Verdndeira Histón·a de Asdrúba/, o Terrível. Rio de Janeiro: 
José Olympio. 

1970• Vlvinm como Gato e Cachorro. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 

1979• Lã de Umbigo . Rio de Janeiro: Antares/MEC. 

1980 • Asdrúbnl no Museu. Rio de Janeiro: José Olympio. 

1982• Problemas com o Cachorro? Belo Horizonte: Miguilim.* 

1982• Uma Histón·a pelo Meio. Rio de Janeiro: Vertechia & Ber-
lendis.* 

1983• A Pontinha Menorzinha do Enfeitinho do Fim do Cabo de Uma 
Colherzinha de Café. Belo Horizonte: Miguilim.* 

1983• O Tn.ste Fim de Asdrúbal, o Tenível . Belo Horizonte: 
Miguilim . 



1987• Sete Anos e Um Dia. Rio de Janeiro: José Olympio.** 

1990• A Um Pnsso de Eldorado. Rio de Janeiro: Nórdica.** 

* Obras não ilustradas pela autora. 

** Romances para adultos. 

NOTAS 

1 A saída do campo da literatura infantil foi explicada pela autora de fonn.i 
bastante simples: ela escreveu sempre para os filhos pequenos. O crescimento 
deles afastou-a da produção de textos para crianças, embora tenha con
tinuado a ilustrar livros da área. Mesmo que não explique completamente o 
fato, a situação me lembra a opinião de Denise Escarpit, a grande especialista 
francesa, para quem essa criação datada (no caso de pessoas talentosas) dJ. 
origem à boa literatura. 
Depois de 1984, Elvira escreveu romances para adultos, trabalhou para jor
nais e tem feito projetos gráficos. 

2 Muitos teóricos da literatura irúantil têm adotado uma posição que me parece 
problemática: quando as idéias são valiosas (anti-co1úormismo, anti-racismo, 
anti-repressão, etc.), vale também a doutrinação, e a obra é elogiada; quando 
as idéias são retrógradas e indesejáveis, a obra é considerada didática e 
inaceitável. A minha preocupação é anterior à essa discussão e prende-se à 
gênese e realiz.ação artistica. Qualquer doutrinação me parece fazer perigar a 
literatura. Muito raramente a tentação de apontar problemas ou soluções não 
acaba por indicar também o panfleto, ou a aula escrita, eventualmente até 
úteis. Ocorre que o panfleto e a aula são cm geral imediatistas: têm de encur
tar caminho, ir direto ao ponto, trabaUiar no sentido de tomar óbvia a 
questão. A arte, em princípio, é o contrário disso tudo. 

3 Esse apenas aparente descompromisso com fonnar atitudes ou informar não 
costuma agradar a quem se crê na obrigação de dirigir as pessoas (sobretudo 
crianças e jovens) e apontar ou impor caminhos seguros. 

4 Somos todos, cm certa medida, Asdrúbals. O humor e a critica solidária do 
ser humano de Elvira t~m muito de Woody Allen. 
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Produção Textual: bernadete pothakos. 

Equipe de Pesquisa: ilza matias de sousa, 

bernadete pothakos, maria luísa brina semenow. 

Colaboração: maria da graça rios. 

Divinópolis era uma cidadezinha 
qualquer no tempo em que Paulo Ber
nardo era criança. Lá, ele se sentia dis
tante de Belo Horizonte e limitado no 
acesso à cultura e ao saber. Ele afirma 
isso, lembrando que até os onze anos 
nunca ouvira falar numa casa em cima 
da outra. Eu não conhecia prédio e hoje 
moro no vigésimo andar. No seu apar
tamento do Barro Preto, Paulo Bernar
do fala sofregamente de sua infância 
em Divinópolis, do que foi naquele 
momento e do que o fez virar o que é. 
A distância sentida da capital e do Es
tado era a manifestação do seu desejo 
de uma vida plena de informação e 
cultura. Em casa, na infância, ouvia a 
Rádio Nacional e lia O Cruzeiro e o jornal 
Tribuna da Imprensa. Além disso, havia 
a comunicação local. 
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Eu não em menino de ler Gibi, confes
sa. Na minha cnsa este tipo de revista era 
condenado (talvez porque os pais não 
tivessem dinheiro para comprar). O 
livro de literatura, não se lembra de ter 
visto em casa. Não Jazia parte do meu 
meio-ambiente, reconhece e lamenta . 

Aos oito anos, o primeiro fascínio 
com o que mais tarde viria a ser um 
trabalho e uma preocupação: o livro, a 
feitura do livro, a capa do livro. Estava 
no mercadinho do pai com um irmão 
quando apareceu um vendedor de li
vros. Entre os oferecidos tinha uma 
biografia de São Paulo. Capa bonita, 
livro pesado, grosso. Manifestei minha 
vontade de comprá-lo, mas meu irmiio mio 
quis, argumentando que aqitilo niio era 
livro para criança. A descoberta da 
literatura fora, assim, adiada até a 



adolescência quando começa a ler A.J. 
Cronin do princípio ao fim. Nesta 
época, leu tudo quanto lhe caía sob os 
olhos. Parou de estudar no 1 Q clássico, 
começou a estudar línguas. Mais tarde, 
retoma os estudos com o Supletivo e 
ingressa na Faculdade de Comunicação 
da PUC-MG. O desenho, no final da 
adolescência, também passou a fazer 
parte da sua vida. Incentivado por 
amigos e parentes, firmou-se desenhis
ta autodidaticamente, criando um es
tilo próprio de traços, recorrendo ao 
nanquim e à aguada. Seu interesse con
centrou-se na área visual. Ao terminar 
a faculdade, já estava trabalhando com 
editoração, cuidando da programação 
de livros. Isso, lembra, teve um caminho 
certo: primeiro Vega, depois, Mazza 
Edições. 

Editora Vega na rua Guajajaras: 
Maria Mazarcllo era professora de 
Editoração e falava apaixonadamente 
de papel, de tipologia, de medidas 
gráficas, de produção gráfica. Paulo 
Bernardo, atentíssimo, bebia cada uma 
de suas palavras. Conta com orgulho e 
ternura que na prova final fez um texto 
que Mazarello adorou, aprovando-o 
com nota máxima. Se o curso foi um 
namoro, esse final teve gosto de 
casamento com a aprendizagem 
efetuada a partir dali. Pouco mais tarde, 
estava trabalhando para a Editora 
Vega. Trnballumdo mesmo - reitera, ga
nhando meu dinheiro. Ali fez ilustrações, 
capas, programações visuais de livros, 
composição e montagem, além de 
acompanhar o trabalho gráfico: 
fotolito, impressão e acabamento. 

De aluno da Mazza passou a 
professor de editoração na PUC-MG. 

Substituindo a própria mestra, com 
quem depois iria para a França, fazer 
mestrado em editoração. De 1978 a 
1983, viveu em Paris, passando do 
Mestrado ao Doutorado em 
Comunicação e Educação. Lá iniciou 
seus contatos com literatura infantil: 
primeiro no próprio curso, depois num 
estágio na Biblioteca de Clamart1' que 
todo mundo que trabalha com literatura 
infantil costuma conhecer. Fez visitas às 
feiras internacionais de livros e vivia 
enfornado em livrarias e bibliotecas. 

Ao som de La vie en rase, Paulo Ber
nardo fala de Paris, do fácil acesso à 
cultura que a vida na Europa propor
ciona, de filmes e concertos 
inesquecíveis. Como de praxe, queixa
se da frieza do povo francês e da falta 
que faz a conversa fiada. De volta ao 
Brasil, trazia evidentemente alguma 
coisa a mais na bagagem: o conhe
cimento adquirido e a valorização do 
jeito brasileiro de ser. 

Não é preciso toda a tecnologia do 
mundo parn produzir livros atraentes, afir
ma Paulo Bernardo. Tampouco preci
samos de todas as cores do arco-íris. O 
cuidado com a editoração e a programação 
visual é fundamenta/. Daí sua luta pela 
melhoria dos departamentos de arte 
nas grandes editoras. 

Cita Angela Lago ao falar do 
cuidado que se deve ter com a 
produção gráfica dos livros. Ela acom
panha a feitura do seu trabalho passo a 
passo com o objetivo de consegui rum resul
tado atraente e econômico. Com Sua Alteza 
a Divinha na mão, Paulo Bernardo 
elogia a economia e a beleza desse 
trabalho, parecido- comenta - com o que 
ele fez no Cavaleiros das Sete Luas, cujo 
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texto é assinado por Bartolomeu Cam
pos Queirós. 

Em 1984, estava em Ouro Preto 
trabalhando com Thereza Casasanta e 
Bartolomeu Campos Queirós. A There
za sempre me cutucando para que dirigisse 
meu trabalho gráfico para a literatura in
fanta-juvenil. Um dia o Bartô me fala sobre 
um novo original já contratado com a 
Miguilim. Ele fez uma leitura, eu fiz urna 
proposta. A Miguilim aceitou, produziu e 
estava pronto: Cavaleiros das Sete Luas. A 
estréia de Paulo Bernardo na literatura 
iiúanto-juvenil está feita. Ele conta a 
trajetória que teve de seguir até chegar 
às sete luas. De início, queria fazer 
cavaleiros medievais com cara de 
século vinte. Julgando que o cavaleiro 
do século XX é o motoqueiro, buscou 
imagens de homens em movimento, 
esportistas em ação e começou a dese
nhar. Mas a sensação de estar fazendo 
um trabalho dirigido por modelos con
vencionais o incomodou e ele passou a 
buscar no texto as suas nuances 
esotéricas e astrológicas. Chegou às 
quatro fases da lua, mais.as outras duas 
que inventou. Não são crescentes nem 
minguantes, nem estão simbolizadas 
em lugar algum. Mas podem ser 
localizadas no céu, entre a crescente e a 
cheia e entre a minguante e a nova. É a 
meia-lua. Somou outra nova para 
fechar o ciclo e pronto: lá estavam as 
sete luas para o Bartolomeu. 

Paulo Bernardo consegue a sua 
simbiose com o Cavaleiros das Sete Luas 
- um dos cinco melhores projetos 
gráficos do biênio 1984-5. Eu quen·a 
provar que um livro não se faz com muitas 
cores e formas rebuscadas. Pode-se fazê-lo 
também com a preocupação com a tipologia, 
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a diagramação, a programação visual, o 
layout. 

A biblioteca particular de Paulo 
Bernardo congrega livros dos mais 
variados tipos e em diversas línguas. 
De um lado, a Bíblia; do outro, um livro 
de receitas em francês. Dizendo-se 
vefsátil e eclético, comenta com ar 
maroto: Gostan·a de me dedicar mais à 
cozinha. Curioso da astrologia e de toda 
a literatura mística, lamenta ainda não 
ter em casa um exemplar do Corão, con
ferindo ali o I-Ching e o Baghavad-Gita. 
Pega, numa estante, uma edição do 
Círculo do Livro: Os Sertões, de 
Euclides da Cunha. Comenta a forma 
em que é apresentado: atraente demais. 
O corpo da letra me permite ler um clássico 
pesado com prazer. Às vezes, basta uma 
mancha um pouco menor para que a leitura 
se faça sem problemas. A preocupação exa
gerada das editoras em fazer um livro 
econômico, pode resultar em páginas tão 
abarrotadas de pequenas letras que 
qualquer leitor desanima. Cita, como 
exemplos desse pecadinho, A 
Percepção: O Olhar e a Biografia de Oscar 
Wilde, da Companhia das Letras. Um 
olhar sobre a obra completa de Marcel 
Proust o leva a falar de seus autores 
prediletos. Proust e Thomas Mann, no 
exterior. No Brasil, Guimarães Rosa: 
um sorver constante. 

A partir de 1989, começa a trabalhar 
com livros didáticos, tentando propor 
algo novo que melhore esse veículo de 
formação de lei tores nas escolas. O in
tuito é promover uma obra atraente, 
através de boas ilustrações e projeto 
gráfico bem elaborado. Confessa que 
encontrou muita resistência, não só por 
parte dos autores como das editoras. A 



falta de preocupação e cuidado com o 
livro didático se deve, segundo ele, ao 
desmazelo do governo, que compra 
qualquer coisa das editoras, aos 
milhões. 

Voltando a falar de suas ilustra
ções, Paulo Bernardo declara que tem 
usado cm cada livro uma técnica com
pletamente diferente da outra. Entre 
Cento e Tantos, de Tcrezinha Alvarenga, 
por exemplo, tem um recorte que é de 
papel Contact. A Menina dos Olhos, de 
Elza Beatriz, é todo feito em colagem, 
com recorte de papel. Tem um Avião lá 
Fom, de Antônio Barreto, foi feito com 
lápis de cor. Canil da Nona, de Fúlvia 
Rosembcrg, apresenta um trabalho em 
preto e branco, com um traço muito 
próximo do que faz por amadorismo. 
Paulo Bernardo se define como um 
desenhista de nanquim. Seu último 
projeto acaba de ser lançado cm Belo 
Horizonte, editado pela RHJ: Minera-

NOTA 

ções, de Bartolomeu Campos Queirós, já 
premiado pela APCA (Associação 
Paulista dos Críticos de Arte) como o 
Melhor Projeto Gráfico de 1991. Afirma 
que esse último trabalho se parece com 
o que fez cm Apontamentos, do mesmo 
autor. Só que mais livre, mais solto. 

O momento atual tem sido dedica
do à pesquisa de jornais do século pas
sado, na Faculdade de Comunicação da 
UFMG. Lá ele usa um gabinete, um 
ateliê de publicidade e tem um tempo 
curto para todas as suas atividades 
acadêmicas e administrativas. Não é 
um tempo de criação artística, mas ele, 
irrequieto, desabafa: Preciso voltar a 
botar os capetas pm fora. 

Paulo Bernardo, ícaro de cabelos 
brancos, menino pintor de sofisticadas 
fantasias, ri o riso puro da entrega de si 
mesmo na conversa que tece conosco 
sobre os seus devaneios profissionais e 
existenciais. 

l. Veja artigo da jornalista Catherine Gcnnain, A Biblioteca Fnra dos Muros, traduz.ido por Maria 
Antonieta Antunes Cunha, publicado na RELEITURA nº 1, p. 39-41. 

. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--l ~ 
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ESCREVER PARA CRIANÇAS E UM 
SONHO POLÍTICO 

A Biblioteca Pública Infantil e 
Juvenil de Belo Horizonte recebeu a vi
sita do escritor Pedro Bandeira e, num 
bate papo agradável e informal, foram 
discutidos alguns temas importantes 
relacionados à literatura infantil e ju
venil, promoção de leitura e educação. 
Abaixo, apresentamos a transcrição 
quase sempre exata de suas respostas. 

turma) ou outros como busca de iden
tidade, autoritarismo, morte, medo, 
solidão ... Não importa o vocabulário, o 
conteúdo. Acho que uma criança de 
qualquer idade pode entender 
qualquer tema, desde que seja tratado 
de acordo com a visão dela. E não com 
a visão do adulto. Meus personagens 
são sempre crianças e jovens com a 

idade do leitor. 
Posso discutir o 

~~ problema de casais 
O que é uma 1 

literatura infantil e 
juvenil? <::)V .S- separados, por exem-

- Considero esta Q ~~ plo, do ponto de vista 
questão muito aca- ~ {(}- do casal: isto é um 
dêmica. Não leva a ~~ --~ problema do adulto, 
nada. Se um livro é ... "-.V ~ seria literatura para 
rotulado ou não de ~~ <:{)' - adulto. Mas, se falo 
literatura infantil não ~f(V ô..O através do ponto de 
interessa. Preocupa- W ~ ~ vista do filho do ca-
rne, sim, o fato de <:) <'>~fV sal, das conseqüên-
escreverum bom livro ~V cias da separação 
para crianças. Com o para a sua vida, posso 
passar do tempo, vai ------------~ criar um texto para o 
aumentando a auto-crítica, vai aumen
tando a exigência com o próprio texto. 
O que importa é que existam livros de 
que as crianças gostem. O que importa 
é que os jovens tenham hoje livros 
relevantes para lerem. 

Temas? 

- Qualquer tema serve para o 
jovem. Os temas podem estar ligados à 
vida do jovem (namoro, convivência da 
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jovem. 
Se me propus entrar em comuni

cação direta com o menino de oito anos, 
tenho que partir da maneira que ele vê 
a vida e não da maneira que eu vejo. A
cho que meu sucesso com crianças e jo
vens decorre desta técnica de trabalho. 

E a litemn'ednde do texto? 

- Sim! Como disse, cada vez deve 
ser maior o cuidado com a construção 



do texto. Devemos também ousar na 
linguagem, na dificuldade do texto. E 
estes serão apreciados por um público 
menor; a editora talvez não vá lucrar 
tanto .. . E depende também do trabalho 
do professor. Uma Idéia Solta no Ar, por 
exemplo, é uma prosa poética bem 
maluca sobre a liberdade de criação. 
Permite uma reflexão filosófica sobre o 
tema, suscita debates, sendo 
provocativo para alguns professores e 
alguns alunos. 

Existe, então, uma literatura 
paradidá tica? 

- O que é a cultura? Vamos dizer 
que a cultura seja uma escada no alto 
da qual está o melhor dela: 
Shakespeare, Guimarães Rosa, 
Machado de Assis, Fernando Pessoa, 
Beaudelaire. O meu desejo, enquanto 
educador, é que todas as pessoas 
pudessem chegar ao alto desta escada e 
usufruir da maravilha criada por 
Dante, Goethe ou Machado de Assis. 
Mas devemos nos lembrar que uma es
cada não é composta apenas por seus 
degraus de cima. Há também os de 
baixo! Para um dia chegar a 
Beaudelaire, preciso ter lido alguma 
coisa antes ... talvez Pedro Bandeira, 
Elias José e muitos outros ... quem sabe 
um dia chego lá? 

Você não pode ensinar música para 
uma pessoa começando por uma 
sonata de Mozart muito complicada! 
Quem inicia precisa primeiro tocar 
exercícios mais fáceis, incomodar os 
vizinhos, mas é assim que se começa! E 
muitos não vão chegar jamais a Mozart. 
Mas pelo menos aprenderam alguma 
coisa da linguagem musical. 

E o mesmo acontece com literatura. 
No meu tempo ninguém lia, ninguém 
mandava ler. Só tínhamos os livros 
didáticos. E no Il2 grau tínhamos que 
ler de cara os clássicos. Quem não lê 
com freqüência, como teria condições 
para usufruir o que há de mais alto na 
cultura humana? E, assim, muitos pas
savam a odiar a literatura. 

A escola não precisa dar a parte 
mais alta da escada, mas tem que abrir 
a porta, indicar os primeiros degraus. 
Então, é importante haver este tipo de 
literatura intermediária. Muita gente 
está escrevendo e há mesmo muita 
produção de má qualidade. Mas há 
critérios para se escolher. 

Como isto é realizado em seus li
vros? 

- Além do cuidado com a lin
guagem e a visão do assunto através do 
ponto de vista da criança e do jovem, 
tenho buscado temas universais. A 
Marca de uma Lágrima transforma 
Cyrano de Bergerac, o romântico e 
narigudo espadachim, em Isabel, a 
adolescente que se acha feia . Telmah, a 
menina de Agora estou Sozinha é Ham
let. É uma forma de introduzir os 
clássicos. O aluno pode se entusiasmar 
e então o professor poderá levá-los aos 
textos clássicos que trabalham estes 
grandes temas. Talvez eu faça o mesmo 
com outros temas como Otelo e Romeu 
e Julieta. Não é propriamente uma 
adaptação, pois estes temas já existiam 
na cultur~, séculos mesmo antes de 
Shakespeare. 

Como fica o professor neste proces
so? 
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- Sou apaixonado por Machado de 
Assis, mas acho um cri me um professor 
exigir a leitura de sua obra na escola de 
12 e Il2 graus. Machado de Assis, em sua 
época, não tinha o adolescente como 
público-alvo. Ele escrevia para os 
poucos velhos senhores cariocas que 
consumiam cultura. É preciso ter 
maturidade para gostar de Machado de 
Assis. É preciso ter vivido um pouco 
mais, é. preciso ter sofrido mais, é 
preciso ter experiência. Memón·as 
Póstumas de Brás Cubas é um balanço de 
vida passada, de um homem velho. E o 
jovem não tem vida passada! Acho um 
pecado um professor exigir a leitura de 
uma destas obras e, ainda por cima, 
para nota! Isto vem aos poucos, na hora 
certa. O professor não deve insistir nos 
clássicos a não ser através de pequenos 
trechos, talvez algum conto mais 
simples que possa ser analisado junto 
com os alunos, ou encenado. Ou algum 
poema também analisado e discutido 
em classe. O professor deve escolher o 
que é mais adequado. Pode - e deve -
usar autores mais contemporâneos, 
não ficar só com o passado, só com os 
românticos, tão fora da nossa 
realidade! Há tanta poesia nas letras de 
música - Caetano, Gil, Chico, Vinícius, 
Milton Nascimento ... Devemos fazer 
com que os alunos amem a literatura, e 
não que tenham medo deli!! 

E a educação no Brasil? 

- Ah!. .. O sucateamento que a gente 
está fazendo com a educação deste país 
é coisa muita séria!! Cada vez menos 
verbas para a educação, todo mundo 
descontente, escolas públicas fracas, 
depredadas, professores mal pagos, 
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greves, todos despreparados, 
desanimados ... As escolas não formam, 
aliás, até deformam. A escola particular 
também é muito fraca. É uma escola 
tecnicista, formando um técnico idiota 
para arranjar emprego em alguma mul
tinacional e não alguém para criar cul
tura: faz pessoas não-críticas, 
reprodutoras, pessoas que fazem 
provas marcando cruzinhas do certo e 
do errado e não procurando criar as 
alternativas que faltam. 

Deveríamos olhar para fora e ver o 
que acontece no resto do mundo. A 
qualidade de vida é sempre medida, 
entre outras coisas, pelo número de 
crianças e jovens matriculados no 12 e 
II2 graus. Estamos, aqui, preparando 
apenas entregadores de pizza? 
Vejamos o exemplo da Tailândia: até 
pouco tcn po o país não existia. Mas 
despontou, pois aplica 20% do seu PIB 
em educação! E o Japão, então? 

Será que isto tem jeito? 

- Quero combater o maldito com
plexo de inferioridade do brasileiro. O 
país que produziu um Machado de 
Assis, um Chico Buarque, não pode ser 
tão ruim assim. Mas a atual situação 
econômica impede que as pessoas 
sejam mais ativas. Quem domina o 
poder parece estar interessado em 
manter a passividade ... 

Temos que assumir respon
sabilidades, então?!. .. 

- Claro! Escrever para crianças, do 
meu ponto de vista, é um sonho 
político! A única saída para este país é 
uma grande revolução educacional! O 
que estou fazendo não é literatura, e 



sim política. Não conheço nenhum país 
do 32 mundo que tenha sua população 
toda alfabetizada, culta, estudando, 
consumindo grande número de livros, 
assim como não conheço nenhum país 
do primeiro mundo que tenha uma alta 
taxa de analfabetismo. Dois e dois são 
quatro! Só com uma grande popula
ção preparada, culta, produzindo, 
atuando é que a gente chega lá! 
Ninguém vai tirar o Brasil da situação 
atual enquanto não investirmos na 
educação! 

Por isto, lutar por educação, lutar 
por literatura, colocar livros nas mãos 
de uma criança de seis anos é a coisa 
mais revolucionária que já vi na minha 
vida! 

Promoção de leitura é ato político? 

- Sim! Fazer com que uma criança 
de 6 anos se interesse por ler uma 
história de Branca de Neve ou Chapeu
zinho Vermelho ... meu Deus! ... As 
chances desta criança já estão aumenta
das! Isto é um ato político! É político 
quando tentamos fazer alguma coisa 
para o futuro! Nem sei se estou fazendo 
uma literatura pelo seu aspecto artísti
co muito especial: estou fazendo educa
ção. E se estou fazendo educação, estou 
fazendo política. Educação é política. A 
única maneira de nos libertarmos, ser
mos um grande país, é termos 150 

Pedro Bandeira, nascido em 1942, em Santos, 
trabalhou como ator de teatro, fez comerciais 
para a televisão, é jornalista, editor e 
publicitário e em 1983 começou a escrever 
para crianças e jovens. Entre seus livros mais 

milhões de habitantes alimentados, al
fabetizados e prontos a produzir. 

Meu discurso tem sido então políti
co. Em palestras e encontros com pro
fessores, falo de literatura, arte, formas 
narrativas, etc., mas que os educadores 
estejam conscientes disto: seu papel é 
abrir a porta para o aluno: uma porta 
bonita, gostosa - e ele vai sozinho, ele 
vai adiante. Gosto de falar com profes
sores para dar uma sacudidn: o ser 
humano é poderoso, mas é preciso dar 
esse empurrãozinho nos primeiros 
degraus. 

Tenho tido provas disto. Através de 
leitores dos meus livros, por exemplo, 
que me escrevem coisas do tipo: não 
gostava de ler, nunca li um livro até o final, 
mas gostei muito do seu A Droga da 
Obediência. E cm quatro anos de 
correspondência, esta mesma jovem 
que descobriu ser legal a leitura, 
chegou a Canaã de Graça Aranha e 
Odisséia de Homero. 

O professor não deve impingira cul
tura, e sim desenvolver o gosto pela 
cultura, o gosto por alimentar o 
cérebro. Não devemos deixar nossos 
alunos serem apenas tarefeiros, 
cumprindo a tarefa que o professor 
preparou, estudar só para fazer provas, 
e sim descobrir que o importante não é 
passar e pegar o diploma, mas a 
atuação dele na vida. 

conhecidos estão: A Droga da Obediência, A 
Marca de 11111a Ugri111a, Anjo da Morte, Pântano 
de Sangue, _O Fantástico _Mistério de Fei11ri11/1a, 
Ameaça de Sete Cabeças, E Pmibido Miar, Caval
gando o Arco-Íris e Uma Idéia Solta no Ar. 
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RECICV\GEM 
Já estão definidos para 1992 os seguintes eventos: 

29.1 Feira do Livro para Crianças 
de 8 a 11 de abril, em Bolonha 

12.1 Bienal Internacional do Livro 
de 29 de agosto a 7 de setembro, em São Paulo 

Congresso Internacional do IBBY (International Board on 
Books for Young People) 
de 7 a 11 de setembro, em Berlim 

- Encontro Internacional de Leitura 
em outubro, em Belo Horizonte 

29.1 Feira do Livro de Belo Horizonte (MinasLivro III) - em 
outubro, em Belo Horizonte. Local: BH-Shopping. Promoção 
da Câmara Mineira do Livro. 

A PUC-MG oferece novo Curso de Especialização em 
Literatura Infantil e Juvenil (PREPES) 
Duração: 4 períodos de 15 dias Gulho e janeiro) 

Corpo Docente: 

Anna Flora Coelho, Edmir Perrotti, Eliana Yunes, Fanny 
Abramovich, Maria da Graça Paulino, Maria Mazarello, 
Marina Carrasqueira, Paulo Bernardo Vaz, Vera Lúcia Casa 
Nova, entre outros. 

Coordenação: Maria Antonieta Antunes Cunha 
Inscrição: de 15 de março a 15 de abril (Há oferta de bolsas) 
Informações:PUC-MG - Prepes 

Avenida Dom José Gaspar, 500 
CEP.: 30550 - Belo Horizonte - MG 
Fone: (031) 319-1211- 319-1213 - 319-1231 



AS FADAS CHEGAM A MINAS 
Folclore versus literatura: preservar ou recriar? 

AS FADAS CHEGAM A MINAS 
angela leite de souza* 

O gosto de contar é idêntico ao de escrever
e os primeiros narradores são os antepassados 

anônimos de todos os escn·tores. 
Cecília Meireles1 

Contar deve ser um hábito tão velho quanto a própria 
humanidade. Tão antigo quanto o primeiro homem que 
começou a articular idéias em palavras e a fazer-se entender por 
outros homens. Contariam seus feitos simples de caçadas e 
lutas, na primitiva aldeia. Contariam glórias e amores, guerras e 
fomes, no fechado mundo feudal. Contariam os pequenos inci
dentes domésticos, a labuta na terra, a morte do compadre, uma 
rês que deu cria ... na casa grande do Brasil Colonial. Ali, ao pé 
do fogo, o embrião de uma saga toma corpo. 

Mas ainda não é o conto, com o sentido maravilhoso 
característico, feito de vivências e quimeras. Este nasce de uma 
necessidade maíor que a da simples conversa cotidiana. O 
homem inventa a partir do momento em que precisa explicar 
fenômenos que não entende, ou quando necessita de substituir 
uma realidade ameaçadora pela segurança da ficção. 

Escrever sobre contos de fadas não é o mesmo que criá-los, 
recontá-los ou simplesmente fruí-los. Se, por um lado, requer 
menos talento, por outro, é tarefa para muita paciência e 
perseverança. Ainda que o tema nos seja fascinante. 

A razão é que, quando se trata da literatura oral, matriz do 
que conhecemos por Conto de Fadas, o pesquisador defronta-se 
com verdadeiro labirinto de hipóteses, teses, interpretações, 
controvérsias as mais variadas. Como também teorias sobre a 
origem, as migrações, as transformações e ainda o bem ou o mal 
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que as milhares de histórias circulantes pelo mundo possam 
causar a quem as lê. 

Não seria um desafio comum a todo campo de pesquisa? 
Talvez. Tudo indica, porém, que este seja um terreno bem mais 
complexo. Primeiro, porque lida com matéria quase impalpável -
a fantasia, o sonho, a possível - impossível felicidade humana. 
Depois, porque, apesar dos especialistas no assunto já terem 
detectado a existência desse tipo de narrativa vários séculos 
antes da Era Cristã, ainda não se chegou a um consenso quanto 
a alguns de seus aspectos mais básicos. Por exemplo: quem do 
fundo das idades, teria dado o pontapé inicial? 

Isso, com certeza, não tem a menor importância para a 
menina que se debruça sobre Rapunzel com olhos de puro 
deleite. Mas, infelizmente, dá muita dor de cabeça a quanto 
antropólogo, folclorista ou lingüista seriamente empenhado em 
decifrar os muitos enigmas do conto maravilhoso. · 

Maria Ângela de Faria Resende, que é Professora Adjunta do 
Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino da Faculdade 
de Educação, coordenou uma equipe que, durante o 162 Festival 
de Inverno, em Diamantina, iria coletar histórias da tradição 
oral daquela região. 

Maria Ângela não hesitou, porém, em entregar-nos todo es.se 
precioso documento - fitas e transcrições - para ser utilizado no 
presente estudo. Essa foi, sem dúvida, porque cheia de 
curiosidades, a parte mais suave do trabalho, que envolveu a 
leitura de obras teóricas e também contos e mais contos. Ouvir 
no gravador o falar simples e bem mineiro dos velhos e jovens 
diamantinenses (há um narrador de 13 anos, John Kennedy) 
constituiu um prazer inesperado. Um prazer semelhante ao que 
devem ter experimentado nossos pais quando, meninos então, 
juntavam-se ao resto da criançada em tomo de alguma avó, 
branca ou preta, que os transportaria, pela palavra mágica, a um 
mundo onde tudo é possível . 

Os adultos de hoje beberam este que o mestre Cascudo 
chama de pn·meiro leite intelectual numa outra fonte - o livro de 
histórias. E a forma impressa continuou sendo servida às 
gerações seguintes. Para suprir a ausência daquele aconchego 
que a narração ao vivo traz, os autores desses livros recorreram 
ao mais delicioso estilo. Assim, as coleções que passamos a 
devorar - e que ainda conseguem, às vezes, superar no interesse 
da meninada as histórias em quadrinhos e a televisão - cons
tituem pequenas peças de arte literária. 



De que serviriam, no entanto, os artistas criadores, recriado
res ou mesmo transcritores do conto de fadas se não contassem 
com o que alguém já denominou de o barro santo do folclore? On
de buscariam eles melhor modelo que na fórmula simples e con
cisa do conto popular, ou maior inspiração que no seu conteúdo 
cheio de encantos e sortilégios? Até mesmo a atual literatura 
realista para a criança nutre-se dele, quer como contestação de 
seu irrealismo, quer valendo-se do fantástico para veicular o 
realismo. 

É claro que o conto de fadas, tanto no estado primitivo de li
teratura oral, quanto na forma elaborada de literatura escrita, 
apresenta problemas. A temática se repete assim como os tipos 
de personagens e o próprio esquema narrativo. Ler de uma só 
vez todo um livro de Grimm, ou escutar ininterruptamente as 
gravações de Diamantina são o mesmo exaustivo exercício. Fica, 
portanto, a lição: essas narrativas devem ser saboreadas come
didamente. 

Alguma coisa estaria errada no conto popular? Não, pois, 
como bem observou um de seus maiores estudiosos, o russo 
Vladimir Propp, os contos opõem, curiosamente, a uma unifor
midade monótona o pitoresco e uma extraordinária diversidade2. 
O segredo seria então amá-los tal como são: narrativas criadas 
para ouvidos e mentes simples que, em sua ancestral sabedoria, 
extraem daí o máximo de emoção e proveito. 

A verdade é que o maravilhoso está profundamente arraigado 
no ser humano. E de um modo ainda mais intenso na criança, 
em que sonho e realidade constituem uma só visão do mundo. 
A tal ponto que até a psicanálise se pôs a defender o conto de 
fadas como um instrumento terapêutico, capaz de resolver com 
menor sofrimento a maioria dos conflitos psíquicos que povoam 
a infância. 

Se o folclore é matéria prima ideal, melhor para a literatura 
brasileira, pois nosso manancial é inesgotável. A rica e mal co
npecida saga indígena é um exemplo, embora esta, tal como a 
própria raça que a originou e perpetua, esteja ameaçada de 
extinção. O mesmo não se pode dizer do restante de nossa 
tradição oral, mais estudada e difundida pelo país. Ainda assim, 
não.há tempo a perder, uma vez que a literatura não-impressa 
está em constante mutação, graças a fatores como a ignorância, 
o esquecimento, a inventiva do narrador e a própria passagem 
do tempo. 
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Isso é visível na amostra recolhida pela equipe de Maria 
Ângela Resende em Diamantina. Alguns contos conhecidos são 
apenas identificáveis na versão local. Há também um sensível 
empobrecimento da narrativa, talvez motivado pelas limitações 
da linguagem. Em contrapartida, o contador diamantinense im
prime às histórias suas marcas peculiares: os toques de humor, a 
graça das expressões, o colorido regional, a simplicidade diver
tida que faz princesas e rainhas trabalharem duramente nos 
serviços domésticos ... 

Parte dessa mostra de uma literatura popular em que se 
adivinha ora uma influência da cultura livresca, ora criações de 
uma ingenuidade pura, não contaminada, parte desse pequeno 
universo entrará para o mundo da palavra escrita. O restante 
ficará à disposição de folcloristas ou literatos, conforme o inte
resse da autora da pesquisa. Assim como este, há. outros, e 
muitos, mananciais inexplorados à espera dos estudiosos. Ou 
dos simplesmente amantes da arte de contar. 

De qualquer modo, é sempre reconfortante ver que os contos 
de fadas ou seus elementos característicos ainda não perderam a 
capacidade de se eternizar. Atravessam oceanos, vivem nas 
mais exóticas regiões, andam nas bocas de povos de todas as 
cores e credos, numa teimosia de fazer gosto. Se, como preferem 
os puristas do folclore, esse vasto material for apenas coletado e 
guardado para estudos, muito bem. Se, a exemplo dos Irmãos 
Grimm, for criten·osamente aproveitado para a literatura escrita, 
tanto melhor. 

Por ser fruto de um impulso psicológico universal, o conto 
maravilhoso3 apresenta dificuldades intransponíveis a quem se 
propõe estudá-lo. Uma delas é localizar no tempo e no espaço a 
matriz, a versão original, desta ou daquela variante que é 
possível encontrar em praticamente todas as culturas. 

A maioria dos estudos, quando historiam o conto, entretanto, 
estabelece uma data e um local como ponto de partida: é a 
famosa história dos Dois Innãos, escrita no Egito há 32 séculos. 
Com um enredo miraculoso, onde entram assuntos como a 
metempsicose, a onipotência do rei (Faraó) e as tradições locais, 
alguns de seus elementos, segundo Câmara Cascudo, ainda 
estão vivendo nas histórias tradicionais do Brasil.4 

Antes, porém, de emitir a esse respeito as conclusões a que 
esse presente trabalho nos conduziu, é proveitoso dar um 
balanço do que pensam especialistas da matéria, contra ou a 
favor dos contos maravilhosos como literatura infantil. E das 



opin.iões, igualmente opostas, acerca do aproveitamento do 
repertório oral que encontramos na tradição brasileira. 

Um dos críti~os mais ferozes do conto de fadas é, com cer
teza, o poeta equatoriano Jorge Enrique Adoum.5 Este escritor 
praticamente nada vê de positivo no gênero como produto cul
tural a ser oferecido a crianças, pois, segundo acredita, ele só 
transmite falsos valores e só desperta falsas necessidades. Radi
cal, o autor não hesita cm afirmar que os reis e rainhas das 
histórias siio inevitnvelmente generosos e bons e, exceção feita às 
madrastas, jamais condenam alguém à morte. Por outro lado, 
esses contos veiculam até mesmo o racismo, ao eleger a beleza 
ariana como ideal. Sempre condenando os aspectos para ele per
niciosos dessa forma literária, Adoum encerra o assunto com 
uma sugestão curiosa: dar à própria criança condições de se ex
pressar através da linguagem, o que, cm última análise, seria 
uma literatura verdadeiramente iiúantil. 

De modo menos contundente, os alemães Dietcr Richtcr e 
Johanncs Mcrkel também criticam os contos de fadas como 
eficazes condutores da ideologia burguesa para a educação in
fantil. Segundo esses autores, o ambiente social descrito pelas 
histórias é tão distante da realidade vivida pela criança de hoje 
que somente numn Jormn muito gemi (eln) pode rclncionnr suns 
expen·êncins com os Jntos do conto de fndns ( .. .).6 Somado a esse 
anacronismo, existe para eles, ainda, o perigo de a criança acos
tumar-se a rengir nn fonnn confor111ndn de sonhos, qunndo desenvolve 
impulsos que estiio em desncordo com n sociedade. Nesse caso, o 
poder manipulador desse tipo de história seria equivalente, ao 
da televisão? 

São essas as principais condenações que se fazem dos contos 
de fadas e que frisam, acima de tudo, seu irrealismo e sua viScio 
burguesa, (leia-se também conservadora, autoritarista) da vida . 
Entretanto, a julgar pela bibliografia consultada, são 1m1ioria os 
que aprovam o gênero, quer simplesmente como manifestação 
literária, quer como meio formativo do ser humano. 

O psicanalista norte-americano Bruno Bctthelheim sempre se 
destacou nesse grupo, pelo fato de não só apreciar teoricamente 
os contos de fadas, mas também dar-lhes uma função prática. 
De acordo com ele, até para criançrs com distúrbios psíquicos, 
tais histórias têm valor inigualável. 

Se esse autor defende os contos maravilhosos como a única 
forma de arte que a criança pode compreender de modo pleno, 
por outro lado, ele levanta cm seu estudo um aspecto, para nós, 
particularmente interessante: 
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Para atingir integralmente suas propensões consoladoras, seus 
significados simbólicos e, acima de tudo, seus significados inter
pessoais, o conto de fadas deveria ser contado em vez de lido.8 

Assim sendo, essas histórias estariam como que fechando 
um ciclo, iniciado e concluído pelo processo oral. 

Não nos parece que a questão se resuma cm escolher entre 
dois caminhos: ou desprezar as fontes tradicionais, por 
anacrônicas, ou elegê-las como única e insuperável forma de 
expressão literária. Isso seria fazer como as próprias histórias: 
nelas não há meios-termos e só se pode seguir para um lado ou 
para o outro. Nenhum atalho, nenhum caminho alternativo. 

Finalmente, quanto ao aproveitamento da tradição oral, a 
discussão também existe. Alguns, como Câmara Cascudo, são 
contrários à reelaboração dos contos populares, pois esta con
figura uma deturpação, afastando o terna do quadro real do folclore 
pela impossibilidade de verificar até onde foi a colaboração estética do 
coligidor.9 Embora admitindo que a literatura oral tem maior 
durabilidade entre os povos sem escrita, Robert Darnton tem 
postura menos pessimista ao afirmar que a narrativa tradicional 
de contos f!.Ode florescer muito tempo depois do começo da 
alfabetização.10 

Desviando o foco para o Brasil, à primeira vista não haveria 
nada a temer: nossa literatura oral, como a de qualquer povo, é 
tão mais viva e rica quanto maior é a falta da literatura escrita. 
Esta é uma das observações de Glória Pondé, quando defende a 
idéia de que a riqueza dessa tradição oral deveria ser mais 
f . . . d 11 e 1c1entcmcnteaprove1ta a. 

Alguns especialistas preferem não falar cm regressão ou 
perda do material folclórico oral. Acreditam, sim, que esse 
material se transfonna, renova-se e prossegue vivendo do modo 
como nasceu - na boca do povo. O problema se coloca, então, 
segundo acreditamos, na dependência da atitude intelectual (e 
por que não emocional também?) de quem se aproxima de um 
conto popular: se com o fito de transcrevê-lo apenas, se com o 
de recriá-lo, tarefa muito mais complexa e desafiante. Para 
tanto, deveria trazer consigo uma bagagem de i1úonnações e 
experiências suficiente para reconhecer os limites de sua 
atuação. Afora isso, é necessário ainda que ame essas histórias 
como um príncipe ama sua cinderela: o bastante para insistir em 
fazê-la experimentar o sapato, embora o pé esteja sujo e ele não 
tenha certeza de seu número. 



NOTAS 

• Ange la Leite de Souza é jornalista, autora e especialista em literatura infantil. 
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ESPAÇU ABERTl..) 

ERVILINA E O PRINCÊS OU 
DEU A LOUCA EM ERVILINA! 

- A PARÓDIA E O CONTO CLÁSSICO 

Os contos clássicos e de fadas, além 
de chegarem até nós através de várias 
versões, têm gerado um tipo especial de 
criação. 

A tendência à contemporanei
zação tem desencadeado, na literatura 
infantil e juvenil, um processo de 
recriação de tais contos, invertendo 
seus elementos e criando paródias 
atualíssimas e quase sempre intro
duzindo um novo questionamento de 
caráter social e ideológico. . 

Um bom exemplo desse proce
dimento está em Ervilina e o Princês, 
onde Sylvia Orthof retoma, através da 
sátira e principalmente do humor - sua 
marca registrada - o conto de Andersen 
A Princesa e o Grão de Ervilha, que 
resumimos a seguir. 

Era uma vez um príncipe à procu
ra de uma verdadeira princesa para ser 
sua esposa. Porém, todas as candidatas 
se apresentavam cheias de senões. 

Numa noite de muita chuva, bateu 
à porta do castelo uma moça toda mo-
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lhada e descabelada, dizendo ser uma 
princesa. 

Desconfiada, a velha rainha resolve 
colocar a moça à prova, pondo um grão 
de ervilha sobre o estrado, por cima 
deste, vinte colchões e sobre eles vinte 
acolchoados de pena. Ali a princesa 
deveria passar a noite. 

No outro dia, perguntaram-lhe co
mo tinha dormido e ela disse que não 
havia pregado o olho a noite inteira, 
pois estivera deitada sobre alguma coi
sa dura, que lhe deixou o corpo mar
cado. 

Todos perceberam que a moça pos
suía uma pele muito sensível e que só 
podia mesmo ser uma verdadeira prin
cesa. 

Assim, o príncipe a tomou como 
esposa e o grão de ervilha foi colocado 
no museu do palácio. 

Nota-se, inicialmente, a diferença 
da forma, entre os dois textos: o de 
Andersen, em prosa, é contudo mais 
lírico do que o de Sylvia Orthof. Ervilina 



e o Pn·ncês é uma narrativa em redondi
lha maior, mas seu tom é cômico. 

Esse tom está também na ilus
tração (do tipo caricatura da própria 
escritora) e nas observações que giram 
em tomo dos desenhos. 

As inversões já estão no título. No 
texto de Andersen, temos A Pn"ncesa e o 
Grão de Ervilha, onde o grão de ervilha 
(elemento masculino) é o epicentro da 
narrativa. No texto de Sylvia, esse 
epicentro é personificado (Ervilina) e, 
subvertendo a ordem, aparece na pes
soa de uma mulher-pastora: além de 
marcar a presença feminina, introduz 
também a classe oprimida economica
mente. O termo princês, ao invés de 
príncipe, reforça a presença feminina, 
pois, assim como em marquês/mar
quesa, princês seria o masculino de 
princesa. Mas é no subtítulo que a 
autora faz uma das maiores inovações, 
antecipando-nos desde já, a subversão 
ao discurso da ordem. Deu a Louca em 
Ervilina!, pelo uso da exclamação e da 
forma popular deu a louca, representa 
a voz e a expressão surpresa do pen
samento capitalista burguês perante a 
atitude da classe sócio-economica
mente desprivilcgiada. 

Outra subversão ao discurso da or
dem feita pela autora refere-se ao mani
queísmo. No texto de Andersen a pes
soa que o príncipe procura há de ser: 

- princesa; 
- verdadeira; 
- no sentido objetivo e subjetivo da 

palavra; 
- e sem senões. 
Como se vê, todos os pré-requisitos 

referem-se à busca do ser humano per
feito. Já cm Ervilina e o Pn"ncês, Sylvia 

desfaz esse maniqueísmo, usando o 
discurso direto e o intra texto: 

- Fala do Princês: ... eu queria me casar 
com uma moça sensível que fosse tão 
delicada como se a moça fosse uma rosa ou 
uma fada. 

- O anúncio escrito nos jornais: 
procura-se uma moça que seja tão delicada, 
que seja quase uma rosa, que seja quase 
umafada, ... 

Observe-se o uso de subjuntivos 
(fosse, seja) e dos condicionadores (se, 
quase) opondo-se à rigidez dos sem 
senões do texto andcrseniano. Ob
serve-se, ainda, que o termo prince
sa (no texto de Andersen) remete-nos, 
imediatamente à idéia de nobreza, por
tanto, do materialismo. Já as 
comparações à rosa e/ou à fada, nas 
passagens supracitadas, são neutras 
quanto ao aspecto material, mais 
ligadas, portanto, ao afetivo. 

Sylvia, também subversivamente, 
tenta instaurar a Democracia no seu 
texto. No conto de Andersen, a escolha 
da esposa para o príncipe incluía so
mente princesas. O próprio príncipe 
faria a escolha, mas no final acaba 
sendo ajudado pelo poder maior: a 
rainha-mãe. Democratizando a idéia da 
rainha, Sylvia Orthof populariza essa 
escolha, criando um teste que dava 
direito a pessoas de diferentes camadas 
sociais a candidatarem-se. 

A não estereotipação de alguns per
sonagens é outro expediente de que a 
autora lança mão para redimensionar a 
história. Em Andersen, tanto o rei como 
o príncipe aparecem como tradicional
mente: decididos e corajosos. O próprio 
príncipe sai à procura de sua compan
heira. Em Sylvia Orthof, o príncipe é 

. 
~~~~--------------------------------------------------------------1~ 
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acomodado e inseguro, vivendo sob a 
proteção do castelo e dos pais. O rei 
tampouco segue o estereótipo do 
poder, do conhecimento e da 
consciência, já que é um rei irreal Ao 
invés de trazer consigo seu bastão de 
comando, traz sempre um prosaico 
guarda-chuva - símbolo da fuga da 
realidade e das responsabilidades, ou 
que o torna sujeito a chuvas e 
trovoadas, como qualquer súdito. 

NOTA 

Em última análise, os dois textos 
diferenciam-se quanto à ideologia sub
jacente no discurso do desfecho. Con
trariamente ao texto de Andersen, 
Sylvia Orthof desmitifica a idéia de 
casamento (ou do casamento de in
teresse): através do não de Ervilina ao 
Princês e, valoriza, mais uma vez, o 
comportamento não estereotipado, 
para surpresa e despeito dos pode
rosos. 

Luzinilda CarlaPinto Martins é professora da Unir (Universidade de Rondônia - Porto Velho) 
Especialista em Literatura Infantil 
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Recebi a Revista RELEITURA n11 O sobre a Ilustração na 
Literatura Infantil e fiquei encantada com o tema. Sei que faz 
parte dos objetivos da referida publicação tratar de temas que 
venham orientar o trabalho de arte-educadores, bibliotecários, 
enfim, todas as pessoas que, de alguma forma, possam con
tribuir com o processo de formação dos leitores. Parabenizo-os 
pela iniciativa. 

Elaine de Oliveira Cruz 
Fundação Cultural do Pará - Tancredo Neves 

Belém-PA 

Agradecemos a gentileza da oferta da RELEITURA nº O e in
formamos o nosso interesse em continuar a recebê-la, uma vez 
que traz artigos e matérias relativas às áreas de assunto da 
Biblioteca da Faculdade de Letras. 

Patrícia Lúcia Pereira Ferri 
Bibliotecária Chefe da FALE 

Universidade Federal de Minas Gerais 

A Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte con
tüma recebendo cartas de educadores, artistas, estudiosos de 
literatura e outros interessados na promoção da leitura em 
vários pontos do Brasil, que solicitam o recebimento de nossas 
publicações ou buscam orientação para enriquecimento do seu 
trabalho. 

Informamos novamente que a RELEITURA, cuja tiragem é 
de 2 mil exemplares, é distribuída gratuitamente e já está sendo 
enviada aos leitores que a solicitaram. 

Questões mais específicas e que ainda não foram incluídas 
nas matérias publicadas estão sendo respondidas pessoalmente. 

É sempre uma satisfação constatarmos o interesse e o idealis
mo de pessoas envolvidas nas áreas de educação e cultura, seu 
esforço em enfrentar dificuldades buscando crescimento pessoal 
e profissional. 

Escreva-nos enviando sua opinião, críticas e sugestões. 

Equipe da Biblioteca Pública Infantil 
e Juvenil de Belo Horizonte 
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RELEITURA 

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

RELEITURA 

1 
A promoção da leitura: depoimentos, 
experiências e reflexões. 

RELEITURA 

3 
A produção cultural para crianças. Em 
discussão: música, teatro, vídeo e literatura. 
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