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Os rumos da ·Literatura Infantil: 
uma introdução 

Como coordenador e mediador da mesa-redonda 
"Os rumos da literatura infantil", no Salão do Livro 
de Belo Horizonte, minha apresentação precisa adotar, 
evidentemente, um caráter panorâmico e introdutório . 
Minha intenção, portanto, não é propriamente teorizar 
sobre os rumos da literatura. infantil , mas, sobretudo, 
pontuar algumas questões que - ainda que não sejam 
novas, visto que surgem sempre em livros, palestras e 
mesas-redondas - parecem-me importantes no atual quadro 
do livro infanti l. 

O tema, como ele foi proposto, é bastante amplo e por 
isso permitiria que se abordassem vários aspectos . Poderia 
ser discutida, por exemplo, a complexa e polêmica relação 
entre a escola e o livro de literatura infanta-juvenil. Muitas 
vezes entendido e tratado como material didático pela escola 

Leo Cunha 
Escritor e professor. é formado em Jornalismo com Especialização 
em Literatura Infantil e Mestrado em Ciencia da Informação. 

(entenda -se aí o professor, o coordenador, o bibliotecário e/ ou 
outros atores do processo), o livro de literatura freqüentemente 
deixa de ser fruído pelo aluno como obra de arte, perdendo 
muito de seu potencial crítico, emancipador e gerador de 
sentidos e novas criações. 

Paralelamente, as negociações para compra e adoção destes 
livros costuma passar ao largo das livrarias, numa linha 
direta editora-escola que, certamente, se consegue diminuir 
(às vezes) o preço do livro, por outro lado dificulta a criação, 
nas crianças, do hábito de visitar livrarias para olhar, folhear 
e escolher livros. São questões importantes, que envolvem 
vários lados, personagens e interesses, e que certamente 
poderão ser levantadas nesta mesa-redonda pelos colegas 
debatedores ou pelo público. 

Mas se o nosso tema é " Os Rumos da Literatura lnfanto-
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juvenil" , há um outro viés que também me parece bastante 
interessante, e sobre o qual tenho éscrito artigos e debatido 
em diversas ocasiões. Trata-se do levantamento, do estudo e 
da discussão das especificidades d.a literatura infantil e também 
de suas principais vertentes e tendências contemporâneas. 

Uma discussão - muito presente nos debates entre os autores, 
mas também entre os acadêmicos qúe se dedicam à literatura 
infantil - propõe a seguinte questão: em que medida a narrativa 
infantil pode ser considerada um gênero particular da literatura? 
Em outras palavras, que especificidades ela tem (ou não), em 
termos de escolha temática, linguagem, estrutura narrativa? 

Os que negam a autonomia da literatura infantil como 
gênero argumentam, por exemplo, que não faria sentido 
falar em uma literatura feita especificamente para a criança. 
Um dos defensores deste ponto de vista é Bartolomeu 
Campos Queirós, que, em palestras e no artigo que cito a 
seguir, recorre a uma fala de Henriqueta Lisboa: "(. .. ) Não 
há poesia com destinatário . Assim como não há céu especial 
para crianças, tempestades especiais, mares, florestas para 
cada classe de seres humanos, foto terra, água e ar diferentes 
para cada criatura, ciência diferente, Deus diferente." 

(QUEIRÓS, 2005) 

Por outro lado, há quem discorde deste argumento, 
alegando que a literatura, ao contrário dos elementos da 
natureza citados acima, é uma construção humana e, mais, 
uma construção de linguagem, permitindo que, no processo, 
se leve em consideração o destinatário principal daquele texto. 
Recorrendo à Análise do Discurso, Oliveira (2005) se utiliza dos 
conceitos de contrato de comunicação e situação comunicativa 
para afirmar a _autonomia da literatura infantil como gênero. 
Segundo Oliveira (2005), o contrato de comunicação da 
literatura infantil e o da adulta " não se confundem porque as 
duas modalidades se dirigem a públicos-alvo diferentes" e o 
nosso modo de escrever tende a se adaptar à faixa etária (entre 
outros elementos) daquele que, a princípio, vai interpretar o 
texto. A constatação de que existem particularidades - ao 
lado de outros elementos que são comuns a toda literatura, 
como a imaginação e a literariedade - não implica, segundo 
Oliveira (2005), em nenhum demérito para a literatura infantil: 
simplesmente não se pode desconsiderar que o universo da 
criança tende a ser menor que o do adu lto que escreve o livro, 
" com limitações de léxico, de sintaxe e de visão de mundo, o 
que reduz a margem de manobra do autor, aumentando o seu 
desafio. (2005:58) 

Acredito que tais temas poderão surgir na mesa-redonda e 
gostaria de fazer uma consideração bastante pessoal: a meu ver, 
a boa literatura infantil é aquela que consegue agradar, encantar, 
divertir, emocionar aos pequenos e que, por isso mesmo, tem 
grandes chances de conquistar também os leitores adultos. 

Mas, ainda neste campo, será interessante que se discuta, 
seja nas falas dos meus companheiros de mesa, seja no debate 
com o público, as principais linhas estilísticas na literatura 
infantil contemporânea no Brasil. Em minha experiência como 
escritor, pai, freqüentador de bib liotecas e livrarias , acho 
fascinante o modo como, em nossas prateleiras, convivem 
e dialogam textos cômicos, lúdicos, líricos, memorialistas, 
entre outros . Aliás, tenho para mim que uma das grandes 
virtudes da literatura infantil produzida no Brasi l é sua grande 
diversidade. 

Temos uma forte linha memorialista e/ ou intimista, que 
passa por Bartolomeu , Lygia Bojunga, Stella Maris Rezende, 

e chega em novos autores como Celso Sisto e Marcos 
Bagno. Nossas livrarias (se quisessem) poderiam encher suas 
prateleiras com narrativas de alto teor poético, que al iam 
a emoção à criatividade e ao pleno domínio da linguagem. 
Vale citar ainda Adriana Falcão, José Carlos Aragão, 
Roseana Murray. 

Temos uma linha mais ligada ao policial, à aventura e à ação, 
que faz sucesso desde a década de 70 em boa parte da produção 
de Lúcia Machado de Almeida, Pedro Bandeira, Stella Carr e 
outros, mas também em livros mais recentes de autores como 
Jorge Fernando dos Santos, Marçal Aquino e Ulisses Tavares . 

Temos narrativas que trilham o caminho do humor e do 
non-sense, quase sempre provocante e contestador, como a 
mestra Sylvia Orthof, e sua grande linha de seguidores, entre 
os quais me incluo muitas vezes, ao lado de Rosa Amanda 
Strausz, Fanny Abramovich , entre outros. 

Temos especialistas em temas folclóricos e na cultura popular, 
tradicional , do Brasi l e de nossos vizinhos, como Angela Lago, 
Joel Rufino, Ricardo Azevedo, Roger Mel/o e Rogério Andrade 
Barbosa, além das narrativas de origem indígena, como a de 
Daniel Munduruku. 

Temos autores que conseguem, de forma brilhante, falar 
do dia-a-dia do jovem urbano brasileiro, com linguagem ágil , 
expressiva e muito autêntica. Basta lembrar Diorindo Lopes 
Júnior, Fernando Bonassi, Lia Zatz, Luiz Antônio Aguiar, 
Marcelo Carneiro da Cunha, Toni Brandão. 

Temos ótimos contadores e recontadores de histórias na 
tradição dos contos de fada. Seja narrando com linguagem 
e narrativa atual, seja recriando e parodiando estes contos, 
aí estão os livros de Ana Maria Machado, Eva Furnari, Ruth 
Rocha, Sylvia Orthof, e outros mais recentes, como Marcus 
Tafuri, Márcio Vassal/o , Odilon Moraes. Isso para não falar 
daquela que é talvez a maior criadora de contos de fadas 
modernos, a nossa Marina Colasanti. 

Temos autores que abraçam a ecologia e o meio ambiente, 
sem com isso deixar de criar histórias envolventes e bem 
contadas, vide o caso de Angelo Machado e Bia Hetzel. 

Temos grandes ilustradores que conseguem, sem recorrer 
ao texto (ou quase), criar narrativas poéticas, humorísticas, 
surpreendentes : Angela Lago, Cláudio Martins, Graça Lima, 
Marcelo Xavier, Marilda Castanha, Nelson Cruz. 

A estes nomes poderíamos acrescentar muitos outros, 
especialmente se quisermos falar da poesia e do teatro 
infantil. Além disso, vale ressaltar que as tendências se cruzam 
freqüentemente, e foram citadas aqui sem grande preocupação 
metodológica, misturando às vezes linhas temáticas a linhas 
propriamente estilísticas . Minha intenção, acima de tudo, era 
abrir um leque, mostrar nossos quitutes, que estão aí para 
serem saboreados, mas também estudados, questionados e 
discutidos. Estes são apenas alguns dos rumos que a nossa 
literatura infantil vem seguindo e p.Jderá seguir, sempre com 
base no que já se produziu antes, ou seja, com base na tradição 
e no caminho que já foi aberto por outros antes de nós. 

REFERÊNCIAS: 
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;;., ... ~ovos rumos 
ra a literatura de 

crianças e adolescentes 

~~ Vera Lúcia de Carvalho Casa Nova 

Em meio ao século XX, o filósofo Walter Benjamin, em 
seu ensaio O narrador fala do "narrador de histórias" que 
nada mais é que o nosso velho contador de histórias, que 
transmitiu para todo sempre as estórias de pai para filho. 
Essa tradição, que é uma partilha sensível de trocas simbólicas dava 
continuidade à cultura do povo que a ouvia e que a reproduzia, 
da mesma forma que hoje contamos contos de Guimarães 
Rosa para uma grande platéia ou na Biblioteca Municipal, com 
professores que se dedicam cada vez mais à arte de contar 
estórias. Se as estórias lidas ou ouvidas eram modelos, exemplos 
para serem seguidos em sua mensagem, hoje as coisas se passam 
diferentemente, pois a escuta é mais difícil, devido a fatores, 
não somente psicológicos, mas também da disponibilidade que 
crianças e adolescentes têm para escutar. Digo escutar, na medida 
em que a escuta envolve algum tipo de identificação ou troca 
de experiência. Essa capacidade de escuta tem desaparecioo no 
meio da juventude. A criança é mais receptiva, ela escuta com 
mais facilidade, pois quer aprender e apreender o mundo que 
a rodeia, as linguagens que estão à sua disposição e os afetos 
que se estabelecem nas relações cotidianas. As orientações, hoje, 
se apresentam sob outras formas : via imagem, por exemplo. 
O bem X o mal se representa em todas as linguagens seja 
nos quadrinhos, nas séries de tv, na internet, na literatura dita 
infantil. Se ampliarmos o conceito de literatura, vamos ver que as 
narrativas estão no oral e no escrito e também nas imagens. 

Estamos no mundo que nos tira do centro, ou seja, nos 
desloca enquanto sujeitos, e que crianças e adolescentes são 
sujeitos enquanto estão submetidos à linguagem. 

O próprio Benjamin em outro texto: Experiência e 
pobreza nos conta uma fábula : um pai em seu leito de 
morte anuncia a existência de um tesouro oculto em sua 
plantação de uvas, mas que só seria encontrado, caso a terra 
fosse trabalhada sem descanso. Os filhos assim o fizeram, 
mas não encontraram nenhum tesouro escondido, mas a 
colheita deu muito lucro. Qual o sentido dessa estória? A 
riqueza não provém de nenhum tesouro, mas da experiência 
transmitida pelo pai e do trabalho. Será que ainda hoje 
encontramos crianças e adolescentes que possam vir a acreditar 
em tal fábula? Que narrativas são ouvidas ou quem sabe 

escutadas por nossas crianças? Só em momentos muito breves 
podemos evocar a experiência. Faltaalgoque eu arrisco dizer que 
é a leitura. 

Mas chamo a atenção para esse conceito, que é usado por 
muitos como interpretação. A experiência que advém do que 
em semiologia chamamos de leitura, é a que coloca a criança 
e o adolescente não em busca da mensagem, mas a que os 
coloca produzindo sentidos, sem as limitações que o centro 
e as orientações escolares indicam. É preciso possibilitar à 
criança e ao adolescente o pensamento e a consciência de si, 
não mais contando com a centralidade dos valores éticos e 
morais ou do conhecimento, buscado em máximas morais e 
de orientação. 

Os rumos hoje da literatura devem se pautar também 
por essa questão: Para que a literatura infantil? Para que a 
literatura juvenil, se na escola ela vai ser ensinada em moldes 
do século passado, quando os valores eram outros? Por que 
continuar repetindo certo tipo de texto se esse segmento de 
leitores não aceita e não se interessa mais? 

Literatura de provérbios e de orientação moral não funciona 
mais. É preciso que a literatura produzida, hoje, possibilite a 
criação artística em maior escala. Chapeuzinho vermelho 
(Perrault / Grimm) pode ter valor, mas só se for pensado com 
Chapeuzinho amare/o ou Fita verde no cabe/o. 
Textos que envolvam e possibilitem o jogo e o sentido da 

crítica. Que possam competir com os da internet, não os de 
RPG, mas os que tragam um cotidiano com frescor e fulgor, 
seguindo, por exemplo, a orientação de Ítalo Calvino em suas 
Seis propostas para o próximo milênio: leveza, rapidez, 
exatidão, visibilidade e multiplicidade. 

Cada época tem seu tipo de leitor. Se no século XVIII os 
leitores viam a circulação do escrito como a própria condição 
do progresso das Luzes, o século XIX já introduzia outros 
valores, como o da cumplicidade, da amizade, do prazer em 
compartilhar. O século XX tentou fazer da literatura um lugar 
do prazer do corpo e do conhecimento. 

Nesse início de século, quando pensamos o leitor e a literatura 
como textos plurais, é preciso que se veja a eletrônica apenas 
como mais uma existência. 
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Não estou aqui para dizer o que deve ser feito em termos 
de criação, mas como professora de literatura na Faculdade 
de Letras da UFMG me preocupo com meus alunos que 
amanhã estarão trabalhando com crianças e adolescentes 
leitores, como pais e como professores . O jogo de papéis 
entre autores, leitores, editores e suportes técnicos e variados 
do escrito. 

Vejam o que Chartier nos coloca em seu livro 
A aventura do Livro, do leitor ao navegador: 

"Os historiad.ores do livro (como eu) estão, no 
entanto, muito preocupados com essa evolução. 
Com efeito, a forma do objeto escrito dirige 
sempre o sentido que os leitores podem dar àquilo 
que lêem. Ler um artigo em um banco de dados 
eletrônico, sem saber nada da revista na qual foi 
publicado, nem dos artigos que o acompanham, e 
ler o mesmo artigo no número da revista na qual 
apareceu, não é a mesma experiência. O sentido 
que o leitor constrói, no segundo caso, depende 
de elementos que não estão presentes no próprio 
artigo, mas que dependem do conjunto e do projeto 
intelectual e editorial da revista ou do jornal ... " 

(CHARTIER, 1998,p.128) 

Os rumos nos trazem essas e outras questões e ansiedades . 
Os suportes estão sendo criados e recriados. O vídeo, por 
exemplo, pode ser hoje uma forma de livro. Os textos que 
estão na internet também, mas nada vai substituir esse 
objeto cultural , que sempre manterá a tensão fundamental 
que atravessa o mundo contemporâneo, dilacerado entre a 
afirmação das subjetividades e o desejo do universal. 

A pergunta final, para concluir essas minhas poucas 
instigações: Onde está o livro? Na biblioteca, na estante da 
casa, na sala de aula, no quarto, na livraria .. . 

Bibl iotecas? Quais bibliotecas?? Como são essas bibliotecas? 
Como agem os bibliotecários com essas crianças e adolescentes? 
Em casa, como esses leitores lêem? Na sala de aula, como 
esses leitores trabalham o texto? E na livraria? Como a livraria 
mostra o livro ao leitor infanta-juvenil? 

Tenho visto algumas papelarias que se preocupam com a 
venda de livros . Mas o que tenho visto me deixa perplexa. Não 

há nenhum tipo de informação sobre os livros e os vendedores 
tal qual nas livrarias não se empenham na venda para esse 
público, pois na maioria das vezes o lucro é pequeno. 

Quantas questões aí se inserem? 

Para traçar rumos para a literatura de crianças e adolescentes 
será preciso pensar o leitor dessas literaturas com outro olhar. 
Senhores editores e distribuidores, pensem em como vender, 
mas, sobretudo, pensem na construção dos sentidos e na arte 
que são produzidos ali; onde esse tipo de literatura se insere 
e o papel dela na sociedade. E mais: pensem no prazer que a 
leitura de bons textos pode propiciar a uma criança, como fez 
Clarice Lispector ao ler Reinações de Narizinho, de Monteiro 
Lobato. 

"Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia 
que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. 
Horas depois fur passear pela casa, adiei ainda mais 
indo comer pão com manteiga, fingi que não sabia 
onde guardara o livro, achava-o, abria-o por alguns 
instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela 
coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade 
sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu 
já pressentia. Como demorei! Eu vivia no ar ... Havia 
orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. 
AS vezes sentava-me na rede, balançando-me com o 
llwo aberto no colo, sem tocá-lo 

Em êxtase purfssimo. Não era mais uma menina com 
um livro: era uma mulher com o seu amante." 

(LISPECTOR, 1998, p.12) 
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Formação de leitores, 
cultura popular 
e contexto brasileiro 

Formar leitores no Brasil é certamente um tremendo desafio. 
Há o preço dos livros; a falta de bibliotecas; casas sem 
iluminação ou ambientes adequados para a leitura; o contato 
de crianças com adultos - pais, professores e outros - que 
recomendam a leitura, citam livros e autores 11 clássicos" mas, 
na verdade, não são leitores nem se interessam pela literatura 
e, pior, por não terem experiência, costumam descrever a 
literatura de forma bastante idealizada - algo com~ uma 
"viagem mágica" -, raramente lembrando de comentar que a 
leitura exige esforço e que o chamado prazer da leitura é uma 
construção que pressupõe treino, capacitação e acumulação. 
Pretendo, porém, levantar outro aspecto da multifacetada 
questão 11 formar leitores". 

Antes, alguns números: de acordo com os dados e 
estimativas disponíveis, é possível supor que por volta de 75% 
da população - ou cerca de 120 milhões de brasileiros - são 
incapazes de utilizar a leitura e a escrita em benefício próprio. 
Refiro-me a ler livros, jornais, revistas, bulas de remédio, 
manuais e contratos . 

São informações chocantes tanto do ponto de vista de uma 
ética social quanto de uma vida em sociedade minimamente 
equilibrada. Ao mesmo tempo, demonstram que levar em 
conta a 11 cultura popular" ou a 11 mentalidade popular" pode ser 
muito importante para a compreensão do contexto brasileiro. 
Mas o que se entende por popular? Vamos chamar de povo 

"a classe operária de baixo poder aquisitivo; os pobres dos 
grandes centros e o homem do campo. Como inferência 
dessa falta de poder aquisitivo, a cultura do grupo se baseia 
na oralidade ou numa incipiente escolarização, o que impede 
a equiparação com o saber sistemático, erudito, da classe 
dominante " (GOMES, 1992; PEREIRA, 1992) 

Com tudo isso, quero dizer que nosso país é profundamente 
impregnado por uma fragmentada, assistemática, informal e 
heterodoxa, embora vivíssima e influente, cu ltura popular. 
Paradoxalmente, quando crianças filhas de pais analfabetos 
- ou mesmo quando adultos analfabetos - matriculam-se 
na escola, vêem-se imediatamente obrigadas a enfrentar 
o discurso da cultura oficial, o referido 11 

saber sistemático, 
erudito, da classe dominante", marcado, como sabemos, pelo 
individualismo, pela secularização, pelo pensamento abstrato, 
crítico e analítico, pela informação e pela objetividade. Segundo 
tal discurso, só assim a 11 realidade" e a própria 11 

verdade" 
seriam acessíveis. Fora disso, é o que se infere, tudo seria 
atraso, ignorância, incompetência e subdesenvolvimento, que 
precisariam ser debelados o quanto antes. 

Em outras palavras, toda uma mentalidade, uma cultura e 
uma tradição popular e oral são desprezadas, embora estejam 
altamente disseminadas em todos os segmentos da sociedade. 

Se para os alunos das classes médias e altas, filhos e netos de 
pessoas alfabetizadas, o discurso da escola parece fazer sentido, 
para os alunos oriundos da tradição oral - a grande maioria 
da população brasileira - ele apresenta um caráter autoritário, 
preconceituoso, discriminatório e excludente. Diante dele as 
pessoas vêem-se colocadas numa espécie de limbo: de um 
lado, são levadas a desprezar tudo que são, seus pais, seus 
avós, suas tradições, crenças, costumes e estilo de vida, afinal 
seus parentes não sabem ler nem escrever e desconhecem a 
gramática, as ciências, a matemática, a História etc.; de outro, 
sentem dificuldade em se familiarizar ou se identificar com a 
11 verdade" escolar construída a partir de outros paradigmas e 
padrões éticos. 

Por incrível que pareça, apesar de tão desprezada, a cultura 



popular talvez sempre tenha sido a fonte mais consistente e 
original das artes brasileiras. Basta citar Mário de Andrade, 
Raul Bopp, João Guimarães Rosa, Manoel de Barros, Ariano 
Suassuna, José Cândido de Carvalho, Ernesto Nazareth, Heitor 
Villa-Lobos, Camargo Guarnieri, Heckel Tavares , Radamés 
Gnattali, Ary Barroso, Antonio Carlos Jobim, Baden Powell, 
Egberto Gismonti, Chico Buarque, Edu Lobo, Caetano Veloso, 
Gilberto Gil, Antônio Nóbrega, Tarsila do Amaral, Volpi, 
Portinari, Aldemir Martins, Helio Oiticica, Siron Franco e 
tantos outros artistas cultos que construíram e têm construído 
parte considerável de suas obras a partir de concepções e 
procedimentos populares. 

Além disso, faz parte do modelo popular um precioso 
conjunto de formas literárias: contos de encantamento, 
quadras, ditados, lendas, casos, adivinhas, anedotas, frases 
feitas, parlendas, trava-línguas, entre outras. Essa produção 
cultural tem sido recolhida por antropólogos, sociólogos, 
psicólogos e folcloristas e constitui um acervo bastante extenso 
e relativamente acessível. Ela representa uma relevante coleção 
de enredos (procedimentos com as palavras e concepções) 
que precisariam ser melhor compreendidos e valorizados. 

Uma imagem como "dar nó em pingo d 'água" seria 
assinada, tenho certeza, por qualquer poeta "culto". Ditados 
como "quem senta na garupa não pega na rédea"; "quem 
quer pegar passarinho não faz xô";" quando o rico mata o 
pobre, o defunto é que vai preso" ou " quem não sabe nadar 
bota a culpa no rio" constituem uma inegável amostra da 
mais pragmática sabedoria humana criada, não através de 
pesquisas em laboratórios e academias, mas, sim, a partir da 
experiência de vida concreta acumulada e mantida através 
da oralidade e das formas literárias populares. 

Creio que se o que se deseja é realmente formar leitores 
no Brasil seria o caso de conhecer melhor e explorar 
sistematicamente esse imenso acervo no processo educacional , 
principalmente no caso de pessoas originárias ou vinculadas 
de alguma forma à tradição oral. 

Ao entrar em contato com um conto de encantamento, uma 
quadra, um trava-língua ou um dito popular, o estudante 
talvez abra a boca espantado e pense: "Peraí! Mas meus pais 
conhecem isso! Isso eu já ouvi! Isso faz sentido pra mim!" . Hoje, 
essa mesma criança costuma ser levada a envergonhar-se de si 
mesma e de seus próprios pais, que desconhecem tudo o que 
a escola ensina. 

Com a incorporação e valorização programática da cultura 
popular na escola é possível imaginar - ou pelo menos sonhar 
- que certo aluno volte para casa, conte o que aprendeu na 
escola e, no dia seguinte, traga novo material contado pelo pai 
ou algum parente. Através da criação de uma espécie de ponte 
entre o modelo culto e o popular, a chamada escolarização 
pode ganhar novo significado, propiciando aos alunos maior 
sintonia, identificação e grande sentimento de inclusão. 
Seu pressuposto é o reconhecimento de que estão em jogo 
diferentes padrões de leitura do mundo e não apenas um. 

Acho possível que minhas palavras possam ser interpretadas 
como uma idealização da cultura do povo. É indiscutível que as 
concepções populares estão repletas de pré-conceitos rígidos 
e noções gerais equivocadas. Tento apenas ressaltar: 1- que 
a cultura popular brasileira representa um processo vivo, 
contemporâneo, de grande influência, e precisa ser melhor 
compreendida; 2- que visões pré-concebidas ou preconceituosas 
não ocorrem exclusivamente no âmbito da cultura tradicional e 
3- que certos aspectos do modelo de consciência popular - por 
se desenvolverem no plano da vida concreta, afetiva, relacional 
e situada - podem enriquecer, e muito, o pensamento oficial e 

escolarizado. Trata-se portanto de enxergar o viés positivo dos 
conceitos de .tradição e de cultura popular. 

Dizia Montaigne, em seus Ensaios, que "na verdade, cada 
qual considera bárbaro o que não se pratica em sua terra". Dito 
de outra forma, tudo o que não esteja previsto ou que entre 
em contradição com nosso modelo de visão de mundo corre o 
risco de ser ignorado, rechaçado e desqualificado. 

Se é correta a premissa de que as manifestações populares são 
oriundas de um modelo de consciência construído socialmente 
e baseado na cultura oral, na valorização das hierarquias, da 
religiosidade, da vida coletiva e do senso comum, diferente, 
portanto, do padrão hegemônico criado a ·partir da escrita, 
da valorização do individualismo, do pensamento abstrato e 
teórico, da secularização, da informação e da objetividade, 
fica mais fácil compreender por que o modelo popular, em 
que pese sua grande importância, complexidade e influência, 
continua sendo tão desprezado. 

Tal desprezo certamente tem sido um extraordinário obstáculo 
tanto para a formação de leitores como para a construção de 
uma sociedade brasileira mais justa, coerente e humana. 
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Dias plenos de magia poética viveram as crianças brasileiras 
de ontem, ouvindo, de suas avós e babás, tias e padrinhos, 
histórias de origem popular. Lendas, mitos, fábulas, casos de 
assombração, recontos familiares, enfim, pura tradição oral 
povoava as noites e os entardeceres de nossas crianças . 

Até que, no início dos anos 30, surgiu a figura fantástica de 
José Bento Monteiro Lobato, contista e editor, homem público 
e ativista político, escrevendo histórias especialmente para 
crianças. Criou o encantado Sítio do Picapau Amarelo e lá fez 
seus personagens viverem aventuras incríveis. Tuteladas por 
Dona Benta - avó, branca e representante do saber ocidental 
- e Tia Nastácia - cozinheira, negra e representante do saber 
popular - convivem os netos Pedrinho e Narizinho, a boneca 
falante Emília - alter ego de Monteiro Lobato, o cientista erudito 
Visconde de Sabugosa, o glutão porco Rabicó, um burro falante 
muito sábio e vários outros personagens com que a imaginação 
criativa de Lobato povoou o mundo mágico do Sítio, lugar onde 
ninguém se espanta com nada, porque tudo é possível. 

Dotado de grande senso de humor, crítico irreverente do 
mundo, criador de uma escrita original e inventiva, fascinado 
pelos mitos gregos, admirador dos personagens famosos dos 
contos de fadas e das fábulas , Lobato fez com que tudo e todos 
convivessem em vinte e três livros que marcaram gerações e 
introduziram milhares de crianças no universo literário do Sítio 
do Picapau Amarelo. 

Lobato morreu em 1948, e durante um longo período 
ninguém seguiu sua tri lha. As crianças e jovens brasileiros 
tinham acesso a traduções de clássicos da literatura européia 
e histórias em quadrinhos. Somente no final dos anos 
sessenta é que o quadro se modifica: surgem Edy Lima, 
com sua série de humoradas aventuras da vaca voadora, 
e João Carlos Marinho, que escreveu obras-primas como 
O gênio do crime e O caneco de prata, deleitando pré
adolescentes com suas histórias mirabolantes, inusitadas, 
divertidas, cheias de reviravoltas e de ação. Outros autores 
passaram pelo cenário da literatura infanto-juvenil, mas com 
pouca permanência. Algumas editoras tentaram abrir caminhos 
e se viram com as portas fechadas. E o moral ismo dominou a 
inventividade. 

Foram os anos setenta, porém, que trouxeram as grandes 
novidades para a literatura infanto-juvenil : a efervescência de 
ilustradores que se preocupavam com uma linguagem infantil ; 
de histórias que narravam peri pécias de crianças, adultos e 

bichos, personagens saídos da vida e do folclore, e de autores 
que deram força e formato para o que se constituiu no boom da 
literatura infanto-juvenil dentro do mercado editorial brasileiro. 

Nessa ocasião, Minas projetou-se com marcas de 
originalidade, transformando-se em ponto de referência 
nacional para o livro dirigido para a criança e o jovem, tanto no 
aspecto da criação literária quanto na criação plástica . A força 
da literatura infantil e juvenil produzida em Minas começou a 
partir da Coleção do Pinto, em 1975, publicada pela editora 
Comunicação. A publicação significou uma desarticulação do 
campo editorial brasileiro centrado no eixo Rio-São Paulo, 
até então espaço da legitimidade cultural do país. Mas essa 
quebra de hegemonia do modelo centralizador não ocorreu 
no vazio. Ao contrário, ela deve ser compreendida dentro 
do quadro político-social que o país vivia naquele momento. 
Afinal, sabemos que o desenvolvimento da produção de 
livros para crianças, no período da ditadura militar, estava 
inserido no projeto político dos militares que, à semelhança de 
outros governos autoritários, privilegiou o fortalecimento de 
instituições voltadas para a formação da criança. 

Entretanto, a produção de autores como Bartolomeu Campos 
Queirós, Elias José e Angela Leite de Souza, dentre outros, 
fazem acreditar que a "redescoberta" da criança como o 
futuro da nação, dentro do projeto desenvolvimentista dos 
governos militares pós-64, encontrou, em Minas, um outro 
tipo de inquietação criadora que fez emergir uma identidade 
definidora de uma feição peculiar da literatura infanto-juvenil 
aqui produzida. 

As marcas dessa inquietação criadora se fazem sentir em 
obras que se caracterizam pelo labor estético sobre a linguagem 
literária; pela presença do humor e do lúdico; pela capacidade 
que os autores têm de criar personagens pela sugestão poética; 
pela abertura das obras a várias leituras; pelo dinamismo dos 
acontecimentos; pelo envolvimento com o leitor, permitindo
lhe interrogar o texto e criar junto com o narrador e, não se 
pode esquecer, pela presença da magia e da fantasia. 

Em Bartolomeu Campos Queirós essa inquietação criadora 
reconstrói simbolicamente, em muitos momentos, a infância. 
O passado é colocado como lugar de reflexão e reconstrói 
se com as idéias e imagens do presente. Nesses momentos, 
lembrar é descobrir, desconstruir, desterritorializar. É também 
reconstruir, remodelar, reeditar, com o olhar do presente, a 
experiência vivida. 



Bartolomeu Campos Queirós admite que buscar o seu 
olhar infantil para escrever tem sido a sua mais inquietante 
tarefa. Desdobram-se seus narradores em várias versões 
do " menino que tem o coração cheio de domingo" : menino 
poeta revisitado sempre pelo narrador adulto que, com ele 
e por ele, constrói e reconstrói, em texto, um estado poético 
de afeto e de lembrança. O olhar infanti l buscado pelo 
autor em toda a sua obra resgata as imagens da infância -
a tempestade, o arco-íris, as borboletas, as bolas de sabão, o ninho, 
o ovo, o luar, as nuvens, os relâmpagos, as cigarras cantando no 
fim da tarde - e as transforma em cenas que convidam o leitor a 
revisitar, contemplativo, nos mais ínfimos detalhes. 

Colocadas diante do leitor, as imagens da infância encenam 
o mundo num colóquio feito de silêncios . Cedendo aos apelos 
do autor, apenas os olhos do leitor se dilatam no exercício de 
olhar, descobrindo, em contemplação recíproca, em cada cena, 
que tudo aquilo que lhe falta ele já viveu . 

Nas incursões feitas entre o passado e o presente, a obra de 
Bartolomeu Campos Queirós manifesta-se desejo e procura 
que se organizam, com beleza e origina~idade, dentro dos 
princípios da correção e do rigor da língua. E que, para o autor, 
vale des-cobrir, re-velar a poesia contida na palavra e, com ela, 
reconstruir o mundo e a volubilidade da experiência humana 
pela magia de um estilo renovador. A re-petição, o re -torno 
ao fugidio menino-poeta caracterizam a busca da infância 
perdida, mas insistentemente reinventada com talento e arte. 
Em Bartolomeu Campos Queirós, a reelaboração se torna 
trabalho e ação a serviço da beleza da linguagem, e toda a sua 
força converge para a representação de um real que não se 
quer impossível. 

Em Elias José a inquietação criadora delineia os matizes da 
escrita para a criança e o jovem. 

Ao escrever para o jovem, Elias José tenta entrar em seu 
universo, mas sem preocupação didática, buscando recriar 
suas descobertas. Por isso, o autor fala das descobertas e 
transformações do corpo, da descoberta do amor, do valor da 
amizade, da necessidade de dividir os sentimentos. Fala dos 
medos e da coragem para enfrentar os desafios, o novo. Fala 
do amor e do ódio que estão presentes nas relações com pais, 
amigos , amores, professores e com o mundo. Elias José leva o 
mundo especialmente sensível e naturalmente difícil do jovem 
para o mundo da escrita. Isso faz parte de sua tentativa de 
estabelecer diálogo com o leitor jovem, personagem sem o 
qual a escrita ficaria anulada. 

Ao escrever para a criança, Elias José torna-se menino a 
manejar, como brinquedos, os aspectos lúdicos do poema. 
Ao brincar com as palavras, tira delas o maior número de 
significados e de aproximações sonoras. Ao brincar com o 
ritmo, cria alegria e dinamismo, aproximando-se das cantigas 
folclóricas . Brincando, comunica com clareza e escapa ao óbvio. 
E traz o leitor infantil para o jogo do texto, a ciranda da escrita. 
Lá o leitor tem chance de brincar com o autor acrescentando, 
cortando, recriando, transformando o texto, que se torna 
ponto de encontro, de confronto e de diálogo. 

No realismo de Elias José, o texto somente se completa nas 
relações de compartilhamento estabelecidas com o leitor, 
quando ele é trazido para dentro do un iverso da escrita, lugar 

onde a realidade se re -elabora como diálogo. 
Em Angela Leite de Souza a inquietação criadora extrapola 

os limites do livro para permitir a crianças e adolescentes 
exercerem a sua criatividade. Experimentalmente, a autora 
explora o ludismo, traço inerente à infância. E propõe, a partir 
do texto poético, a criação de atividades que visam estimular, 
através do desenho, da pintura, da colagem~ de outras técnicas 
a serem escolhidas pelo leitor, aspectos como a imaginação, 
a criatividade, o vocabulário, a atenção, a expressividade, o 
potencial artístico. Acima de tudo, o que a autora visa é criar 
condições para um convívio mais prolongado, porque mais 
prazeroso, com o livro. 

A proposta estética de Angela Leite de Souza retira o 
objeto livro de seu lugar sagrado, intocável, e propõe que 
ele seja compartilhado com cada leitor. Isso porque os jogos 
e atividades sugeridos transformam o leitor em co-autor da 
obra. Essa possibilidade desmitifica a figura do autor e opera 
uma mudança significativa na relação do leitor com o livro e o 
autor. Além disso, a própria noção de obra literária é também 
desmitificada, uma vez que o processo de criação é desvelado 
para o leitor nos desdobramentos do enredo e da ilustração 
em atividades lúdicas. 

Completando sua escrita experimental, Angela Leite de 
Souza não abre mão da musicalidade, das rimas, do ritmo, 
do humor, dos jogos de sentidos, da rica matriz folclórica da 
literatura oral. Tudo a autora recupera, num ato de re -criação 
que, antes de tudo, quer desafiar a criatividade do leitor. 

O convite ao exercício de olhar, o estabelecimento de relações 
de comparti lhamento, por meio do diálogo, e o desafio de 
experimentar romper, por meio da estese, os limites da criação 
estética, configuram, nas penas de Bartolomeu Campos 
Queirós, Elias José e Angela Leite de Souza, marcas da presença 
destacada de Minas num cenário onde as produções infanto
juvenis têm se transformado, inevitavelmente, em mercadoria. 

De fato, edita-se muito para crianças e jovens no Brasil. 
Centenas de títu los surgem a cada ano. Editoras especializadas 
neste leitor são várias e estão espalhadas por todo o país . 
Grandes editoras têm seu departamento infanto-juvenil. Entre 
tantos títulos, ainda se constata muita indigência no trato 
com a criança e o jovem, muita falta de talento de quem 
escreve para eles, muita falta de critério de quem seleciona 
os textos que esse público vai ler. Além disso, muitas vezes o 
produto gráfico é pouco estimulante . Diante desse quadro, o 
aspecto positivo do crescimento da literatura infanto-juvenil 
é a constatação de que tem aumentado o número dos que 
se preocupam - seja por questões financeiras, editoriais, de 
prestígio ou de venda assegurada - com a produção literária 
para crianças e jovens no Brasil. 

Nesse aspecto, seguindo a trilha aberta por Monteiro Lobato, 
Bartolomeu Campos Queirós, Elias José e Angela Leite de 
Souza optam por acreditar no caráter subversivo do sonho 
e imaginar que, desafiando a lógica do sistema dominante, 
possam sobreviver, nas montanhas de Minas, para dar guarida à 
sensibilidade, ao pluralismo, às novas idéias, à experimentação, 
abrindo, por meio de sua escrita literária, novas possibilidades 
cu lturais e existenciais para a criança e o jovem brasileiros. 



Um pequeno registro do 
~ :; '.j . 1'· ~. ;~1,; .···~l 

~~ Bartolomeu Campos llueirás 
í'•9> Cam formação nas áreas de educação e arte. é autor de livras 

para crianças. de peças teatrais e textos sabre arte-educação. 

Não sou historiador. Guardo na memória fragmentos que 
se não foram esquecidos f'!ãO podem ser desprezados. 
Tudo que posso fazer nesse encontro é puxar o fio da minha 
memória e deixar vir à tona o que ficou guardado desse 
meu tempo em que lido com a tarefa de ler e escrever. 
E vai nisso um bom pedaço de tempo preenchido de lembranças. 
Sou de um momento em que a chamada literatura infantil 
ainda não circulava no ambiente da escola. A cartilha foi o 
meu primeiro livro, tanto para aprender como para encantar. 
Daí reconhecer que Anita Fonseca foi a primeira autora que 
conheci . Seu O livro de Lili está ainda em mim e o considero 
como um clássico. É clássico para mim o livro que chegou 
e nunca mais partiu. Hoje tem outros clássicos que moram 
comigo. Tenho a edição 25, volume 15, da Editora do Brasil, 
do livro de Anita Fonseca que sei de cor sem nunca ter feito 
nenhum esforço. Decorei pela alegria de saber de coração. 
Ele me visitou quando menino num Grupo Escolar do interior 
onde existia um clube de leitura com compêndios de vida de 
santos e outros contos de fada guardados num armário com 
portas de vidro. .. 

Meu maior contato com a literatura se deu por meio de histórias 
orais contadas pela família - meus avós e pais - ou fantásticas 
eram também as notícias que nos chegavam com atraso pelo 
rádio e restos de jornais. Mas eu já me espantava com os 
dramas e comédias vividas em minha cidade cotidianamente e 
circulavam de boca em boca: o padre que fugiu com a filha de 
Maria, a morte de uma parteira por uma crise de asma, minha 
tia que fugiu com o marido da filha no dia do casamento, uma 
irmã que ganhou na rifa um cavalo cego, uma moça que, de 
saudade, comeu a fotografia do namorado, as rezas fortes de 
Maria Poderosa casada com João Poderoso. São coisas que 
às vezes escrevo e muitos lêem como fantasias. O real me 
surpreendia desde sempre. 

Mas tive uma professora que gostava de ler. E depois, meu 
pai me matriculou na escola para aprender a ler, escrever e 
fazer conta de cabeça. No fim de cada aula a professora nos 
mandava guardar os objetos e lia mais uma parte do livro. 
O fim da aula sempre era o melhor momento. Meu coração 
viajava e inventava o mundo que naquele tempo era mu ito 
maior e mais cheio de mistérios , conseqüentemente mais 
delicado e bon ito. O mistério sempre me ajudou a ser mais 
cuidadoso com o olhar e as " adivinhações". 

Mas a Li li nunca deixou de olhar para mim . Era uma Lili que 
gostava de doce, sabia tocar piano, tinha uma meia furada e 
uma cachorrinha chamada Suzete que gostava de escutar Lili 
tocar piano. 

Não quero fazer desse nosso encontro aqui e agora um lugar 
de nostalgia, já que hoje estamos entre tantos livros, tantas 
editoras, tantos escritores. Num Salão voltado para realizar a 
promoção da leitura, com uma função relevante e insuperável 
num país em que ler é preciso. 

Mas todos começamos de um lugar. Quero apenas dizer 
onde foi o meu ponto de partida. Depois do Grupo Escolar 
fui estudar interno no Colégio São Geraldo, em Divinópolis . 
Conheci o professor José Dias Lara que me introduziu de 
maneira sistemática na leitura. Daí passei a encarar o livro 
como um binóculo ou um raio x. Ainda não existia ultra-som. 
O livro me trazia o longe para perto ou me levava do perto 
para o longe e ainda me permitia imaginar o dentro das coisas, 
vestir meus personagens com a minha imaginação. Tive como 
amigo íntimo o Monteiro Lobato para em seguida conhecer 
José Lins do Rego, Machado de Assis e José de Alencar que eu 
achava muito lerdo e lento. 

Até os 27 anos nunca havia pensado em ser escritor. 
Continuava lendo e tendo o livro como eficiente remédio 
para minha solidão e minhas viagens. Sempre tive o privilégio 
de querer conhecer o mundo mas sem sair do lugar. Hoje 
tem 31 anos que escrevo, sempre pouco, por achar que ler 
é superior a escrever. E completo: reler é melhor que ler. 
Se escuto um CD várias vezes, se contemplo um quadro na 
parede durante anos, sei que um livro merece outras leituras. 
Um bom texto não nos esgota nunca. Sou da década de 70, 
um momento muito importante da literatura, dita para jovens. 
Muitos escritores surgiram no Brasil com novas linguagens e 
proposições . Mas sempre escrevi com alguns cuidados. Jamais 
recebi das crianças nenhuma autorização para falar em nome 
delas. Tenho consciência de que cometo uma arbitrariedade, 
mas sei que viver é, em tudo, tentar o inconveniente. 

Ao começar a escrever, em Belo Horizonte, eu trabalhava como 
professor na Divisão de Aperfeiçomento do Professor, sendo 
cotidiano o meu contato com o universo infantil. Escola em que 
educação era sinônimo de refinamento diante do mundo e não 
apenas acúmulo de conhecimentos e citações. Por ser assim, 
tomei a minha infância como objeto de expressão. As crianças 



sempre leram meus textos antes de publicados. 
Conheci, nesse tempo, falando de Minas, Lúcia Machado de 

Almeida, Henriqueta Lisboa e tinha notícias da presença de 
Vicente Guimarães, fundador da revista Era Uma Vez e que 
emocionava todas as crianças com suas histórias sobre a Princesa 
Mirela. Vovô Felício, como era chamado Vicente Guimarães, foi 
para o Rio de Janeiro e continuou a revista Sesinho. Li O menino 
Poeta, de Henriqueta. Conheci a autora em seu apartamento 
na Rua Pernambuco, e me encantei com a qualidade de sua 
poesia, respeitosa com a criança e sem se afastar dos elementos 
constitutivos da poesia. De Lúcia, além de sua presença, que 
sempre me dizia que "a realidade é mais fantástica que a fantasia", 
li várias obras. Desde Atíria, a Borboleta, até Spharion e As 
Aventuras de Xisto. Por meio de Henriqueta Lisboa, minha 
primeira leitora, me aproximei com orgulho de Alaíde Lisboa, o 
que significa dizer que estava próximo da Bonequinha Preta, 
do Bonequinho Doce e de outros trabalhos didáticos seus em 
favor da literatura na escola. 

Meus primeiros livros foram editados pela Editora Vega, 
comandada por Dr. Edgar da Mata Machado e Maria Mazzarelo 
Rodrigues. Edições de luxo, com ilustrações de Sara Ávila e 
Haroldo Carneiro, capa dura, prefácio de Henriqueta e Dr. 
Edgar. Sem pretensões de ser escritor, fui surpreendido com 
dois prêmios: Concurso Nacional de Literatura João-de-Barro e 
Selo de Ouro da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. 

Trabalhando no Instituto de Educação de Minas Gerais, 
fiquei conhecendo Maria Antonieta Cunha, já naquele 
tempo envolvida com os problemas da literatura infantil e 
responsável pela implantação dos cursos de Literatura Infantil 
nas universidades brasileiras. Sua presença e sua crítica 
sobre minha obra me levaram a conhecer outros escritores 
que representavam um novo conceito de produção para a 
infância: Elias José, Terezinha Alvarenga, André Carvalho, 
Terezinha Casassanta, Wander Pirolli, que publicava 
O menino e o pinto do menino, além de outros, pela 
editora Comunicação, de André Carvalho, por onde também 
lancei Raul e Márcio Sampaio publicava o Dr. Clorofila. 
Conheci Ronald Claver e Vivina de Assis, juntos em 
Pedro e Ana ou separados 
Antonieta Cunha ao Lado de Ana Maria Clark Peres e 

Terezinha Alvarenga, fundaram, nesta época, a Editora 
Miguilim. Com o fechamento da Editora Vega, levei meus 
trabalhos para a Miguilim, lugar em que permaneci por vários 
anos. A Miguilim representou um grande marco na produção 
nacional pela qualidade de seus trabalhos e seleção de autores, 
projetando para o Brasil vários escritores e ilustradores. Fiquei 
próximo de Santuza Abras, Wânia Amarante, Mário Garcia 
de Paiva, Angela Lago, Antônio Barreto e sua intensa poesia, 
Ruth Silviano Brandão abrindo espaços com vôos, Mônica 
Versiane e Solange. Foi Branca Maria de Paula que me 
apresentou para a Cristina Agostinho, ambas envolvidas com 
um trabalho também destinado a adultos. Li Maria da Graça 
Rios, Maria do Carmo Brandão, Mauro Martins e me encantei 
com a ilustração e texto de Cláudio Martins. Seria imperdoável 
me esquecer da obra de Ronaldo Simões, feita de inteligência 
e humor, escrevendo como se a criança falasse em seu lugar. 
Pude perceber a responsabilidade com que Luiz Giffoni 
elaborava seus textos, preparando o jovem para participar da 
grande obra literária da nossa história. 

Mas outra editora estava presente no mercado: Editora Vigília. 
Nela, Elza Beatriz lançou seu Pare no P da Poesia. Aproximei
me da autora e convivi com ela em grandes momentos de sua 
criação como em momentos de tristeza. Pela grandeza da poesia 
de Elza, é possível perceber seu respeito pela inteligência da 
criança. Na mesma editora leda Dias lançava o seu Barquinha 
Amarelo que marcou muitas infâncias como o Livro de Lili. 

Em Juiz de Fora, Mary e Eliardo França já ganhavam o 
mercado brasileiro, trabalhando com editora de São Paulo. As 
belas ilustrações de Eliardo, somadas ao texto de Mary França 
conquistavam professores e escolas. Zifaldo, com o insuperável 
Flicts, seguia sua fecunda e qualificada profissão pelos lados 
do Rio de Janeiro enquanto Marta Pannuzio produzia pela 
região do Triângulo . 

Aqui por Minas outros autores surgiam e abasteciam 
também o mercado nacional: Angela Leite e Angela Lago 
somavam ilustrações e textos com inovações nos dois aspetos. 
Seus trabalhos davam fôlego para outros tantos ilustradores 
e escritores que avançavam . Busco ainda na memória alguns 
também especiais : Ângelo Machado com seu refinado humor, 
Hildebrando Pontes e sua linguagem poética, Neuza Sorrenti 
com sua maestria em dar corpo à fantasia. Diléa Pires, Francisco 
Marques (Chico dos Bonecos) capazes de encantar a todos com 
seu compromisso com o lúdico e hoje quase paulista. 

Durante muitos anos a RHJ foi distribuidora. Ao se fazer 
editora, há 18 anos, passou a investir numa linha de qualidade 
e também conquista os mais significativos prêmios, ao lado 
de outras editoras. Seu cuidado com os autores, seu respeito 
pelos relacionamentos atrai, ainda hoje, tantos escritores. 
Em seu catálogo constam autores como: Angela Lago, Lúcia 
Castelo Branco, leda Dias, Marcelo Xavier, Mário Vale, lvana 
Versiane, Maria Lúcia Simões, Libério Neves, Vanderlei Oliveira 
de Timóteo, dentre outros . Autores de outros estados, como 
Nilma Lacerda, Lúcia Fidalgo vêm enriquecendo sua lista. 

Surge ainda a editora Lê com uma grande preocupação com 
a qualidade, lançando autores como Alaíde Lisboa e Maria 
Angela Rezende e Uni duni tê, de Angela Lago. 

A Editora Formato, compromissada com a boa leitura para 
crianças, surge. De maneira surpreendente promove, ainda 
mais, a qualidade dos livros no Brasil. Sua produção, de 
excelente bom gosto e qualidade editorial, chama atenção de 
todos os escritores do país. 

A Editora Dimensão, apostando também na qualidade da 
criação da literatura em Minas, ganha seu espaço e lança no 
mercado projetos conseqüentes e importantes. Dirigida por 
educadores, a editora trabalha dentro de conceitos atuais de 
leitura, educação e formação de leitores. 

Quero, ainda, neste relato de memória, registrar meu 
encantamento com os mais jovens no espaço literário : Leo 
Cunha, com refinado trabalho vem surpreendendo crianças 
e adultos pela sua sensibilidade e rigor na construção de um 
texto leve e poético, fazendo acordar a poesia que mora 
nos adultos . Nelson Cruz e Marilda Castanha, além de 
reformularem o conceito de ilustração, têm investido em um 
texto seguro, ligado ao maravilhoso e encantador, buscando 
as características brasileiras como assunto de trabalho. 

Resta lembrar que Minas, que sempre se representou bem 
diante do país em todas as linguagens da criação, continua 
também, na literatura para jovens, a mostrar a sua excelência. 



Três vozes femininas 
da poesia infantil e juvenil 
de Minas Gerais 

, ' Elias José 
'i 'W> Professor com graduaçàà em Letras e Pedagogia e pós-graduação em 

Literatura Brasileira. Escritor com obras para adultos. jovens e crianças. 

Como achei o tema proposto, A literatura infanto-juvenil 
em minas, muito amplo e, confesso, longe dos meus 
conhecimentos, preferi delimitá-lo. Quero me deter na obra 
de três mulheres poetas que acrescentaram muito, não só à 
Literatura de Minas, mas do Brasil: Henriqueta Lisboa, Elza 
Beatriz e Wania Amarante . Devo dizer que fiz uma releitura sem 
nenhuma intenção de crítica objetiva, com muita interferência 
da subjetividade e de conclusões impressionistas. 

Para quem acompanha a poesia feita para crianças e 
adolescentes, será interessante observar as seguintes datas: 

mm 
lançamento de 
O Menino Poeta 
de Henriqueta Lisboa, escrito de 1939 a 194'1; 

mm 
lançamento de 
Bata/hão das Letras 
de Mário Quintana; 

lmJ 
lançamento de 
Ou Isto ou Aquilo 
de Cecília Meireles; 

mm 
lançamento de 
Arca de Noé 
de Vinícius de Moraes. 

De 1943 a 1971, quatro dos nossos maiores poetas para 
adultos, Henriqueta Lisboa, Mário Quintana, Cecília Meireles 
e Vinicius de Moraes lançaram livros de poesia dirigidos à 
infância. Livros renovadores, sem didatismos, sem moralismos, 
sem saudosismo e choros sobre a infância passada ou sobre o 
valor da mesma, sem dificuldades vocabulares e metafóricas, 
próprios das obras que circu lavam nas escolas primárias 
brasileiras até então. 

São quatro livros fundamentais para a Literatura Infantil 
Brasileira, pois marcam uma ruptura com uma poesia didática, 
feita para ensinar. Inauguram uma poesia feita para brincar 
com as palavras, com temáticas bem humoradas ou sensíveis, 
lúdicas ou líricas, mais próximas do público a que se destina 
o poema. 

Para nós, mineiros, é um orgulho e uma alegria saber que foi 
Henriqueta Lisboa quem, no Brasil, pela primeira vez, mudou 
a visão da poesia infantil. 

O livro O Menino Poeta foi o primeiro e único livro para 
crianças de Henriqueta Lisboa, lançado em primeira edição 
em 1943 pela Editora Bedeschi, do Rio de Janeiro, com 24 
poemas. Há várias outras edições, com número diferente de 
poemas. Reli para este trabalho o volume da série do mesmo 
nome, O Menino Poeta, publicado pela Editora Mercado 
Aberto, em décima segunda edição em 1998. 

Henriqueta Lisboa, apesar de ter escrito a primeira grande 
obra, abrindo-se para uma visão e uma linguagem mais 
modernas, com toques lúdicos e líricos, ainda não alcança 
a poesia desejada para o públ ico infantil. Cecília, com mais 
lirismo, e Vinícius, mais lúdico, fariam depois a grande mudada 
de rumos. Contudo, é preciso reconhecer que Henriqueta 
abriu caminhos e renovou a seu modo e a seu tempo. Aqui e 
ali, ainda é a voz do adulto falando sobre o universo infantil. 
Há ainda toques moral istas, maternais e professorais. Há 
marcas românticas e simbolistas, resíduos dos estilos de época 
anteriores. Há ainda metáforas e imagens poéticas inacessíveis 
para crianças. Mas é uma poesia mais clara, quase sempre 
lírica e por vezes lúdica, musical, com qualidades poéticas 
inegáveis . Poemas como não eram encontrados nas obras de 
poetas que a precederam, com exceção talvez de Gonçalves 
Dias. É preciso reconhecer, assim, que Henriqueta marca um 
instante de rompimento e dá um grande avanço à lírica infantil 
anterior. 

Entre outros gostosos de ler, de dizer em voz alta, o poema 
título faz o leitor procurar com a autora o menino poeta. 



O menino poeta 

O menino poeta 
não sei onde está. 
Procuro daqui 
procuro de lá. 
Tem olhos azuis 
ou tem olhos negros? 
Parece Jesus 
ou índio guerreiro? 

Trá-lá-lá-lá-li 
tra-lá-lá-lá-lá. 

Mas onde andará 
que ainda não o vi? 
Nas águas de Lambari, 
nos reinos de Canadá? 
Estará no berço 
brincando com os anjos. 
na eseola, travesso, 
rabiscando os bancos? 
O vizinho ali 
disse que acolá 
existe um menino 
com dó dos peixinhos. 
Um dia pescou 

- pescou por pescar -
um peixinho de âmbar 
coberto de sal. 
Depois o soltou 
outra vez nas ondas. 

Ail que esse menino 
será, não será? ... 

Certo peregrino 
(passou por aqu0 
conta que um menino 
das bandas de lá 
furtou uma estrela. 
Trá-lá-li-lá-lá 

A estrela num choro 
o menino rindo. 
Porém de repente 
(menino tão lindo~ 
subiu pelo morro, 
tornou a pregá-la 
com três pregos de ouro 
nas saias da lua. 

Ail que esse menino 
Será, não será? ... 
Procuro daqui 
procuro de lá. 

O menino poeta 
quero ver de perto 
quero ver de perto 
pra me ensinar 
as bonitas cousas 
do céu e do mar. 

O menino poeta tem algo de novo a ensinar aos novos meninos. Ensina 
as coisas bonitas do céu. As saias da lua, a estrela furtada e devolvida, as 
coisas bonitas do mar e dos peixinhos de âmbar. O menino poeta poderia 
estar brincando com os anjos ou na escola, rabiscando bancos, fazendo 
artes, antes não permitidas às crianças da poesia infantil. O menino tem a 
magia de estar aqui e ali e de ter aparência física também mutante. Nada 
é proibido nem aconselhável ao menino poeta. Como todo bom poema, 
deixa o enigma para o leitor, não explicita, apenas interroga: o menino 
poeta onde está? E o estribilho trá-lá-lá-lá-li leva o menino longe, para o 
país do sonho, do brinquedo e da infância. "Ai! que esse menino / será, não 

'? ,, sera .... 
E Henriqueta Lisboa nos leva, terna e lírica, lúdica e suave, a belos lugares 

da Terra e do Cosmos, sempre valorizando o sonho, a idealização e a 
fantasia. As imagens poéticas bem criadas nos levam a ler e a reler, para 
melhor apreciá-las. 

"Caminham/ os rios / guardando/ profundos/ segredos. 
Caminham / gastando / sorrisos/ de espuma" . 

Sem dificuldades, o leitor sente-se atingido em seus cinco sentidos. Sente 
toques no corpo, embarca em visões de imagens e cores, perfumes e gostos 
inesperados. E a música suave e contagiante faz a gente parar de ler para 
solfejar, sobretudo o refrão. Há apelos sonoros de caixinha de música, de 
cantigas de ninar, sons da natureza, cantos de pássaros e vozes dos rios. Há 
cheiros de hortelã, de jardins, de copos de leite, avencas, rondas de flores, 
campos de flores. Há dança de sete cores, ronda de estrelas, raios de sol, 
de luar e dos pirilampos, cores de flores, de borboletas, de todo jardim 
visto, de toda a natureza percebida pelo nosso olhar, ou melhor ainda, pela 
nossa imaginação. Há o toque tátil do vento no corpo, o macio da paina e 
das plantas, o frio, o sereno, a neblina e também o calor do sol revivendo 
tudo. Sobre os cinco sentidos, há um sexto sentido capaz de captar o todo, 
a metáfora global. 

Os poemas de Henriqueta Lisboa nos fazem imaginar personagens, cenas, 
coisas, tudo com o toque de descrições e narrações perfeitas. A repetição 
não marca apenas a ênfase do que quer focalizar, marca o ritmo melódico 
de cantiga perfeita na forma e no ritmo. 

Canoa 

Alto mar uma canoa 
sozinha navega. 
Alto mar uma canoa 
sem remo nem vela. 

Alto mar uma canoa 
com toda a coragem. 

Alto mar uma canoa 

na primeira viagem. 

Alto mar uma canoa 
procurando estrela. 
Alto mar uma canoa 

________ ___,11111 _______ _ 



Há marcas do tempo também ligadas aos nossos sentidos, o 
amanhecer, a tarde, o crepúsculo, o arco-íris, o sol , o sereno, 
a sombra das árvores, a noite e a madrugada. Muitas vezes, 
estas marcas do tempo se misturam a elementos da natureza 
e são personificadas e ganham ações e sentimentos humanos. 
Vejamos no poema As madrugadas: 

" Madrugada azul / diáfana / cabelos de espiga / e vestes lavadas 
(. .. ) Madrugada rosa / cabeça de fogo / girassol ou dália / fazendo 
piruetas (. . .)/ Madrugada amarela/ cara de sono / olhou de soslaio 
/ com vergonha / o relógio parado / e arrastou os passgs na areia. 
/ Madrugada branca / ainda sonha com os anjos." 

De modo especial , Henriqueta valoriza e recria os sons da 
infância, a música das cantigas muito antigas, folclóricas, muito 
nossas, muito mineiras. Sejam os trava-línguas, as cantigas de 
roda, as de ninar ou os estribilhos gostosos de reviver. 

Tico-tico 

Tico-tico no farelo 
Sinhá tem pena. 

Tico-tico troca letras 
Sinhá tem pena. 

Ttco-tico não aprende 
Sinhá tem pena. 

Tico-tico analfabeto 
Sinhá tem pena. 

O refrão lança o lúdico, o mágico-poético, sem preocupação 
com o lógico-didático. Para mim, o melhor exemplo deste lúdico 
está no poema que mais me tocou, quando o li 1?.ela primeira 
vez, copiado no meu caderno escolar por minha ~ãe: 

Andorinha no fio 
escutou um segredo. 
Foi à torre da igreja, 
cochichou com o sino. 

E o sino bem alto: 
delém-dem 
delém-dem 
delém-dem 
dem-deml 

Toda a cidade 
ficou sabendo 

Aqui e ali, há os resíduos da poesia da época, mas com alguma 
rebeldia da criança. Henriqueta se mostra religiosa, fala de anjos, 
de Deus, de Nossa Senhora, como se quisesse convencer a criança 
leitora. Em Consciência, amenina, influenciada pela voz do adulto, 
diz: "Fazer pecado é feio". Mas conclui com a rebeldia infantil: 
"Não quero fazer pecado, juro. / Mas se eu quiser, eu faço." O 
poema Tempestade mostra um menino divertindo-se na 
chuva, enquanto o adulto insiste em dizer que está errado, que 
venha para dentro. Vence o menino que diz : "Gosto de chuva 
com vento, / gosto de vento com chuva!" Em Pomar, o menino 
descalço, guloso, enfrenta desafios. E uma voz de adulto pede
lhe que olhe onde pisa, pede cuidado. Felizmente, o menino 
não ouve, o que é um dado renovador, como dos dois exemplos 
anteriores. São senões compreensíveis, vistos numa leitura 
de hoje, com a evolução do lúdico, a valorização do Menino 
Maluquinho, que se tornou um adulto feliz, a rebeldia de Clara 
Luz, que mexe e remexe para mudar o mundo - ambos netos 
de Emília, a irreverente maravilhosa de Lobato. 

Por esta e outras razões, Henriqueta Lisboa deve ser lida e 
amada por nossas crianças e adolescentes, mineiros ou não. 

PARE NO P DA POESIA: UM SEGUNDO AVANÇO 

Em 1980, a poeta Elza Beatriz lançou com grande sucesso o 
seu Pare no P da poesia, pela Editora Vigília, Belo Horizonte, 
com a parceria de uma equipe de ilustradores. 

Livro em forma de abecê poético, com 26 poemas, 
destacando sempre uma palavra escrita com uma das 
26 letras do antigo alfabeto de A a Z. 

Publicado 37 anos depois de O menino poeta, já 
possivelmente influenciada pela leitura do grande quarteto, 
Henriqueta, Cecília, Quintana e Vinícius, Elza Beatriz oferece 
à literatura mineira uma obra toda lúdica e lírica. Uma obra 
gostosa, com poemas brinquedos, exatamente como pede um 
livro destinado às crianças de nosso tempo. 

Abrindo o livro com o A, a primeira letra do alfabeto, vamos 
encontrar essa maravilha de poema: 

A - de amar 

Amar é uma lição primeira 
e o primeiro aprendizado 
de dividir e somcr. 
É a mãe trocando fraldas, 
aquecendo, amamentando, 
e depois dando palmadas 
no redondo do bumbum 
com mão de galinha choca 
que nunca machuca o pinto. 

Amar é a lição primeira. 
e nem precisa estudar, 
amar se aprende em criança 
para depois ensinar. 



Estará a poeta ensinando algo ao leitor? Lógico, ela ensina a 
grande lição de dividir e somar, a grande lição de amar. Só que 
a criança não vai aprender como uma lição chata e didática, 
mas como uma lição poética e simbólica. Uma lição com o 
calor e o amor maternos, que será reproduzida um dia por 
quem a recebeu, aumentando a roda da ciranda. Lição que 
também agrada ao adulto, como todo o livro de Elza Beatriz. 

Além do amor, há outros sentimentos afetivos para a poeta 
cantar, como a emoção da lágrima, o gesto carinhoso do xodó, 
a fé em Deus e o amor à nação. A ecologia e os animais, o valor 
de se ter uma casa, o problema do tempo que corre, as partes 
do corpo humano e até as letras abandonadas do alfabeto, 
o k, o y e o w. Tudo toca o sentimento do eu poético e provoca 
deliciosos poemas. É o universo infantil que predomina no livro, 
mesmo se o adulto falar pela criança. Há magia da infância, a 
liberdade do quintal, a soltura das férias escolares, a vontade 
de crescer e de ser como os pais. Há o relacionamento sempre 
contraditório entre irmãos, um misto de raivas e disputas, com 
provas de muito amor: 

De Irmão 

Bronca, brinquedo, briga, 
para tudo serve o irmão, 
mais parceria no riso, 
companhia na aflição. 

O mais velho sempre é chato 
e dá uma de mandão. 
O menor conta os malfeitos 

(verdadeira danaçãoO 
mas depois chora com a gente, 
na hora da correção. 

Irmão, irmão de verdade, 

é o mano mais amigo 
é o amigo mais irmão. 

Elza Beatriz, de modo especial, fala dos brinquedos antigos 
e atuais, e da magia que eles têm sobre o imaginário infantil. 
Ora é o P da pipa que voa e chega aos céus sorrindo: "de 
cócegas. feitas nas nuvens / com asas de pés meninos". 
Ora é o B de brinquedo, que soma várias formas de emocionar, 
de mexer com o imaginário infantil e de colocar asas na cabeça. 
de criança: 

De Brinquedo 

Com o boizinho de chuchu 
ou carrinhos de autorama, 
com simples bruxas de pano 
ou bonecas-fazem-tudo, 

o brinquedo mais gostoso 
é o brinquedo de viver. 

A bolona do universo 
vira bolinha de gude 

no jogo do faz-de-conta, 

brinquedo em que você rola, 
rola, enrola e desenrola, 
o fio enorme do sonho 
nos seus dedos pequeninos. 



Antes dos poetas brincalhões, como José Paulo Paes, que 
estréia em 1984 com É isto ali, ou Sérgio Caparelli, que estréia 
com Boi da cara preta em 1983, Elza Beat~iz já brincava de 
poesia. Já sabia e praticava o fazer poético, sem dizer que 
"poesia é brincar com as palavras", como José Paulo Paes. 
E brincava de forma lúdica e gostosa, com um vocabulário 
à altura da criança, com o ritmo melódico dos versos curtos, 
tendo como apoio sonoro rimas, aliterações, assonâncias e 
reiterações, e com temas ligados todos ao universo infantil. 

Como Henriqueta Lisboa, Elza Beatriz abria caminho para 
outros poetas-brincantes, líricos e lúdicos, deixando para trás 
poemas que mais torturavam do que alegravam a infância das 
gerações mais antigas. 

Como poeta, Elza Beatriz escreveu outros livros de poemas 
muito bons, tanto para criança como para adolescentes e 
adultos. Há um silêncio indesejável em torno das obras da 
autora, causado pela morte. Há belos poemas pedindo o 
interesse de uma grande editora. 

WANIA AMARANTE E A POESIA PARA ADOLESCENTES 

Para completar o trio de poetas mineiras importantes e que 
abriram caminhos, quero falar também de Wania Amarante. 
Infelizmente, não a conheci pessoalmente, como as duas 
poetas já estudadas. Ela faleceu muito cedo, interrompendo 
sua carreira poética. 

Como poeta para crianças, Wania Amarante estreou 
em 1983 com o livro Cobras e Lagartos. Mas a sua obra 
que me impressiona mais, pelo toque diferente, é Quarto 
de Costura, lançamento póstumo da Editora Miguilim. 
É um livro que pode ser lido com prazer por adolescentes e 
adultos . Quarto de Costura focaliza sempre a voz de uma 
adolescente convivendo com o mundo adulto: avós, mãe, pai, 
tias e madrinhas e serviçais da casa. Um universo doméstico 
interiorano, quase rural, mostra a união e o respeito familiar 
na aprendizagem da menina. Através das rr,iulheres mais 
velhas, ela aprende a plantar, a cuidar da terra e das plantas 
e a colher. Aprende a bordar, costurar, cozinhar, fazer tricô, 
crochê e, entre outras prendas domésticas, a ler e a escrever 
poemas. Mas, sobretudo, aprende a viver e a valorizar aquela 
vida-vidinha que lhe é oferecida com amor. Aprende a crer 
na vida, nas forças superiores e a amar os relacionamentos 
humanos. Tudo leva a crer que os poemas têm muito de 
auto-biográficos, tal a força da voz da narradora e, também, 
ao observarmos os oferecimentos. São poesias dedicadas aos 
amigos e parentes, que também parecem personagens dos 
fatos contados. 

Como escreve Maria Stela Libânio Christo, no prefácio de 
Quarto de Costura: 

"Onde estão vocês, fantasmas da nossa infância? No livro de 
Wania vamos nos encontrar". 

Eu li, reli, me envolvi e me encontrei. Vi, ouvi, senti cheiros, 
gostos e toques de lugares, coisas e pessoas. Meus fantasmas 
voltaram ávidos para mostrar que nunca vão morrer. Haverá 
algo tão belo para o poeta do que tocar fundo nas lembranças 
do leitor? 

No mais, é preciso dizer que Wania Amarante escrevia de 
forma deliciosamente coloquial, meio prosa meio poesia, 

com versos longos e o ritmo psicológico predominando sobre 
o lógico, sem preocupação com rimas ou outros recursos 
sonoros. Mesmo assim, os poemas podem ser lidos como se 
fossem sonoras melodias para os ouvidos 

Fico torcendo para que os adolescentes de hoje percebam 
a ternura de Wania Amarante e de seu universo um tanto 
apagado pelo tempo, sobretudo nas grandes metrópoles. 
Fico torcendo para que grandes editoras relancem os livros 
de Wania Amarante, tanto para adultos como para crianças, 
infelizmente pouco conhecidos até em Minas Gerais . 

Para exemplificar o que afirmei, eu teria que ler aqui todo b 
Quarto de Costura, coisa impossível e imprópria. Escolhi o 
poema que dá título ao livro: 

Quarto de costura 

Minha mãe me ensinou a costurar 
meu pai me ensinou a escrever, 
escrevo as costuras dela 

e costuro as palavras dele. 

Costuro na máquina de escrever 
escrevo na máquina de costura 

cada babado e vírgula, 
cada bainha e dois pontos 
franzidos ou nervurados. 
Minha caixa de linhas é colorida 
minha memória é de ponto de sombra, 
atrás, cheio de histórias. 
Escrevendo costuro cada ponto e desaponto, 

costurando escrevo minha roupa 
e minha lembrança, 
Vivendo me lembro das palavras de meu pai 
e das mãos de minha mãe. 

Sendo sou matiz bordado 

no entremeio dos meus pais. 

Escolhi para falar aqui de três grandes mulheres, três grandes 
poetas. Pena que o espaço seja tão curto para a riqueza 
da poesia infantil e juvenil de Minas Gerais de hoje, tão 
importante como a poesia para adultos. Eu poderia falar de 
outros grandes poetas, brincantes ou líricos, ou as duas coisas, 
como Bartolomeu Campos Queirós e Angela Leite de Souza, 
companheiros de mesa, como Libério Neves, Ronald Claver, 
Antônio Barreto, Leo Cunha, Max de Figueiredo, Ângela 
Lago, Cláudio Martins, Mônica Versiani, Paulinho Pedra Azul, 
Rubinho do Vale, Marcelo Xavier, Neusa Sorrenti e Laís Corrêa 
de Araújo. Apesar de não viverem em Minas, não podemos 
nos esquecer de que há outros poetas mineiros espalhados 
pelo mundo de Deus. Em Porto Alegre, Sérgio Caparelli; em 
São Paulo, Chico dos Bonecos; em Brasília, Wilson Pereira. 
Com certeza ainda há muitos outros aos quais peço desculpa 
pelo esquecimento, pois uma citação de cabeça me impede de 
lembrar um panorama tão rico. 
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Vou começar essa exposição contando a vocês uma cena 
que testemunhei recentemente, na agência do Banco do 
Brasil, em Diamantina (MG), por ocasião do 37° Festival de 
Inverno da UFMG. 

Era uma manhã de domingo e os moradores dos arredores 
da cidade tinham trazido seus produtos para vender no 
Mercado Velho . A feira estava repleta de gente: artesãos, 
vaqueiros, trabalhadores rurais, garimpeiros, estudantes, 
artistas, professores ... Perto dali, no Banco do Brasil, havia 
uma fila especial diante de um caixa eletrônico. Formada 
por camponeses vindos para a feira, a fila só andava porque 
uma jovem funcionária ia ajudando um a um a realizar 
as operações exigidas pela máquina. Fiquei um momento 
observando um desses homens. Não conseguia afastar os 
olhos de seus dedos calcinados de sol e trabalho, que às 
vezes hesitavam timidamente sobre o teclado sensível ou o 
pressionavam demais. A funcionária do banco ... ajudando. 
O dedo era rígido, tinha a ponta muito grossa, às vezes 
escapava da tecla, pressionava outra e punha a senha a 
perder. A funcionária limpava a tela e virava o rosto por 
hábito, para garantir a privacidade do que já era público . 
A luz mortiça da tela devia estar brilhando na testa molhada 
do homem . Quando a moça desviou o rosto pela terceira 
vez, ele recuou o chapéu pra nuca, aflito . Virou-se para ela 
e, não encontrando seu olhar, procurou e achou o meu . Riu 
um risinho sem graça, um chiado quase inaudível. Os ralos 
fios de seu bigode se abriram como uma vassourinha triste. 
Parecia um rato assustado. Mas era um homem. Lembrei de 
Jeca Tatu . Lembrei de Kafka. Em seu desamparo, ele recordava 
uma máquina velha, sem serventia. Contudo, era apenas um 
camponês. Fiquei um instante aceitando a dor que vinha 
daquele olhar: o pedido de desculpas de quem não sabia ler e 
já era obrigado a manejar um computador. Depois, ri de volta. 
Um riso lento. Só pra dizer: eu entendo. Parecia um menino 
órfão. Mas era só um brasileiro. 

Para se entender a exclusão cultural vivida por milhões de 
brasileiros, é preciso recuar no tempo e investigar, na História 
do país, as condições de articulação da nacionalidade. Numa 
pesquisa que realizei em 2003 1, intitulada " Subdesenvolvimento, 

auto-imagem e exclusão no Brasil e na Argentina" , busquei 
respostas para questões que muito me intrigavam: por que 
os brasileiros têm uma visão tão ruim de si mesmos? A que 
se pode atribuir a imensa quantidade de piadas, chistes e 
ditados expressando críticas ao país? Por que, na visão dos 
brasileiros, os produtos nacionais são sempre piores que os 
estrangeiros? Por outro lado, estudando literatura argentina 
desde 94, acabei conhecendo algo de nossos vizinhos, 
dentre os quais encontrei interlocutores e amigos. Mas, 
como brasileira, não podia ignorar a imagem que temos 
deles e que pode ser resumida numa frase : os argentinos são 
arrogantes. No impasse assim criado, minhas perguntas foram 
se complementando mutuamente: Por que os argentinos são 
considerados arrogantes? Sua propalada soberba não seria 
apenas a expressão de uma boa auto-imagem? 

Essas interrogações me levaram a investigar alguns conceitos 
que podem ser considerados fundadores das nações argentina 
e brasileira e que estão em obras como Facundo: civilização 
e barbárie, de Domingo Faustino Sarmiento, e Casa-grande 
& senzala, de Gilberto Freire . Ao analisar os processos de 
constituição das auto-imagens de argentinos e brasileiros2, 

pude verificar como a exclusão cultural - cuja principal causa é 
o analfabetismo - tem, no Brasi l, raízes históricas bem definidas. 
No momento em que, na Argentina, Sarmiento investia 
maciçamente na educação popular tentando superar os 80% de 
analfabetismo do país3

, no Brasil , D. Pedro li assinava as leis do 
Ventre Livre e dos Sexagenários4

. Esses fatos mostram como 
a escravidão imposta por uma parte da população à outra 
impedia a constituição da nacionalidade brasileira, inclusive 
em termos de políticas culturais que beneficiassem o conjunto 
da sociedade. Quando a Argentina apostava numa proposta 
de democracia cultural, explicitando claramente o desejo de 
construir uma nação cujos indivíduos compartilhassem os 
bens advindos da alta cultura européia5, o Brasil instalava as 
primeiras condições para coibir a posse de uma multidão de 
escravos analfabetos6 por parte da minoria letrada. Ou seja, 
se uns já tinham obtido relativo consenso em torno de um 
projeto burguês de nação, outros ainda estavam lutando 
contra formas pré-capitalistas de organização da sociedade. 
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Na atualidade, o capital cultural historicamente acumulado 
pela Argentina lhe proporciona condições mais favoráveis 
que as do Brasil para superar as freqüentes crises político
econômicas provocadas pela globalização neoliberal. Embora 
atravessando momentos difíceis, o nível geral de leitura e 
cultura da Argentina exacerba sua capacidade de encontrar 
saídas para seus problemas sociais. Evidentemente, a eficácia 
desse potencial dependerá também de circunstâncias políticas 
internas e de forças internacionais em jogo. Mas trata-se de um 
capital cultural que poderá ser levado em conta na definição 
de planejamentos estratégicos da nação. 

As questões ligadas à leitura e à escrita - em última instância, 
à produção de um saber letrado, crítico e científico - estão 
profundamente articuladas a modelos de Estado e de nação. 
A forma mais elaborada dessa articulação, no caso do Brasil 
e da América Latina, encontra-se no âmbito da universidade 
pública. Segundo Santos (2004, p.45-46), 

a universidade pública - e o sistema educacional como 
um todo - esteve sempre ligada à construção do projeto 
de país, um projeto nacional quase sempre elitista que a 
universidade devia formar. ( .. .) Tratava-se de conceber 
projetos de desenvolvimento ou de modernização nacionais, 
protagonizados pelo Estado, que visavam criar ou aprofundar 
a coerência e a coesão do país enquanto espaço econômico, 
social e cultural, território geo-politicamente bem definido [e] 
dotado de um sistema político considerado adequado para 
promover a lealdade dos cidadãos ao Estado e a solidariedade 
entre cidadãos enquanto nacionais do mesmo país7 ... 

Quando formulamos, a partir da universidade pública, um 
projeto intitulado "Tecnologias intelectuais da leitura" , estamos 
também tentando refletir sobre um projeto de país. Ou seja, 
embora concordemos com Boaventura quanto à cisão entre 
Estado, nação e universidade, em decorrência da globalização 
neoliberal , pensamos que o ensino superior ainda pode 
aspirar à recuperação de fatias desse lugar crítico e político, 
especialmente se se dedicar à discussão de planejamentos 
estratégicos capazes de propor espaços de reflexão sobre 
políticas públicas em diferentes níveis de governo. 

Nesse sentido, é preciso repensar o papel dos intelectuais no 
cenário brasileiro. Sabemos que grande parte dessa elite, embora 
esteja sintonizada com a produção científica, tecnológica 
e artística da contemporaneidade, também se encontra, 
paradoxalmente, alheia às mais elementares demandas de leitura 
de amplos setores sociais do país, os quais atualmente perfazem 
milhões de analfabetos e semi-alfabetizados (aproximadamente 
40% de nossa população) . Um dos resultados dessa carência é 
o drástico encolhimento do mercado cultural do país, que se 
encontra impedido de funcionar como um espaço de geração 
de bens, serviços, empregos e capitais financeiros ou culturais. 
Nesse contexto, floresce entre nós, especialmente no ensino 
superior, a grande indústria do xerox que traz todo tipo de 
prejuízo : aos autores e editores, porque não vendem livros, ao 
governo, porque não recolhe impostos, à população, porque 
lhe rouba empregos, e especialmente ao leitor, porque sua 
formação é feita com fragmentos de textos, com pílulas de 
saber, com material descartável ao fim de cada semestre letivo. 
Se é verdade que a indústria do xerox permite que os leitores 
visitem diferentes textualidades e variados pontos de vista - o 
que inicialmente enriquece sua experiência de leitura - por outro 
lado, ela impede que esses sujeitos tenham um conhecimento 

global desse texto mais amplo que chamamos de livro. 
Nós, professores da área de Letras, sabemos que cada texto 

requer uma abordagem diferente. Uma coisa é ler a notícia 
do jornal, outra coisa é ler sua manchete. Uma coisa é ler um 
poema, outra coisa é ler um romance. Outra coisa, ainda, é 
ler um jornal do século XIX e um jornal do século XXI. Ou 
um romance modernista escrito por paulista conhecedor da 
Europa e outro escrito por nordestino que só conhecesse a 
caatinga. Também são experiências distintas ler dois poemas 
de Drummond, ainda que estejam lado a lado no mesmo 
livro. Cada leitura é única e irrepetível, cada texto tem muitas 
possibilidades de leitura. E o sujeito que abre um livro não é 
o mesmo que há alguns segundos atrás abriu o mesmo livro, 
na mesma página. Parafraseando Heráclito, ninguém se banha 
duas vezes nas letras do mesmo livro. Porque, na segunda vez, 
o sujeito já é outro. A segunda leitura do mesmo texto é feita 
por um sujeito que re-torna sobre idéias, imagens e significados 
sobre os quais já tem algum tipo de informação. Noutras 
palavras, a leitura é um fenômeno complexo, que requer 
a formação de habilidades e competências específicas, que 
envolve experimentos consecutivos e simultâneos, que supõe a 
criação de uma rede cognitiva, perceptiva e imaginativa. 

Com a indústria do xerox, os processos de leitura 
desenvolvidos nas universidades brasileiras se estendem pelos 
ensinos médio e fundamental, gerando um saber estereotipado, 
superficial, inconsistente. A fragmentação do conhecimento -
já incentivada pela estrutura fortemente disciplinar de nossas 
escolas - é consideravelmente ampliada nesse contexto. E 
formamos professores com baixos níveis de leitura que, por 
sua vez, formam leitores incapazes de interpretar o texto 
e o mundo. Nessas circunstâncias, é que se estabelecem 
nossos altos índices de analfabetismo e semi-analfabetismo. 
Evidentemente, essa grande massa de excluídos constitui um 
forte entrave ao desenvolvimento global do Brasil. 

Nesse contexto é que se insere o projeto "Tecnologias 
intelectuais da leitura", como uma forma de sintetizar e 
potenciar as teorias, os métodos e as pesquisas desenvolvidas 
desde 1998, no âmbito do Programa de Ensino, Pesquisa e 
Extensão "A tela e o texto '', e ampliadas com as novas reflexões 
desenvolvidas a partir de 2000, em parceria com o Projeto 
"Rede, arte e saber contemporâneo" vinculado ao Instituto de 
Estudos Avançados Transdisciplinares da UFMG. 

Por outro lado, é preciso recordar que uma das mais 
importantes abordagens da questão da leitura nasceu no Brasil, 
a partir do conceito de alfabetização criado por Paulo Freire. 
Nessa proposta, o processo educacional é visto como prática 
de liberdade e como instância de democratização da cultura. 
Segtmdo a conhecida tese do autor - "a leitura do mundo 
precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica a 
continuidade da leitura daque/e8" - a palavra funciona como um 
espaço de mediação entre o sujeito que lê e o mundo que é lido. 
Ou seja, a palavra escrita constitui um mecanismo relacional 
que permite intercâmbios recursivos entre sujeito e objeto do 
conhecimento. Assim considerado, o processo de aquisição da 
leitura (e da escrita) pode ser entendido como um movimento 
em rede, cujos componentes ultrapassam a dualidade leitor/ 
texto para vivenciar um sistema complexo, no qual leitor/ texto/ 
mundo são igualmente sujeitos e objetos do processo9 . Hoje, 
a alfabetização tem sido compreendida como o início de um 
processo de letramento cuja continuidade solicita uma ecologia 
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de saberes1º e, portanto, a possibilidade de articulações em rede 
de métodos, técnicas, eventos, pesquisadores e aprendizes. 

Trabalhando com um conceito de leitura amplo, cujas premissas 
estão não só em Paulo Freire ou estudiosos do tema, mas também 
nas teorias de rede propostas por Pierre Levy, Michel Serres, Jacques 
Derrida, Giles Deleuze, Félix Guattari, Jean-François Lyotard e 
Michel Foucault, o mundo ocidental vem desenvolvendo teorias 
e metodologias que questionam os modelos duais e excludentes 
de construção do saber. A desconstrução empreendida por 
Derrida talvez seja uma das formas mais interessantes desse 
debate porque oferece possibilidades de se repensar experiências 
e memórias, questionando as rupturas cabais da modernidade 
e assim favorecendo as redes de metodologias, cosmovisões e 

saberes distintos. 
Pensar a leitura como operações em rede é valorizar 

as leituras específicas de cada ·disciplina (movimento 
vertical, aprofundamento do saber, formação do especialista) 
e também considerar que é necessário ultrapassar as 
fronteiras disciplinares (movimento horizontal, ampliação 
do saber, formação do generalista) para se construir espaços 
compartilhados que respondam às necessidades de uma 
rearticulação dos saberes, especialmente quando se buscam 
formas de construir uma globalização de perfil contra
hegemônico. O caráter relacional dessa nova pedagogia gera 
modelos transdisciplinares - complexos, multimodais, fractais, 
heterogêneos, metamórficos. E ao mesmo tempo lúcidos, 
atualizados, adequados ao mundo da revolução tecnológica 
em curso e ao pensamento em rede que se delineia nas novas 

áreas do conhecimento (bioinformática, mudanças climáticas, 
ciência computacional, ciência das membranas, nanociência, 

pesquisa em ciência educacional) . O modelo hipertextual 
permite articular · os saberes em níveis de complexidade -
poderíamos falar de alfabetizações e letramentos em diversas 

áreas do saber - e situações hierárquicas (leituras disciplinares, 
técnicas), mas também garante a mobilidade dos centros dos 
discursos (novas taxonomias, novos campos de conhecimento) e, 
sobretudo, estimula a conectividade de nós e redes (formação 
de clusters e hubs11

) . 

Se é verdade que as aprendizagens são construídas de 
forma relacional e reticular, tais processos podem sofrer 
interrupções, retrocessos, saltos, descontinuidades, acúmulos 
quantitativos geradores de mudanças qualitativas etc. Numa 
visão do educando como um sujeito em estado de interação 
consigo mesmo e com o mundo, qualquer dado individual 
- traços étnicos, por exemplo - repercute na aprendizagem, 
pois entra em colisão ou cooperação com traços psíquicos, 
culturais, lingüísticos etc. O exame dos mecanismos acionados 
pelo aprendiz envolve distintas áreas do conhecimento as 
quais precisam ser investigadas de forma disciplinar (em suas 
especificidades) e transdisciplinar (em suas inter-relações). 

Além disso, hoje não se pode ler (ou se ensinar a ler) como se 
ainda estivéssemos no século XIX, momento em que o texto 
impresso era a grande mídia. Atualmente, as habilidades e 
competências de leitura devem considerar o texto impresso 
como algo imerso numa sociedade hipermidiática. Nessa 
perspectiva, é preciso levar em conta que a leitura de textos 
tem sofrido drásticas mutações num contexto cada vez mais 
atravessado pelas experiências audiovisuais . As diferentes telas 
do cotidiano (cinema, televisão, computador, celular) instruem 
as crianças muito antes de elas decifrarem as relações entre 
sons e letras. Essa "alfabetização" audiovisual e midiática não 
só contribui para a construção do processo de alfabetização 
propriamente dito, mas também define aspectos cada vez mais 
relevantes desse percurso, na medida em que fornece modelos, 
gostos, valores, informações. Contrariando o prognóstico de 
alguns - que viam na revolução da informática o fim do livro 



e dos leitores - vivemos hoje uma espécie de renascimento do 
ato de ler: nunca se leu ou se escreveu tanto quanto agora, a 
partir das telas dos computadores. Nesse contexto, não se pode 
pensar a questão das habilidades e competências de leitura em 
relação apenas ao texto impresso, pois o mesmo se encontra 
circunstanciado por ampla revolução tecnológica. Mais do que 
nunca, a letra é uma imagem. Imagem que pulsa, brilha, move-se, 
desaparece e ressuscita no espaço das telas. Uma conseqüência 
disso é o surgimento de novos gêneros (videopoema,, conto em 
video, videoclipe, poema interativo na web) cuja hibridez mostra a 
forte interação de literatura, ciência e teaiologia. Para a maioria 
dos autores dedicados ao tema - Chartier (1999) 12

, Machado 
(1988 a), Machado (1996 b), Machado (2000c), Lévy (1999), 
Parente (1999) - os impressos e as telas podem e devem conviver 
no mesmo tempo/espaço cultural. 

Na atualidade, sabemos que as condições de produção da 
leitura estão profundamente vinculadas à crise dos paradigmas 
da produção do conhecimento (em grande parte fruto da própria 
revolução tecnológica) e às novas condições em que se processa 
o saber (formas de acesso, produção, armazenagem e instâncias 
de legitimação). Também as novas tecnologias intelectuais 
- tipos de raciocínio, experiências de imersão e simulação, 
desenvolvimento de inteligências coletivas nos vários grupos 
humanos, aparecimento de novas subjetividades (reivindicadas 
pelas minorias, por exemplo) e experimentos em inteligência 
animal e artificial - mostram a complexidade do ato de ler e da 
formação de leitores. 

A partir dessas considerações, podemos nos perguntar: os altos 
índices de cultura televisiva do Brasil poderão contribuir para 
avançarmos na superação do analfabetismo e de nossos baixos 
níveis de leitura? Algumas pesquisas realizadas na Faculdade de 
Letras da UFMG respondem afirmativamente a essa questão. 
Tais reflexões podem gerar propostas de alfabetização 
eletrônicas e audiovisuais e, portanto, metodologias de leitura 
do texto impresso na sociedade hipermidiática. Repensar os 
processos de leitura (e de escrita) é uma forma de revitalizar 
a cultura do texto impresso, garantindo sua permanência e 
adequação a outros mecanismos de produção e Circulação do 
conhecimento. 

Concluindo nossa exposição, poderíamos dizer que o 
analfabetismo não é apenas um problema individual, do 
sujeito que não escreve nem lê. A cena que lhes relatei, do 
trabalhador rural transformado em bicho e coisa, acuado 
pelo terminal bancário em Diamantina, acontece em todos 
os lugares. Agora mesmo, milhares de brasileiros devem estar 
se sentindo bicho e coisa, diante dos signos indecifráveis das 
ruas, dos meios de transporte, dos documentos pessoais, 
dos jornais e livros. O constrangimento, a impotência e a 
humilhação do trabalhador de Diamantina, que sem saber 
as letras já é obrigado a operar um computador, estão 
replicados aos milhões por esse país afora. E nós, os letrados, 
não estamos imunes às conseqüências dessa tragédia 
contemporânea. Seguramente, a impossibilidade de ler é 
um dos fatores mais significativos na constituição da baixa 
auto-estima dos brasileiros. Acreditamos, contudo, que a 
comunidade, o governo e a universidade podem criar redes 
culturais e sociais capazes de pensar e atuar na solução desses 
problemas. Os experimentos de leitura, escrita e cultura deste 
6º Salão do Livro de Minas Gerais & Encontro de Literatura 
são um belo exemplo disso. 
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A leitura é um aprendizado difícil e lento a necessitar de 
incentivos que levem a uma prática, solidária por excelência, 
mas que, sabem aqueles que a adquiriram, conduz não apenas 
ao maior conhecimento da língua e dos diversos ramos do saber, 
mas freqüentemente a momentos de raro prazer intelectual. 

Como passar essa experiência aos que nos são próximos é 
uma preocupação constante daqueles que acreditam no valor 
da leitura como formadora do caráter, impulsionadora da 
imaginação, agente propulsora da reflexão, do questionamento 
e da crítica.Como disse magistralmente Paulo Freire : 

"A leitura do mundo precede a leitura da palavra 
( ... ) A velha casa, seus quartos, seu corredor, seu 
sótão, seu terraço - o sítio das avencas de minha mãe 
-, o quintal amplo em que se achava, tudo isso foi 
o meu primeiro mundo. Nele engatinhei, balbuciei, 
me pus de pé, andei, falei . Na verdade, aquele 
mundo especial se dava a mim como o mundo de 
minha atividade perceptiva, por isso mesmo como 
o mundo de minhas primeiras leituras. Os 'textos', 
as 'palavras ', as 'letras' daquele contexto (. .. ) se 
encarnavam numa série de coisas, de objetos, de 
sinais, cuja compreensão eu ia apreendendo no 
meu trato com eles nas minhas relações com meus 
irmãos mais velhos e com meus pais. (. . .)A decifração 
da palavra fluía naturalmente da 'leitura ' do mundo 
particular. ( .. .) Fui alfabetizado no chão do quintal 
de minha casa, à sombra das mangueiras, com 
palavras do meu mundo e não do mundo maior 
dos meus pais. O chão foi o meu quadro-negro; 

gravetos, o meu giz. " 

Precisamos então inicialmente refletir sobre o que é ler. 
As definições são várias e complementares: 

Ler é ' ver o que está escrito', ' interpretar por meio da leitura', 
'decifrar', 'compreender o que está escondido por um sinal 

exterior', 'descobrir', 'tomar conhecimento do conteúdo de um 
texto pela leitura' . Todas essas definições, finalmente, implicam 
a existência de um leitor, de um código e de um autor. Por 
meio do código lingüístico, o autor comunica-se, em qualquer 
tempo e espaço, com o leitor. Esse código é normalmente 
representado pelo texto. Por isso, para saber o que é ler, 
temos de saber, antes de mais nada, o que é um texto e o que 
é compreender um texto. 

Texto vem do latim textus, que significa "tecido", "trama", 

"encadeamento de uma narração" etc. De texere, tecer. Um 
texto é portanto algo acabado, uma obra tecida, um complexo 
harmonioso. 

Ezequiel Teodoro da Silva, em seu livro O ato de ler: 
fundamentos psicológicos para uma nova pedagogia da leitura, 
alinha nove componentes necessários para a compreensão: 

1 conhecimento das palavras; 
2 raciocínio na leitura (inclusive capacidade para inferir 

significados e para relacionar várias proposições); 
3 capacidade para focalizar a atenção em proposições 

explícitas do autor; 
4 capacidade para identificar a intenção do autor, seus 

propósitos e seus pontos de vista; 
5 capacidade para derivar significados novos a partir do 

contexto; 
6 capacidade para identificar proposições detalhadas num 

trecho; 
7 capacidade para seguir a organização de um trecho e 

identificar os antecedentes que se referem a ele; 
8 conhecimento específico dos recursos literários; 
9 capacidade para selecionar o principal pensamento exposto 

em um trecho. 

------------~-~---------=-------==== 



Muito bem. Tudo isso é ler. Mas o que é hábito? Fomos 
ao dicionário para anotar que hábito é " disposição duradoura, 
adquirida pela repetição freqüente de um ato, .. uso, costume ... ". 
Duas palavras saltam logo à vista : duradoura e adquirida. Não 
se pode, portanto, chamar de hábito de leitura um ligeiro 
namorico com esse ou aquele livro., Da mesma forma, pode-se 
concluir que não se nasce com o gene da leitura. 

É possível até fazer um paralelo entre os dois hábitos 
fundamentais : o hábito alimentar e o hábito de leitura. 
A criança comerá o que a sua família ou grupo social come. 
Até mesmo no nosso permanentemente mal-nutrido Terceiro 
Mundo isso é verdadeiro. A criança com fome chega a rejeitar 
um alimento que não faz parte de seu hábito. 

O hábito se forma cedo, muito cedo. E o exame do contexto 
familiar comum mostra que é muito difícil a formação do hábito 
de ler. A leitura é um dado cultural : o homem poderia viver 
sem ela e, durante séculos, foi isso mesmo o que aconteceu . 
No entanto , depois que os sons foram transformados em 
sinais gráficos, a Humanidade, sem dúvida, enriqueceu
se culturalmente. Surgiu a possibilidade de guardar o 
conhecimento adquirido e transmiti-lo às novas gerações. 

Assim , tornou-se cada vez mais importante o homem saber 
ler. Não apenas decifrar aquele código escrito mas, a partir dele, 
discutindo-o, contestando-o, construir um pensamento próprio. 

Por isso dizemos que ler, no sentido profundo do termo, é 
o resultado da tensão entre leitor e texto, isto é, um esforço 
de comun icação entre o escritor, que elaborou, escreveu e 
teve impresso seu pensamento, e o leitor, que se interessou, 
comprou ou ganhou , folheou e leu o texto. Também por isso 
a leitura é uma atividade individual e só a leitura direta, sem 
intermediário, é leitura verdadeira: a leitura silenciosa, que 
mobiliza toda a capacidade de uma pessoa, é uma atividade 
quase tão criadora como a de escrever. 

Como não se trata de um ato instintivo mas, pelo contrário, 
de um hábito a ser gradativamente adquirido, é preciso 
que se dê desde o início ao aprendiz da leitura o objeto a 
ser lido (livro, revista ou jornal) , respeitando o seu nível de 
aprendizado. Daí a divisão em faixas de interesse, ou faixas 
etárias, normalmente usada, que nada mais é do que uma 
indicação para essas diferentes etapas da lenta caminhada até 
o domínio total da leitura. Por tudo isso, existe uma produção 
específica destinada a crianças e jovens, que leva o nome de 
literatura infantil e juvenil. 

Pode surgir agora a pergunta: Por que literatura? Por que ao 
pensar em leitura falamos de livros de ficção, isto é, livros que 
contam histórias, e não de cartilhas ou manuais? 

Acreditamos que a leitura de ficção é a indicada quando 
se trata da criação do hábito de leitura, devido ao interesse 
imediato que suscita. Falando diretamente à imaginação 
e à sensibilidade, o texto literário, sem compromisso com a 
realidade, mas referindo-se continuamente a ela, pode, por 
sua força criadora, levar à comunicação leitor-texto que 
caracteriza o ato de ler. 

No mundo maravilhoso da ficção, a criança encontra, além 
de diversão, alguns dos problemas psicológicos que a afligem 
resolvidos satisfatoriamente ; percebe em cada narrativa formas 
de comportamento social , que ela pode apreender e usar no 
processo de crescimento em que se encontra, informações sobre 
a vida das pessoas em lugares distantes, descobrindo, dessa 
forma, que existem outros modos de vida diferentes do seu . 

Pesquisas já mostraram que as histórias favoritas de crianças 
de diversas idades refletem os conflitos emocionais e as 
fantasias particulares, que elas experimentam em diversos 
momentos da vida. Lendo, a criança se identifica com esta 
ou aquela personagem, numa situação semelhante a alguma 
outra já por ela vivida, e isto pode ajudá-la a resolver seus 
problemas. 

A literatura dá uma visão de conjunto. Ela atende à curiosidade 
infantil em diversos campos e, assim, chega a reunir muitas 
disciplinas que compõem o leque do aprendizado. A obra 
literária não tem nenhuma obrigação de ser didática, mas na 
escola pode e - se bem feito - deve utilizar os livros de ficção 
para complementar, introduzir ou aprofundar conceitos de 
Linguagem, Estudos Sociais, Ciências e Matemática. 

Se a leitura deve ser um hábito, deve ser também fonte de 
prazer, e nunca uma atividade obrigatória, cercada de ameaças 
e castigos e encarada como uma imposição do mundo adulto. 
Para ler é preciso gostar de ler. 

Se deve ser um hábito, a leitura deve começar a ser sugerida 
ao indivíduo o mais cedo possível. Por isso, a casa, a família, 
os pais são os primeiros incentivos à criança: o adulto que 
pega uma criança no colo e a embala com aquelas cantigas 
tradicionais, que brinca com o bebê usando as histórias, 
adivinhações, rimas e expressões de nosso folclore, que folheia 
uma revista ou um livro buscando as figuras conhecidas e 
pergunta o nome delas, está colaborando - e muito! - para 
uma atitude positiva diante da leitura. 

Pais e filhos, mesmo os de colo, podem partilhar uma 
experiência gostosa, na descoberta do mundo dos livros. 
Folheando-os e mostrando figuras, os pais estarão ensinando 
o nome das coisas conhecidas e desenvolvendo nos filhos um 
saudável interesse pelos livros, hábito para toda a vida. Numa 
casa onde os pais gostam de ler, mesmo que não disponham de 
uma boa biblioteca, a criança cresce valorizando naturalmente 
aqueles objetos cheios de sinais, que livro é uma coisa boa, 
que dá prazer. Os pais que não têm, eles próprios, o hábito 
de ler deveriam pensar na importância de tentar mudar de 
comportamento, tanto em benefício dos seus filhos quanto 
de si mesmos. 

Ao conversar com os filhos , os pais os estarão preparando 
para explorar verbalmente o mundo ao seu redor. O som das 
palavras é muito importante: as cantigas de ninar, as rimas 
antigas as brincadeiras de "dedo mindinho, seu vizinho", 
o ritmo e a melodia das frases ajudam o bebê a identificar 
ou perceber significados, e a expressar-se usando o mesmo 
código. É falando e ouvindo em situações de prazer que a 
criança adquire gosto pela linguagem, que vai lhe servir de 
base para desejar ouvir histórias, ver e ler livros. 

Para um bebê que vê uma pessoa folheando páginas, o livro 
é cor, figuras , formas, papel e som. Mais tarde, as formas se 
tornam objetos ou sons familiares e reconhecíveis: "bola", 
"carro" , "miau". Algum tempo depois, a criança já consegue 
virar as páginas sozinha, reconhece, identifica e nomeia o 
objeto. Depois, começa a montar uma história a partir das 
figuras. Mais tarde ainda, passa a participar das histórias, 
incluindo-se nelas. 

Os livros, nesse momento, passam a fazer parte de um 
mundo muito especial , onde a fantasia se apresenta de 
maneiras diversas e fascinantes, por meio de palavras e 
desenhos. Olhando as figuras de uma revista, jornal ou livro, 



a criança começa a reconhecer coisas familiares e a tentar 
se expressar verbalmente. É preciso, então, que ela tenha 
acesso a figuras simples e coloridas, de objetos conhecidos, 
que ela identifica mesmo sem saber o nome, apresent~das em 
páginas brilhantes, cores fortes e desenhos bem feitos. Por 
muito tempo ela desejará olhar aquelas figuras que falam dela 
e do seu mundo. Ela começa a curtir os livros. A criança deve 
ser ensinada a ter cuidado com os livros, sem que eles sejam 
tirados do seu alcance. É importante que ela possa manusear e 
ter um contato mínimo com o objeto do seu interesse. 

Muitas vezes os pais deixam de aproveitar o momento 
de alegria e prazer de ver os filhos crescerem por dentro, 
simplesmente porque acham que eles ainda não entendem. 
Mas surpreendem-se com as palavras novas que aparecem em 
seu vocabulário, a cada dia. 

As histórias lidas somam-se então às inventadas, passando a 
fazer parte de um mundo onde a realidade e a imaginação se 
completam. Os livros aumentam muito o prazer de imaginar 
coisas. A partir de histórias simples, a criança começa a 
reconhecer e interpretar sua experiência da vida real. Histórias 
que começam com "era uma vez" e terminam com "viveram 

felizes para sempre" permitem-lhe pensar sobre coisas que 
podiam ser assustadoras, mas que não são, porque ela já sabe 
de antemão que tudo vai acabar bem . 

A hora de "curtir" um livro juntos é a hora de partilhar: um 
livro de histórias curtas, contadas com palavras fáceis de ler e 
entender, ilustrado com imagens que falem das personagens 
e ações que estão sendo lidas e mostradas, que faça rir de 
verdade, que seja engraçado, que faça pensar em coisas 
novas, que informe, que faça brincar com as mãos, olhos e 
ouvidos. O importante é que nessa hora, não haja pressa, 
contando ou lendo tudo de uma só vez. E preciso respeitar 
as pausas, perguntas e comentários naturais que a narrativ~ 
possa despertar, tanto em quem lê quanto em quem ouve. E 

o tempo dos porquês. 
Sobre essa noção de tempo narrativa, em seu livro 

Seis propostas para o milênio, Calvino (1990) diz o seguinte : 

~ "A arte que permite a Sherazade salvar sua .. 
vida a cada noite está no saber encadear uma 
história à outra, interrompendo -se no momento 
exato: duas operações sobre a çomunidade e 
a descontinuidade do tempo. E um segredo 

, de ritmo, uma forma de capturar o tempo que 
,. podemos reconhecer desde suas origens: na 

poesia épica por causa da métrica do verso, na 
;,; narrativa em prosa pelas diversas maneiras de 

\ manter aceso o desejo de se ouvir o resto." 

Para a criança, toda figura conta uma história. Qual a hora 
em que se deve começar a ler histórias de livros em vez de 
inventar alguma coisa a partir das figuras? Não existe uma 
hora certa. Algumas crianças gostam de ficar ouvindo mesmo 
sem entender muito bem, prendendo-se ao som e ao ritmo 
das palavras, aos detalhes das fi guras, à proximidade do corpo 

e da voz de quem conta a história. Outras são inquietas, 
fazem mil perguntas, têm pressa, tentam virar logo as páginas, 
pedem outro livro antes de terminar o primeiro. Ambos os 
comportamentos são típicos de crianças que ouvem histórias 
e é preciso que os pais compreendam, sem apreensões, as 
necessidades de cada momento e sigam adiante . Os livros que 
foram lidos quando a criança tinha um ano e meio ainda terão 
vez quando ela chegar aos quatro, pois o significado fica mais 
claro cada vez que a história é repetida. O mais importante é 
dar-lhe a oportunidade, a todo o momento, de demonstrar 
quais as histórias preferidas dentre as muitas que lhe são 
contadas . 

Toda história, contada ou lida, é umà experiência nova para 
a criança. As tradicionais, em versões simplificadas, são ótimas 
para começar, como também os livros sem texto ou aqueles que 
fazem uso da rima. No começo a criança pequena pode estranhar 
esta ou aquela palavra, mas logo já conhece as histórias bastante 
bem, a ponto de contá-las sozinhas ou de corrigir quem estiver 
contando. Costuma pedir para repetir as mesmas histórias e gosta 
de ouvi-las contadas da mesma maneira. 

Muitos pais - e também professores e pedagogos - se 
perguntam se os contos de fadas não são muito assustadores . 
Existe uma tendência a abrandar passagens consideradas 
violentas, ou mesmo eliminar lobos maus e bruxas. Mas as 
bruxas, os gigantes, os anões e os lobos continuam a exercer 
um fascínio muito grande sobre a criança. Ela pede histórias 
desse tipo e gosta de enfrentar e vencer o susto que sente . 
Além disso, é preciso que ela entre em contato e explore os 
aspectos mais sombrios da vida. Sentindo o calor da voz e do 
corpo dos pais, a criança pode ouvir histórias sobre gente má. 
Ela vai percebendo que a vida nem sempre é boa e tranqüila. 
Histórias assim podem ajudá-la a lidar com sentimentos fortes, 
como o medo, protegida pela proximidade do adulto. 

Da mesma forma, acontecimentos familiares descritos em 
livros têm uma importância muito grande, porque a criança 
precisa saber que é igual a todo mundo, que outros vivem 
experiências semelhantes às suas. Ela se identifica, por 
exemplo, com as histórias em que crianças e bichos acordam, 
vivem sua rotina diária e vão dormir. Ou com aquelas em que 
crianças brincam, vão ao parque ou a festas, ao médico ou 
ao dentista, estão em férias, ficam doentes e vivem outras 
situações do cotidiano. Este tipo de narração confirma e amplia 
experiências e ajuda a enfrentar situações novas. 

Por outro lado, no reino da fantasia tudo é possível. As 
crianças pequenas aceitam com muita naturalidade histórias 
sobre aventuras impossíveis vividas por bichos ou pessoas. 
Tudo o que é fantástico vai alimentando sua imaginação 
e entrando no seu mundo, onde os limites entre o real e o 
imaginário ainda estão sendo estabelecidos. 

O amor pelos livros não é coisa que apareça de repente. É 
preciso ajudar a criança a descobrir o que lhes podem oferecer. 
Cada livro pode trazer uma idéia nova, ajudar a fazer uma 
descoberta importante e ampliar o horizonte da criança. Aos 
poucos ela ganha intimidade com o objeto-livro. Uma coisa 
é certa: as histórias que os pais contam e os livros que pais e 
filhos vêem juntos formam a base do interesse em aprender a 
ler e gostar dos livros. 

Estes pais que lêem, que já têm eles mesmos o hábito de 
leitura desenvolvido, podem estar tranqüilos quanto ao fato 
de que seus filhos serão bons leitores. Sabemos, no entanto, 



que, em nosso país, eles são minoria. Por motivos diversos, 
principalmente de ordem econômico-social, a maioria de nossa 
população não lê. Assim, a escola torna-se. o local possível, 
embora não o ideal - dado o seu caráter obrigatório - onde se 
pode levar a criança ou o jovem ao hábito de ler. 

A escola deve ensinar a gostar de ler. É o que todos dizem, 
a começar pela lei . Entre o dizer e o fazer está o professor 
com sua turma. A primeira coisa a lembrar, em termos 
práticos de leitura, é que ela é um ato individual, voluntário e 
interior, pertencente a cada um dos alunos. Isto não significa, 
entretanto, que a turma não deva funcionar organizada e 
coletivamente, para que os alunos aprendam a ler e percorram 
os diferentes estágios de desenvolvimento de leitura até se 
tornarem leitores críticos. Nem significa, tampouco, que o 
adulto seja o único responsável por todo esse processo. Mas o 
professor, a partir de um determinado momento, o da entrada 
da criança na escola, desempenha o papel mais importante - o 
de ensiná-la a ler e a gostar de ler. 

Os escritores de livros infantis costumam dizer em suas 
entrevistas e em seus trabalhos que não escrevem visando a 
um público pré-determinado. Eles simplesmente escrevem: 
colocam na folha de papel seus sentimentos, suas experiências, 
seus pensamentos. Na hora de escrever, não sabem se o seu 
futuro leitor tem 8 ou 80 anos. 

Mas é claro que escrever para crianças exige algo mais: o 
vocabulário tem de ser adequado a quem está começando a 
ler e o tema precisa ser de interesse para o jovem leitor. Além 
do mais, na produção de um bom livro infantil é preciso levar 
em conta a importância da ilustração, o bom uso das cores e 
das figuras em preto e branco, a beleza da capa, o tamanho do 
livro e das letras, escolhidos de maneira a facilitar a leitura. O 
bom livro infantil é lido com prazer pelo adulto, especialmente 
por aqueles pais e professores que costumam contar histórias, 
que também ficam curiosos para saber como elas vão acabar e 
se emocionam com o estilo bonito do escritor. 

Qualquer livro bem escrito acrescenta alguma coisa ao leitor. 
E o bom professor gosta de continuar aprendendo pela vida 
afora. Além do mais, só quem gosta de ler consegue transmitir 
bem o gosto pela leitura. 

Sabemos, entretanto, que o equilíbrio de um programa de 
leitura depende muito mais do bom-senso e da habilidade 
do professor (e dos recursos materiais, é claro) que de uma 
hipotética e inexistente classe homogênea. 

O professor pode observar e registrar os comportamentos 
em relação aos livros, à medida que estes forem apresentados 
e usados pelos alunos, lembrando-se de que é preciso expô
los à atenção da leitura em situações de prazer. 

Ele pode observar e registrar os diferentes níveis de leitura 
da turma por meio de comentários sobre livros lidos (e que 
conheça bem). As perguntas, bem orientadas, e a leitura em 
voz alta são meios eficientes para essa avaliação. 

Aos poucos ele vai descobrindo interesses e preferências em 
seus alunos. Vai conhecendo e cultivando os livros cuja leitura 
poderá propor. Nunca deve levar para a sala um livro de que 
não goste muito, pensando " pra eles serve " ou o melancólico 
" é bom pra criança ... ". 

Uma outra questão importante é que seu trabalho seja 
planejado de acordo com as reais possibi lidades da escola. Existe 
uma biblioteca escolar? Existe condição de formar coleções para 
usar na sala de aula? Há uma biblioteca pública por perto? 

A biblioteca é o lugar por excelência para testar os livros, 
onde as crianças podem experimentar, sem que a leitura seja 
imposta. Aos leitores propõe-se uma escolha ampla e gratuita 
sem intenções utilitárias ou estritamente pedagógicas. 

As crianças têm muita consciência disso. Elas sentem sempre 
que têm o direito de recusar os livros que o adulto oferece. Em 
geral elas o fazem com uma franqueza que os bibliotecários 
deveriam se esforçar por encorajar. 

O bibliotecário competente saberá guiar o leitor nas diferentes 
etapas de sua formação, sugerindo-lhe, com habilidade, tanto 
o bom texto para uso ou consulta necessário ao trabalho da 
escola, como a leitura capaz de soltar a imaginação, de diverti
lo e sensibilizá-lo para a beleza e os valores humanos. 

Existem dois tipos de bibliotecas para jovens: a pública e 
a escolar. Há diferenças técnicas entre duas, que aqui não 
nos compete analisar. Veremos, ao contrário, aquilo que as 
duas têm em comum: uma série de atividades de estímulo 
à leitura. 

A diferença básica é que a biblioteca escolar deveria estar mais 
voltada para ajudar a criança a desenvolver sua capacidade 
de estudo, dando-lhe meios para, através de pesquisas, 
ampliar seus conhecimentos. No entanto, como nos países em 
desenvolvimento, onde as culturas originais eram ágrafas, o 
hábito de leitura não está evidentemente enraizado, e, por 
outro lado, o poder aquisitivo da maioria da população não 
permite a compra de livros. É de se desejar que a biblioteca 
escolar venha a suprir também essa dificuldade, oferecendo 
livros didáticos, obras de referência (enciclopédias, dicionários, 
atlas, anuários etc.), além de uma oferta bastante ampla de 
livros de ficção (poesia, teatro, prosa narrativa). 

Exatamente pelos mesmos motivos sócio-econômico
culturais, muitas escolas não possuem biblioteca. Ocorre então 
que os jovens estudantes procuram nas bibliotecas públicas 
não os livros de ficção e lazer, como seria desejável, mas tão
somente material para seus trabalhos escolares. 

Diante desse quadro, em que as atribuições teóricas dos dois 
tipos de biblioteca não podem ser objetivamente constatadas, 
preferimos enfatizar as diversas atividades propostas e 
realizadas indistintamente numa e noutra, e considerar, a 
princípio, as condições necessárias para o funcionamento de 
uma biblioteca exemplar. 

Ela deve apresentar uma gama de opções de leitura, 
facilitando a livre escolha da criança e promovendo o contato 
agradável com os livros. 

As crianças deveriam freqüentar a biblioteca pública ou 
escolar, que proporcionaria o encontro entre crianças de todas 
as idades, umas ajudando às outras na organização e seleção 
de material, no empréstimo de livros e arrumação das estantes, 
enfim, participando ativamente do funcionamento daquilo que 
é a súa biblioteca. Seria um lugar de encontro entre as crianças 
e de possível abertura do caminho para a leitura. 

Como a estrutura dinâmica de uma biblioteca infantil requer 
cuidados, várias atividades são válidas, e necessárias, para 
torná-la repleta de leitores motivados. A criança iria à biblioteca 
atraída pelo jornalzinho, pelos jogos, pela hora do conto. Para 
evitar ser uma biblioteca tradicional, não haveria exigência 
de silêncio ; ruídos e calma conviveriam pacificamente num 
espaço onde a leitura se desse de maneira atraente. As salas 
especializadas seriam recantos de calma, mas teriam o ruído do 
momento de empréstimo, com troca entre leitores, a alegria 



~ . .., .. . 

· . 

. \.· . 

r • . _ .. 
1 ,,. ... . . •,. 

da história contada. Seria o silêncio tão necessário à leitura 
em profundidade sem angústia do isolamento: os colegas 
estariam ali , partilhando da mesma atividade. 

Todos os recursos utilizados na biblioteca para torná-la mais 
atraente poderiam ser executados por técnicos ou pelo próprio 
bibliotecário; o mais importante seria o estreito relacionamento 
que deveriam manter com os livros da biblioteca. A animação 
deveria variar de acordo com o tipo de público: teatro de 
marionetes, música, jogos, hora do conto, debates etc ... 

O bibliotecário e todo o pessoal que atua na biblioteca 
deveriam reunir-se periodicamente para avaliação dos 
trabalhos e possíveis correções. Os livros novos deveriam ser 
lidos e analisados, as obras traduzidas utilizadas para que a 
criança tivesse contato com realidades diferentes da sua. 

Os pais deveriam ser esclarecidos sobre os livros que seus 
filhos poderão ler. Uma das possibilidades de relacionamento 
com eles é a organização de exposições, seguida de palestras 
informativas. Os pais deveriam ter a oportunidade de conhecer 
os livros, manuseá-los. Isso poderia ser feito nas reuniões, 
exposições ou em outras oportunidades. 

A adequação do livro ao nível da capacidade de leitura e do 
interesse do jovem leitor á uma das dificuldades que têm pais e 
professores e que só a experiência, o contato com livros e com 
esse possíveis leitores podem ensinar. Se para a criança pequenina 
já vimos que a imagem é um dado facilitador, que personagens 
conhecidos da vida cotidiana são os mais interessantes, que os 
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contos de fadas com sua abordagem simbólica dos conflitos 
interiores são os preferidos e mesmo necessários, como nos mostra 
Bruno Bettelheim em seu livro A Psicanálise dos contos de fadas 
há ainda outros fatores que podem ajudar na identificação de um 
volume segundo a idade do leitor. 

Os primeiros livros têm imagens e frases, quase legendas em 
tipos grandes para aqueles que se iniciam na leitura. A rima é 
especialmente querida. 

Para os que já dominam bem o código, essa proporção 
entre a linguagem pictórica e a escrita já é mais equilibrada, 
a narrativa pode estender-se, os personagens podem assumir 
sua função de protagonistas da história, que deve ser lúdica, 
divertida, em linguagem coloquial, que já faça parte do 
vocabulário desse leitor. 

Na adolescência, aquelas crianças que passaram por 
essas experiências de leitura que mencionamos, já terão 
plena capacidade para ler textos mais extensos. Gostam 
especialmente daqueles que narram aventuras, pequenos 
romances, que os façam conhecer e de certa forma vivenciar 
experiências que ainda não podem ter plenamente, que falem 
de outras terras, outras culturas . 

A recém-lançada revista Entrelivros, inteiramente dedicada a 
temas literários, traz um texto do escritor amazonense Milton 
Hatoum, que se refere a uma lembrança preciosa para nossa 
reflexão: "Ao acaso, escolhi um dos livros de capa azul-turquesa, 
e dei de cara com um título enigmático e atraente: Histórias da 



meia-noite. Não menos misterioso e sedutor foi o primeiro conto 
que li do grande escritor: 

"A parasita azul". Gostei do enredo, pois 
aos 13 anos de idade eu não podia entender as 
filigranas do jogo social e simbólico, movido 
pela terrível ironia machadiana. Li a narrativa 
como um leitor ingênuo, percebendo apenas 
a superfície da história, sem captar outras 
mensagens e alusões. Mas para um jovem, 
até mesmo a leitura superficial é importante, 
porque revela traços do estilo, e da forma 
com que o autor organiza e a narrativa e 
expõe seus personagens. E quando isso 
agrada, a leitura flui e o leitor se interessa 
por outros livros do autor." 

O jovem leitor já não necessita de grandes ilustrações, mas 
estas no entanto têm também uma função estética que não 
deve ser esquecida. Assim as páginas e abertura de capítulos, 
as vinhetas delicadas, os capitulares trabalhados são um ponto 
positivo, que deve ser observado. 

A literatura brasileira para crianças e jovens é hoje 
especialmente rica. O fato de duas de nossas autoras terem 
ganho o mais importante prêmio internacional para o gênero, 
Hans Christian Andersen (200 anos) - Lygia Bojunga, em 1982 
a Ana Maria Machado, em 2000 - demonstra este fato . Não 
apenas elas, mas uma plêiade de bons autores são editados 
desde a década de 70, seguindo o exemplo daquele que é até 
hoje nosso maior autor: Monteiro Lobato. 

Ao publicar, em 1921, A Menina do Narizinho Arrebitado, 
ele inaugurou o que se convencionou chamar de fase literária da 
produção brasileira destinada a crianças e jovens. Sua obra foi -
um salto qualitativo, comparada aos autores que' o precederam, 
já que é quase toda permeada do ânimo de debates sobre 
temas públicos contemporâneos ou históricos, que Lobato 
problematiza de modo a ser compreendido por crianças e 
expressa em linguagem original e criativa, na qual sobressai a 
busca do coloquial brasileiro, antecipatório do Modernismo. 

Seu exemplo foi seguido pelos melhores de nossos escritores, 
que se intitulam filhos de Lobato, porque viveram sua infância 
no Sítio do Picapau Amarelo . 

Enquanto a década de 70 se caracterizou pelo surgimento de 
novos e bons autores na linha lobateana, os anos 80 trouxeram 
jovens ilustradores que começaram a mudar o aspecto visual 
de nossos livros infantis . 

A última década do século XX viu acordar uma boa parte 
dos editores brasileiros para a compreensão de que a 
criança merece o melhor. Em decorrência disso, surgiram 
livros bem impressos, aque les objetos- livros nos quais texto 
e ilustração têm qualidade, o pape l é de uma textura que 
não permite sombras nas páginas opostas aos desenhos, 
os tipos têm o tamanho adequado à faixa de idade do 
le itor - facilitando a leitura aos iniciantes - a diagramação é 
profissional e de bom gosto . 

Claro que nem todos os livros editados têm essas 
características, digamos que 10% do que é publicado é bom. 
Quando verificamos que saem mais de mil títulos novos a 
cada ano, vemos que nossa escolha, mesmo com esse baixo 
percentual de boa qualidade, é bastante vasta. 

Até as traduções hoje são mais bem cuidadas, tanto do ponto 
de vista gráfico quanto de conteúdo . 

Ao fazer, em 2003, um estudo comparativo entre a situação 
dos livros infantis em 1974, quando a Fundação Nacional do 
Livro Infantil e Juvenil, entidade na qual trabalho desde 1968, 
ano de sua criação, sediou o 14º Congresso do Internacional 
Board on Books for Young People - IBBY, do qual é a seção 
brasileira, e o momento em que hoje vivemos, pude verificar 
que houve melhora expressiva na produção, alguma melhora 
no acesso ao livro através de bibliotecas escolares e públicas . 
Mas ainda alguns pontos continuavam dificultando a expansão 
do universo do leitor: o preço do livro, só baixará quando 
as edições forem maiores, barateando cada exemplar; a 
distribuição de modo geral deficiente, dadas as dimensões de 
nosso território, e a formação dos professores, que esperamos 
seja aperfeiçoada quando existir uma real política do livro e da 
leitura no país. 

A estudiosa espanhola Teresa Colomer de quem tive 
o privilégio de traduzir o livro A formação do leitor 
literário mostra, num de seus capítulos, a evolução de 
uma literatura específica para crianças e jovens na Europa 
e nos EUA. Diz ela : 

"Os livros infantis e juvenis têm sido 
objeto de atenção e polêmica desde 
seu nascimento como fenômeno 
cultural no séc. XVIII. No entanto, 
a existência de uma reflexão crítica 
de certo valor corre paralela ao 
desenvolvimento editorial produzido 
no período de entre guerras do 
séc. XX e à oposição de instâncias 
dedicadas ao incentivo da leitura. 
Na mudança do século (18 para 19) 
havia terminado de estabelecer-se a 
escolaridade obrigatória nos distintos 
países de nossa órbita cultural e havia 
começado, portanto, a progressiva 
alfabetização de todas as camadas 

No Brasil , como em toda a América Latina, isso se dá mais 
tarde, é claro, justamente na segunda metade do Século XX. 

Mas talvez por termos acesso a toda a bibliografia estrangeira 
já existente e por vivermos uma época em que a comunicação 
se dá cada vez mais rapidamente , dispomos hoje de livros de 
autores brasileiros e de traduções que nos permitem estudar e 
aprofundar nosso conhecimento nos diferentes aspectos que 
distinguem a literatura para crianças e jovens. 

. ! .-------------------------~---------------------~ 
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Por algum tempo acreditei que um bom escritor seria aquele 
que criasse, a cada parágrafo, o máximo de imagens no seu 
texto, tornando sua escrita cada vez mais clara e compreensível 
para o leitor; sem abandonar, é claro, a narrativa poética e 
o estilo que diferencia os autores. Aos poucos, fui mudando 
de pensamento, reforçando em mim a importância do leitor 
atento aos elementos que compõem a programação gráfica e 
da ilustração, ou seja, a leitura da imagem, formas de pensar 
existentes no objeto livro. 

Considero como imagem de um livro a tipologia, mancha 
de texto, cor do papel, enfim, os elementos gráficos que dão 
suporte à história e às ilustrações. A programação gráfica, em 
muitos casos, participa da criação, elevando o livro à condição 
de objeto de arte. 

Falando de imagem e texto, cito como exemplo o primeiro 
parágrafo do Migui/im, de João Guimarães Rosa, um mestre 
em criar imagens e personagens: 



Primeiro ele prepara o cenário para que o personagem tenha 
vida. Em seguida ele, Miguilim, se materializa, se apresenta. A 
partir desse momento, esse personagem não mais abandona 
a mente do leitor e o acompanha mesmo depois de fechado o 
livro. No fim do parágrafo, Rosa ainda descreve o cenário: 

-· 
"_É um lugar bonito, entre morro e morro, com muita 

pedreira e muito mato, distante de qualquer parte; e lá 
chove sempre .. . " 

Nesse ponto a imagem do lugar está estabelecida e não é 
necessária a presença da ilustração para dizer o que o leitor já 
assimilou. Aí, autor e leitor se encontram nesse universo onde 
as imagens tomam vida e tornam-se criação. 

Cito também a oportuna colocação da escritora Rosa Amanda 
Strausz de que não existe literatura infantil ou infanto-juvenil 
mas uma única literatura e que abrange a todos em qualquer 
faixa de idade. Cecília Meireles, Orígenes Lessa e Vinícius de 
Moraes são apenas três exemplos do conceito literário nos 
livros para criança. 

O reconhecimento do prêmio Jabuti ao ilustrador Luiz Maia 
pelas ilustrações do livro Poemas para brincar, de José Paulo 
Paes, de 1991, Ed. Ática e o prêmio de Melhor Livro do Ano, 
oferecido pela Câmara Brasileira do Livro a Arthur Nestrovski e 
Maria Eugênia, parceiros no livro Bichos que existem e bichos 
que não existem, Ed. Cosac Naify, em 2003, são exemplos 
que colocam a leitura de imagem na rota de observação do 
olhar do leitor, seja ele mais ou menos atento à questão da 
leitura de imagem. 

Nessa direção, ilustradores como Rui de Oliveira, ao recriar 
em livros de imagem Sonhos de uma noite de verão, de 
Shakespeare ou Angela Lago com Cânticos dos cânticos, 
Ed . Paulinas, fortalecem a ilustração como um veículo 
de exposição de idéias, reforçando a imagem literária. Os 
trabalhos de Ricardo Azevedo, entre eles o livro No meio 
da noite escura tem um pé de maravilhéf, em texto e 
ilustrações, Ed. Ática, criou uma auto-parceria onde texto e 
imagem se comunicam de forma admirável. 

A experiência da imagem literária 

No livro Dia de chuva, de Ana Maria Machado, ilustrações de 
minha autoria, Ed . Salamandra, o texto sintetizado da escritora 
fala de um dia chuvoso e três crianças num apartamento. 
Elas decidem brincar e, na imaginação, vivem aventuras 
surpreendentes. Em certo momento, o texto diz: 

Todo o cenano descrito conduz a aventuras em terras 
distantes. Diferentemente dessa descrição, o cenário da 
ilustração permanece sendo o apartamento. Na ilustração 
criada para a frase Atravessaram um abismo numa ponte 
perigosa, as crianças dão-se as mãos, demonstrando viverem 
momento de perigo passando de uma mesinha de canto para 
um sofá vermelho. A última criança, uma menina, apóia os 
pés na mesinha enquanto segura as pernas de um menino 
que, por sua vez, é puxado por outro menino que está de 
pé em cima do sofá. Pendurado na parede, acima da cena, 
reproduzi o famoso quadro do anjo da guarda protegendo 
duas crianças atravessando uma ponte velha e quebrada. Nesse 
momento, a ilustração amplia possibilidades de interpretação, 
acrescentando conteúdo ao livro. 

Em outra passagem, o texto diz: 
"Depois foram descansar e dormiram na caverna dos ursos". 

Na ilustração dessa página a cena é vista de cima, no mesmo 
cenário, os objetos como a mesa de centro, mesa de canto, 
abajur, mesa de centro e as paredes surradas e um cachorro 
tranqüilamente em cima do sofá vermelho. Por baixo do sofá 
aparecem os pés das crianças sendo que a menina tem as mãos 
e parte do rosto para fora do sofá e todos dormem. 

No livro Aprendiz de feiticeiro, de J.W. Goethe, Ed. Cosac 
Naify, a ilustração, de minha autoria, tem a intenção de 
sintetizar e provocar o olhar desatento na questão da ilustração. 
O clima de magia do poema é dado pela referência da obra 
do artista holandês Mauritz Cornelius Escher na arquitetura 
da favela. As casas tomam formas inesperadas e enigmáticas, 
proporcionando humor e prazer visual. A adaptação do 
cenário, uma periferia brasileira, pretende discutir o universo, 
as histórias em outras classes sociais. 

Observo que nem toda ilustração leva, obrigatoriamente, 
a um entendimento literário mas, também nem todo texto 
também é necessariamente literário. Acredito que fora os 
ilustradores citados, outros tantos ilustradores brasileiros 
confirmam e trabalham no sentido do conceito da imagem 
literária. Essa postura de autor, ocupando um suporte onde 
imagem e texto dividem o mesmo conceito pode proporcionar 
questões diferenciadas, senão históricas, ao leitor atento à 
leitura de imagem. 

i ~ ..1-----------------------...._L-_____________________ _ 
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->T~ 1 - 1 Ilustradora e escritora premiada. tendo inúmeros livros publicados. 

Existe uma gramática visual, da qual nos apoderamos 
intuitivamente. A base dessa gramática ou linguagem são 
arquétipos e construções visuais que funcionam como 
símbolos. Um exemplo bem simples: um círculo com raios é o 
sol. Dependendo da maneira como o sol for conjugado, poderá 
ser entendido como luz, calor, o rei, o olho de um deus, uma 
carta de sucesso no tarô ou simplesmente a previsão do tempo 
para amanhã: sol sem nuvens. 

No meu livro Muito capeta o sol substitui o relógio enfadonho 
num momento de glória. Em O bicho folhara/ ele muda de 
cor quando muda o dia. Marca o tempo e me ajuda a contar 
a história. 

No desenho, como na . poesia, falamos por metáforas. 
Somamos as imagens arquetípicas e ainda nossos recursos de 
uso da linha e da cor. 

O espaço bidimensional 

O espaço bidimensional da folha de papel, onde o desenho 
acontece, é um espaço de representação. Nele, nada tem 
concretude. Posso inclusive construir imagens que, de 
outra forma, seriam impossíveis. No papel, tudo é ficção . A 
perspectiva renascentista, tão bem capturada pela técnica 
fotográfica, é uma das maneiras possíveis de representar a 
terceira dimensão, mas não é a única. 

Em 1990 quis desenhar um livro sobre a ilusão amorosa e por 
isso tratei de acentuar o aspecto ilusório da tercei ra dimensão 
na folha de papel. A partir do trabalho de Esher e dos estudos 
sobre percepção visual, desenhei um livro que pode ser lido 
de cabeça para baixo, portanto de trás para a frente, e ainda 
assim fazer sentido. Nele o espelho e o degrau da escada são 
ao mesmo tempo espelho e degrau . Os pilares se contam 
em diferentes números, dependendo de como olhamos. Ou 

temos uma pilastra impossível, unindo dois lances de um 
mesmo nível. Nesse livro conto a eterna história de jovens que 
se buscam e se afastam e voltam a se buscar. De cada lado do 
livro a história é contada por um dos personagens. 

Num desenho de criança, um amigo saúda o outro do lado 
inverso da rua. A intenção é a mesma que a minha. A criança 
simplesmente virou a folha de papel para desenhar o amigo 
do outro lado. Que eficiência! 

Estou cada vez mais interessada nos desenhos de crianças, 
que sempre me ensinam uma maneira mais contundente do 
que as que venho usando nas minhas narrativas visuais. Com 
as crianças tento também aprender a liberar meu traço, os 
ângufos de visão e as proporções entre objetos e pessoas. E a 
ter frescor para inventar novas metáforas. 

O narrador visual 

Estamos bastante acostumados com textos em que os 
narradores se revezam para contar a história. Usei essa técnica 
em Cântico dos cânticos. 

Posso também ter o olhar onipresente e onisciente do 
narrador de contos de fada, que sabe tudo o que acontece 
no reino do "era uma vez" . Foi a perspectiva que escolhi no 
livro Juan Fe/izario contento. Coloquei minha câmera nas 
nuvens e nelas deslizei para acompanhar a viagem de Juan . 
Não me preocupei com proporções. Os objetos e personagens 
são maiores ou menores de acordo com a sua importância na 
narração e a necessidade de serem vistos. 

Já no livro A banguelinha, o dono do apartamento do 
segundo andar é quem conta a história. O tremor do traço 
justifica-se: é um senhor idoso. O leitor tem acesso ao texto 
que ele datilografa e onde faz anotações. Vê os outros 



personagens na perspectiva do narrador, a quem a síndica 
parece certamente uma bruxa. 

Mas quem é o narrador visual nas Sete histórias para 
sacudir o esqueleto? Já não se trata mais do tremor do 
velho que vimos em A bangue/inha. Aqui é o tremor de 
alguém horrorizado: é a representação do próprio leitor que, 
assombrado, vira as páginas com medo. Talvez vocês achem 
que extrapolo e que se trata apenas do meu próprio desenho, 
mais trêmulo com a idade. 

O objeto tridimensional 

Não quero polemizar, apenas quero que vocês acreditem 
que o leitor é co-autor, pelo simples fato de virar a página. 
É que a composição dos desenhos bidimensionais do livro 
prevê a terceira dimensão desse objeto. Assim, ao movimentar 
a página em diferentes ângulos de leitura, o receptor acentua 
a composição do desenho. Com a página em movimento, a 
intromissão da síndica passando de uma página a outra se 
torna bem mais evidente. 

O tempo da narrativa visual 

Angela Lago 

Mas o herói de todas as histórias, inclusive da nossa história 
pessoal, é o tempo. O tempo é a quarta dimensão, sem a qual 
nenhuma narrativa é possível. 

Para o criador de livros de imagens, a representação da 
passagem do tempo é semelhante à do diretor de cinema. A 
passagem de página é um corte na montagem. Os momentos 
diferentes são divididos através das páginas. 

Isso hoje é tão comum que de certa forma estranhamos os 
desenhos de artistas e de crianças que representam diferentes 
momentos repetindo o personagem em diferentes situações 
na mesma folha de papel. Só nos sentimos à vontade com esse 
procedimento se as diferentes situações aparecem em quadros 
dispostos para uma leitura linear, como nos comics. 

O tempo da narrativa, estipulado pela passagem das páginas, 
imporá algum ritmo ao leitor. Num livro de terror convém que 
nos alonguemos no terror. 

Da mesma forma, para acentuar um momento monótono, 
podemos incluir uma página sem acontecimentos ou textos. 

Em geral tentamos imprimir um ritmo ágil e inteligente, 
que ao mesmo tempo permita o entendimento da seqüência 
narrativa. 

Metáfora 

Angela Lago 

De qualquer forma, queremos a participação do receptor 
ou narrador. Dificuldades ou complexidades criarão respostas 
mais ricas. Talvez seja por isso que usamos metáforas na fala 
e no desenho. Precisamos de um estranhamento para que 
haja uma revelação. 

A anamorfose seria um exemplo extremo da participação 
ativa do receptor. No quadro Os embaixadores, de Hans 
Holbein (National Gallery, Londres), vemos e não vemos um 
estranho objeto colocado perpendicularmente no tapete. 
Para que ele se revele, precisamos fazer certo esforço visual, 
mudar o ângulo do olhar. Quando afinal entendemos que 

' 

temos ali a figura da morte, 
representada por um crânio, 
voltamos à imagem dos 
homens poderosos com outro 
olhar. É comum a figura da 
caveira em imagens dessa 
época. Mas aqui o fato de ela 
ter de ser adivinhada, captada 
pelo observador, lhe dá uma 
estranha força. 

Vejamos exemplos mais 
simples: a metáfora visual de atribuir a um objeto a cor de 
outro. Meus gatos são verdes porque seus movimentos são 
líquidos, aquáticos. Ou trata-se de uma metonímia e a cor dos 
olhos do gato se expande para a toda a figura. Não importa. 
Traços e cores criam metáforas nem sempre desvendadas de 
uma única e consistente maneira. 

Um outro exemplo: a técnica escolhida para um livro pode 
ser por si uma metáfora. No livro A raça perfeita, que 
conta uma história de manipulação genética, a técnica é a 
da manipulação fotográfica. Com a escolha de uma técnica, 
quase sempre abrimos uma porta de leitura para o livro. 

Tomara que eu tenha conseguido explicar urn pouco dessa 
gramática visual. 



A recriação das m.anifestações populares 

na literatura infantil 

, 1 Marilda Castanha 
-~ Escritora e ilustradora, publicou vários livros premiados. 

O que pretendo mostrar a seguir são imagens que fazem 
parte do processo de pesquisa e criação do liv~o Agba/á, um 
lugar-continente sobre cultura afro-brasileira. A primeira vista 
pode parecer um pouco estranho mostrar estas imagens numa 
palestra sobre cultura popular. Mas explico: ao pesquisar sobre 
cu ltura africana e afro-brasileira, tanto em textos como em 
imagens, as referências que encontrava eram elementos que 
faziam parte de manifestações de cultura popular. Ou seja, ao 
tentar encontrar imagens que representassem o negro e sua 
cultura eu pesquisava era exatamente nas manifestações de 
Congado, Reisado, Maracatu ou Bumba-boi. Há traços aqui e 
ali impregnados de cultura popular. 

Antes de mostrar estas imagens gostaria também de falar 
um pouco de como cultura popular, arte e história foram se 
misturando e ficando presentes no meu trabalho e nas imagens 
que crio hoje. Proponho então, através da minha própria 
experiência tentar, meio às avessas talvez, lembrar pensamentos 
e questionamentos que de certa forma me orientaram para o 
t rabalho que desenvolvo. À primeira vista parecem pensamentos 
desorganizados, e de fato são. Prometo tentar encontrar uma 
ordem, para visualizar melhor este processo de criação da 
linguagem de ilustração com referências de cultura popular . 

Em 1997 participei de um seminário somente para 
ilustradores de países do terceiro mundo em Bratslava, capital 
da Repúbl ica Eslovaca. Éramos 7 ilustradores: uma ucraniana, 
um mexicano, um argentino, um albanês, um indiano, e eu , 
brasi leira. Nosso orientador era um artista plástico eslovaco. 

Fomos para uma construção antiga a alguns kms da capital e 
antes de chegarmos lá o orientador avisa: temos uma semana 
para trabalhar no studio, liberdade com técnicas e materiais e 
uma única proposta - cada um faça a sua floresta. 

Proposta aparentemente simples, à primeira vista não muito 
interessante. Mas resultou numa provocação definitiva para 
mim . De início possibilitou o reconhecimento de que com 
cada floresta diferente, tínhamos formas particulares de 
interpretar o que vimos e víamos. No final daquela semana 
percebemos que nosso orientador não esperava receber 
paisagens e imagens convincentes de florestas . O que ele quis 
provocar em cada um foi que procurássemos e registrássemos 
nossas nacionalidades. Uma palavra tão em moda hoje - ele 
queria ver a diversidade. Com a desculpa de desenharmos 
ou pintarmos nossas florestas, o que ele esperava era que 
representássemos nossas naturezas. Aquilo que era natural e 
familiar em nós. O trabalho final do mexicano, por exemplo, 
tinha uma natureza genialmente muralista, o que é muito 
t ípico de sua cultura. O do indiano também tinha um peso 
ancestral, mas nada muralista, pelo contrário parecia mais 
uma miniatura, carregado de arabescos e pequenos símbolos . 
Fiz trabalhos meio barrocos e femininos . Ou seja, cada um 
de nós, a sua maneira, regisfrava naquelas pranchas a sua 
natureza e acabávamos revelando um pouco das nossas 
t radições e culturas. 

Mas volto para casa intrigada. Afinal consegu i ou não fazer 
a minha floresta? Meu trabalho representava muito mais uma 

---------------------------=---------



cena urbana do que uma floresta. Moro num país tropical, com 
uma das poucas e maiores florestas existentes no planeta, mas 
a temperatura e as cores do meu trabalho tendiam mais para 
o local em que eu havia nascido e morava. Tinha entendido 
a proposta do orientador e por isto me perguntava o tempo 
todo: enfim, que características tem o meu trabalho? A minha 
floresta era mais barroca do que eu imaginava, e mais urbana 
do que eu gostaria que fosse . E como poderia ter uma assinatura 
brasileira ou buscar uma unidade num país representado por 
imagens tão diversas, muitas vezes antagônicas? ,, 

Embora tenham se passado quase 9 anos desta experiência 
na Bratislava ela continua marcante porque fez um corte no 
trabalho de ilustração que eu desenvolvia naquela época e a 
partir desta experiência foi possível repensar e construir uma 
linguagem do meu trabalho de ilustração. Voltei e me debrucei 
sobre pesquisas. Primeiro sobre cultura indígena e depois 
sobre cultura afro-brasileira. Destas pesquisas nasceram, 
respectivamente, os livros Pindorama, terra das palmeiras e 
Agba/á, um lugar continente, ambos publicados inicialmente 
pela Ed. Formato. 

Enquanto fazia o Pindorama, as cores da minha prancheta 
foram mudando e vi que foram se tornando mais tropicais. 
A floresta foi aparecendo em formas texturas improvisos. 
Personagens eram inspirados pelos grafismos indígenas, pela 
síntese dos desenhos indígenas, e pela forma de representação 
da cultura indígena. 

Para fazer o livro Agba/á comecei a pesquisar em Belo 
Horizonte e depois em São Luís, no Maranhão. Lá visitei a 
Casa Fanti Ashanti de Pai Euclides, a Casa das Minas, uma 
exposição de máscaras e esculturas africanas e o Museu de 
Cultura Popular. Em Alcântara visitei a comunidade de Castelo, 
de remanescentes de escravos. 

Tudo o que vi no Maranhão provocava descobertas e 
influências de outra natureza, completamente diferentes 
daquelas do primeiro livro. Me impressionaram inicialmente 
o arroubo das cores e a capacidade excepcional da arte e da 
escultura africana de conseguir sínteses que tanto marcaram 
Picasso e toda a sua geração de artistas que desenvolviam a 
arte moderna no início do séc. XX. O verdadeiro axé (que não 
é neste caso relacionado a um tipo de música e sim à energia vital 
para os negros), e é representado simbólica e magistralmente 
pelas cores preto, vermelho e branco, me surpreendeu 
profundamente. E principalmente o vínculo soberano que estas 
expressões culturais e artísticas têm com a religião, com os seus 
Orixás, e com a ancestralidade. Matéria e síntese - palavras
chave na arte da cultura africana e afro-brasileira. Matéria 
não no sentido de se preocupar com acúmulo de bens, pelo 
contrário, no sentido de revelar sabedoria pelo acúmulo do 
tempo, da tradição, da memória. Descobri aos poucos que para 
fazer o livro eu tinha quase que fazer desenhos sonoros e táteis. 
Tudo na cultura africana e na cultura afro-brasileira (e também 

em várias manifestações de cultura popular) nos remete a som, 
dança, ritmo, pulsação. Percebi aos poucos que mais que me 
preocupar com formas, linhas, cores, composição, precisava dar 
uma consistência diferente para aqueles desenhos. Tinham de 
ter um peso, como se isto pudesse dar a noção de passado, de 
ancestralidade. Muitas artes têm camadas e camadas de tintas, 
o desenho é quase que vincado, há uma "sujeira" nas artes. 
Além de pintar o som eu queria pintar o tempo, a memória, o 
acúmulo de histórias ao longo dos anos. 

Tive a sorte de conhecer Castelo, uma comunidade de 
remanescentes de escravos em Alcântara. Ongs de São Luís 
desenvolviam junto à comunidade o projeto Auto-Estima da 
Criança Negra, e conseqüentemente auto-estima de toda a 
comunidade . Alguns detalhes do povoado me revelavam uma 
idéia de continuidade, ou melhor, de unidade do pensamento 
africano. Quando vi na casa de D. Helena um portão feito 
pelo seu irmão, me lembrei das formas das pinturas e objetos 
de Rubem Valentim. Tudo então fazia sentido e trazia uma 
unidade, um retorno, um arredondamento. A imagem do 
pensamento afro-brasileiro - uma assinatura só . Vinha da mesma 
raiz. Detalhes que via nas casas de Castelo, na Casa das Minas 
ou em terreiros de Candomblé mostravam semelhanças com 
elementos da cultura popular (como máscaras e trabalhos feitos 
com tecidos) e com trabalhos de artistas plásticos importantes, 
afro-descendentes, como Rubem Valentim, Ronaldo Rêgo, 
Emanoel Araújo, entre outros. Ou seja, o que eu via tinha 
semelhanças estéticas e culturais com trabalhos que tinha visto 
antes em museus, exposições, bienais ou em livros de arte. 

Além de ter entendido muito mais a percepção de arte e 
cultura popular, totalmente viva e agregada na comunidade 
de Castelo, percebi também que antes da minha formação 
acadêmica de artes houve uma formação espontânea, 
popular, na infância. Ver tudo aquilo era como provocar brasa 
debaixo de cinzas. Uma sensação de brasa dormida. Vieram 
à tona lembranças de grupos de Congado que passavam 
na porta da casa da minha mãe (o bairro se chama Santa 
Efigênia, uma santa negra). Guizos, pandeiros, estandartes. 
As várias lembranças da infância vinham das procissões, 
das pastorinhas, dos nossos brinquedos que vinham do 
Mercado Central, das bonecas de pano que eram feitas pelas 
idosas do Asilo Afonso Pena. Do presépio que eu ajudava a 
montar em casa todos os anos, com lago feito de espelho 
e bibelô de patinho. Uma formação estética com traços de 
manifestações populares num bairro de Belo Horizonte, com 
alguns resquícios de cidade do interior. 

O que posso concluir com tudo isto? Que ao me debruçar na 
proposta - provocação de desenhar uma floresta, e na tentativa 
de encontrar uma personalidade, uma compreensão, e uma 
nacionalidade para o meu trabalho, e para que eu mesma 
pudesse reconhecê- lo como brasileiro, permiti também que 
viesse à tona uma seqüência de memórias e referências de 
manifestações populares. E descobri que elas não soavam 
nem devem soar como coisas mortas, estanques, folclóricas, 
vigilantes de um passado que não existe mais. Pelo contrário, 
estão vivas. Não quero me apropriar destas referências como 
colecionadora de raridades. A lembrança das manifestações 
que vi , seja na infância, seja na vida adulta, provocaram uma 
escolha, um caminho. E vi também que pode existir uma 
redé muito viva entre uma arte considerada erudita ou culta 
e a cultura popular. Não acredito em referências que não 
sejam associadas à vivência. E não sou pessimista. Na era 
do vídeo-game, do computador e do shopping, acredito que 
há espaço, tempo e lugar para ver, ouvir e viver histórias e 
manifestações populares, principalmente com as crianças. É 
uma questão de opção e ao mesmo tempo de identidade. 
Reitero, cultura popular não é coisa morta ou folclórica. Em 
infância sem memória, sem identidade, não acredito . E a 
arte, seja qual for a expressão artística escolhida, pode ser 
instrumento para isto. 



A contribuição dos 
ilustradores mineiros 
para a literatura 
infantil e juvenil 

, 1 Angela Leite de Souza 
~'§?> 1 , 1 Jornalista. escritora. pás-graduada em Literatura Infantil. Autora de obras para crianças e jovens. 

Não seria possível falar sobre a contribuição dos autores 
mineiros para a literatura infante-juvenil sem dar o devido 
destaque àqueles que, por muitos e bons motivos, têm pelo 
menos 50% de responsabilidade por projetar o gênero dentro e 
até fora do país: os ilustradores. Quando dividimos esse mérito 
ao meio com os escritores, não obedecemos apenas a um critério 
de justiça, mas, em primeiro lugar, a uma razão muito simples, 
quase óbvia - em um livro destinado a crianças (e, em menor 
grau, a adolescentes) a imagem tem um papel fundamental. De 
um lado, ela funciona como catalisador do texto e, de outro, 
proporciona ao leitor novas possibilidades de leitura. 

O segundo importante motivo de nos ocuparmos aqui dos 
autores de imagens está justamente nesta expressão que acabo 
de empregar. É que, embora o emprego do termo "ilustrador" 

seja mais generalizado e em nada diminua os méritos desse 
artista, existe atualmente no Brasil um movimento informal em 
busca de maior profissionalização da classe. Ou seja, à medida 
que a própria literatura infante-juvenil foi ganhando mais 
espaço no mercado editorial, seus responsáveis diretos - os 
criadores dos textos e os das ilustrações - têm se compenetrado 
também, e cada vez mais, do papel que desempenham na 
formação de leitores. 

Trata-se de um processo que se desenvolveu em paralelo à 
ascensão do gênero, iniciado mais efetivamente a partir da 
década de 70. Então, o que havia para crianças e jovens em 
matéria de livros escritos por autores brasileiros eram alguns 
títulos esparsos, pois predominavam traduções e versões 
diversas dos contos de fadas. Como se, depois de Monteiro 
Lobato, poucos autores se dispusessem - ou se atrevessem - a 
escrever para a criança. 

No terreno da ilustração, o quadro não diferia muito, já que, 
por definição, essa arte está sempre vinculada a um tipo de texto. 
Sua história começara a ser construída por artistas pioneiros, 
alguns deles nascidos ainda no século XIX, como Henrique 
Cavalleiro, Julião Machado e Belmonte - este, o primeiro a dar 
forma ao mundo do Sítio do Picapau Amarelo. Mas nenhum 
nome notável surgira antes da segunda metade do século XX. 

Talvez o primeiro "sintoma" de novidade terão sido as 
ilustrações e o projeto gráfico criados por Eleonora Affonso 
para Ou Isto ou Aquilo, Meireles (1981), que inovavam a 
linguagem visu.al em um livro infantil. A essa altura, outros 

artistas já começavam a se destacar também nessa área: o 
ítalo-brasileiro Gian Calvi e os mineiros Eliardo França e Ziraldo . 
Este último, entrava com o pé direito na literatura infanto
juvenil ao criar Flicts, onde o texto é predominantemente 
visual e o projeto gráfico, revolucionário. Com esse livro se 
podem ombrear O Fio do Riso e Sangue de Barata (Vigília) 
escritos e ilustrados por Angela Lago, pois, sem dúvida, 
constituem um divisor de águas, não só por razões técnicas, 
mas principalmente por fazerem aquilo que tão bem define o 
artista plástico e ilustrador Rui de Oliveira: "a ilustração deve 
ser sempre uma pergunta, nunca uma resposta. " 

Convém agora nos determos um pouco sobre os aspectos 
conceituais da imagem em livros infanta-juvenis. Afinal , como 
indaga o principal teórico brasileiro do assunto, o escritor 
e ilustrador Luís Camargo, para que servem as ilustrações? 
Empenhado em responder a essa pergunta, ele vem estudando
as e publicando o resultado de suas pesquisas desde a década 
de 80. Interesse e dedicação que coincidem com a ascensão do 
gênero em si no mercado editorial. No entanto, a arte de ilustrar 
ainda não se igualara à de escrever em termos de status. 

A raiz desse preconceito parece estar na própria natureza da 
ilustração: excetuando-se os livros de imagens, ela sempre se 
baseia em um texto prévio. "Ilustrar" significa, no fim de contas, 
projetar luz, clarear algo que se comunica a alguém . No caso 
da literatura para a criança, esse receptor tem características 
especiais, que, conforme percebeu Rui de Oliveira, aumentam 
a responsabilidade ao se conceberem as ilustrações de um livro. 
"( . .)os ilustradores e projetistas gráficos", afirma ele, "têm uma 
grande responsabilidade de estar criando não apenas a memória 
e o passado visual de seus pequenos leitores, mas acima de tudo 
formando e educando o olhar das crianças. " 

Essa mesma peculiaridade da ilustração deu margem, 
historicamente, a alguma confusão quanto a sua verdadeira 
finalidade ou as suas funções, ora hipervalorizando-a, ora 
rebaixando-a e a seus autores. Nos primórdios da literatura 
infantil genuinamente brasileira, Júlia Lopes de Almeida 
e Adelina Lopes Vieira, autoras de Contos Infantis (1886) 

já detectavam certos atributos dessa arte ao dizer que as 
" formosíssimas gravuras" visam ao "maior aprazimento das 
crianças" . De fato, o estético e o lúdico são provavelmente 
suas mais importantes características e, por isso mesmo, mais 



exploradas e buscadas pelos artistas . 
Entretanto, por um bom tempo, a ilustração foi considerada 

apenas um belo ornato destinado simplesmente a atrair um 
tipo de leitor ainda "recalcitrante ". Era essa a visão até mesmo 
de grande parte dos próprios editores de livros infantis, que 
apenas enxergavam nela um chamariz para seu produto . 
Embora hoje, em tese, seja mais valorizada pela maioria deles, 
na prática são ainda poucos os profissionais remunerados 
à altura de seu talento e de seu background. A batalha por 
direitos autorais, essa, então, mal começou ... 

A distorção em parte se explica pelo caráter utiÍitário dessa 
arte, isto é, por servir a uma outra arte cuja criação, de modo 
geral, a antecede. É o que reconhece Luís Camargo quando 
avalia que "ainda hoje não é incomum, mesmo entre os estudiosos 
das artes visuais, uma dupla desvalorização da ilustração para 
crianças: por ser ilustração, considerada arte menor e por estar 
subordinada (ou associada) a uma outra arte, a literatura; e pelo 
destinatário, a criança." 

Porém, fica para outro momento a discussão quanto à 
" inferioridade cultural" a que esse público está relegado. 
Interessa-nos mais, aqui, saber que a imagem em um livro 
para crianças não deve apenas traduzir ou sublinhar aquilo 
que o texto "diz ". Como também possui a função de narrar, 
ela pode e deve contar uma outra história para além do texto. 
Ou melhor, deve estabelecer com ele um diálogo, sem tirar 
dos leitores a prerrogativa de exercer sua imaginação, mas, 
ao contrário, estimulando-a e levando-os a novas leituras e 
novas reflexões. 

Intuitiva ou conscientemente, muitos artistas plásticos 
brasileiros perceberam essas infinitas possibilidades que a 
literatura infanta -juvenil em expansão lhes oferecia naqueles 
idos da década de 70. E Minas Gerais, nesse como em outros 
campos da arte, além de não ficar à margem, quis também 
ser pioneira. 

A época coincide com o surgimento, aqui, de pelo menos 
três editoras essencialmente voltadas para o gênero que 
podem ser consideradas responsáveis por esse pioneirismo. 
A Vigília, a Comunicação e a Miguilim não só rechearam 
seus catálogos com títulos de alto nível literário como deram 
oportunidade ao florescimento de um número"expressivo de 
grandes ilustradores. 

A Comunicação, por exemplo, contratava inicialmente artistas 
plásticos de renome para ilustrar as obras que publicava. Foi 
o caso de Álvaro Apocalypse, Solange Botelho, Jarbas Juarez, 
entre outros . Sara Ávila, por sua vez, fez ilustrações para a 
Miguilim. E na Vigília um time feminino se destacou : Isabel 
Cristina, Paula Régis Junqueira, Liliane Romanelli e Márcia 
Meyer, principalmente, tornaram famosas pelo Brasil afora as 
"aquarelas dos mineiros ''. 
Também na aquarela se especializou inicialmente Angela 

Lago, porém , aliando a essa técnica o lápis de cor. O mesmo 
fazia Regina Rennó, que mais tarde iria se radicar em São 
Paulo. Ana Raquel , brincando com a perspectiva e dona de 
grande técnica no desenho, foi uma das primeiras a trazer 
para cá o reconhecimento internacional : junto com Angela, 
representaria o Brasil em Bratislava, na Eslováquia, cerca de 
20 anos atrás. Outros nomes iam surgindo e se firmando na 
linha de frente e seria impossível citá-los sem correr o risco 
de omissões. Mas vale destacar, ainda nessa primeira fase, o 
trabalho de Cláudio Martins, com seu traço meio "cartum " e 
que, durante muitos anos, foi o autor de todas as capas de 
livros para a editora Itatiaia. Virgílio Veloso, trabalhando com 

aerógrafo, destacou-se em outra editora que se especializou 
em infanta-juvenis - a Lê. 

A verdade é que nos anos 80, simultaneamente ao boom que 
ocorreu nessa área, com um número de novos títulos sendo 
lançados no mercado e um volume de vendas nunca vistos, 
outra safra de ilustradores consolidou seus nomes, conquistando 
prêmios nacionais e internacionais, obtendo trabalho nas 
principais editoras do país, fazendo dessa arte a sua profissão. 

E o aparecimento - ou a especialização de outras editoras 
que já atuavam na área do livro didático - como foi o caso, 
por exemplo, da Bakana, da Dimensão, da Formato, e, 
posteriormente, da Compor e da Alis, ampliou então o mercado 
de trabalho local para esses profissionais. Belo Horizonte, 
ao final da década, havia se tornado um pólo produtor de 
literatura infantil e juvenil tão importante que ameaçava 
quebrar a tradicional hegemonia do eixo Rio-São Paulo. 

Sem obedecer a uma cronologia ou a qualquer outro critério 
que não a excelência de sua produção, podemos mencionar 
alguns dos artistas nascidos em Minas que, pela multiplicidade 
de estilos, técnicas, materiais e linguagens utilizados, sintetizam 
a mais notória das características do ilustrador mineiro - uma 
sempre surpreendente diversidade. Desde a escultura com 
massinha de modelar de Marcelo Xavier, os recortes de papel 
de. Mário Vale, os mosaicos com crepom de Geruza Borges, 
passando pelo trabalho eminentemente gráfico de Paulo 
Bernardo Vaz e de Marlette Menezes; pela intensa policromia de 
Mariângela Haddad; pelo desenho esmerado de Luiza Pessoa; 
pelas aquarelas de tantos que exemplificamos apenas com o 
trabalho caprichoso de Denise Rochael, Márcia Franco e Andréa 
Villela; somando-se ainda a requintada acrílica de Nelson Cruz 
e de Marilda Castanha; tudo isso desaguando, enfim, no uso 
intrigante do computador, em que mais uma vez Ana Raquel e 
Angela Lago, sempre inquietas, se distinguem; e, no extremo 
tecnologicamente oposto, os bordados das irmãs Dumont sobre 
os desenhos oníricos de Demóstenes Vargas. 

Todos eles têm contribuído em grande medida para elevar 
a ilustração ao devido patamar de arte maior. No entanto, 
como dissemos no início, a regulamentação profissional e os 
conseqüentes benefícios ainda são um sonho a realizar, e não 
só pelos mineiros. 

A realização de eventos como o 6° Salão do Livro de Minas 
Gerais e Encontro de Literatura, durante o qual a seção de 
Minas Gerais da Associação dos Escritores e Ilustradores de 
Literatura Infantil e Juvenil se reúne pela primeira vez para 
debater esse tema, entre outros, traz alento à causa. De modo 
especial agora, quando se assiste a um retraimento do meio 
editorial mineiro. 

Enquanto não se concretizam em leis ou em políticas 
suas aspirações, o ilustrador continua lutando com a mais 
inofensiva das armas - sua arte - para tentar de fato iluminar 
os textos, sem ofuscá-los; fazer das entrelinhas seu espaço por 
excelência, sem roubar do público o direito à imaginação; para 
que, em suma, a imagem em ação revele algo mais da história 
ou do poema e deixe sempre novas janelas abertas. 
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Nos últimos anos o número de publicações de histórias em 
quadrinhos no Brasil voltou a crescer, retomando um ciclo 
característico do mercado de HQ que teve seu último ápice na 
década de oitenta, com as revistas Anima/, Circo e Chiclete 
com Banana, dentre outras. Ao lado de periódicos destinados 
ao público infantil, como Mônica, e às revistas para o público 
juvenil e adulto, como as dos super-heróis e as edições Bonelli, 
presentes há muitos anos nas bancas, na última década o Brasil 
assistiu ao incremento de 'mangás', publicações japonesas com 
características que cativam cada vez mais jovens leitores nos 
principais mercados mundiais . 

Estas edições de grande circulação, geralmente caracterizadas 
por enredos bastante previsíveis e repetição de clichês, 
atendem a critérios da indústria do entretenimento e ocupam um 
lugar relevante no 'culto à imagem' que caracteriza a sociedade 
moderna. Com traços estilizados e traje fixo, o protagonista das 
histórias torna-se de certa forma uma celebridade, um produto 
de consumo. Suas aventuras, publicadas em série e colecionadas 
pelo leitor, abrem caminho para versões de TV, cinema, vídeo, 
DVD, além de brinquedos, vídeo-games, propaganda e gadget 
vários . 

Não é de se estranhar a fascinação, constantemente renovada, 
que o personagem de HQ exerce sobre o leitor, principalmente 
sobre o público infanta-juvenil. O desenho e os demais 

elementos dos quadrinhos têm uma história muito antiga que 
coincide com o desenvolvimento de recursos utilizados ao longo 
do tempo para divulgar crenças e tradições. 

O germe da narrativa por imagens, acompanhadas de texto, 
já pode ser encontrado nos primeiros registros deixados pelo 
homem: nas pinturas rupestres realizadas há mais de 30.000 
anos pelos povos caçadores do paleolítico. Nestas composições, 
os desenhos de animais, dispostos de forma não linear e 
sobrepostos uns aos outros de maneira a formar um percurso 
mítico nas paredes de grutas e rochedos, são complementados 
muitas vezes por traçados pontilhados que expressam conceitos 
abstratos, constituindo uma espécie de pré-escrita. 

Estes conjuntos são chamados pelos arqueólogos de mitogramas, 
termo que indica a justaposição de contextos, como o desenho 
e a escrita, que na lógica dual e analítica costumamos diferenciar 
. O mesmo termo pode ser empregado, hoje, para definir uma peça 
publicitária, na qual texto e imagens são combinados de forma 
alusiva e com intenções que vão além de uma leitura superficial. 

Os quadrinhos também utilizam estes recursos, sujeitando
os porém a uma narrativa quase sempre linear que reflete uma 
concepção do tempo característica dos povos agricultor~s e 
pastores. Antes dos sumérios e dos hebreus, os povos da 
antigüidade tinham uma noção cíclica do tempo que se reflete 
no arranjo aparentemente aleatório de suas obras. 



Ao longo da história encontramos vanos exemplos de 
narrativa por imagens: do Livro dos mortos egípcio, talvez o 
mais antigo livro ilustrado de que se tenha registro, às cerâmicas 
gregas, ilustradas com cenas de mitos protagonizados por 
heróis como Hércules e Giasão. Na Idade Média, em particular, 
o Papa Gregório VI 1 tinha incentivado, por volta do ano 1000, 
a produção de afrescos e baixo-relevos, conhecidos como 
Biblia Pauperum - a Bíblia dos pobres. Considerados uma 
versão em quadrinhos dos episódios bíblicos, estes conjuntos 
eram empregados para catequizar fiéis em sua maioria 
analfabetos e que não entendiam mais a missa em latim. 

A combinação de texto e imagem, característica dos livros 
manuscritos· desta época, decorados com ricas luminuras, 

· desaparece no ocidente por volta do século XV, com a 
adoção dos caracteres móveis e a prensa de Gutemberg. No 
'Renascimento', texto e imagens se afastam ainda mais: a escrita 
passa a ser prerrogativa dos livros e o desenho encontra seu 
suporte nos quadros, realizados por autores que desde então, 
por suas qualidades, passam a ser considerados 'artistas'. 
Vale a pena lembrar que, no extremo oriente, o conceito de 
arte já tinha sido formulado por volta do século V, quando a 
realização de imagens com fins comerciais (obra de artesãos), 
tinha sido separada do trabalho realizado por deleite. 

A linguagem dos quadrinhos modernos, portanto, é o 
resultado de um longo processo que parte das necessidades 
mais profundas de nossos ancestrais e culmina com a ampla 
difusão dos impressos no começo do século XX e o surgimento 
da cultura de massa. Num estudo sobre a história da imagem 
no ocidente, Régis Debrai coloca justamente este gênero 
no 'limite mais avançado da grafosfera', no degrau anterior 
ao audiovisual 5. Ricos em recursos gráficos e narrativos, os 
quadrinhos de fato mantiveram sempre um diálogo privilegiado 
com o cinema. 

Os quadrinhos passam a ser considerados seriamente pela 
crítica - atividade ligada também à difusão da imprensa -
apenas nos anos setenta, com a adoção desta linguagem por 
parte de artistas ligados à Pop Art. A produção de HQ nesta 
época é marcada pelo surgimento do 'underground', gênero 
ligado ao norte-americano Robert Crumb e ))elo trabalho de 
autores europeus como Hugo Pratt, Guido Crepax e, mais 
adiante, Moebius e Andrea Pazienza, responsáveis por renovar 
e aprimorar as características dos desenhos e por realizarem 
histórias de amplo respiro que valeram às HQ o título de 
'literatura desenhada'. 
Toda esta bagagem histórica e a capacidade de sintetizar e 

comunicar informações que caracterizam as HQ, porém, são 
exploradas de maneira superficial pela maioria dos editores. 
O desenvolvimento desta linguagem em direção ao que Will 
Eisner definiu como 'arte seqüencial' é prerrogativa de um nicho 
menor da produção de quadrinhos, o chamado 'quadrinho de 
autor'. Característico principalmente do mercado europeu, este 
gênero privilegia o autor e seu traço peculiar ao personagem, 
ou à série, promovendo enredos com conotações históricas, 
políticas ou autobiográficas. 

Algumas editoras, como Conrad, Cia. das Letras e Via 
Lettera, voltaram recentemente a lançar títulos deste tipo, em 
sua maioria obra de autores estrangeiros. 

Destinadas principalmente ao público adulto, com qualidade 
gráfica e distribuição em livrarias especializadas, estas 
publicações constituem um importante registro de narrativa 

por imagens que poderia ser empregado de forma benéfica 
no ensino, inclusive como forma de incentivo à leitura. 
Dentre as obras lançadas recentemente vale a pena lembrar 
Persépolis, publicado pela Cia. das Letras, no qual a autora, 
Marjane Satrapi, narra sua própria juventude durante a 
revolução promovida pelo regime xiita no Irã, além de 
Palestina e Gorazde, publicados pela Conrad, no qual Joe 
Sacco desenvolve um registro jornalístico pessoal dos horrores 
gerados pela guerra na antiga Iugoslávia. 

Infelizmente, a produção nacional de HQ não compartilha 
deste cenário positivo. Com exceção de Maurício de Souza 
(cujo trabalho se afasta bastante do que definimos como uma 
produção autoral) e de autores de tiras humorísticas como 
Angeli e Fernando Gonsales, poucas autores brasileiros 
conseguem publicar o seu trabalho. Merecem destaque 
neste sentido iniciativas como a da Casa 21, do Rio de 
Janeiro, que com a série Cadernos de Viagem promoveu um 
registro visual de várias capitais do país por parte de autores 
brasileiros e estrangeiros de quadrinhos, além das publicações 
independentes que promovem, no formato 'magazine', 
coletâneas de autores desconhecidos do grande público. 

Realizadas geralmente pelos próprios quadrinistas, estas 
'versões aprimoradas' de fanzines se beneficiaram da difusão 
recente do acesso à digitalização eletrônica e, principalmente, 
do apoio das Leis de Incentivo à Cultura. Sem apelos consistentes 
para o mundo do entretenimento, iniciativas como a da Ragu, 
de Fortaleza, ou da Front, de São Paulo, acabam por esbarrar 
em problemas crônicos como periodicidade e distribuição. A 
vida útil destas publicações é relativamente curta, dificultando 
ainda mais o desenvolvimento da produção nacional de HQ. 

Sem espaço para publ icar suas obras, os autores brasileiros 
de quadrinhos acabam por exercer profissões como a de 
ilustrador ou chargista, herança de uma tradição que vai de J. 
Carlos a Henfil e que conta com o suporte de diversos salões 
de humor. A profissão de quadrinista propriamente dita, 
porém, praticamente não existe no nosso país e os autores 
que conseguem ter o seu trabalho publicado no exterior na 
maioria das vezes acabam por sair do Brasil, para enfrentar a 
forte concorrência dos autores locais . Neste contexto, eventos 
como o Festival Internacional de Quadrinhos, originado com 
a vinda da Bienal Internacional de Quadrinhos para Belo 
Horizonte em 1997, tornam-se extremamente importantes 
para fomentar a circulação e o desenvolvimento das HQ. 

Uma feliz exceção, dentre as iniciativas promovidas de 
forma independente por quadrinistas, é a revista belorizontina 
Graffiti 76% quadrinhos. A publicação, que acaba de 
completar 1 O anos de atividade, teve o mérito de explorar os 
limites da linguagem das HQ e promover o diálogo com outras 
mídias como as artes plásticas, a música e a poesia, atingindo 
desta forma um público diferente do tradicional leitor de 
HQ. Num futuro próximo, imagino que estas características 
podem se tornar um fator de reconhecimento da HQ nacional, 
marcando a contribuição do quadrinho tupiniquim junto às 
novas tendências da produção internacional de HQ. 
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Na década de 80, um dos mestres dos quadrinhos brasileiros, o 
desenhista carioca Flávio Colin (1930-2002) , criou um personagem 
típico para gibis, mas que nunca chegou a desenhar: "Copyright 
Kid". Essa foi a forma encontrada por ele para representar o 
que acreditava ser a opressão de sua classe contra um sistema 
que sempre lhe pareceu intransponível: a dominação das 
produtoras e distribuidoras de tiras em quadrinhos americanas 
para jornal, conhecidas como syndicates. Elas se impuseram em 
praticamente todos os grandes jornais na América Latina - e em 
muitos países europeus - pela venda a um número grande de 
diários por um preço muito baixo e não competitivo. A não ser 
entre si mesmas. 

A operação em forma de tentáculos dos syndicates era 

simples, porém infalível. 
Funcionava como um rolo compressor. Ganhava-se no 

atacado, puramente. Ou seja, o importante era atingir o maior 
número possível de jornais - milhares, de preferência - de modo 
que, ao se cobrar valores reduzidos, conseguia-se uma boa 
soma no fim do mês por cada tirinha. Assim, era sempre mais 
viável para o dono de jornal brasileiro, por exemplo, comprar 
material importado do que investir numa produção nacional. 

Espécie de vilão, o cowboy Copyright Kid v1v1a à espreita 
para liquidar qualquer pretensão de quem tentasse abrir 
mercado para os quadrinhos nacionais. Até o fim da vida, Colin 
acreditou nesse duro inimigo. Foi um idealista e uma exceção 
no mercado brasileiro de histórias em quadrinhos. Talentoso, 
reconhecido como um dos mais autênticos desenhistas do 
século XX em todo o mundo, culto, conhecia como poucos 
não somente a técnica do desenho, como também o folclore e 
a literatura brasileira. Era um mestre na arte de combinar esses 
dois elementos e, assim, explorar a linguagem de contar uma 
boa história em quadrinhos. Escrevia bons roteiros e jamais 
deixou de aperfeiçoar o traço, embora tivesse um dos mais 
personalíssimos. 

Colin representava a terceira geração de desenhistas de histórias 
em quadrinhos após 1950. A mesma que encampou uma intensa 
campanha para garantir a si mesma, compulsoriamente a reserva 
de mercado. Mobilizados em São Paulo e no Rio de Janeiro, os 
artistas lutaram por uma lei que obrigasse as editoras a publicarem 
nada menos que 66,6% de histórias em quadrinhos brasileiras -
tema que trato com profundidade no livro A Guerra dos Gibis 
(Cia das Letras). 



Lutaram tanto que chegaram perto disso. Primeiro, no decorrer 
do ano de 1961, quando o presidente Jânio Quadros comprou 
a briga e elaborou um projeto de lei para atender aos artistas, 
exatamente como eles queriam. Infelizmente, porém, Quadros 
renunciou antes de sancioná-lo. Dois anos depois, um decreto 
de seu substituto, o presidente João Goulart, atendeu à polêmica 
reivindicação. O golpe militar em abril de 1964, no entanto, 
impediu que a lei fosse regulamentada e posta em vigor. 

Havia um argumento dos mais estranhos nesse movimento 
liderado por jovens talentos como Ziraldo, Maurício de Souza, 
José Geraldo, Colin e outros. Eles apostaram no discurso da 
censura para alcançar sua meta. Roberto Marinho (1904-2003), 

Adolfo Aiten (1907-1991) e Assis Chateaubriand (1892-1968), 

então os três principais editores de histórias em quadrinhos 
estrangeiras, eram acusados por seus adversários - educadores, 
padres e concorrentes na imprensa - de responsáveis pelo 
aumento da criminalidade juvenil no país com seus gibis, de 
acordo com a tese de psiquiatras americanos. 

Ao defender a reserva de mercado, os artistas brasileiros 
entrincheirados em suas respectivas associações no Rio de Janeiro 
e em São Paulo propuseram como saída a aplicação da censura 
aos quadrinhos americanos nas duas entidades de classe. No 
lugar do material vetado, entraria a produção nacional. Desde 
1948, quando surgiu um movimento embrionário de autores 
de quadrinhos no Rio, a lei dos dois terços sempre foi uma 
obsessão dos desenhistas porque essa seria, na sua opinião, a 
única forma de combater Copyright Kid. 

Existem nessa posj:ura alguns equívocos que não foram 
ainda devidamente observados, avaliados e compreendidos. 
O primeiro diz respeito aos mitológicos poderes intransponíveis 
dos syndicates americanos. 

Seu monopólio até a década de 1970 existiu sim, mas foi 
somente em relação a tiras de jornais. No caso de histórias para 
revistas, distribuídas por agências brasileiras, a possibilidade 
de furar o bloqueio imposto pelos preços baixos sempre foi 
maior e as quase duas dezenas de editoras de São Paulo que 
funcionaram com autores nacionais entre as décadas de 50 e 
80 mostraram muito isso, quando circularam centenas de títulos 
diferentes. " 

Depois, experiências bem sucedidas nos últimos 20 anos, 
como da Funarte e da Intercontinental Press, têm mostrado 
que é possível sim enfrentar os syndicates com as mesmas 
armas: ampla distribuição e preços competitivos que permitam 
aos autores uma renda satisfatória no final do mês. 

Na verdade, esse argumento de Copyright Kid continua a 
ser usado ainda em 2005 para justificar a incapacidade que 
o artista nacional sempre demonstrou para competir com a 
produção americana. Mesmo em desvantagem e condições 
adversas, nunca se preocupou em oferecer um produto no nível 
internacional , com raras exceções . Um exemplo contrário e bem 
sucedido aconteceu na Argentina, a partir da década de 50. 

Apesar de ter uma tradição de excelentes desenhistas, o Brasil 
sempre pecou - e muito - pelo completo descaso que sempre 
deu ao processo de produção como um todo . Em especial , à 
importância da qualidade do roteiro numa história ou mesmo 
no estabelecimento de um personagem . 

Esse é sem dúvida o maior problema dos nossos quadrinhos : 
o fato de ainda não dominar as bancas porque não se sabe 
escrever boas histórias no Brasil. Há 70 anos é assim, com 
exceções, claro . Essa observação se fundamenta principalmente 

na meticulosa pesquisa que foi realizada para conceber o livro 
A Guerra dos Gibis. Centenas de histórias foram lidas e seus 
títulos mapeados no decorrer desse estudo. Numa autocrítica 
que se faz muito necessária, deve-se reconhecer o amadorismo 
que tem alimentado a produção nacional. 

Boa parte dos desenhistas nunca deu a menor importância ao 
conteúdo, à elaboração das tramas. Desprezam completamente 
esse suporte no processo de criação, individual ou coletivo, 
quando se sabe que a elaboração artística se dá num contexto 
de muitas referências: vivências, conhecimento erudito e 
popular, leitura de livros, jornais e revistas, filmes etc. Não 
por acaso, os expoentes são autores formados em redações 
de jornais e revistas - Ziraldo, Henfil, Laerte, Angeli, Luís Gê e 
Fernando Gonsales. 

Entre as décadas de 50 e 70, a produção nacional teve 
espaço suficiente para se profissionalizar e criar uma estrutura 
competitiva contra os tão declamados poderosos syndicates. São 
Paulo, em especial, viu surgir um pólo de pequenas editoras de 
revistas em quadrinhos entre as quais uma muito se destacaria e 
projetaria: a Abril, de Victor Civita. Outras iniciativas importantes 
foram a pioneira La Selva, Júpiter, Continental/Outubro, Taika, 
Jotaesse, Pan-Juvenil, Edrel e GEP. 

Nessas décadas e principalmente na seguinte, a vinda 
de artistas italianos e argentinos - Nico Rosso, Eugênio 
Colonnese, Oswaldo Tallo e Rodolfo Zalla - para o país foi um 
fato muito importante no sentido de mudar essa visão. Eles 
trouxeram para o mercado uma noção de alta produção, com 
preocupação profissional, ancorada em pesquisa iconográfica, 
e até foram criticados por alguns colegas. 

Outro detalhe que revela o descaso com o roteiro: durante 
muito tempo, só apareceu nas revistas o nome do desenhista. 
Nunca se sabia quem bolava as histórias. Se não bastasse essa 
falta de prestígio, criou-se a cultura de pagar durante muito 
tempo entre 10% e 20% do valor da página para roteirista. 
A trama é uma elaboração intelectual que exige, além do 
talento, trabalho de preparação e, portanto, merece maior e 
urgente valorização . 

Não quer dizer que os próprios desenhistas não possam 
escrever suas histórias - como sempre acreditaram que 
podiam e que a parceria com roteiristas era algo perfeitamente 
descartável. A questão aqui é se tornar competitivo com boas 
idéias. Por que o paulistano Lourenço Mutarelli - que escreve 
e desenha - é um dos melhores autores de quadrinhos do 
mundo hoje? Porque já percebeu que produzir quadrinhos é 
mais complexo que aperfeiçoar o traço . 

Enquanto não enfrentar Copyright Kid com as mesmas 
armas, Maurício de Souza será sempre citado como um 
exemplo de sucesso empresarial que é a única exceção 
nacional em grande escala. Merecidamente. Ele se tornou 
o -primeiro artista a criar e a estabelecer - a duras penas 
- uma mentalidade profissional de produção competitiva 
no Brasil. Ofereceu produtos de nível para que o leitor 
pudesse escolher. A mesma mentalidade transformou a 
Editora Abril numa das principais produtoras de Disney 
do mundo. 

As experiências que foram vivenciadas entre 1949 e 
1964 dei xaram registros difíceis de serem contestados 
de que nenhuma lei ou governo conseguirá resolver esse 
prob lema porque o leitor quer ler boas histórias . Nesse 
sentido , Copyright Kid continua mais veloz no gatilho . 

--------~----------~-
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Eventualmente, a indústria do cinema descobre um filão e 
o explora. Isto faz parte de sua estratégia comercial como 
geradora de entretenimento para um público cada vez mais 
amplo e eclético. Já vimos alguns temas serem exaustivamente 
explorados até sua total banalização, como os filmes épicos e 
históricos dos anos 50; os de espionagem dos anos 60; os de 
artes marciais e catástrofes dos anos 70 e as temáticas espaciais 
dos anos 80; só para citar alguns. Hoje, assistimos a um grande 
investimento dos estúdios nas adaptações para o cinema de 
aventuras com os heróis de histórias em quadrinhos. 

A parceria é uma constatação, um fato . Nestes últimos anos, 
boa parte das grandes bilheterias do cinema mundial foram de 
adaptações, para a telona, de criações originárias do universo 
dos quadrinhos, o que comprova que a combinação funciona. 
Este casamento feliz vem de longa data. 

Nascidas praticamente juntas, na virada dos séculos XIX e 
XX, ambas as linguagens dividem históricos e semelhanças 
indissociáveis. Quando Lumiere tornava público seu 
cinematógrafo, Outcault já publicava seu Yel/ow Kid no jornal 
New York World . Não tardou muito para que uma linguagem 
permeasse a outra. Hoje podemos dizer que a uniformização 
da nossa visão, numa escala mundial, especialmente sobre a 
ótica ocidental, passa pelos dois estilos . Encontramos neles 
muitos raciocínios semelhantes, a começar pelos aspectos 
técnicos que possuem. 

A estruturação da narrativa é realizada da mesma forma : 
ambas contam histórias, e histórias têm de ser roteirizadas. Por 
muito tempo o processo passava inteiramente por um único 
artista - o desenhista - mas nos anos 30 surgiram argumentos 
que exigiram a melhor estruturação do texto, o que acarretou 
o reconhecimento do papel do roteirista. Sabemos que estes 
profissionais são imprescindíveis na estrutura destas duas artes 
visuais. Apesar de, ainda hoje , encontrarmos muitos criadores 
que fazem sozinhos todo o trabalho, não é possível mais 
deixar de reconhecer que a moderna quadrinização beira a 
literatura justamente pelo perfi l dos seus roteiristas. Tanto 
no cinema, como nas HQs, o modo como se contam estas 
histórias passa por estruturas semelhantes, principalmente 
por terem uma mesma raiz: a literatura. No caso do cinema, 
muitos diretores recorrem ao uso de um recurso que vai além 
da estrutura literária, usando desenhos feitos previamente 
para auxiliarem nas suas filmagens : os storyboards. Estes são 
uma " quadrinização " do roteiro de modo a orientar o melhor 

possível o trabalho do pessoal de produção : o posicionamento 
de um microfone para captação do som, um controle da 
iluminação natural ou artificial, um ângulo específico de uma 
tomada de câmera, uma lente a ser utilizada, uma sugestão de 
montagem na edição, etc. Mesmo sem ter a função narrativa 
dos quadrinhos, os storyboards possuem intrinsecamente 
o raciocínio do tempo relativizado . Através deles fica fácil 
observar que o tempo, em cada uma das formas, é captado 
diferentemente. Nos quadrinhos os saltos entre um e outro 
quadro são determinantes, exigem do leitor um raciocínio 
específico, complementador. Já o cinema apresenta esta 
característica de modo mais realista, captando com maior 
fidelidade, nos fotogramas, a decomposição do movimento. 
Concluímos que narrar algo utilizando HQ ou cinema é, 
literalmente, uma questão de tempo. 

Sabemos também que as regras do uso do espaço, nestas 
duas artes, são estabelecidas pela seleção do campo visual. 
Tanto no cinema como nas HQs ele é restringido pelo corte da 
imagem, pelos limites do enquadramento. Com regras vindas 
das artes plásticas e da fotografia, tanto os quadrinhos como 
os filmes se encaixam neste perfil. 

Também a distribuição dos elementos plásticos, dentro deste 
espaço selecionado, irmana as duas linguagens. Os dados da 
composição, do ritmo, do equilíbrio, dos planos, da perspectiva, 
etc, são usados da mesma forma. Mesmo numa composição 
estática, como nos quadrinhos, como numa composição 
dinâmica, como no cinema, estas características, construídas 
pelos muitos séculos da história da arte, são respeitadas . 

Porém, em determinado momento as diferenças começam 
a se estabelecer, especialmente no que diz respeito à arte
finalização, ao registro, à técnica de apreensão da imagem, 
aos suportes físicos, etc. A captação no celulóide, no papel, na 
fita magnética, na tela do computador e em qualquer outro 
suporte que dê fisicidade a estas artes, estabelece algumas 
diferenças fundamentais . No acabamento, a tinta nanquim, 
o grafite , a aquarela, a luz, ou o monitor são, na mão dos 
artistas, opções que ditam ou ampliam limites na conclusão 
plástica final. Apesar desta aparente restrição, é aí que as duas 
linguagens se estabelecem como independentes, eloqüentes 
e autônomas. Narrar algo utilizando alguma destas opções é 
simplesmente criar um estilo, artístico. 

A partir de 1897, quando Happy Hoo/igan, de Frederick 
Opper vai às telas do cinema num filme seriado, e, mais tarde , 

________________________ _...JIElll~----------------------



Winsor McKay coloca seu Little Nemo no mesmo caminho, 
usando todo o poder ilusório que tanto seduzia as platéias nos 
primórdios da sétima arte. Este intercâmbio se tornou forte. 
A linguagem dos quadrinhos sempre teve uma boa aceitação 
comercial , por ser extremamente socializante. Poucas 
expressões artísticas têm um alcance tão amplo como ela, e, 
mesmo enfrentando históricos conceitos de discriminação, 
passando por crises ideológicas e financeiras, sempre teve 
um público fiel. Isto fez a arte (e a indústria) do cinema ter 
uma atenção considerável para com este universo. Vimos, no 
decorrer deste longo período que nos separa das primeiras 
experiências cinematográficas ao experimentalismo de hoje, 
sempre acontecer na tela o surgimento de uma adaptação de 
alguma coisa relacionada ao mundo das HQs, e vice-versa. 

Quando Guttemberg inventou a imprensa e assim a 
reprodutibilidade de textos e imagens, uma das publicações 
mais populares eram as vias-sacras ilustradas com a história 
da vida, paixão e morte de Cristo. Estavam ali, muito bem 
definidos, os princípios básicos daquilo que seriam as histórias 
em quadrinhos futuras. O cinema não se eximiu de lançar mão 
deste potencial. Até hoje é clássica a primeira filmagem da vida 
de Cristo realizada em 1902, por Ferdinand Zecca. Poderíamos 
considerá-la como a primeira adaptação bem sucedida de 
quadrinhos para o cinema, se não fosse a defasagem do conceito 
do que seriam os quadrinhos, que veio alguns anos depois. 
Assim temos um exemplo de como as linguagens sempre se 
influenciaram e como, no decorrer do tempo, evoluíram para o 
discurso interativo a que hoje assistimos. 

Só para comentar alguns casos que reforçam nossa idéia, 
lembramos o trabalho monumental de Winsor McKay e 
sua criação Little Nemo. Saindo de um universo onírico, o 
personagem é representado transitando num mundo fértil 
para ousadias narrativas e soluções técnicas/visuais coerentes 
com seu tema fantasioso e surreal. Porém, na concepção 
gráfica de Little Nemo, encontramos uma característica: as 
histórias evoluíam de uma tal forma que quase se recusavam 
a ser quadrinhos. Little Nemo ansiava por ser cinema. Lá 
encontramos os conceitos de grandiosidade," planos infinitos, 
ângulos e ritmo que prenunciam o advento futuro da tela 
grande, o cinemascope. Porém, quando foi adaptado para 
o cinema, foi constatada uma limitação nesta transposição. 
Colocado nas soluções visuais da arte, na época engatinhante 
do cinema, ficou aquém do universo gráfico fantástico do 
pequeno herói. 

Já em outro caso, a interrelação cinema e HQ foi premiada 
com um mestre que se mostrou conhecedor das duas 
linguagens : Will Eisner. Com seus quadrinhos repletos de 
planos ousados, cortes de imagem, narrativas fragmentadas 
e outras características cinematográficas, Will levou para suas 
novelas gráficas o melhor do cinema noir, mostrando que a 
mixagem estilística era viável , fértil, inclusora e enriquecedora 
aos quadrinhos. No decorrer histórico existiram outros que 
reforçaram esta parceria como Burne Hogarth, Alex Raymond, 
Milton Caniff, Harold Foster, Guido Crepax, só para citar 
alguns mestres do desenho. Em contrapartida tivemos Roger 
Vadin , Warren Beaty, Joseph Losey, Ang Lee, Sam Raimi, 
Bryan Singer, Christopher Nolan e Guillermo Dei Toro para 
citar alguns diretores de cinema que transitaram com conforto 
na combinação das duas linguagens. E, através destes artistas 

já foram parar na telona Flash Gordon, Tarzan, Dick Tracy, 
Modesty Blaise, Fantasma, Superman, Rocketeer, Homem 
Aranha, Hulk, Batman, Biade, Spawn e um interminável 
"outros". Resta lembrar que muito do cinema de George 
Lucas e Steven Spielberg são claras citações ao universo das 
histórias em quadrinhos. Quando realizaram suas seqüências, 
Indiana Jones, Star Wars, As Aventuras de Tintin, Jim das 
Selvas, Buck Rogers e Flash Gordon permearam as referidas 
séries criadas pelos dois mestres do cinema contemporâneo 
sem serem ocultadas, inclusive são citadas com freqüência 
em entrevistas de ambos como influências explícitas na 
elaboração dos roteiros, heróis e tramas. Aqui no Brasil, 
também não ficamos fora destas aventuras cinematográficas 
envolvendo as duas artes: tivemos, nos anos 70, uma ida 
às telas do Judoka, pelas mãos de Marcelo França, e, nos 
anos 80, O Menino Maluquinho, de Ziraldo, na direção 
competente de Helvécio Ratton. 

Foi a partir da Pop Art, e hoje prática comum entre os 
artistas e produtores de cultura, que a arte perdeu de vez seu 
limite de "/ow art" e "high art", ou seja, arte erudita e arte 
popular. As várias linguagens expressivas já se misturaram 
de modo indissociável. Aquilo que era taxado de sub-cultura 
perdeu este status duvidoso ao ser demonstrado que muitos 
artistas buscaram nas suas referências pessoais e em suas 
formações populares, inspiração para suas produções mais 
elaboradas. Isto não é um fenômeno atual: sempre existiu. 

É um lugar comum na história da arte esta mixagem de 
valores . Com a cultura de massa, várias destas influências e 
referências foram implementadas, e o que vimos acontecer 
na arte moderna, na verdade, foi uma quebra definitiva de 
fronteiras. Isto cooperou para as histórias em quadrinhos 
perderem seu status de sub-cultura e ampliarem seu campo 
se penetração social e comercial. Com a proliferação de 
técnicas diferenciadas de captação de imagem, não demorou 
muito para que elas fossem absorvidas pelo cinema, pelos 
videoclips, pela arte do grafitti, pela animação, pelos 
games, pela publicidade e pela computação gráfica e, 
importantíssimo, vice-versa. 

Aliás, ao citar estes recursos, constatamos que fica cada 
vez mais difícil se classificar uma produção de cinema 
contemporâneo dada a absorção freqüente de efeitos tirados 
da animação e da computação gráfica. Antes vistos como 
soluções técnicas independentes, o cinema e a animação 
seguiam por caminhos diferentes. A utilização em filmes de 
recursos de animação, popularizada pelos Estúdios Disney, e 
a recente inclusão de efeitos especiais em computação gráfica 
em muitas produções atuais, mostram claramente que muito 
destes conceitos se mesclam até mesmo corrompendo estas 
classificações. Hulk e Garfield, por exemplo, foram levados 
às telas com uso abusivo de inserções de personagens em 
computação gráfica e, no entanto, continuam sendo vistos 
como cinema, aquele "tradicional", não sendo classificados 
como "animação " . 

Já cientes deste intercâmbio, como analisar hoje o que 
acontece com a combinação/ parceria/intercâmbio HQ e 
cinema? Ancorados pela constatação da eficiência comercial, 
o que reparamos é que as fórmulas contemporâneas de 
adequação destas temáticas passam pelos seguintes itens: O 
que filmar? Como filmar? E quando filmar? 



O que filmar? 

Ora, já vimos muitos heróis estrelarem nas telas, desde as 
mais antigas até as mais atuais produções exibidas nas salas de 
projeção e mesmo nas nossas salas de TV. Alguns são exemplos 
históricos, como as séries de Buck Rogers, Flash Gordon, 
Batman, Mulher-Maravilha e Superman. Figurando hoje como 
?bras quase "naif'', o passar do tempo eximiu destas empreitadas 
julgamentos mais contundentes. Estas séries persistem na 
memória afetiva de muitas gerações e lá se estabeleceram como 
ícones "cu/t". Foram precursoras da possibilidade expressiva e da 
constatação do alcance popular inerente aos quadrinhos. Sobre o 
sucesso aberto por elas pavimentou-se a estrada por onde passou 
muita coisa que foi feita. 

Pensando neste "o que filmar?" o cinema absorveu muitos 
personagens e histórias, reforçados por seu sucesso nas 
edições gráficas, como os já citados acima. Mas aconteceram 
ápices históricos, como a filmagem de Barbarei/a, por Roger 
Vadin, e Modesty Blaise, por Joseph Losey nos anos 60; e de 
Superman nos anos 70/80. Este Superman foi decisivo no 
encaminhamento comercial desta idéia, pois mostrou, de certa 
forma, que o filão era viável numa roupagem mais produzida 
e atualizada. Foi sucesso de público e, conseqüentemente, de 
bilheteria. Não tardou para que viessem outras adaptações, 
sendo que o Dick Tracy, de Warren Beaty e o Popeye de 
Robert Altman foram alguns exemplos dos mais felizes. 

Filmados por dois diretores de peso, com um grande respeito 
ao original, ambos os filmes levaram as histórias dos heróis para 
as telas com soluções muito próximas às de seus quadrinhos 
de origem. A elaboração precisa do roteiro, um "casting" 
coerente com o perfil dos personagens, e uma direção de arte 
muito próxima ao referencial gráfico, provaram que alguns 
aspectos deveriam ser mantidos na transposição das revistas 
para a telona. 

Dando um salto por cima de uma filmagem de um Flash 
Gordon fraquinho, um Rocketeer passável, um Fantasma 
sofrível, chegamos aos anos 90 com o "boom" da exploração 
do filão. A produção do filme de Batman, por Tim Burton, 
foi um achado cinematográfico e mostrou realmente "o que 
filmar?": o óbvio. 

E o que era o óbvio? O público dos quadrinhos queria ver seus 
heróis favoritos nas telas, claro, e as bilheterias comprovaram 
isto. Feito o balanço positivo, vieram em seqüência, 
Demolidor, Asterix, Mulher-Gato, Darkman, Spawn, e, com 
o fim da década, Biade, Homem-Aranha, Hulk, Hel/Boy, 
Constantine, Elektra, X Men, outro Batman, e virá ainda um 
monte de outros que estão no forno. É um imenso universo 
(observe-se, limitado) a ser explorado. A mística que envolve 
estes personagens e o seu público é imensa e, então, nos faz 
ter que analisar o que se segue. 

Como filmar? 

Ora, estas filmagens já podem ser plenamente analisadas 
sob parâmetros concretos, ou seja, deram certo ou não? Foram 
sucesso ou não? Renderam um bom dinheiro ou não? Nestas 
respostas poderemos encontrar muitas referências sobre o 
"como filmar?", como devem ser abordadas no cinema. 
Constata-se que o público é o grande alvo e também juiz. E 

se o público é este referencial, tomemos isto como objeto de 

análise. O que as pessoas querem, ao ver seus heróis retratados 
no cinema? Fidelidade, acima de tudo. 

Estes personagens já chegaram "prontos" às telas com 
seus universos particulares definidos por anos e an'os de 
vida, portanto esta fidelidade é determinante. Temos com 
estes heróis um convívio íntimo. Sabemos de seus valores 
suas fraquezas, seus segredos e dramas. Conhecemo-los tã~ 
~rofundamente como a nós mesmos. Com isto o vínculo 
e forte e ultrapassa as barreiras da realidade, fazendo com 
que sejamos extremamente tolerantes com as idiossincrasias 
originais que permeiam o universo dos quadrinhos. 
~o~r, esticar, transmutar,an:atéria, enxergar através de paredes 

nao e problema para o publico: superpoderes são ternamente 
aceitáveis, afinal são para nos proteger. Uniformes ridículos 
passam desapercebidos, chegam a ser assimilados como itens 
de moda a serem exibidos em público sem constrangimento 
já adicionados pela carga cultural que possuem. Isto se~ 
comentar o desafio que se cria para a indústria têxtil com a 
citaç~o de tecido: c~m fibras ultra-resistentes ou que ~sticam 
a l1m1tes 1mpensave1s. Truques ingênuos para se esconder a 
verdadeira personalidade são totalmente convincentes. As 
leis da física são corrompidas com uma facilidade incrível, não 
causando nenhum constrangimento que impeça cientistas 
famo_:os se ?eclararem fãs das HQs. Outro aspecto são as 
rel~çoes afetivas complexas existentes entre estes heróis e seus 
pais, nar:i,oradas, esposas e amigos, que são compreendidas 
c.om p_ac1enc1a que ultrapassa à exigida por nós mesmos em 
s1tuaçoes semelhantes. Mas existem fronteiras. Nada de 
incluir incongruências ou coisas estapafúrdias neste Olimpo 
c~ntemporâneo: para tudo há um limite. 

As vez~s a criação de um personagem extra, por motivos 
com~rc1a1s ou de roteiro - por exemplo, uma namorada de 
oc.as1~0, um ~ilão oportunista - pode derrotar a empreitada 
e joga-la no limbo das prateleiras de locadoras e sessões da 
tarde monótonas. Este é um dos aspectos mais detectáveis 
neste histórico recente. A condução da trama, a fidelidade ao 
ro:ei~o, a traj~tória do personagem devem ser seguidas o mais 
prox1mo poss1vel. Uma das precauções passa pela escolha de 
um bom diretor que dê conta do recado nesta transposição 
formal e afetiva dos heróis para as telas. Já aconteceram os 
acertos, mas os equívocos também. 

Muitos dir~to~es são convocados para dirigirem estas 
aventuras, nao importando se fizeram um ou mais filmes 
mas ob.servando-se as obras que criaram anteriormente'. 
O que importa são as inovações e competências sobre as 
quais construíram, ou estão construindo, as suas carreiras. 
E ~ssim espera-se darem conta do recado. Tim Burton fez 
dois Batman que confirmaram esta teoria. Com um cinema 
muito pessoal, transpôs para a tela dois momentos do 
Homem rv:orcego, . º?~decendo s,ua concepção de direção 
mas. tambem a h1stona do heroi, criado por Bob Kane. 
Novidades e tradição conviveram sem problemas.Vieram 
nesta linha de sucesso, Bryan Singer com os fantástico~ 
X Men~ qu.e foram um bom exemplo de surpreendente 
adaptaç~o. fiel do nco universo dos mutantes angustiados. 
Sam,.Ra1m1 !ez um Homem-Aranha que tirou o fôlego da 
pl~te1a de fas e de leigos (será que existirão ainda pessoas que 
nao conhecem o Homem-Aranha?) e também tirou a Colúmbia 
do buraco financeiro. Guilhermo Dei Toro fez um Biade com 
roupagem "high tech" que funcionou tanto que se multiplicou 



em três outros episódios, e sua filmagem de Hei/ Boy é 
respeitável. Ang Lee veio de um currículo cinematográfico 
de temática ampla e fez um Hulk energético e com citações 
explícitas das soluções visuais do universo gráfico. Francis 
Lawrence trouxe às telas o difícil Constantine e foi feliz na 
tessitura da trama complexa do personagem. Christopher Nolan 
veio de um Amnésia inovador e fez um fascinante Batman 
Begins, com atmosfera pesada e mais afiada ,~om o perfil que 
Frank Miller desenhou no seu Cavaleiro das Trevas . Robert 
Rodriguez transformou a narrativa da filmagem de histórias em 
quadrinhos (e do próprio cinema .. .) com o magnífico Sin City, 
onde conseguiu realizar uma obra com citações explícitas à 
arte finalização gráfica, usando efeitos especiais que geraram 
uma parceria positiva e não uma disputa na tela. Em alguns 
casos estes diretores tiveram ao seu lado os próprios autores 
das HQs originais como Stan Lee e Frank Miller. Um respeito , 
no mínimo, prudente. 

Mesmo assim, com estas experiências de sucesso todas 
circulando como referências, aconteceram fracassos 
retumbantes em muitas outras adaptações. Mark Steven 
Johnson falhou no seu Demolidor, Rob Bowman fez uma 
Mulher Gato dispensável e Tim Story fez um Quarteto 
Fantástico aquém do esperado. Se formos analisar os 
currículos destes diretores e suas experiências no cinema, 
talvez encontremos explicações sobre estes fracassos, porém, 
para um grande estúdio, para um grande produtor e para 
as grandes quantias de dinheiro despejadas em qualquer 
filme feito hoje, especialmente em Hollywood, as mancadas 
poderiam ser evitadas. 

Resumindo: talento e bom senso contam . E muito ... 

E "quando filmar?" 

Já falamos que desde sempre existiu este intercâmbio de 
HQ e telona. Hoje podemos até dizer que, lá no início, as 
filmagens envolvendo este filão vieram em boa hora e têm 
seu papel desbravador reconhecido . Hoje é importante 
ter a referência histórica aliada à estratégia comercial. O 
tempo das histórias em quadrinhos no cinema parece ser 
hoje, e tem pressa. Seremos abarrotados de produções na 
"cola " dos sucessos já realizados. Heróis que deram certo 
terão suas continuações garantidas. Outros, inéditos, ainda 
virão. As "graphic novels" abrem seus caminhos. Os irmãos 
Wachowski apresentaram o V, de Vingança de Alan Moore 
despontando como uma realização tão marcante quanto o 
surpreendente Sin City. Mas acreditamos que o tempo será 
um grande mestre em todos os sentidos. 

Sobre os exemplos dos filões já explorados pelo cinema até 
a exaustão, que citei no início deste texto, muitos deles já 
viraram, ou sempre foram, estilos. Até hoje são temáticas 
que persistem na cabeça dos donos de estúdio, dos diretores, 
dos roteiristas, dos atores e das platéias. As histórias em 
quadrinhos não fogem, nem fugirão à regra. Assim como os 
clássicos da literatura sempre exercerão fascínio no imaginário 
da humanidade, as HQs, e seu potencial simbólico, também 
ocupam lugar de destaque na mente de todos os que com 
elas travam conhecimento. Por serem universais tornam-se 
essenciais. O cinema sabe disto. E, assim, a saga cinematográfica 
destes personagens e suas aventuras já possuem seu terreno 
demarcado e sua base construída. Resta-nos esperar que a 
construção deste edifício seja sólida o suficiente para abrigar 
sempre os nossos sonhos e nossas fantasias. 



Palavra: 
um. desafio ao educador 

, ' Beatriz Sales >,t? 1 ' / Pedagoga. trabalha na E. E. Indígena Xucuri Kariri Warcanà de Aruanà, em Caldas. Minas Gerais. 

Palavra Mágica 

"Certa palavra dorme à sombra de um livro 
raro. Como desencantá-la? 

É a senha da vida, a senha do mundo. Vou 
procurá-la. 

Vou procurá-la a vida inteira no mundo todo. 
Se tarda o encontro, não desanimo, procuro 
sempre e minha procura ficará sendo minha 

palavra" 

Drum~o~d~-
-.;.o:.;.....,.• .. 1111··,~.;,.. ~--~,. _..,"':!...,:-.Z,:-:::-·;;.· -~----·ii!!9 

Confesso também que saí à procura de uma palavra que 
interpretasse ou me oferecesse maior segurança para o 
desenvolvimento do Tema em questão "Uma palavra na boca 

é o mesmo que uma flecha na mão" . 
O tema partiu da proposta lançada pelo curador do 7° Salão 

do Livro, José Alberto Pinho Neves, deixando-me surpreendida 
pelo convite, principalmente para falar junto a dois grandes 
escritores indígenas, Daniel Munduruku e Kaká Werá. 

É interessante observar como a temática tem o poder de 
provocar a gente ," nos obrigando a pensar, a ficar olhando para 
o papel, refletindo sobre os diversos aspectos e desdobramentos 
a que poderemos chegar. Neste dilema sobre o que escrever 

pensei novamente em Drummond quando diz "penetra 
surdamente no reino das palavras ... convive com elas antes de 
escrevê-las". Foi o que fiz e resolvi optar por escrever sobre 
a temática, levando-a mais próxima da minha experiência 
como educadora, e dialogar sobre a importância da palavra 
"oralidade". 

Tive o apoio de muitas vozes para escrever esse texto, 
que multiplica seus sujeitos, acolhendo outros textos, num 
processo de apropriação consciente. Mário de Andrade 
(1931), "confessa" ter roubado inúmeros autores e afirma que 
"toda escrita se constrói como uma apropriação sem reservas" . 
Neste sentido, partilho a busca de Drummond e saio à 

procura da palavra certa para escrever o texto . Acreditando 
sempre que não podemos criar do nada é que puxei o fio da 
meada e começo relatando um conto que ouvi no término do 
Curso de Formação de Professores Indígenas no Laboratório 
do IEL Unicamp (2005), quando o professor Wilmar da Rocha 
D'Angelis fez a leitura do mesmo. O conto foi ganhador do 
Concurso Nacional de Contos realizado pelo Governo do 
Estado do Paraná em 2002 . Quando comecei a escrever 
me veio a lembrança do conto de autoria do escritor Rui 
Sérgio Dias . 

Antes da leitura, o professor Wilmar salientou que na maioria 
das vezes sempre que chegamos a alguma aldeia (escola) 

pensamos ser os estrangeiros, levando a salvação (a escrita) 

para as sociedades ágrafas. 



A ampla difusão da escrita pelo mundo provocou a criação de 
crenças que marginalizam a palavra oral. É relevante lembrar 
também que a sociedade envolvente e dominante alimenta o 
mito do aprender e escrever como saída para todos os males, 
a " redenção do cidadão", sua " entrada no paraíso", e ignora 
qualquer outro conhecimento que não seja calcado na escrita. 
(CAVALCANTI, 2005) . 

Penso que o referido conto, lido pelo professor, tocou
nos sensivelmente, com uma responsabilidade sobre nós 
educadores a respeito da extrema necessidade de uma reflexão 
em torno da importância da oralidade. Assim , compartilho 
então com vocês as : 

"Notas de um antropólogo cansado" 

Rui Sérgio Dias 

Foi num fim de tarde que, depois de vencer a altura de um 
monte de cor alaranjada, avistei um povoado de casas tingidas 
de azul turquesa. Estranhei logo aquela cor, rara na natureza, ser 
tão abundante aqui para que com ela pudessem tingir as casas, e 
tentei imaginar de onde aquelas pessoas extraíam seu pigmento, 
sem chegar a nenhuma solução. Continuei a caminhada. 

1 
Percebi que a minha aproximação causava um certo alvoroço 

no povoado. Estranhavam, como já havia acontecido em outros 
lugares, a cor da minha pele, meus cabelos lisos, minha roupa 
e meus apetrechos. Mesmo não compreendendo minha língua, 
deram-me abrigo num sopé de monte, numa pequena gruta. 

Duas pessoas vieram a noite para dormir ao meu lado e 
provavelmente vigiar-me. Quando peguei meu caderno para, 
à luz de velas, fazer as anotações correspondentes aos dois 
últimos dias, fizeram gestos claros de desaprovação e percebi 
que deveria dormir sem escrever. Soube mais tarde que não era 
permitido escrever em nenhuma circunstância e.i:iue tudo o que 
eu quisesse lembrar daquele lugar e daquelas pessoas deveria 
guardar em mim e em minhas lembranças. Mas isso foi o que 
percebi bem mais tarde ; no momento, apenas obedeci ao que 
parecia ser uma proibição momentânea, que desapareceria, 
pensava eu , quando passassem a me conhecer melhor. 

Nos dias que se seguiram, me foi permitido pernoitar na 
casa de um dos moradores. Era um senhor que vivia só e 
trabalhava com metal. Tinha uma voz que acumulava anos de 
rouquidão . Risonho e bem humorado, tentava, sempre que 
podia, explicar-me o nome das coisas e, quando errava minha 
primeira tentativa de pronúncia, invariavelmente ria da minha 
incapacidade. Mas era um riso bonachão e sincero, e que me 
acostumei a responder a ele também rindo. Chegamos a ficar 
algumas vezes até tarde da noite gargalhando um do outro 
a pondo de acordar dolorido pelos risos da noite anterior. 
Comecei assim a aprender a sua língua estranha. 

Não consigo sistematizá-la talvez porque tenha aprendido na 
prática sem nenhuma gramática. Sua característica principal 
é a de aplicar sufixos aos verbos para transmitir o estado de 
espírito do narrador. Esse mecan ismo tornava impossível dizer 
algo sem se co locar subjetivamente em relação à ação. Na 
verdade, existia uma infinidade de sufixos para exprimir cada 
mínima variação de humor. 

Era impossível , por exemplo, referir-se a algum fato, por 
mais banal que fosse, sem mostrar, através dos sufixos, como 
aquele fato afetava seu humor. Percebi com o tempo que 
não era tão relevante o que se dizia quanto como se dizia 
e como aquilo o afetava: se era bom, gostoso, instigante 
ou aborrecido. Essa qualidade dava um caráter de tal modo 
subjetivo ao que se queria transmitir que era incrivelmente 
trabalhoso fazer qualquer abstração. Se alguém tentava 
explicar porque a ventania de areia daquele ano tinha 
sido mais forte, o fazia criando uma hipótese geralmente 
exdrúxula que já continha um certo juízo sobre o fato. Seria 
como dizer: "a tempestade desse ano foi aborrecidamente forte 
provavelmente porque o mar está irritado e deseja desfazer
se do seu excesso de terra". Toda abstração ficava ridícula, 
já que sempre envolvia o estado de ânimo dos envolvidos, 
afastando qualquer possibilidade de isenção. 

Sem poder escrever (sem poder sistematizar, já que a organização 
das estruturas, no meu caso, acontece precisamente no momento 
em que escrevo, nunca antes) restou-me acompanhar aquela 
gente no seus afazeres diários. Foi, aliás, difícil para um 
antropólogo como eu , acostumado a tomar notas, desfazer-se 
do hábito da escrita para ceder ao fluxo de vida simples que 
corria naquele lugar. Mas a dificuldade não durou muito: logo 
comecei a concentrar-me no meu cotidiano de trabalho, nas 
viagens, nas pescarias, nas conversas noturnas e fui, pouco a 
pouco, distanciando-me do hábito da escrita e do hábito de 
observar com olhos de estrangeiro. E parece que de fato ter 
deixado de lado as notas me desobrigava da antropologia: 
passei dias e depois meses vivendo para o agora, para as 
colheitas, para o trabalho com o couro e metal, lembrando-me 
ocasionalmente do motivo que me levou a travar contato com 
essas pessoas. E, quando lembrava, sentia meus pensamentos 
incrivelmente longe do que eu era naquele momento, sentia 
que o antropólogo estava já a uma distância quase infinita, 
quase impossível de ser recomposta. 

Por algum tempo, trabalhei na lavoura. Acordava antes do 
amanhecer, juntava-me aos outros e íamos, os homens para 
os campos e as mulheres para os bosques, colher frutas. 

Meus companheiros trabalhavam silenciosos, mas com 
alegria. As amizades que fiz nesse período aconteceram à 
custa de sorrisos e não muito mais, pois a atividade de cortar 
hastes e colher não dava margem à conversa. E como se 
nossa atenção fosse absorvida por completo pelas cores das 
plantas, pelas auroras e pelo trabalho duro de tentar fazer algo 
germinar num solo seco e arenoso. 

Lembro quando cavamos um buraco no chão para resistir 
a uma tempestade de vento, durante uma viagem ao sul em 
que pretendíamos caçar um animal que nunca cheguei a ver. 
Lembro também que uma vez por ano o lago que abastecia 
a aldeia ganhava uma cor rosada e, enquanto isso acontecia 
devíamos nos abster de beber. Esse período, às vezes, chegava 
a durar quatro dias e era proibido fazer qualquer tipo de 
provisão de água para suportá-lo. Quase todos os anos alguém 
morria, geralmente uma ou duas crianças ou um velho . 

Era-me impossível , na época, escrever sobre essas vivências, 
de modo que se agora o faço, é porque preciso reconstituir 
intimamente uma imagem clara desse povo. Algumas vezes 
cheguei a pensar em manter anotações sigilosamente, usando 
momentos de privacidade que havia conquistado, mas dois 
motivos me impediam: o medo de ser descoberto e a sensação 



de que não se tratava absolutamente de um tabu; havia uma 
sinceridade envolvida na proibição, como se o fato de escrever, 
por si só, causasse algum mal ao escritor. 

E esses motivos me pareceram persuasivos depois que 
descobri que houve, um dia, uma escrita entre eles. 

li 
Quando, depois da morte do ferreiro , o substituí em seu ofício, 

tomei posse de sua casa e de suas ferramentas. Em quatro 
delas, que pareciam pertencer a uma mesma família, encontrei 
uma mesma inscrição: "eu sou Fidias", em caracteres gregos. 
A descoberta me desconcertou pelo conteúdo enigmático 
dessa frase num grupo de ferramentas . No princípio, guardei 
o segredo da minha descoberta, com receio de ser castigado. 
Depois de algum tempo, comentei o fato com outro ferreiro . 
Espantou-me que ele nem mesmo soubesse que aquilo 
(aquelas linhas entrecruzadas numa ferramenta) era escrita. 
Percebi nesse momento que eles proibiam algo com o qual 
haviam perdido completamente o contato, algo que sequer 
sabiam identificar. 

Mais tarde, confirmei que essas pessoas com as quais 
convivi nos últimos três anos diziam que a escrita congela 
os significados e que só a palavra oral tinha a possibil idade 
de trazer consigo a expressividade necessária para as coisas 
importantes. Expressividade que era carregada através de 
entonações, expressões faciais, gestos, ritmos furiosos ou 
mansos. Escrita e, portanto sem esses elementos, diziam eles 
que a palavra não pode ter valor e perde sua essência. 

"Que adianta escrever sobre os cabelos de uma morena se 
quem vier ler continuará ignorante de quem sou eu e o que 
realmente quero dizer com o que escrevo? Posso dizer: os 
cabelos daquela mulher são distraidamente alisados pelo vento 
manso. Não saberá se digo com fúria, se digo cinicamente, se 
digo sinceramente ou ainda se digo apaixonadamente " . 

Quem me disse isso explicava a razão do abandono da 
escrita. Certamente não foi o motivo real, mas esta é a opinião 
corrente do povo sobre sua futilidade. Ela só serve para tornar 
artificialmente perenes (através dos registros) opiniões que são 
fugazes, só pode se referir a verdades efêmeras e deixá-las 
registradas como se fossem eternas. 

A escrita seria, portanto, um instrumento da mentira, da ilusão 
do sonho. Aliás, "mentira ", " ilusão " e " sonho " são significados 
que só têm uma palavra na língua desse povo, de tal forma 
que não se sabia se alguém estava se referindo ao que havia 
sonhado, a uma ilusão de sua percepção ou memória, ou a 
uma mentira deliberada. 

Não sei se ainda sou antropólogo, visto que tento lembrar
me de algum aspecto interessante daquele povo, e tudo o que 
consigo salvar são memórias de particularidades, de pessoas, 
de detalhes de objetos, do que uma certa boneca feita de palha 
significava para uma criança de cabelos ondulados e olhos 
castanhos e tristes, ou o que uma certa árvore significava para 
um amigo que havia se casado à sua sombra. 

Lembro do jeito como as mulheres preparavam o trigo e o 
transformavam em massa. Lembro do cheiro dos temperos 
que usavam nas com idas e dos perfumes que faziam 
combinando flores e grãos. Umas lembravam manjericão, 
outras puxavam mais para o jasmim ou para o perfume das 
folhas de laranjeira. 

Lembro da cor da pele dessas mulheres, que era do mesmo 
marrom escuro avermelhado da terra em que viviam . Lembro 
de algumas brincadeiras, como de esconder as roupas da 
noiva antes da cerimônia, de modo a fazê-la acreditar que.não 
poderia casar ... e do desespero que essa manobra causava. 
Lembro de olhares de ternura e de raivas absolutas. Lembro 
da cor e das ondas dos cabelos das mulheres, lembro do cheiro 
dos seus corpos e de suas curvas, de sabores exóticos e de 
ventanias de areia. Lembro de pescar em buracos fundos e 
estreitos cavados em lugares desolados e lembro até mesmo 
dos peixes que saíam milagrosamente deles. Peixes cegos que 
se debatiam sem saber o que os havia tirado do seu mundo 
subterrâneo. 

Agora que os deixo para trás e ainda vejo suas fogueiras 
brilharem no horizonte, creio perceber a coerência do 
impedimento da escrita. Ela, no final das contas, pouco me 
teria valido, já que tudo, já que tudo o que faz dessa gente 
um povo único não pode ser transmitido por palavras. Depois 
de anos falando a língua deles (mal posso escrever em minha 
própria) , sou ainda prisioneiro em simular pensamentos através 
dela, usando seu costume de aglutinar verbos e advérbios . 

Isto tudo penso agora, e compreendo agora, já distante 
alguns quilômetros de tudo o que aconteceu naquele lugar. 
Justamente agora, quando sinto estar violando algo se escrevo, 
se ouso traduzir em simbolozinhos gráficos o que acabou de 
acontecer, e vejo o quanto esses simbolozinhos são inúteis . 

O conto que transcrevi pode ser a palavra necessária para 
a reflexão tanto no sentido da escrita como da oralidade. O 
povoado pode ser a nossa sala de aula, quando os alunos 
chegam à escola para serem alfabetizados ou letrados e não 
conseguem sistematizar a escrita, talvez porque tenham 
aprendido a falar na prática sem nenhuma gramática. Cecília 
Meireles, citada por Silva (2002, p.49) : afirma que : 

A literatura precede o alfabeto. Os iletrados possuem .~ 
a sua literatura. Os povos primitivos, ou quaisquer 
agrupamentos humanos alheios às disciplinas de ler 
e escrever, nem por isso deixam de compor seus 
cânticos, suas lendas, suas histórias; e exemplificam sua 
experiência e sua moral com provérbios, adivinhações 
e representações dramáticas, vasta herança literária 
transmitida dos tempos mais remotos, de memória 
em memória e de boca em boca. 

Penso que a escola dá pouca ou quase nenhuma importância 
para a bagagem oral que as crianças trazem de casa (histórias 

e mitos), o que poderia ser uma excelente oportunidade 
para se tratar de um tema tão necessário em uma sociedade 
grafocêntrica que privilegia em demasia a escrita. 

Trata-se não só de um desafio, mas de uma pergunta. Como 
a exclusão ou negação da oralidade pode interferir no processo 
de alfabetização e letramento? Como a experiência oral de 
cada um (indígena ou não) poderia ser revigorado e possa ter 
uma função fundamental para o ser humano, independente 
de suas diferenças pessoais e culturais? 



Quero aproveitar esse momento e responder, retomando 
Drummond : 

"Tenho palavras em mim buscando canal, são roucas, duras, 
irritantes, enérgicas, compridas há tanto tempo, perderam o 
sentido, apenas querem explodir". Diria eu, como uma flecha 
na mão ... 

Creio ser um esforço válido esta reflexão pela via da oralidade. 
O que muito contribui para ampliar meu olhar para o tema em 
questão foi retomar as leituras sobre a "oralidadê " como forma 
eficiente de transmissão do conhecimento formal. Codificação 
de nossas experiências. 

Retomar a consciência de que no início era o verbo e esse 
verbo era falar . 

Manter Colombres (1995) nos orienta que advém daí a 
tendência de muitos povos "primitivos" de ver na palavra uma 
força que não só anima as coisas, mas lhe infunde um ser, 
como se já intuíssem que não se fala porque se pensa, mas se 
pensa porque se fala. 

Manter Vygotsky afirma que todo o conjunto de mudanças 
na sociedade humana só foi possível porque o homem tem 
uma ferramenta intelectual : a linguagem que lhe permite 
construir sua cultura. Para ele, a sociedade humana só existe 
tal como ela é porque somos capazes de nos comunicar. 

Contando histórias é que aprendemos o que nos faz semelhantes, 
o que nos liga aos outros, o que nos ajuda a transcender o 
isolamento que nos separa uns dos outros e de nós mesmos. 

Segundo Remem (1998), trazemos conosco cada história que 
ouvimos e cada história que vivemos, arquivada lá no fundo, em 
algum lugar recôndito de nossa memória. Levamos essas histórias 
sem as ler, por assim dizer, até desenvolvermos a capacidade 
ou a disposição para lê-las. Quando isso acontece, elas podem 
ressurgir em nós plenas de algum significado antes insuspeitado. 
É quase se viéssemos reunindo fragmentos de uma sabedoria 
maior, por vezes ao longo de muitos anos, sem saber. 

No entanto, temos ainda mais a aprender. Savater (1998), 

nos diz que os antropólogos chamam de neotonia o processo 
que indica que nós humanos nascemos .. aparentemente 
cedo demais, sem estarmos totalmente consumados: somos 
como aqueles alimentos pré-cozidos que, para se tornarem 
plenamente comestíveis, ainda precisam de dez minutos no 
microondas ou de um quarto de horas em banho Maria para 
depois sair do pacote. Entretanto aprender a falar, faz parte de 
nossa herança biológica, hereditária. 

Zorzi afirma que o homem, independentemente de raça, 
cultura, sexo, cor, condições sociais, econômicas ou geográficas, 
nasce para falar. Não se têm notícias a respeito de sociedades 
ou grupos humanos que não dominem alguma forma de 
linguagem oral. A capacidade de desenvolver a linguagem oral 
é uma característica universal da humanidade, desde os tempos 
muito remotos, resultado da evolução do homem ao longo dos 
tempos e que o diferencia de outras espécies. 

No entanto no que se refere à escrita, para aprendê-la, a 
criança necessitará viver numa sociedade letrada. Colocando os 
fatos desta maneira, podemos compreender por que crianças 
que foram capazes de adquirir linguagem oral e que a dominam 
de forma eficiente podem não vir aprender a escrever. 

Será mesmo a escrita um instrumento da mentira, da ilusão e 
do sonho conforme propõe o autor do conto? 

Gnerre (2003) enfatiza que a língua dos gramáticos é um 
produto elaborado que tem a função de ser uma norma 

imposta sobre a diversidade, onde a linguagem constitui o 
arame farpado mais poderoso para bloquear o acesso ao poder. 
O autor comenta que os processos considerados "democráticos" 
e libertadores, tais como as campanhas de alfabetização, de 
aumentos das oportunidades e dos recursos educacionais estão 
muitas vezes conjugados com processos de padronização da 
língua, que são menos obviamente democráticos e libertadores. 
São instrumentos para aumentar o controle do Estado sobre as 
faixas menos controláveis da população. 

O que nos remete à seguinte reflexão : 

Eu gastei, criatura, eu gastei. Sapato, meia, tudinho. 
Botava os quatro na escola. Eu, tudo prontinho, 
eu com tanto prazê, criatura. Não faltava caderno 
e nem faltava cartilha, nem lápis, nem nada. E eu 
com gosto! Mas eles, nada de aprender. Cadê o 
que aprenderam? Ele (o marido) dizia - sabe de 
uma coisa, mulhé, eu vou tirar esses meninos da 
escola, porque esses meninos não aprende nada. Eu 
vejo os filhos dos outro vai e aprende, os meus não 
aprende. Eu digo --- homem, tenha paciência que 
ninguém não nasceu aprendido!" 

(CECCON; OLIVEIRA; OLIVEIRA, 1984, p.35) 
:<1t.:.-· ....... -- i!iiiíiiiiiíil•i!!!! 

) ---~ -·-~~~- -

Se podemos e devemos usar a palavra como uma flecha 
na mão, precisamos enquanto educadores atender a essa 
necessidade, imediatamente, e demonstrar o quanto o relato 
oral é móvel. Diferentemente do livro ele não caduca: se 
transforma. Por seu próprio movimento, a oralidade não é 
apenas tradição, mas também devir, projeto como nos ensina 
Ana Mae: "a ignorância da própria história torna os povos mais 
facilmente manipuláveis". 
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Gostaria de abordar o tema desta mesa - a literatura e o 
conhecimento - lembrando aqui um personagem que aparece 
em inúmeras histórias da tradição oral africana - um adivinho, 
chamado lfá. lfá vivia num povoado da África e com seus 
dezesseis búzios mágicos, lia a sorte das pessoas do lugar, 
orientando-as quanto ao que fazer diante dos conflitos 
apresentados pelo destino. Os dons da adivinhação foram 
entregues a ele por Olorum, o Senhor do Céu, depois de lfá ter 
dado provas de sua inteligência e coragem. Conta a tradição 
que lfá, além de adivinho, era também um grande contador 
de histórias. As histórias sobre lfá dizem, também, que 
quando Olorum o designou adivinho, deu-lhe um conselho 
- este conselho foi o de que aprendesse muitas histórias, que 
ouvisse e pensasse sobre elas, pois com as histórias ele poderia 
compreender a si mesmo, as coisas, as pessoas e o mundo. Com 
as narrativas de seu povo, lfá aprenderia sobre os problemas 
que causavam o sofrimento não apenas do corpo, mas também 
do espírito. Quanto mais histórias lfá conhecesse, melhor ele 
poderia exercer seu ofício de adivinho, que não se limitava a 
descobrir o que aconteceria com as pessoas no futuro , mas 
que implicava também em orientá-las e aconselhá-las com 
sabedoria para poderem enfrentar as dificuldades e armadilhas 
a elas reservada? por seus destinos. 

O personagem lfá nos fala, então, sobre a importância das 
histórias - ou seja, da tabulação, da literatura - e sobre o tipo 
de conhecimento que elas contêm, na perspectiva que eu 

gostaria de abordar. 
E qual seria o tipo de conhecimento que a literatura nos 

apresenta? 
Como nos fala a história de lfá, trata-se de um conhecimento 

mais amplo, mais difuso, que abre possibilidades para 
refletirmos sobre nós mesmos, que nos permite confrontar 0 

mundo ficcional e poético com a nossa própria realidade, que 
possibilita o contato com outros pontos de vista, que variam 
não apenas de autor para autor, mas também de uma época 
para outra - pois podemos ler obras escritas na Idade Média 
ou ouvir histórias da tradição oral contadas há séculos e qu~ 
chegaram até nós. Ao mesmo tempo em que aprendemos 
sobre o mundo e sobre a experiência humana, podemos 
aprender também sobre a linguagem e suas possibilidades 
expressivas com a literatura. 

São muitos os depoimentos a respeito do conhecimento contido 
na arte literária. O escritor Monteiro Lobato, ao criticar as aulas 
enfadonhas que tinha na escola quando ainda era um menino, 
diz que elas pouco contribuíram para sua formação. No entanto, 
ele afirma dever muito a Júlio Verne (o escritor francês), ao livro 
Robinson Crusoé (do inglês Daniel Defoe) e outros tantos, pois 
lhe instigaram a imaginação e a curiosidade. Ele diz: "Júlio Verne 
me levou a ler Humboldt, e depois à Geografia e às demais ciências 
físicas e sociais. " E ele pergunta: "Que menino, após a leitura de 
Keraban o Cabeçudo, não corre espontaneamente a abrir um 
Atlas para ver onde fica o Bósforo?" 

.. ;;;;:,....__iiiii===========-------'----------------



E Lobato conclui seu depoimento, enfatizando as 
possibilidades imaginativas, os pontos de vista instigantes a 
ele apresentados pelos livros que leu dizendo que "a bagagem 

de Júlio Verne, amontoada na memória, faz nascer o desejo de 

estudo. Suportamos e compreendemos o abstrato só quando já 
existe material concreto na memória. Mas pegar de uma pobre 
criança e pô-la a decorar nomes de rios, cidades, golfos, mares, 
como se faz hoje, sem intermédio da imaginação, chega a ser 
criminoso." 

Já a escritora Lygia Bojunga Nunes no Livro: um encontro 
com Lygia Bojunga Nunes também nos dá um testemunho 
deste tipo de conhecimento que permite imaginar, inventar, 
que se relaciona com a razão e a emoção. Na introdução 
desta obra, ela afirma que desde pequena os livros lhe deram 
"casa e comida ", que com eles ela brincou e construiu casas 
fazendo livro de tijolo. Depois, passou a olhar suas imagens e a 
decifrar suas palavras - e, assim, o livro passou a alimentar sua 
imaginação e a fez descobrir o mundo. Finalmente, diz ela, os 
livros lhe despertaram o desejo de também " fabricar" tijolos, ou 
seja, de criar, ela mesma, livros para outras crianças lerem. 

São muitos os depoimentos que nos falam do conhecimento 
que a literatura representa na vida dos leitores. Sim, porque se 
não há leitura, a relação com o texto não se estabelece. Então, 
este conhecimento que está nas obras literárias se presentifica no 
momento da leitura, na fruição do texto pelo leitor. Na leitura, 
o leitor se apropria do texto com suas próprias referências de 
mundo, reconstruindo de forma individual os seus sentidos, 
reelaborando os saberes contidos naquilo que lê. 

O conhecimento de que trata a literatura é o de nossa 
condição humana, da experiência de estar no mundo e de lidar 
com a incerteza de nosso destino. Ao relatar experiências de 
vida, a literatura abre caminhos para que o leitor compreenda 
as suas próprias experiências : por meio do comportamento de 
personagens fictícios, por meio de versos de outros poetas, 
podemos nos conhecer melhor, conhecer melhor o mundo e 
suas contradições. 

Que tipo de conhecimento nos apresenta, por exemplo, a 
literatura infantil de Lobato? Que saber está implicado nas 
falas de seus muitos personagens - a Emília, Dona Benta, Tia 
Nastácia, o Visconde, o Burro Falante, Narizinho e Pedrinho, 
entre tantos? O que aprendemos com as relações que estes 
personagens estabelecem entre eles, com o mundo e com o 
próprio conhecimento e com nossa tradição cultural? 

O que nos ensina sobre a condição humana, sobre as 
possibilidades e conseqüências das escolhas que fazemos, um 
poema como Ou Isto ou Aquilo, de Cecília Meireles? 

Não se trata, como falamos, de um conhecimento prático, 
que tenha, necessariamente, uma util idade clara, objetiva. 

O mundo contemporâneo, que privilegia acima de tudo o 
consumo e, neste contexto, o conhecimento que apresente 
uma aplicabilidade, uma funcionalidade é também valorizado . 
E este tipo de conhecimento "ú til ", no sentido de uma 
praticidade, de uma finalidade objetiva ganha, portanto, cada 
vez mais espaço. 

A literatura - e a arte em geral - embora sendo útil, pertence 
a uma outra categoria do útil. Não tem, necessariamente, 
uma aplicabilidade imediata, não tem uma funcionalidade. 
Tem um outro modo de atuação sobre o homem, tem uma 

"gratuidade" e é exatamente nesta "gratuidade", neste 
aparente não servir para nada, que ela é útil, que ela trabalha 
e educa o ser humano. 

Se existe uma tendência de se compartimentar cada vez mais 
as várias áreas do conhecimento humano, que é cada vez mais 
especializado, a literatura contextualiza e integra os vários 
saberes. A literatura recria, por meio da linguagem, a vida em 
sua complexidade, coloca as indagações do homem sobre si 
mesmo e sobre o mundo, arrisca respostas, duvida, muitas 
vezes diz não saber e deixa tudo em aberto, surpreende, 
instiga, chacoalha o leitor. 

Assim, a literatura se inclui numa esfera de conhecimento 
de outra ordem - e aqui não se trata de estabelecer uma 
hierarquia de importância - mas de estabelecer diferenças. Ela 
se coloca como um saber "gratuito'', muitas vezes chamado de 
" desinteressado" . Este conhecimento - que é o conhecimento 
da arte - se diferencia do conhecimento técnico ou do 
científico, do conhecimento especializado, dividido em áreas, 
em disciplinas. Este conhecimento próprio do poético tem 
na linguagem sua matéria-prima, organizada esteticamente 
para permitir que a comunicação se dê, no texto literário, 
de modo particular (que o distingue de outros tipos de texto, 

como o informativo, o jornalístico, o técnico, entre outros). E 
se a literatura contém um conhecimento que é próprio dela, 
ela também possibilita um modo específico de vinculação do 
leitor com este conhecimento. 

Para deixar esta idéia mais clara, dou como exemplo o 
livro Amazonas: águas, pássaros, seres e milagres, do poeta 
Thiago de Mello, no qual ele nos fala da região amazônica. 
Conta como o espanhol Vicente Pinzón, em 1500, navegou 
o Amazonas pela primeira vez, relaciona os nomes que foram 
dados a este rio ao longo do tempo, descreve os pássaros, os 
peixes, a vegetação e as populações ribeirinhas e suas lendas 
apresentando todo este mundo em um arranjo específico 
de linguagem - que distingue esta narrativa de um texto 
informativo sobre este mesmo rio. Cito algumas passagens: 
falando do Amazonas, em vez de dizer que naquela região 
chove muito, o poeta diz que aquele "é um lugar querido pelas 

chuvas "; para descrever como fica o rio quando a luz do sol 
se reflete em suas águas, diz que o Amazonas "é coberto por 
escamas de prata". É um outro modo de olhar e de dizer as 
coisas, que convida o leitor a imaginar, a recriar, a conhecer 
de uma outra maneira. 

É claro que este texto contém um saber sobre o rio, mas se 
trata de um saber de outra ordem, que não tem a função de 
fornecer informações objetivas sobre a geografia, o habitat e 
os costumes daquela região amazônica. O mundo amazônico 
está representado na prosa poética e nos versos por ele 
construídos com imagens, sentidos, sonoridades, entrelinhas, 
sutilezas para que o leitor se aproprie disto e reconstrua de 
acordo com suas próprias referências, sua imaginação, seu 
próprio saber. 

O texto literário convida o leitor a uma relação que não 
passa apenas pelos aspectos racional, cognitivo e intelectual, 
envolvendo também os aspectos imaginativo, sensorial, 
afetivo, cultural, psicológico, entre outros. Portanto, no 
momento da leitura, a obra literária abrange o sujeito em 
sua totalidade, o que cria condições para uma experiência de 



mundo diferenciada, para uma apropriação e uma vinculação 
específica com o conhecimento. 
A idéia de que a arte , a literatura seja um conhecimento 

de utilidade diferente do conhecimento científico ou 
técnico, por exemplo, muitas vezes gera um mal-estar entre 
as pessoas que trabalham com a Educação, seja a formal 
ou a informal. Este desconforto se traduz na tentativa de 
se fazer com que as ações realizadas com o texto literário 
produzam algo palpável, que o justifique, que o torne útil 
no sentido funcional e objetivo. É comum observarmos 
práticas pedagógicas visando tornar a leitura literária um 
produto aceitável dentro destes parâmetros. Estas posturas 
revelam a crença de que a leitura literária não seja um ato 
com importância e função nele mesmo, de que não exista 
uma ação efetiva da própria literatura sobre o sujeito que 
lê, no momento da leitura - como se os conhecimentos 
contidos na obra literária não t ivessem valor, a não ser a 
partir do momento em que gerassem outros produtos ou 
estivessem relacionados a outras disciplinas. 
A necessidade de justificar o trabalho com a literatura 

pode revelar -se num ativismo, muitas vezes sem sentido 
para o aluno, em fichas de leitura, questionários, pesquisas 
sobre autor e obra, na dissecação da linguagem literária, 
realizados a partir da leitura de um livro. E muitas vezes , 
neste rol de atividades, a riqueza da literatura e a fruição do 
texto se perdem . 

Se o livro Amazonas: águas, pássaros, seres e milagres, 
que nos serve aqui de exemplo, fosse reduzido a servir de 
estratégia para um trabalho escolar sobre Meio Ambiente 
e Saúde - para citar os temas transversais - ficaria, no 
mínimo, empobrecido, limitado. Se seus leitores tivessem 
de fazer com que este texto entrasse na fôrma de uma 
determinada atividade didática, o conhecimento que ele 
traz provavelmente ficaria comprometido. 

É claro que esta obra ensina sobre Meio Ambiente, 
Ecologia etc. Mas o seu modo de ensinar é que varia - é 
diferente do modo de ensinar da Geografia, das Ciências 
ou da Biologia, entre outras disciplinas. Como a vinculação 
que a linguagem literária pede ao leitor é diferente, talvez 
a abordagem poética realizada no livro de Thiago de Mello 
crie maiores condições de mobilização e " ensine " mais do 
que textos informativos sobre este mesmo assunto. 

Evidentemente, há conteúdos e informações a serem 
garantidos no trabalho escolar com a literatura e as estratégias 
de ensino irão variar de acordo com os objetivos e propostas 
do educador, conforme a maturidade de quem aprende. 
É claro que a literatura pode se r um rico material para o 
estudo, por exemplo, da Língua Portuguesa ou mesmo da 
Geografia, História, Bio logia, Matemática ou Ciências . 

Porém, é importante lembrarmos, não é esta a sua vocação 
primeira e, menos ainda, a única: o texto literário não é 
feito com o objetivo de ensinar conteúdos curriculares ou 
servir como estratégia para o ensino de outras disciplinas. 
É preciso distinguir a essência da literatura e as ações 
com ela realizadas, daquelas real izadas em outras áreas 
do conhecimento, uma vez que, por suas características, 
a literatura requer formas de aprox imação e apropriação 
diferenciadas. 

Se o conhecimento possibi litado pela literatura é de uma 
outra ordem, ela realiza uma educação também de outra 
ordem - que vai além do didático, do específico e objetivo . 
Jacqueline Held, uma importante educadora e estudiosa 
francesa, escreveu um livro muito conhecido, chamado 
O imaginário no poder, falando do papel educativo da 
literatura e do conhecimento que ela contém. Ela afirma 
que a literatura realiza uma educação indireta, ou seja, ela 
não tem uma ação mensurável, palpável, de rentabilidade 
imediata . Os livros, diz Held, "são fermentos secretos que 
agem sobre a sensibilidade, a imaginação e o intelecto " . 

Muitas vezes, nas práticas com os livros de literatura 
observamos um equívoco que embaralha tipos de 
conhecimento de ordens diferentes e faz com que não 
se distinga o conhecimento da arte de outras formas de 
conhecimento . E neste contexto, a supervalorização do 
conhecimento objetivo - mais funcional e aplicável - acaba 
por provocar ações pedagógicas que buscam validar o 
conhecimento da arte - mais abrangente e difuso - através 
de ações adequadas àquele outro tipo de conhecimento . 
Neste quadro, observamos atividades que fazem da literatura 
mera estratégia para a compreensão de outros conteúdos, 
ou que a relacionam a outras disciplinas curriculares , aos 
temas transversais etc, ressignificando-a unicamente a 
partir destes outros contextos e destas outras modalidades 
de linguagem, considerando-a útil e valorizando-a apenas 
dentro destes parâmetros. 

Para concluir, gostaria de citar um trecho de um livro do 
teórico francês Edgar Morin, no qual ele fala: "A literatura, 
o teatro e o cinema são escolas de vida para crianças e 

adolescentes, onde eles aprendem a reconhecer a si mesmos. 
( .. .) Escolas de complexidade humana, onde se descobrem a 

multiplicidade interior de cada ser e as transformações das 

personalidades envolvidas na torrente dos acontecimentos." 

É isto: a literatura é capaz de preencher vazios, de 
possibilitar o contato com outros jeitos de pensar, de sentir 
e de viver e, para isto, nos convida a participar de seu jogo. 
E, ao pedir nossa atuação enquanto leitores - enquanto seres 
capazes de imaginar, de reelaborar sentidos - ela nos coloca 
na condição de seres criadores, nos ensina a reinventar o 
mundo e a nós mesmos. 

A literatura nos fala sobre o destino humano, sobre nós 
mesmos e sobre os outros, permite o exercício absolutamente 
único e individual de recriação de seus sentidos e, ao mesmo 
tempo, nos vincula à comunidade humana, nos coloca em 
contato com o tempo da memória, que atravessa gerações 
e resiste - muitas vezes - à rapidez vertiginosa da vida 
contemporânea e ao esquecimento. 
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Este texto se divide em duas partes: 

A primeira parte está relacionada às mediações escolares da literatura e pode se resumir na questão: 
por que ensinar literatura? A segunda parte se inscreve no terreno das possibilidades de trabalho com 
a literatura e se orientará pela pergunta: o que a literatura ensina? 

1. Por que ensinar literatura? 

Até bem pouco tempo, os principais problemas ligados 
à formação literária de crianças e jovens se encontravam 
atrelados às condições de acesso ao livro e às apropriações 
escolares da literatura. Das últimas décadas do século passado 
até os dias atuais, a situação de acesso a livros pela via da 
escola tem mudado, por meio de programas e prnjetos, que 
têm minimizado as dificuldades que decorrem da carência 
material. Apesar disso, ainda persistem problemas relacionados 
ao descompasso entre a literatura e a leitura literária escolar. 
Problemas que persistem por se ignorar que a arte da 
palavra não constitui " o adorno, o supérfluo, ou o verniz 
do processo educacional " como afirma Haquira Osakabe no 
texto Poesia e indiferença, mas ao contrário disso a poesia, 
e nós acrescentamos aqui a boa prosa, ocupariam "um lugar 
central, por sua própria constituição " , porque permitem " flagrar 
algumas diferenças cujo enfrentamento trará conseqüências nada 
desprezíveis na formação do aluno". (OSAKABE, 2005) Muitas vezes 
se percebe, nas mediações escolares da literatura, a pouca 
clareza quanto à singularidade do texto literário, o que leva a 
algumas dúvidas tais como: afinal, por que ensinar literatura? 
ou qual a importância da literatura para a formação humana 
para que ela deva figurar entre outros conteúdos e disciplinas? 
A experiência em cursos de formação de professores tem 
mostrado que só consegue se aproximar dessas razões quem se 
envolve com cumplicidade com o texto literário, não correndo 
o risco de transformá-lo em matéria didática estéril. 

O ensino da literatura deveria encontrar sua principal razão de 

ser na experiência renovadora que a linguagem da ficção e da 
poesia oferece aos leitores. Embora em outros usos cotidianos 
da língua a "invenção" possa também estar presente, já que 
os discursos não se fecham uns em relação aos outros, na 
interação literária ela se potencializa quando nos introduz em 
mundos de papel. A poesia e a ficção provocam um estado 
de renovação permanente pela via da linguagem verbal , que 
dificilmente alcançamos na leitura de outros textos. Nessa 
relação diferenciada, a literatura possibilita que se re-organize 
o mundo e que se estabeleçam novos modos de compreender 
a vida e a condição humana, criando, na experiência da 
diversidade, elos de identidade. Daí advém o seu "nada 

desprezível " potencial formador. 
Não identificar especificidades na leitura literária pode levar a 

deslocamentos que falseiam o processo de formação do leitor 
da literatura. Decorrem desses deslocamentos situações em 
que leitores, em processo de formação, não fazem distinção 
entre ler um poema e ler uma propaganda; ou ler um conto e 
ler uma notícia de jornal. Entender que não há uma separação 
rigorosamente marcada entre literatura e outros discursos, mas 
que existem especificidades na leitura, constitui, portanto, o 
primeiro passo para o êxito das práticas escolares na aula de 
português, em direção à formação do leitor de contos, poemas, 
romances, novelas e tantos outros gêneros, que também se 
misturam, formando subcategorias genéricas desse grande e 
inventivo domínio discursivo a que chamamos literatura. 



2. No terreno das possibilidades, um mapa de 
escolhas e uma pergunta como guia: 
O que a literatura ensina? 

Em pesquisa realizada no ano 2000, em duas escolas que 
desenvolviam à época um projeto de leitura literária, leitores e 
leitoras de um recorte de jovens com a idade de 10 - 13 anos 
responderam a questões voltadas para concepções e preferências 
literárias. As respostas, bem como o "mapa" das preferências 
desses jovens leitores, indicam como são bem-vindos estímulos 
para que se leia a literatura na pré-adolescência, fase de muitas 
mudanças e buscas. Isso nos mostra o quanto o letramento 
literário depende das intervenções escolares, sobretudo 
aquelas voltadas para a sustentação de projetos coletivos, que 
possibilitem a fixação de comunidades de leitores, que dão 
vida à circulação de livros e, conseqüentemente, significado à 
leitura literária. Quando o trabalho com a literatura ocorre de 
modo permanente, levando à circulação de livros bem como 
à criação de espaços de trocas entre leitores, torna-se visível, 
em depoimentos dos alunos da comunidade de leitores, uma 
relação mais harmoniosa entre literatura e conhecimento, como 
nos mostra um trecho da fala espontânea de aluna: " Literatura 
pra mim é um mundo de ... um mundo novo, um mundo que a gente 
pode explorar a hora que a gente quiser. E que está só esperando 
a gente abrir as páginas pra lê-lo, pra encontrar as emoções de um 
personagem, a dor, a vontade, a determinação. É muito bom. .. e às 
vezes as histórias até me ... nos ensinam alguma coisa. " (do 2. Ciclo 
do Ensino Fundamenta/) 

Em outra escola, que naquele ano iniciava um projeto de leitura 
literária, outros depoimentos tomados aqui e ali mostravam 
uma relação mais instável com o texto literário, dentro de um 
percurso de formação em que se buscava compreender para 
que esse tipo de conhecimento novo serviria afinal, como 
se pode ver na resposta do aluno, também matriculado no 
2° ciclo do Ensino Fundamental, que vem a seguir: " Uai, pra 
ter conhecimento ... de interpretação, de leitura, né? Melhorar a 

leitura. (. . .) .. . os livros de literatura ... eles contam. .. contam. .. é ... tipo 
de história de alguma coisa inven ... às vezes que aconteceu, às 
vezes inventada. Nos outros livros, a maioria é matéria de aula. ( .. .) 
Pra mim, um bom livro de literatura teria-que ter ... uma faixa média 
de páginas que não tenha muitas palavras ... assim, muitas palavras 
desconhecidas que eu não conheço. E que seja fácil pra ler." 

Essas conversas com meninos e meninas mostraram a 
importância das mediações na formação de disposições 
para a literatura, mediações escolares compreendidas como 
processos de escolarização da literatura que se realizam nos 
espaços escolares de leitura e que supõem ações pontuais 
e/ ou integradas dos professores, bibliotecários e outros sujeitos 
na criação e sustentação de projetos voltados para a leitura 
literária, com vistas à formação de comunidades de leitores. Mas 
para que se cumpra bem esse papel é necessário pensar sobre 
o tipo de conhecimento próprio da literatura, o que podemos 
resumir na pergunta: o que a literatura ensina? 
A seleção de narrativas e poesias da literatura para crianças e 

jovens, feita aqui com o objetivo de responder à pergunta acima, 
se apóia na possibilidade de acesso, pois foram escolhidos alguns 
livros de ampla circulação nas escolas, pela via dos programas 
municipais/ estaduais e nacionais de composição de acervos de 
bibliotecas escolares. Então passemos aos livros. 

"Essa mulher que matou os peixes infelizmente sou eu " 1, o que 
ensinaria um livro que começa com uma frase como esta? O 
que ensina uma narrativa que faz da criança leitora e cúmplice, 
trazendo pequenas histórias - alegres e tristes - de bichos, que, 
uma a uma, são contadas, numa relação de igual para igual? o 
que ensina saber da solidão de um periquito australiano separado 
de sua companheira? O que ensina saber por um adulto que 
não só os adultos sofrem ou às vezes se sentem sozinhos? 
E de que forma esse conhecimento nos chega? O eu que vai 



se mostrando aos poucos à criança leitora e cúmplice é Clarice, 
escritora de carne e osso, mas também a nossa narradora de 
papel. O modo de contar a história ganba destaque quando 
o leitor se vê cara a cara com alguém que quer dividir com ele 
um suposto crime. Acho que aqui encontramos uma primeira 
resposta e já que falamos de peixes, arriscamos uma metáfora 
para dizer da importância do modo como se conta a história. 
Modo que se assemelha ao ato da pesca calma e lenta, em 
que o pescador-narrador pesca e, depois que fisga o leitor, o 
devolve à água, ao seu nado livre nas páginas do. livro. 

A cumplicidade entre essa narradora, gente grande, e o 
leitor, criança, aumenta mais e mais à medida que a narrativa 
avança com as pequenas histórias de bichos que são contadas 
quase ao pé do ouvido . A narrativa se estrutura como um 
diálogo, uma conversa, entremeada de perguntas e dúvidas 
da narradora, que convidam a criança à participação. Além 
desse pacto franco com o leitor, sabemos o quanto as crianças 
se identificam com bichos de toda espécie. Bichos que Clarice 
divide em "convidados", aqueles que a gente escolhe que quer 
ter, e "naturais", aqueles que entram em casa sem precisar de 
"convite" como as baratas, as lagartixas, os ratos. Clarice fala 
às crianças de igual para igual sobre um tema que interessa 
tanto a elas. 
À criança é dado o direito não só de ser feliz como também 

o de passar por situações de pequenas dores, que os adultos 
muitas vezes acham que são só suas. Por isso muitas das 
pequenas histórias de bichos narradas são "um pouco alegres 

e um pouco tristes". Assim, Clarice fala também da solidão, 
como a que sente o periquito australiano separado da sua 
companheira, que pode ser, sim, a solidão do menino e da 
menina. O movimento da leitura inclui alegrias e tristezas 
como o movimento da vida, e a narradora sabe o quanto 
importa para a criança saber e conhecer mais a respeito desses 
altos e baixos próprios do existir. 

Já dissemos do tema, do modo de contar a história, da voz 
da narradora em que se manifesta uma relação de respeito 
entre adulto e criança ... mas como não deixar ,.de falar sobre 
aquelas pequenas descobertas do texto, que nos mostram 
outras possibilidades de uso da linguagem que se manifestam 
aqui e ali? Clarice torce e "distorce" a língua, e o resultado desse 
exercício sensível produz efeitos muito interessantes como o 
daquelas fagulhas de humor que se espalham na narrativa. 
Os nomes dos bichos e a maneira como fala de suas desventuras, 
por exemplo, nos fazem rir como na leitura do pequeno trecho 
a seguir, sobre a morte de uma rata com nome de gente: "Maria 

de Fátima morreu de um modo horrivelzinho (eu digo horrivelzinho 
porque no fundo estou bem contente): um gato comeu ela com 
a rapidez com que comemos um sanduíche." (LISPECTOR, 1977). 

A leveza do texto que se mostra na escolha das palavras, na 
simplicidade das estruturas sintáticas, no diálogo franco e 
inteligente com a criança dão forma a um tipo de conhecimento 
pouco afeito a sistematizações ou catalogações, pelo simples 
fato de que não ensina a fazer, mas a ser. 

O que ensina uma narrativa que diverte, com inteligência, 
um leitor detetive que quer desvendar mistérios e enigmas? O 
livro Assassinato na literatura infantil, como tantos outros 
de João Carlos Marinho, traz as aventuras de uma turma 
inteligente e divertida, que se vê, desta vez, às voltas com um 

misterioso assassinato, cercado de sutilezas que transformam 
o leitor em detetive. Como as boas histórias do gênero, 
fica difícil deslindar o mistério antes de se chegar às últimas 
páginas. A qualidade narrativa se sustenta por essa habilidade 
de dosar o que se conta, levando o leitor a uma participação 
intensa na leitura, convidado a formular, confirmar ou refutar 
hipóteses, na tentativa de desvendar crime tão complicado. 
Embora, no conjunto da produção do autor, a aventura siga 
a linhagem e estilo dos bons livros da Turma do gordo, hoje, 
no cenário da literatura infantil e juvenil, ela aparece com um 
quê de renovação, porque mostra como ainda é possível fazer 
literatura que respeite a inteligência e a sagacidade do leitor 
jovem, e tudo isso com o mais fino humor. O que se aprende 
com o humor e a sagacidade de jovens que enfrentam situações 
perigosas? Poderíamos prosseguir com outras perguntas: 

O que ensina uma história de um menino chamado Guilherme 
Augusto Araújo Fernandes, amigo de uma velha que, ao 
saber que ela está perdendo a memória, resolve procurar as 
memórias para a amiga? O que aprender com o modo como 
a história é contada? O que ensina esse narrador quando se 
apropria do modo de construção do conhecimento do mundo 
pela criança para chegar bem próximo dela, abordando temas 
tão profundos? 

O que ensinam pequenos contos como a história Marcelo, 
marmelo, martelo, que fala da infância e da relação da criança 
com os outros? O que ensinam pequenas histórias que dizem 
da descoberta da linguagem nos processos de nomeação dos 
objetos e das situações do dia-a-dia? Por que não inventar e 
reinventar palavras, frases, sintaxes? Quem sou eu e qual a 
minha relação com os outros? 

O que ensinam à criança os contos de fadas? Que tipo de 
ensinamento existe numa narrativa que faz do fraco um forte, 
de um pobre um rico, de um personagem bom e honesto um 
vencedor? · Como o encantamento e a magia ensinam aos 
leitores? 

O que ensina uma história de amizade entre uma cegonha 
chamada Angélica e um porco, ambos com problemas 
relacionados à sua identidade? O que ensina o modo 
como esses personagens enfrentam a sociedade hostil, os 
preconceitos, a mentira? Como a arte pode se mostrar como 
um caminho para o auto-conhecimento? 

O que significa ser um Pintor de Lembranças? O que importa 
ser lembrado para cada um de nós? O que ensinam esses 
diferentes quadros de memórias que, num mosaico, parecem 
mostrar a própria diversidade do existir? O que ensina o trabalho 
artístico no modo de perceber e compreender o outro? 

Por que algumas histórias como a Odisséia atravessaram 
séculos até chegar aos nossos dias? Que tipo de conhecimento 
elas carregam? Qual seria o seu segredo? O que elas podem 
nos dizer sobre a nossa necessidade de ficção e poesia? O que 
nos une e o que nos separa desses heróis do passado? 

O que ensina a possibilidade de o tempo e o espaço se 
chocarem em algum ponto do Universo, abrindo fendas 
através das quais se pode transitar não só pelo espaço, como 
também pelo tempo? O que aconteceria se personagens 
saídos da Idade Média, do século XIX e da época atual se 
encontrassem em tempos que não são os seus, atravessando 
A Fenda do Tempo? O que une e o que separa diferentes 
visões do mundo? 

·--------------------'--'------------------/-



Passando agora à poesia, 
o que ela ensinaria? 

Para Pignatari (2004), "o poema é um ser de linguagem. O 
poeta faz a linguagem, fazendo poema. Está sempre criando e 
recriando a linguagem. Vale dizer: está sempre criando o mundo. 
Para ele, a linguagem é um ser vivo". Quando o poeta Luiz 
Roberto Guedes e o pintor Rubens Matuck criam versos e 
imagens para captar os bichos de Bicharada de Letras ou 
de Bicharada de Tinta, eles flagram a vida desses bichos nas 
construções de palavras e cores: 

Elegante, 

Pata por pata, 

Ela desliza 

No fundo 

Da mata: 

A onça -

Essa tremenda 

Gata. 

A concisão de elementos, um por um cuidadosamente 
colocados no poema, parece nos mostrar o próprio movimento 
da onça, cujo andar se reproduz na cadência dos versos. Há 
um quê de felino na construção poética, que dá à leitura do 
poema uma lentidão suave e sensual. O que essa recriação do 
mundo na e pela linguagem quer nos ensinar? 

O que ensinam a musicalidade, as imagens, as idéias, esferas 
integradas de um poema? 

Paes (1998) dizia que à medida que se tornam adultas 
as pessoas vão perdendo a alegria, o humor, os jogos de 
palavras, o nonsense, a gratuidade, o que faz com que os 
leitores abandonem o projeto de leitura de poesia, tendência 

comprovada pelas baixas tiragens e poucos empréstimos 
do gênero nos circuitos das editoras, livrarias e bibliotecas. 
A escola, na esteira desse processo de afastamento, tem 
abandonado também ela as mediações que propiciariam 
possibilidades mais favoráveis à fruição poética. 

Um de seus últimos trabalhos de tradução em antologia 
destinada a crianças - poemas de Federico Garcia Lorca -
traz um poema em que um caracol "pacífico burguês" resolve 
ultrapassar a senda que o separa de outros seres do mundo. 
A aventura e o risco colocam em seu caminho duas velhas rãs 
"enfadadas e enfermas", com quem discute divertidas questões 
metafísicas sobre a vida eterna, que o impelem, depressa, 
se isso é possível a um caracol, de volta a casa, seu mundo 
calmo e quieto - seguro. Outro encontro amplia a confusão do 
caracol naquela manhã que parecia tão quieta: trata-se de um 
breve diálogo com a formiguinha que morria por ter visto as 
estrelas, até então desconhecidas por todos da sua espécie, e 
também do caracol. O que ensinaria um poema como este que 
nos apresenta o mundo pelo olhar de um pequeno caracol? 

Os exemplos aqui lembrados são muito pouco para responder 
à complexa (e inesgotável) questão que nos orientou neste 
texto. A literatura ensina muito mais do que se procurou 
mostrar, pois cada narrativa e poema são construções únicas 
e fundantes, que abrem caminho para o conhecimento de si, 
dos outros, e de nossa condição no mundo. 

Nota 

1. Referência à obra de Clarice Lispector, 

A mulher que matou os peixes. 
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Da importância de ler ,,,,, 

FIC AO 

O Papa Paulo IV disse uma vez, cinicamente: Mundus vult 
decipi, decipiatur ergo - "o mundo quer ser enganado, portanto, 
que o seja". Miguel de Unamuno ampliou essa proposição, 
afirmando que o mundo deseja ser enganado: ou com o 
engano antes da razão, que é a poesia, ou com o engano 
depois dela, que seria a religião. A necessidade de o mundo 
ser enganado aponta para a necessidade humana de ficção 
(mitos, poesias, narrativas) e de religião (ritos, ritua is, igrejas). 
A ficção atende a esta necessidade de maneira honesta: ela 

se disfarça, mas avisa que é um disfarce. A Teologia considera
se estudo legítimo da divindade; não se apresenta (não poderia 
fazê-lo) como um campo de ficções. Outros campos carregados 
de ficções, como a Política e o Direito, fingem que falam 
sempre a verdade, nada mais do que a verdade e somente 
a verdade. A ficção stricto sensu, no entanto, apresenta-se 
como tal: como ficção. 

Ora, porque o disfarce da ficção não se disfarça, muitos tendem 
a desvalorizá-la, identificando-a com a mentira. Sabemos que 
isso se faz desde Platão, mas é interessante observar um pouco 
como Platão é atualizado no nosso cotidiano. Por exemplo: 
numa dessas revistas de sala de espera de dentista, na seção 
" Consultório Psicológico" , um leitor angustiado perguntava: 
"Dr. César, gostaria de saber se a leitura de ficção prejudica o 
indivíduo e atrapalha a vida prática". A pergunta parece ter sido 
feita sob medida para o preocupado Dr. César. Sua resposta é 
um primor de estupidez: 

, 
1 Gustavo Bernardo 
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Publicou vários livros de ensaio e romances. 

Quando o ser humano se envolve demais com ficção, talvez 
tenha dificuldade de se adaptar à realidade presente. Ficar fora 
da realidade pode vir por causa da fixação em ficção (excesso de 
leitura, filmes). Um jovem pode ler romances demais. Fixará então 
idéias românticas exageradas sobre o relacionamento homem
mulher, e isso o levará a ter uma expectativa ficcionista (fora 
da realidade) em relação ao casamento. Daí surgem problemas 
no relacionamento conjugal. Esse é o caso das pessoas que se 
surpreendem no casamento quando percebem que ele não é 
quase nada daquela idéia que faziam dele, justamente por uma 
fixação muito grande em idéias irrealistas sobre a vida conjugal e 
a felicidade no lar. Porém, parece que o problema principal que 
as leituras de ficção causam, quando freqüentes, é perturbar a 
pessoa na sua ligação com fatos da realidade, pois naquilo que 
uma pessoa mais se concentra, com isso mais ela se assemelha. 
E a vida é a realidade, não a ficção. 

O ilustre psicólogo que atende pelo nome de Dr. César expl ica 
a desilusão dos cônjuges que se separam: nós seríamos vítimas 
de uma ilusão anterior motivada pelo excesso de leitura de 
romances. Desresponsabilizam-se assim as pessoas, porque a 
culpada, no final das contas, é a literatura. Para além do limite do 
mero entretenimento, o leitor de ficção corre o risco da desilusão 
amorosa ou até da loucura. Embora Miguel de Cervantes tenha 
satirizado esse modo de pensar já no primeiro grande romance 
da literatura ocidental, quando o cura e o barbeiro queimaram 
vários livros para salvar o amigo Dom Quixote, o doutor da 
revista o retoma, sem nenhum pudor, séculos depois. 

Minha tese, depois de 32 anos de ensino de literatura, é a de 
que o pensamento do Dr. César está muito mais entranhado do 
que pensamos no próprio ensino de literatura- em conseqüência, 
na divulgação contemporânea da literatura. Nosso ensino formal 
padece do que chamo de "Pedagogia Fahrenheit". 

Há 52 anos o escritor Ray Bradbury imaginou um futuro 
sombrio em que os bombeiros se ded icassem não a apagar 
incêndios, mas sim a queimar livros, especialmente de ficção 
- de vez em quando, queimavam também seus leitores. Nesse 
futuro, o Dr. César seria provavelmente chefe dos bombeiros. 
Trata-se do romance Fahrenheit 451, que gerou filme de 
mesmo título, dirigido por François Truffaut, em 1967. 

O capitão dos bombeiros de livros explica ao protagonista, 



Montag, como se chegou a esse futuro . À proporção que a 
"vida moderna" acelerava, os livros foram se reduzindo primeiro 
a breves condensações, depois a emissões radiofônicas 
de quinze minutos, por fim a dez linhas em um dicionário 
ou enciclopédia. A maioria das pessoas se satisfazia com 
a informação do verbete, ou até essa informação acabava 
dispensando, mas alguns reacionários, inimigos mesmo do 
progresso e da velocidade contemporânea, continuavam 
tentando ler e guardar os livros originais. 

Ora, essa circunstância promovia a diferença entre as pessoas, 
diferença essa que leva à discriminação. Assim como, lembra 
o capitão, na escola detestamos o aluno inteligente que recita 
as lições e sabe as respostas, devemos continuar a detestar 
quem sabe mais do que nós. Todos são felizes quando são 
iguais, isto é, quando não se podem estabelecer diferenças 
nem comparações desfavoráveis. Por isso, nesse futuro deveras 
democrático, as universidades pararam de produzir professores, 
críticos, sábios ou criadores. Não apenas nos bares, mas também 
nas escolas, espalham-se JOKE-BOXES (caixas de música que não 
tocam música, mas apenas contam piadas). A palavra "intelectual" 

se converteu "no insulto que merecia ser''. Como as casas foram 
todas imunizadas contra o fogo, deu-se aos antigos bombeiros 
a nova função : queimar todos os livros do mundo. Por analogia 
mórbida, todos os corpos das pessoas que morrem sofrem o 
mesmo tratamento, para melhor eliminar também a tristeza dos 
funerais . Cinco minutos depois da morte de uma pessoa, seu 
corpo é encaminhado para a Grande Chaminé: os incineradores 
de todo o país são abastecidos sem parar por helicópteros. 
Nada de recordar os indivíduos que se foram: esqueçamo-los 
imediatamente: FIRE IS BRIGHT AND FIRE IS CLEAN - "o fogo 
é brilhante e límpido". A verdadeira beleza do fogo é que "destrói 

responsabilidade e conseqüências". 
Montag, o protagonista, é um bombeiro que roubava e lia os 

livros que deveria queimar. Quando chega a vez de queimarem 
os seus livros e a ele mesmo, consegue reagir e fugir. Fugindo 
da cidade no meio de mais uma guerra (o romance, escrito em 
1953, conta que desde 1960 os Estados Unidos teriam promovido, 
e vencido, duas guerras atômicas), Montag encontra vários 
professores e escritores que vivem nas florestas, como nômades, 
ocupando-se em guardar de memória os livros que leram -
bibliotecas ambulantes que se disfarçavam de vagabundos. Um 
deles lhe apresenta os homens-livros: 

Quero lhe apresentar Jonathan Swift, o autor desse malicioso 
livro político, As viagens de Gulliver. Esse outro companheiro 
é Charles Darwin, aqui está Schopenhauer, aquele, Einstein, e 
este a meu lado é Mr. Albert Schweitzer - um filósofo realmente 
muito simpático. ( .. .)A coisa mais importante que tivemos de 
meter na cabeça é que nós não éramos importantes, que não 
devemos. ser pedantes: nós não nos sentíamos superiores a 
ninguém mais neste mundo. Somos nada mais do que as capas 
empoeiradas dos livros, sem qualquer valor intrínseco. Alguns 
de nós vivem em cidades pequenas: o capítulo 1 do Walden, 

de Thoreau, mora em Green River; o capítulo li, Milow Farm, 
no Maine. Há um povoado em Maryland com somente vinte 
e sete habitantes; nenhuma bomba cairá sobre essa localidade 
que abriga os ensaios completos de um homem chamado 
Bertrand Russel. Quase que se pode virar as páginas desse 
povoado, habitante por habitante. 

"We're nothing more than dust jackets for books ", eles 
enfatizam: " não somos mais do que as capas empoeiradas dos 

livros", guardando aquilo que ultrapassa e transcende os seres 
humanos, aquilo que os torna melhores e maiores. Depois 
de ser apresentado aos homens-livros, Montag vê que a 
cidade próxima se transforma num clarão. Os Estados Unidos 
finalmente parecem ter sido atingidos (a cena é imaginada 48 
anos antes da queda das torres gêmeas). 

Quando os homens se recuperam, começam a planejar os 
próximos passos e o futuro. Ao encontrarem os sobreviventes 
solitários e perdidos, dirão que estão lembrando. Eis como 
pretendem vencer a longo prazo. De tanto recordarem, 
acabarão criando a maior pá mecânica da história para com 
ela escavarem a maior sepultura de todos os tempos, na qual a 
guerra será enterrada. Desse modo, constroem uma metafórica 
fábrica de espelhos, distribuindo aos outros nada além de 
espelhos nos quais todos poderão se observar longamente. Os 
espelhos, prioridade depois da guerra, remetem à necessidade 
cética de se olhar e se criticar, evitando todo triunfalismo -
"somos apenas as capas empoeiradas dos liv(os". Remetem 
também, numa metáfora dentro da metáfora, aos próprios 
livros, que espelham os leitores - mas os modificam. 

A história de Fahrenheit 451 segue a tradição da ficção 
científica que desconfia da ciência - no caso, desconfiando 
também do ensino de literatura, ao levantar questões sobre 
a sua divulgação que, em geral, nos parecem secundárias e 
irrelevantes (mas elas talvez sejam graves) . No romance, os livros 
se transformam progressivamente em condensações, resumos, 
verbetes e então em cinzas - o título remete à temperatura em 
que o papel dos livros se inflama e arde: 451 º Fahrenheit, que 
correspondem a 232º Celsius. Ora, conhecemos de perto as 
condensações do Reader's Digest, no plano internacional, e os 
resumos de livros adotados no vestibular, no plano nacional. 
Como aumenta a quantidade dessas condensações e desses 
resumos, parece que a temperatura do papel também tem 
aumentado perigosamente. 

Acompanha condensações e resumos uma outra prática 
que me parece equivalente: a das adaptações literárias. Na 
prática, a maioria absoluta das adaptações é muito menor do 
que os originais que adaptam, corroborando a tese de que a 
velocidade da vida moderna exige livros cada vez mais finos. 
Ora, esta exigência implica outra: deve-se ler cada vez menos. 
Por isso, creio que as adaptações "dos mais importantes clássicos 

da literatura universal" representam, em praticamente todos os 
casos, um crime de lesa-literatura, porque preparam o ambiente 
para aqueles bombeiros do futuro. No entanto, temo que essa 
minha posição seja minoritária. Muitos escritores de renome, 
eles mesmos autores de obras que se tornaram clássicas, foram 
responsáveis por várias adaptações de outros clássicos. Muitos 
escritores conhecidos da área de literatura infante-juvenil 
adaptam (ou reescrevem) "os melhores livros da literatura universal", 

adequando linguagem e conteúdo a crianças e jovens. 
Também é verdade, como lembrava Umberto Eco em 

O nome da rosa, que a matéria-prima de um livro se encontra 
em todos os livros que o antecederam. Nenhum enredo pode 
ser considerado propriamente original. O final dramático 
de Romeu e Julieta, por exemplo, já se encontrava, com 
os personagens invertidos, em Tristão e Isolda - o que, 
obviamente, não diminuiu a qualidade nem da obra, nem 
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de Shakespeare. A primeira peça de Nelson Rodrigues, 
A mulher sem pecado, puxa sua trama principal de 
"O curioso impertinente", uma das histórias intercaladas 
dentro do romance Dom Quijote de la Mancha, de Miguel 
de Cervantes. A semelhança, entretanto, não desvaloriza a 
peça de Nelson, se o tom e o tratamento são bem outros . 

A minha questão, porém, não é exatamente esta. O escritor 
que retoma e reconta partes, pequenas ou grandes, de um 
enredo clássico, age de maneira diferente do "adaptador". 

Ele põe o seu título, ele assina com o seu nome, às vezes 
tem consciência da influência e outras vezes não, às vezes 
alude à obra que o inspirou , na maioria das vezes não o faz, 
mas sempre se responsabiliza única e exclusivamente pelo 
resultado, pela obra, pela criação. 

O "adaptador", tanto faz se escritor de renome ou não, 
esconde-se atrás do autor clássico que adapta. Sua intenção, 
como todas as intenções, é boa: homenagear um grande autor, 
divulgando-o para jovens leitores que, de outra forma, não 
conheceriam os clássicos. Bons também são os propósitos dos 
professores que adotam adaptações : apresentar a seus jovens 
alunos uma suma, uma condensação que eles possam ler, dos 
grandes nomes e das grandes obras da cultura humana. 

Mas não se percebe aí uma contradição? Ler o "grande" 

na forma "pequena" não impediria a compreensão do 
verdadeiramente grande? Toda adaptação implica, é óbvio, 
uma seleção subjetiva e arbitrária do que pode e do que não 
pode ser contado . Esta seleção contém critérios que não são, 
nem o poderiam ser, discutidos e acordados com os leitores 
(que podem nem ter nascido), muito menos com os autores 
(os quais provavelmente já faleceram). Toda adaptação 
implica, portanto, um exercício de tesoura, em palavras mais 
claras, um exercício de censura, sobre o texto do autor que 
se "homenageia". 

Ora, mas a intenção é nobre, diriam adaptadores e 
professores. Só que os censores oficiais, das ditaduras mais 
ou menos disfarçadas, ainda que bem menos cultos, se 
justificam de maneira semelhante. O argumento de que só 
através das adaptações as crianças podem ser apresentadas 
aos clássicos é falacioso - na verdade , elas são apresentadas 
a ... adaptações. O problema torna-se mais grave quando 
vemos adu ltos imaginando terem lido Dom Quijote, Alice no 
País das Maravilhas, Odisséia, Hamlet - quando leram tão
somente, e na melhor das hipóteses, excertos destas obras. 
Na pior das hipóteses, acabam lendo, no lugar dessas ficções 
pertu rbadoras, fábulas moralistas, isto é, amesquinhadas. Eu 
já li uma adaptação de Dom Quijote, de não mais de 30 
páginas (o original de Cervantes tem cerca de 800 páginas), em 
que se alertava os jovens leitores, a sério, sobre os perigos da 
leitura indiscriminada, sem orientação adequada. 

O procedimento de censura "nobre" não é novo - Charles 
Perrault, no século XVI I, adocicava, "embelezava", esteticizava 
contos popu lares, para agradar aos novos salões burgueses. 
Seu melhor correspondente , no século XX, chamou-se Walt 
Disney. As suas adaptações para o cinema dos contos de 
fada modificaram sem cerimônia os en redos básicos, sempre 
na direção de apresentar f inais felizes e escamotear tensões 
e contradições - basta lembrar do filme A pequena sereia, 
baseado no tristíssimo conto de Hans Christian Andersen, 

e do seu final glorioso para a personagem. Walt Disney, 
entretanto, transforma uma linguagem em outra, e esse é o 
seu álibi principal. Há uma nova autoria nos filmes, porque 
autoria sobreliterária - cinematográfica. Seu sucesso deriva 
tanto da competência nesse aspecto, quanto das soluções 
conservadoras dos enredos. O mais ousado de todos, O 
corcunda de Notre-Dame, não ousa o suficiente para "casar" 

a bela cigana com o disforme Quasímodo - deficientes físicos 
em geral, contentem-se com o carinho das criancinhas. 

O efeito Perrault-Disney mostra-se mais grave nas 
adaptações de literatura para literatura. Há, por exemplo, 
várias adaptações e Alice no País das Maravilhas, de Lewis 
Carrol!; nenhuma delas enfrenta os seus paradoxos lógicos. 
O episódio, com desenho do próprio Carrol!, em que Alice 
cresce, diminui, cresce, diminui, até se deformar numa menina 
de cabeça enorme e corpo pequenininho, é emblemático do 
dilema das adaptações de clássicos literários. Nossa época 
e nosso ensino talvez produzam alunos-leitores de corpos 
enormes, alimentados a toddy, e cabeças pequenininhas -
alimentadas, na melhor das hipóteses, a adaptações. 

Tais adaptações, muito ilustradas, muito coloridas, fazem 
par com famílias que reclamam que seus filhos não lêem na 
escola, sem atinar que elas mesmas não têm sequer uma 
estante em casa. Se o exemplo em casa tem sido fraco ou 
mesmo nulo, o que é grave, o exemplo na própria escola 
não vem sendo muito melhor - o que é gravíssimo. Numa 
enquete que realizei em várias escolas de ensino médio, 
há pouco menos de dez anos, sobre a leitura de obras de 
ficção entre professores de todas as disciplinas, cheguei a 
resultados que deveriam espantar. Temo que essa situação 
tenha mudado muito. 

Pela enquete verifiquei que os professores que mais liam 
obras de ficção, disparado, eram os de História e Física: os 
primeiros, por certamente estarem mais próximos da narrativa 
como forma de conhecimento, os outros, provavelmente, por 
serem leitores usuais de Filosofia. No pólo oposto, verifiquei 
que os professores que menos liam obras de ficção eram os 
de Educação Física (o que confirmava uma série de piadas cruéis 
a respeito) e, para pasmo meu, os de Língua Portuguesa. 

Isso nos levaria a discutir o desprestígio social do professor 
em geral , do professor de Língua Portuguesa em particular, 
mas esse seria um caminho amargo e longo. O que aqui quero 
chamar a atenção é para a necessidade de os professores de 
Literatura se preocuparem com os aspectos da divulgação 
institucional e pedagógica da sua disciplina. 

No livro de Bradbury, um assustado professor de literatura 
(naturalmente, desempregado há décadas) lembra a Montag que 
não é dos livros que ele necessita, mas sim de algumas coisas 
que em certo tempo estiveram nos livros. Os mesmos detalhes 
infinitos e os mesmos ensinamentos poderiam ser projetados 
através de rádios e televisores, ainda que não o sejam. 

Os livros são importantes, e mais importantes quanto 
mais eles são queimados (e resumidos, e adaptados), mas o 
que neles se procura pode ser procurado em velhos discos, 
em velhas películas e em velhos amigos . Os livros não são 
mágicos em si: a magia se encontra no que dizem, em como 
unem os diversos aspectos do Universo até formar algo 
próximo de um conjunto para nós. 



O braille e o livro 
com duas escritas 

.... ' Elizete Lisboa 
~~ 1 

, / Professora de Português. é autora de vários livros infantis. 

Leitura e 
deficiência visual 

Foi Moacyr Scliar quem disse que "No mundo da leitura só se 
entra pagando ingresso". Em se tratando de deficientes visuais, 
com certeza, esse ingresso é pago duas vezes: o primeiro 
desafio é tornar-se leitor; o segundo desafio é ser capaz de 
ler em Braille com naturalidade, com uma desenvoltura pelo 
menos razoável, de modo a impedir que haja desconforto 
na decodificação do braille. Aquele rápido e leve mover das 
mãos sobre a folha pontilhada somente acontece quando ler 
braille se tornou um hábito. 

É o próprio Moacyr Scliar quem diz que aqueles que 
conseguem entrar no mundo da leitura "encontram nos livros 
um lar, uma pátria" . E eu devo dizer que, se o deficiente visual 
paga duas vezes ingresso, ele certamente recebe benefício em 
dobro ao tornar-se leitor. Há o prazer da leitura, inigualável, 
insubstituível. E acresce que quem não enxerga tem menos 
opções de lazer. O livro de literatura vem preencher lacunas, 
ampliar horizontes. No cinema, na televisão, na nossa 
realidade cotidiana, sempre há muito para se ver. Vivemos 
num mundo que é todo apelo visual. No universo da literatura 
é diferente. Há os livros sem ilustração. O texto literário já 
traz a genialidade em si mesmo, ainda quando se trata de 
livros infantis, onde a ilustração tem presença garantida. 
Escusado dizer que as boas ilustrações que acompanham esses 
textos não têm caráter explicativo nem informativo, não são 
redundantes - são artísticas. Milhares de livros infantis me 
emocionaram e me emocionam, vivo me encantando com 
muitos deles, e eu não tenho nem de longe a menor idéia de 
como eles possam ter sido ilustrados. A literatura é o mundo 
das palavras . Em princípio, nada existe para se ver. Só palavras. 
São exatamente as palavras que vão construir os cenários, as 
personagens, vão construir enfim, tudo aquilo que o leitor, 
cego ou não, vai poder visualizar. Quem nada enxerga fica 
enxergando enquanto está lendo um bom livro de literatura. E 
isto não envolve apenas o prazer da leitura, o contentamento 
de estar vendo. É também um aprendizado : quem não vê ao 

ler, vai entendendo melhor o mundo de quem vê, vai também 
aprendendo a ver, habilidade que se desenvolve inclusive com 
a participação do olhar do outro, no caso dos livros, o olhar do 
narrador e das personagens. 

A informática revolucionou o mundo para os deficientes 
visuais. O computador literalmente deu aos cegos visão 
virtual, tornando-os melhor ambientados na sociedade, mais 
capazes no trabalho e, acima de tudo, pessoas mais felizes . 
Não obstante, o milagre da informática não apagou a 
importância do braille . O braille, o audiolivro, o texto 
digitalizado são formas diferentes de acesso à leitura, hoje 
ao alcance dos deficientes visuais. Deve-se ressaltar que são 
formas de acesso que se somam e vão se complementando, 
sem ter, é forçoso admitir, nenhum caráter excludente. 

Assim como a máquina de datilografia e o computador não 
fizeram desaparecer a caneta ou o lápis, no cotidiano de quem 
não enxerga múltiplas serão as ocasiões em que o braille se 
fará imprescindível. 

Vendo desenho com as mãos 
Bem ao contrário do que muita gente pensa, cegueira de modo 

algum significa escuridão. O mundo de quem não enxerga é 
povoado de imagens. Essas imagens vão se formando através 
de múltiplos caminhos . Ora são as impressões táteis, no 
contato direto com o objeto. Outras vezes são as informações, 
abstrações que vão se processando e se acumulando. Mas 
essas imagens também se formam simplesmente a partir da 
capacidade inventiva que há em cada ser humano. Até o ano 
passado, por exemplo, eu nunca tinha visto um tamanduá. 
A imagem desse animal pra mim era apenas uma língua 
fininha, comprida, sem corpo . Diante desses fatos, é preciso 
salientar que é comum a pessoa cega precisar de ajuda para 
entender uma ilustração em alto-relevo. Por outro lado, há 
de se considerar que o alto-relevo não é suficiente para que 



um desenho possa ser identificado com as mãos. De modo 
nenhum, não basta criar relevo nos contornos de uma figura. 
As perspectivas são grande barreira, às vezes barreiras 
intransponíveis, sobretudo para quem nunca enxergou. Mas 
o fato é que a eventual necessidade de ajuda para identificar 
um desenho, por si só, não retira o prazer de ver desenho com 
as mãos. Ver desenhos assim pode representar divertimento e 
também mais uma forma de enriquecimento do universo de 
quem não enxerga. Por isso, o livro de literatura infantil que 
tem como destinatário (ou que tem entre seus destinatários) 
o deficiente visual, deve conter sim ilustrações, pelo menos 
algumas, em alto-relevo. Eu nunca pude esquecer o rato e 
o papagaio que estavam desenhados no primeiro livro que li, 
em braille. 

O braille e a criança 

O braille é fundamental na alfabetização das crianças que não 
vêem. Aprendendo a ler e a escrever em braille, a criança vai 
ganhando habilidade nas suas mãozinhas, vai se familiarizando 
com a ortografia, com o uso das maiúsculas, dos parágrafos, 
dos sinais de pontuação etc. Braille e infância caminham lado a 
lado. Educar uma criança que não enxerga, ajudá-la a ter uma 
infância feliz, pressupõe - dentre outros cuidados - cercá-la de 
um bom universo de livros de literatura infantil, em braille. 

O livro com duas escritas 

Nessa virada de milênio, começa a ser editado no Brasil o 
livro com duas escritas, denominação que vem sendo dada a 
um tipo diferenciado de publicação em que o braille e a escrita 
~omum se põem lado a lado, permitindo que a leitura esteja 
igualmente acessível aos deficientes visuais e às pessoas com 
visão normal. A literatura infantil é que mais se beneficia com 
esse tipo de publicação. 

No braille, as letras são grandes, o que é compreensível, 
porquanto precisam ser identificadas com as mãos e 
rapidamente. Sem se levar em conta o espaço entre letras e entre 
linhas, cada letra ou símbolo do braille ocupa individualmente 
cerca de 0.47 cm por 0,74 cm. Na literatura infantil, com 
freqüência se tem texto pequeno e letras grandes, mesmo 
nos livros das crianças que vêem. Assim sendo, compreende
se que fica fácil, ou pelo menos possível, a inclusão do braille 
num grande número de livros infantis. 

Há um primeiro tipo de livro com duas escritas, em princípio 
de custo financeiro menor, destinado aos deficientes visuais. 
Nessas publicações, ocorre a transcrição simultânea para 
o braille, feita na mesma página, ou em página ao lado ou 
bem próxima. É comum aparecerem desenhos, inclusive em 
alto-relevo, alguns coloridos, outros não. Mas são desenhos 
apenas clichês, feitos sem intenção artística. O público leitor 
desses livros são os deficientes visuais: cegos e portadores de 
visão subnormal. Numa sociedade inclusiva sobretudo, esses 
livros são bem-vindos, porque, apesar de não serem obra de 
arte no seu aspecto visual, eles permitem que pais, educadores 
- pessoas que enxergam - possam acompanhar a leitura do 
deficiente visual aprendiz. 

Há um segundo tipo de livro com duas escritas, aquele que 
se destina a todas as crianças. O braille e a escrita comum 
se harmonizam, há um agradável diálogo entre desenhos em 

alto-relevo e desenhos em cores, criando-se um livro obra 
de arte, com texto literário e desenhos artísticos. Assim, o 
livro ganha uma dimensão plural e pode mesmo ter como 
público-alvo crianças que enxergam ou que não enxergam. 
Trata-se, nesse caso, de um livro de literatura infantil que vem 
sendo chamado de inclusivo, que pode estar nas prateleiras 
de qualquer livraria, nas mãos de qualquer criança, não 
importando a acuidade visual do leitor. 

Para se ter realmente um livro de literatura infantil inclusivo 
com esse caráter plural, que possa atender, a um só tempo: 
às expectativas de quem enxerga e de quem não enxerga, 
alguns cuidados se fazem indispensáveis : 

1 - Em primeiro lugar e, acima de tudo, é essencial 
que se trate de literatura. É importante dar à criança 
livros que sejam lindos, que possam ser recebidos 
como brinquedo, enfim, que sejam literatura. Hoje, 
a grande maioria das obras rotuladas de literatura 
infantil infelizmente apenas contam histórias 
doutrinárias ou ficam limitadas a conteúdos de 
natureza pedagógica ou moralizante. Literatura 
há de estar bem distante disso. Como disse Pedro 
Bandeira, "Literatura é outra coisa. É farra, é diversão 
é sonho,". Alice Vieira assim se manifestou; 
"De um lado ficam os livros didáticos, os livros que 
se servem de uma roupagem de pseudoficção para 
veicular mensagens pedagógicas; do outro lado fica a 
literatura." - em O que é qualidade em literatura 
infantil e juvenil? Com a palavra o escritor 
(p. 183 e p. 177, respectivamente). 

2 - No livro inclusivo é indispensável que tinta e 
pontinhos em relevo estejam dialogando. Ocorrerá 
conflito quando o braille indiscriminadamente, 
sem nenhum planejamento, deixar suas marcas ao 
acaso, muitas vezes em locais nada apropriados. É 
comum os pontinhos em alto-relevo aparecerem na 
página de forma invasiva, de modo a impedir ou 
dificultar a leitura da escrita comum. Outras vezes 
esses pontinhos prejudicam parcial ou totalmente 
um desenho, um rosto humano, por exemplo, sem 
nenhuma motivação estética ou jocosa, aparece 
marcado por caracteres braille. Normalmente o 
conflito entre as duas linguagens é desastroso, visto 
que pode romper a harmonia entre texto e imagem, 
harmonia essa que é característica tão marcante em 
um bom livro de literatura infantil. 

3 - Também é importante considerar que o 
livro inclusivo não deve ter preço muito elevado. 
Se lançamos mão de sofisticados recursos para 
criação das ilustrações em alto-relevo, o livro pode 
ficar acessível apenas a uma pequena elite, o que 
limita o alcance dessas edições, no seu objetivo de 
buscar inclusão. Certamente uma das opções para a 
redução de custo é a criação de ilustrações a partir 
dos próprios recursos da impressora braille, que vai 
imprimir, a um só tempo, texto em braille e desenhos 
em relevo. 



Quem são os leitores do livro de literatura infantil inclusivo? 
Primeiramente, é claro, são os deficientes visuais, que se 
beneficiam com o novas oportunidades de leitura. Ler se torna 
uma atividade mais democraticamente compartilhada. O que 
se tem é um livro bonito (texto e imagem), e o leitor cego 
poderá estar lendo para a criança que vê. Ou vice-versa. É 
importante ressaltar que o livro de literatura inclusivo agrada 
também , e muito, às crianças que enxergam. Elas se divertem 
com a presença do braille no livro. Essas crianças, com 
freqüência adultos também, fecham os olhos e brincam de ler 
em braille, de ver desenhos tateando-os . Deixar que crianças 
em geral possam "brincar de braille" , de ver desenhos em alto
relevo, tocando-os - prazerosamente - é, sem dúvida uma 
boa maneira de contribuir para um desenvolvimento maior 
da criança. Por que não ajudar a criança que vê a também 
desenvolver a capacidade de percepção de suas mãozinhas? 
Muitas atividades lúdicas podem ser feitas com este objetivo, 
e me parece que a escola deve empreender esforços nessa 
direção. Por outro lado, a presença do braille no livro de 
literatura inclusivo traz para a criança que vê uma trilha para 
que ela possa ir percebendo a diversidade humana, o que 
colabora para promover a aceitação do outro, e também a 
auto-aceitação. 

O livro de literatura 
com duas escritas 
em outros países 

Em minha pesquisa, encontrei esse tipo de livro nos Estados 
Unidos, na Inglaterra, no Canadá. Na Austrália, até a presente 
data, encontrei apenas projetos para sua publicação. No inglês, 
esses livros vêm sendo chamados de text/ braille, print/ braille, 
braille/ print ou twin/ vision, cada um desses nomes é seguido 
da palavra book. No inglês, esses livros também ganham 
espaço, notadamente na literatura infantil. Têm sido usadas 
folhas de acetato nas quais se imprime o texto em brai lle. As 
folhas de acetato são colocadas ao lado das páginas da edição 
comum . O livro é novamente encadernado para poder conter 
as duas edições, que seguem lado a lado, distintas, paralelas, 
havendo uma página para a escrita comum e outra específica 
para o braille . Enquanto no Brasil se busca um entrelaçamento 
entre o visual e o tátil, esses livros com acetato consubstanciam 
um livro com dois universos distintos: de um lado, o braille 
para os deficientes visuais; de outro lado, em fo lhas isoladas, 
vazias para quem vê com as mãos, estão as letras e desenhos, 
destinados a quem enxerga. Observe-se que também há 
print/ braille book com escrita braille e escrita comum na 
mesma página, em edições destinadas aos deficientes visuais, 
o que fica evidenciado pelo tipo de ilustração e aspecto geral 
do livro. São exemplos de print/ braille book, com braille nas 
folhas de acetato, Pigsty (Mark Teague) e Tikki Tikki Tembo 
(Arlene Mose/) , comercializados pela National Braille Press. É 
exemplo de print/ braille com brail le e escrita comum na mesma 
página Where the sidewa/k ends (She/ Si/verstein), também 
da National Braille Press. 

Dificuldades 
para se comprar 
um livro de literatura inclusivo 

Ainda é difícil adquirir livros com duas escritas, mesmo nos 
países onde esses livros vêm sendo publicados. É inexpressivo 
o número de títulos ofertados hoje pelas editoras. E quando 
se quer um livro artisticamente ilustrado e com texto literário 
- exatamente um livro de literatura infantil inclusivo, aí tudo 
se complica de verdade. Ficam fora da lista as publicações em 
que a ilustração é pobrezinha ou empobrecedora e também 
aquelas em que o braille se mostrou dominante ou invasivo. É 
claro, também ficam fora da lista os livros infantis que apenas 
têm fachada de literatura, visto que literatura não são, porque 
apresentam texto medíocre ou mediocridade na visão de 
mundo, ou o texto privilegiou o que é informativo, o que 
é ensinamento, o que é moralizante, deixando pouco ou 
nenhuma abertura para a conotação, para o brincar, para o 
prazer das releituras, das múltiplas leituras. 

Em última análise: poucos são os livros ofertados com duas 
escritas; e apenas alguns desses livros são literatura. Tem-se, 
portanto, que o livro de literatura infantil inclusivo é ainda 
uma raridade, no Brasil e fora das nossas fronteiras, devendo
se ressalvar que, na maioria dos países, ainda nem sequer 
publicam-se livros com braille ao lado da escrita comum . 

Comentários finais 

Como já se disse, o livro de literatura infantil inclusivo é 
raridade ainda. Mas, não resta a menor dúvida, esse tipo de livro 
veio para ficar. De agora em diante, permanentemente, mais e 
mais livros assim estarão sendo publicados. O entrelaçamento 
entre o visual e o tátil, boas histórias contadas com tinta e 
pontinhos, só podem mesmo agradar aos pequenos leitores. 
Enfim, por causa da sua importância social e cultural , o livro 
inclusivo vai cada dia mais se fazendo presente nas livrarias, 
nas bibliotecas do nosso país, nas mãos de todas as crianças . 
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Historiador e doutor em Educaçao pela UFMG. 
É presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Oeficiencia. 

Maria Alice abandonou o livro onde seus dedos longos liam uma história 
de amor. Em seu pequeno mundo de volumes, de cheiros, de sons, todas 
aquelas palavras eram a perpétua renovação dos mistérios em cujo seio 
sua imaginação se perdia. Esboçou um sorriso ... Sabia estar só na casa 
que conhecia tão bem, em seus mínimos detalhes, casa grande de vários 
quartos e salas onde se movia livremente, as mãos olhando por ela, o 
passo calmo, firme e silencioso, casa cheia de ecos de um mundo não 
seu, mundo em que a imagem e a cor pareciam a nota mais viva das 
outras vidas de /imitados horizontes. 

É nesses termos que Orígenes Lessa inicia um dos mais belos e 
sensíveis escritos que conheço abordando o mundo das pessoas 
privadas do sentido da visão. O texto de As Cores, publicado pela 
primeira vez na década de 60, e mais recentemente escolhido 
por Ítalo Moriconi para compor o seu volume sobre os Cem 
melhores contos da literatura brasileira (coletânea infelizmente 
ainda não publicada em formato acessível para deficientes visuais), 
apresenta, na terceira pessoa, os devaneios de uma mulher cega 
de nascença, suas conjecturas sobre o universo da visão, suas 
revoltas, alegrias, seu orgulho e preconceito, suas memórias 
e seus desejos. Pleno de sensações sinestésicas, em poucas 
páginas, a estética de Lessa oferece ao leitor a possibilidade de 
experimentar um mergulho raso na misteriosa experiência da 
contra-visão, e nesse universo, o impacto da linguagem escrita 
assume um significado muito especial, principalmente quando 
pensamos nas dificuldades que as pessoas cegas enfrentam 
para terem pleno acesso a ela. Mas Maria Alice lia, e as palavras 
que a personagem apalpava no seu livro grafado em Braille, por 
exemplo, a levavam em viagens por aquele outro mundo, ao 
qual ela não pertencia, onde a imagem e a cor predominavam, 
onde a liberdade era supostamente real e o seu pensamento 
voava para além das paredes do casarão, misturando em seu 
espírito, especulações, fantasias e lembranças de tempos idos. 

O conto sugere ao leitor perspicaz que um dos mais significativos 
efeitos exercidos pelo discurso literário, sobre qualquer indivíduo 
que lê, é, quando bem-sucedido, o de transformar os signos 
escritos em imagens mentais, animando (no sentido mesmo de 
alma) sensações físicas diversas. A propósito desse sutil poder da 
escrita, Roland Barthes nos fala de um texto de prazer. Tal seria 
aquele onde todos os significantes "acertam na mosca " Barthes 
(1987, p.14), de forma que as palavras quase se tornam miragens 
daquilo que elas representam. Sobre o escritor Marcel Proust 

(1871-1922), por exemplo, cuja narrativa é profusamente povoada 
pelos signos das qualidades sensíveis, Walter Benjamin assim se 
referiu : "um Nilo da linguagem, que transborda nas planícies da 
verdade, para fertilizá-las" Benjamin (1985, p.36). Era, portanto, a 
partir dessa característica que possuem as boas narrativas, que 
Maria Alice procurava mais referências para compreender as 
imagens do mundo real e as que ela aprendera a conhecer através 
dos livros. A personagem concebia as cores não somente como 
um fenômeno ótico, mas sobretudo- e de maneira especial - a 
partir de sua intuição e sentidos, potencializados pelas palavras 
que lia e por sua maneira muito própria de observar o mundo, 
seu pequeno mundo de volumes, de cheiros, de sons. 

Como seria e o que seriá a cor, nota marcante em todas as 
conversas, referência constante nas narrativas dos livros? Essa 
era, pois, a pergunta que angustiava Maria Alice e a reconduzia 
permanentemente ao seú universo interior. A pergunta a fazia 
compor mosaicos de sensações, na tentativa de respondê-la. 
Conhecia todas as cores pelos nomes e gostava delas por meio 
de associações. Quase lhes podia sentir o sabor, o cheiro, a 
textura. É claro que, a despeito da visão, Maria Alice sabia 
bem o que era a beleza: podia percebê-la na voz e no caráter 
das pessoas, nas atitudes e nos gestos de ternura humana, no 
Rêve d' amour, que executava ao piano, e em muitas outras 
coisas. Como amava a música, era fácil para ela associar a 
impressão do belo a uma sonata de Beethoven, uma fuga de 
Bach, uma polonaise de Chopin à voz de uma cantora. Mas 
os livros, sempre os livros, de páginas cheirosas e ásperas, 
lhe fomentavam constantemente a noção e medida de todas 
as coisas. O autor de As Cores não menciona, mas é certo 
que Maria Alice acariciava contos, romances, poemas, livros 
de referência; escrevia cartas , diários, tomava notas ; lia até 
mesmo partituras musicais, que desempenhava, com maestria, 
em seu piano, para o encanto e para o espanto de todos, que 
muito pouco, em geral , sabem sobre o universo de quem não 
vê e sobre as maneiras que os cegos têm de " enxergar ". 

Dedicada a desfazer mitos e preconceitos, a escritora e 
semióloga Joana Belarmino, também ela cega de nascença, 
nos fala desse universo, dessa maneira singular de ver: 
"A minha cegueira é uma forma de visão!" Escreveu em sua 
página na web . Segundo seu próprio relato, foi essa uma 
de suas primeiras descobertas existenciais. Dentro da sua 
cegueira, ainda menina, Joana compreendera que "sempre 



vira com o corpo inteiro . Via com os pés, que lhe indicavam 
as mudanças de solo; via com as mãos, com a face; via por 
todos os poros do seu corpo e continuava vendo, todo um 
espetáculo interior que habitava o seu íntimo, a sua mente, e 
dialogava com o mundo exterior de um modo próprio, o seu 
modo de ver" . 

É interessante notar que, ao longo da história da fi losofia, 
os conceitos de ver e de conhecer quase sempre cam inharam 
juntos. Mas foi fundamentalmente a partir de meados do sécu lo 
XVII , que filósofos como John Locke (1632-1704) e educadores 
como Amos Comenius (1592-1670) passaram a se debruçar 
mais sistematicamente sobre a importância dos sentidos para 
a aquisição do conhecimento . No caso do pensamento sobre a 
educação de deficientes visuais, talvez o melhor exemplo que 
se possa encontrar na produção filosófica, dentro do contexto 
acima citado, seja a Carta sobre os cegos para o uso dos 
que vêem, de Denis Diderot (1713-1784), publicada em 1749. 
Diderot é conhecido não somente por ter sido o principal 
redator da Enciclopédia, mas também um dos mais polêmicos 
representantes das correntes materialistas que resultaram 
do desenvolvimento das ciências naturais, originadas já nos 
fins da Idade Média quando o homem ocidental começou a 
libertar-se dos laços que o amarravam à idéia de Deus e voltar 
suas atenções para o mundo material. Esse é, portanto, um 
texto clássico para os estudos tiflológicos, onde se cruzam as 
duas principais tendências filosóficas da época: o empirismo e 
o racionalismo. 

Para Diderot, as passagens mais importantes de sua Carta 
Sobre Os Cegos apóiam-se em uma questão basilar, que é a 
discussão acerca da maneira pela qual os cegos de nascença 
formam idéias das figuras geométricas. Essa questão é tão 
fundamental para o filósofo que ele dedica mais da metade de 
sua Carta ao esforço de tentar resolvê-la, empregando, para 
tanto, princípios de geometria e até mesmo de metafísica. 
O autor começa por conjecturar que os movimentos que os 
cegos fazem com as mãos, no sentido de obterem a sensação 
ininterrupta de um corpo passando entre S~!JS dedos, lhes 
forneceriam a noção de direção. Desse modo, quando um 
cego desliza seus dedos por um fio tenso bem esticado, ele 
adquire a noção de uma linha reta; quando ele desliza seus 
dedos sobre um fio frouxo, adquire a noção de uma linha 
curva. Logo, para que um cego possa conceber uma figura, é 
necessário que ele combine as sensações de pontos guardados 
em sua memória após sua experiência tátil. "Nós combinamos 
pontos coloridos" - conclui o filósofo - " ele, de seu lado, combina 

apenas pontos palpáveis, ou, para falar mais exatamente, apenas 
sensações do tato de que tem memória" (DIDEROT, 1985). 

Percebe-se que esse foi um período especialmente fecundo 
para o pensamento moderno, o qual ficou marcado pelo 
surgimento da filosofia empirista e da pedagogia enquanto 
um ramo específico do saber. As preocupações com as 
potencialidades dos sentidos e com a sua importância para 
a educação, por sua vez , influenciaram profundamente as 
tentativas de compreensão sobre as maneiras pelas quais as 
pessoas cegas percebem o mundo. Nesse contexto, surgiram 
as primeiras experiências na tentativa da criação de sistemas 
de leitura e escrita em relevo , as quais culminaram com a 
invenção do sistema Braille , por volta de 1825. 

Com efeito, ainda não se passaram duzentos anos desde que 
as pessoas cegas de todo o mundo adquiriram a possibilidade 

de ingressar no universo das letras, o que só aconteceu de fato 
a partir da inven ção do sistema Braill e. Se pensarmos bem, 
esses menos que duzentos anos passados desde a invenção do 
Braille até hoje são um tempo ínfimo quando comparados com 
os mais de dez mil anos de contato do homem com registros 
visuais, em pedras , papiros , pergaminhos e finalmente em 
papel. O advento do Braille expressa, por assim dizer, uma 
das incontestáveis conquistas da modernidade, em termos do 
avanço do projeto civi lizador, que foi a expansão da cultura 
letrada. Nessa medida, a escrita Braille ampliou o acesso de 
uma numerosa parcela da população, os deficientes visuais, 
aos parâmetros da civilização, constituindo assim o primeiro 
grande marco daquilo que atualmente chamamos inclusão. 

Nos dias de hoje, passados menos de cinqüenta anos 
da publ icação de As Cores, os avanços tecnológicos 
possibil itaram uma intensificação do acesso à leitu ra por 
parte das pessoas cegas ou com deficiência visual. Poderosas 
impressoras computadorizadas permitem a edição, em escala 
industrial, de um nú mero muito maior de títulos em Braille 
e · em caracteres ampliados. A melhoria da qualidade dos 
estúdios e dos sistemas de gravação sonora incrementou a 
produção de livros em áudio, os quais são disponibilizados 
em diferentes formatos (K7's, CD 's, MP3). A utilização cada vez 
mais freqüente de scanner e de softwares leitores de tela 
fez aumentar a distribuição de livros digitalizados, inclusive 
na rede mundial de computadores. O livro digital, em seu 
fo rmato mais inovador, o sist ema DAISE (cujas iniciais em inglês 

significam Sistema de Troca de Documentos com Acessibilidade) 
o qual se encontra em estudos para ser disponibilizado no 
Brasil, se apresenta como uma mídia bastante completa 
oferecendo, ao mesmo tempo , a navegação em áudio pelo 
texto , bem como a sua leitura na tela do computador e a 
possibil idade de impressão tanto em Braille como em tinta . 

Todo esse rol de possibil idades já disponíveis deixaria 
boquiaberta M aria Alice , a personagem de Orígenes Lessa 
que nos anos sessenta, período em que foi criada, apenas 
podia contar com poucos títulos em Braille (comparativamente 

à produção atual). Ent retanto, toda essa tecnologia se por 
um lado tem aumentado as possibilidades de edição de 
livros em fo rmatos acessíveis, por outro não garante a 
democratização do acesso em razão ainda de seu alto custo 
e dos elevados índices de exclusão digital da maioria da 
popu lação, sobretudo aquela diretamente interessada. Ao 
mesmo tempo, muitos representan tes do mercado editorial 
guardam restrições quanto aos fo rmatos digitais e outros 
formatos, devido à necessidade de proteção dos direitos 
autorais. Diante desse cenário , cumpre dar prosseguimento 
a um amplo debate nacional envolvendo todas as partes 
inte ressadas, com o objetivo de se estabelecer estratégias 
para a implementação, em curtíss imo prazo, de uma política 
clara e inequívoca, para o livro acessível no Brasil , a partir 
de todos os formatos disponíveis. É de responsabil idade do 
governo federal a implementação dessa política através da 
regulamentação da Lei 10.753/2003, que dispõe sobre a 
política nacional do livro , onde já estão previstas as várias 
formas do livro acessível. Espera-se que, na prática, isso 
possibil ite a promoção da inclusão sociocultural das cerca de 
3 milhões de pessoas com deficiência visual residentes no 
Brasil, a exemplo do que aconteceu, em meados do século 
XIX, com a invenção do Brai lle e a sua difusão pelo mundo. 
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