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Entre as várias atividades comemorativas do pri
meiro aniversário da Biblioteca Pública lnf antil e 
Juvenil de Belo Horizonte, ocorrido em fevereiro, 
foi realizado um Seminário sobre Produção Cultural 
para Crianças, patrocinado pela Secretaria Munici
pal de Cultura e pela Administração Regional Centro
Sul. As áreas enfocadas foram: música, teatro, 
produção em vídeo e literatura. 

Enquanto à noite se desenvolviam os debates, com 
especialistas de cada setor, nos outros horários obser
vavam-se práticas de produção da e para a criança, 
segundo nossa opção de aliar teoria e prática. 

Dessa experiência foi recolhido o material deste 
número da Releitura, a cujos colaboradores agrade
cemos ainda outra vez. 

maria antonieta antunes cunha 
Diretora Cultural da BPIJBH 
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A finalidade na educação musical 
é estabelecer um ponto de contato ou 
comunicação entre a criança e a músi
ca. Para fazer isso, o educador conta 
com seus conhecimentos da matéria e 
da criança. Nesta tarefa, o intercâm
bio de experiências e emoções entre o 
professor e as crianças torna a relação 
mais rica. Poderemos defender nesta 
exposição um posicionamento citado 
por Paulo Freire, que propõe "uma 
educação que tentasse a passagem da 
transitividade ingênua à transitivi
dade crítica"1

. A escolha da mú~ica e 
dos materiais é de fundamental im
portância P.ara desenvolver o gosto na 
criança. Mas este gosto somente dei
xará de ser ingênuo, inexperiente ou 
sem profundidade, se for desenvolvi
da úma atitude mental crítica, que é 
fundamental à mentalidade democrá
tica. Esta atitude democrática inclui 
uma absorção do que há de melhor no 
repertório internacional, nacional e 
regional em música. 

Em termos didáticos, o conheci
mento profundo da personalidade, 
dos interesses, das preferências, da 
conduta e das necessidades das crian-

alda oliveira* 

ças ajudará muito no processo de es
colha das músicas. Gainza propõe ao 
professor a observação da criança tan -
to sozinha como em grupo, além de re
lembrar a sua infância e ouvir a 
experiência de educadores, psicólogos 
e artistas. 

A psicologia e os educadores nos 
informam que a criança é um ser ati
vo, inquieto, gosta de participação, de 
criar, de carinho e atenção, sendo um 
ser emotivo. Briggs diz que "seres hu
manos se adaptam e trabalham mes
mo nos mais 1esfavoráveis ambientes 
psicológicos" . Com este ponto de vis
ta em mente, queremos salientar o 
fato de que em termos de integração a 
nível do psicológico, de certa forma, a 
criança aceitará ou rejeitará o proces
so e os materiais fornecidos nas aulas 
de música a depender de sua auto-es
tima e capacidade de compreensão. 
Este processo independe do tipo de 
músicas apresentadas, haja vista a 
enorme quantidade de crianças musi
calizadas ou enculturadas com os 
mais diversos tipos de música de boa 
ou má qualidade. O que nos parece 
mais importante é a consciência de 
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que, em geral, a criança se adapta a 
qualquer situação. Vale então lem
brar o que Merriam fala a respeito da 
aprendizagem. Para ele, "é óbvio( ... ) 
que conceitos e comportamentos de
vem ser aprendidos, pois cultura 
como um todo é comportamento 
aprendido, e que cada cultura modela 
o processo de aprendizagem de acordg 
com seus próprios ideais e valores. 11 

O som musical que é transmitido para 
as novas gerações é julgado em ter
mos de sua aceitação pela sociedade 
como um todo. Podemos observar pelo 

k 4 li • trabalho de Rosa Fu s que as musi-
quinhas de comando" usadas na for
mação dos futuros professores pela 
Escola Normal por exemplo, e que são 
utilizadas na educação de jovens, in
serem o professor, a escola e os alunos 
numa circularidade que mantém os 
costumes e tradições e se torna multi
plicadora, garantindo a reprodução 
do modelo escolar. Para Rosa, a prin
cipal função da música nesta institui
ção é disciplinar. O professor de 
música neste caso desempenha o pa
pel não apenas musical: ele mantém o 
canto como forma de integração dos 
indivíduos à tradição do canto escolar 
que camufla o comando e serve para 
disfarçar o silêncio musical existente 
nas aulas de música. Apesar desta 
manutenção do canto, o novo é usado 
também, mas é absorvido somente de
pois de ter sido recuperado e envelhe
cido. Em termos de transmissão 
cultural, se a sociedade se cala é por
que aceita o modelo e o mantém .. De 
certa forma, acontece quase o mesmo 
com as músicas infantis transmitidas 
pela mídia. Pais e crianças absorvem 
o que é oferecido por comodismo e pelo 
que estas músicas oferecem a curto 
prazo: comodidade, disciplina (a 
criança fica sentada e quieta ouvindo 

e olhando a mensagem) e possibilida
de de espelhar-se com a imagem de 
juventude, beleza e alegria projetadas 
e associadas aos produtos a serem 
consumidos. Sendo a escola apenas 
parte do tempo da criança, cabe a esta 
instituição tornar a criança capaz de 
vivenciar esta realidade de forma crí
tica. A exposição da criança a este tipo 
de música será de baixo impacto, se 
esta for exposta freqüentemente e 
de forma signÜicativa - na escola ou 
em casa - a músicas de.alto valores
tético. A depender do seu nível de 
capacidade crítica, mesmo que não 
seja verbalizado, este comporta
mento crítico-analítico e o sobrese
qüente refinamento do gosto poderá 
ser despertado no futuro. 

O professor precisa cultivar a si 
próprio, para tornar-se um ser huma
no verdadeiro e com experiências mu
sicais profundas. O professor bem 
sedimentado, criativo e feliz poderá 
proporcionar aos alunos condições 
mais saudáveis de aprendizagem. 
Mas o que significa uma pessoa sau
dável musicalmente? Poderia signifi
car uma pessoa que se submete a uma 
dieta bem balanceada em música. Po
deria significar que a pessoa vivencia 
no seu dia-a-dia atividades de APRE
CIAÇÃO, CRIAÇÃO E EXECUÇÃO, 
que por sua vez realimentam o emba
samento de TEORIA, que nada mais é 
senão o processo de nomear conceitos 
vivenciados. Nesta dieta estariam in
cluídos critérios e valores referentes à 
música de natureza íntegra, estética, 
significativa e crítica. Em termos de 
integridade, tanto nos aspectos de 
apreciação, como nos de criação e exe
cução e teoria, seria importante que o 
indivíduo vivenciasse música no dire
to contato com as fontes primárias ou 
primeiras, ou seja, com os criadores e 
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executantes do folclore, com os com
positores, com as partituras musicais, 
com os discos de boa qualidade, com 
correção de execução fiel à partitura. 
Em termos estéticos, que o indivíduo 
vivenciasse música através de audi
ção e execução de obras de qualidade 
estética reconhecida pelos músicos e 
artistas mais renomados, de forma a 
servir de apoio e incentivo à sua ativi
dade criativa. Em termos analíticos e 
críticos, que o indivíduo submetesse a 
sua experiência total ao crivo da aná
lise criteriosa para que o significado 
destas experiências viesse a estimu
larprocessos de passagem da transiti
vidade mgenua à transitividade 
crítica. 

Tendo o profissional de musica 
esta bagagem, todo o processo de tr·a
balho com o aluno, em termos estéti
cos, fica facilitado. Neste processo, o 
importante seria cultivar a integri
dade pessoal da criança através de 
atividades musicais íntegras, sig
nificativas, estéticas e críticas, 
conceitos estes já explicados ante
riormente no que nos referimos à 
dieta do professor. No que se refere à 
parte psicológica, Briggs aconselha 
que pais e professores desenvolvam a 
auto-estima da criança, pois assim ela 
acreditará que é amada e que é impor
tante para os seus próximos. A crian
ça precisa sentir que é competente 
para lidar consigo mesma e com seu 
ambiente. A auto-estima da criança 
vem de experiências positivas com a 
vida e com o amor. Para Briggs, toda 
criança tem o potencial para gostar de 
si mesma, e ela aprende a se ver e a 
construir a sua imagem pelo que as 
pessoas importantes para ela dizem 
ou mostram através de linguagem 
corporal ou com atitudes e julgamen
tos. Esta auto-estima é importante, 

porque a maneira de viver a sua pró
pria vida é influenciada pelo que ela 
sente sobre si mesma. Daí certos se
res humanos terem a resistência ne
cessária para sobreviver e progredir 
em situações e ambientes não favorá
veis. Percebemos então como é impor
tante a relação dos pais e professores 
para com as crianças. Esta auto-esti
ma poderá ser altamente trabalhada 
através das atividades criativas com 
música. Desenvolvendo improvisaçõ
es e composições musicais, exploran
do timbres, melodias, ritmos, 
harmonias, rimas acompanhadas, a 
criança adquire aos poucos compreen
são dos elementos da música e dela 
mesma, através da auto-expressão. 

O importante é que neste processo 
o professor tenha paciência e com
preensão com seus estágios de desen
volvimento musical, tão bem 
e~r~ssos na teoria ~e K:ith Swan
wick · Este educador mgles nos mos
tra oito modos no processo de 
desenvolvimento musical, tendo estu
dado composições de crianças, sendo 
estes: o sensorial, o manipulativo, o 
da expressão pessoal, o vernisular, o 
especulativo, o idiomático, o simbólico 
e o sistemático. Todos estes modos 
funcionam como uma espiral, onde 
um lado tende a ser mais tradiciona
lista (o manipulativo, vernacular, 
idiomático e sistemático) e o outro 
tende mais a ser criativo, experimen
tal (sensorial, pessoal, especulativo e 
sistemático). Fazemos uma compara
ção do desenvolvimento educativo
musical do indivíduo expresso na 
espiral de Swanwick, com uma árvo
re, onde o tronco seria esta espiral. 
Esta árvore não poderia ser sadia se 
não tivesse um tronco bem formado, 
ou seja, tanto o lado sensorial como o 
de formação conceitua!, devem estar 
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sendo trabalhados freqüentemente, 
de forma a levar o aluno a ''não perder 
o contato com o elemento sensorial, ao 
buscar a fluência técnica" (p. 85). Ba
seando-se nesta teoria, podemos fazer 
uma projeção em termos de produção 
musical para crianças, de que tipos ou 
critérios os professores, pais ou esco
las poderiam se valer para selecionar 
música para crianças. 

Abordaremos agora as maneiras 
de comunicação com a criança atra
vés da música. 

A música é linguagem simbólica 
conotativa, e não denotativa como a 
linguagem falada ou escrita. Os signi
ficados contidos nas canções escolhi
das para o trabalho musical não 
precisam ser óbvios, tão diretos que 
expressem apenas a mensagem em 
primeiro plano. Se a canção tem um 
número maior de informações do que 
o número padrão, talvez ela seja cha
mada de mais artística do que fü:: can
ções mais diretas e óbvias. Sabe-se 
que os significados expressos pela 
música são emanados das culturas, 
portanto, o conhecimento desta cultu
ra e do meio sócio-cultural da criança 
é importante para que o processo de 
educação musical flua. 

Na fase ou no modo sensorial, até 
a idade de 3 anos, as crianças respon
dem bem à impressão sonora, mais 
especificamente ao timbre e à intensi
dade, especialmente aos extremos de 
forte e fraco. Nesta fase os elementos 
de música são desorganizados, a pul
sação é instável e a criança gosta de 
explorar sons. Sendo assim.J a apre
ciação e execução de cançOes para 
esta faixa etária se torna bastante 
restrita, pois a sua capacidade repro
dutiva é pequena. Aqui a criança gos
ta mesmo é de explorar, sentir e pegar 
o som. Já na fase manipulativa - 4 ou 
5 anos - ela começa a adquirir técnicas 

para tocar instrumentos e a organizar 
a pulsação, gostando muito de fazer 
repetições de motivos que já apren
deu. Os motivos de canções que inte
ressam a esta faixa etária são curtos, 
repetidos e em geral rápidos. Textos 
precisam refletir a vivência dela no 
seu ambiente ou não precisam especi
ficamente significar nada, anão ser os 
sons motóricos da sua expressão cor
poral, ou dos objetos, animais ou pes
soas que estão à sua volta. Entre 4 e 6 
anos de idade, a expressão pessoal co
meça a surgir, com exploração de mu· 
danças de andamento e níveis de 
intensidade, sinais de fraseado ou 
gestos musicais, onde as idéias musi
cais fluem espontaneamente sem re
flexão crítica. Esta seria a fase onde a 
criança estaria apta a receber canções 
folclóricas fáceis ou reconheceria me
lodias em obras do repertório erudito. 
Músicas de comerciais bem feitos cha
mam a sua atenção e são memoriza
dos com facilidade. Já na fase 
vernacular - 7 a 8 anos - a criança gos
ta de criar e executar músicas conten
do elementos curtos, comuns, óbvios, 
com organização métrica convencio
nal e previsível. Aqui a criança gosta 
de imitar o que ouve, por isso a impor
tância da audição de um repertório de 
boa qualidade, eclético e democrático. 
Na fase especulativa, de 9 a 11 anos 
de idade, ela começa a valorizar sur
presas, a experimentar, embora nem 
sempre bem, começando a buscar no-. 
vas possibilidades estruturais. Nesta 
fase ela gosta de música diferente do 
normal, o seu gosto começa a ser o gos
to' do seu grupo, podendo variar de 
acordo com as patotas ou quadrilhas. 
A produção musical para crianças 
desta fase tem sido recentemente va
lorizada, mas, até pouco tempo atrás, 
quase nada se produzia no Brasil. Por 
isto, quase que somente a música po
pular atende mais efetivamente a 
esta fase, a não ser que o gosto pela 
música mais trabalhada já tenha sido 
cultivado. Dos 13 aos 14 anos aproxi-
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madamente, em diante, começam as 
fases posteriores - idiomática, simbó
lica e sistemática - quando as surpre
sas estruturais se tornam mais 
integradas com um estilo reconhecí
vel, quando o controle expressivo, téc
nico e estrutural é estabelecido e 
quando surgem o grau de consciência 
do poder afetivo da música e a capaci
dade de refletir sempre o que ela pró
pria ou os outros realizaram. 

Como podemos sentir, a cons
trução do gosto musical está basica
mente associada às primeiras 
experiências na vida da criança. O 
que ela ouve e executa ajuda a for
mar estruturas de pensamento para 
a sua formação crítica posterior. Por 
isso,,, a produção de músicas para a 

criança precisa de uma maior aten
ção no Brasil. As publicadoras e gra -
vadoras poderiam ajudar mais aos 
educadores musicais, fazendo proje
tos de seleção de material adequado 
às várias idades, de forma a contri
buir para uma educação onde os 
processos de desenvolvimento esti
vessem acoplados com temáticas cul
.turais significativas e estimulantes, 
onde a imaginação pudesse voar solta 
e fertilizar outras sementes e solos, 
para nascerem árvores humanas com 
raízes culturais poderosas e bem em
basadas, troncos sensíveis e bem in
formados, folhas e fn . .Ltos 
consistentes, significativos e agradá
veis aos sentidos. 

* Aida Oliveira é Doutora em Música (Educação Musical). compositora e Presidente da 
ASEM - Associação Brasileira de Educação Musical. 
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(Ô) AGENTE CULTURAL ~ 
~ interferência [Q)© 

adulto MJ 'V::fj vida infantil 

Gostaria de fazer uma reflexão so
bre o papel do agente cultural, especi
ficamente sobre o trabalho das 
pessoas que dedicam parte significa
tiva de seu tempo a brincar com crian
ças. De modo mais preciso, pensar a 
questão da interferência do adulto no 
universo da vida infantil, seja numa 
proposta de arte-educação ou de re
creação. 

Confesso que essa problematiza
ção surgiu a partir das colocações de 
um educador, que põem em dúvida o 
tipo de relação que se estabelece en
tre as crianças e aqueles que se pro
põem desenvolver com elas um 
trabalho alicerçado na criatividade, 
expressividade e ludicidade. Não vou 
expor aqui todos os seus argumentos, 
por serem eles um pouco extensos. 
Penso que basta apontar para a ques
tão central: o adulto levaria para o 
mundo da infância, que é da ordem 
da espontaneidade, tudo aquilo que é 
da ordem da seriedade, da técnica, do 
controle, do ofício enfim. Perguntava 
o educador se isso não acarretaria -
por uma espécie de nostalgia do adul
to em relação à espontaneidade que 

luiz carlos garrocho* 
para gil amâncio 

ele perdeu - uma violentação da cul
tura própria da infância. 

Apesar de pensar de um modo di
ferente - e mostrarei isso no decorrer 
dos argumentos - considero muito 
pertinente tal colocação. Isso porque 
esse questionamento permite tam
bém analisar o tipo de cultura que se 
articula nos jogos infantis, a respon
sabilidade do agente cultural neste 
processo e a interferência deste no 
universo infantil. 

Começaria pensando que o mun
do do adulto e da criança não são rea
lidades totalmente separadas, entre 
as quais não se dê alguma forma de 
troca. São momentos diferentes, for
mas distintas de produção da exis
tência, estruturas biológicas e 
mentais que não são idênticas. Mes
mo assim, estes dois universos estão 
intimamente relacionados. Além da 
dimensão humana que subjaz a um e 
a outro, há todo um jogo de mútuos 
espelhismos. Há meios de se evitar 
que o adulto se olhe através da crian
ça e que esta não faça o mesmo? Toda 
a vida cultural não está impregnada 
disso? Isso não é próprio do humano? 

'° 
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É somente em nossa espécie que 
se vê tamanho prolongamento do que 
chamamos de infância. Para que seja 
assim, tal período deve ter um sentido 
muito próprio e envolver experiências 
importantes para a vida humana. Ao 
contrário dos outros animais, o ho
mem nasce frágil e mantém um víncu
lo de dependência por um tempo bem 
grande. O que falta ao homem em ins
tinto parece ser compensado pela cul
tura, que se inicia com os cuidados 
maternos. 

A cultura se efetiva e se instru
mentaliza através de suas institui
ções. Tomo aqui este termo num 
seJl.tido radicalmente diferente do que 
se usa comumente. Uma instituição 
não seria somente uma ordem ou 
modo de organização da experiência 
que prevaleceria sobre outros, do pon
to de vista da capacidade de deternri
nar valores e condutas humanas. Uso 
o termo no sentido próximo ao de Ar
nold Gehlen1. Ele parte dos pressu
postos de Lorenz, segundo o qual os 
instintos inibitórios da violência con
tra o congênere é reduzido na espécie 
humana. Na ausência destes instin
tos, o homem tem de criar através da 
cultura os seus sucedâneos. Estes se
riam as instituições humanas. Am
pliando um pouco essa colocação, eu 
faria ver que o homem institui o seu 
ethos -o seu modo de viver. E tomando 
uma certa liberdade - e é o que eu mais 
faço nessa reflexão -não seria possível 
ver o milenar cafuné como uma insti
tuição? 

Sara Paín2 afirma que o real sem
pre é mediado pelo outro, que então se 
faz sua testemunha. Trata-se da idéia 
aristotélica de que o homem não nasce 
homem, mas se torna homem. Este 

tornar-se humano se dá nas institui
ções que compõem o nosso mundo de 
cultura. Algo que não se dá fora de 
uma relação entre o universo da 
criança e do adultb, por mais que al
gumas instituições infantis (pré-ado
lescentes e adolescentes) cresçam à 
margem da intervenção direta do 
adulto. De todo jeito, esse tipo de vida 
cultural surge de um campo comum: a 
infância é o lugar desde logo reserva
do. Deste modo, toda a tensão de rea
lização e busca se inscreve nas 
relações com o outro. 

Essa visão de interdependência 
entre a criança e o adulto seria incom
pleta se não comportasse distinções. 
Três, então, saltam à vista: 1) o que é 
o mundo da infância enquanto aquilo 
que se vive concretamente como algo 
distinto do mundo adulto; 2) o que o 
mundo adulto é para a criança e 3) o 
que o mundo da infância representa 
para o adulto. 

Nenhuma das duas primeiras 
pode ser pensada ignorando-se a ter
ceira: como o adulto vê a criança? 
Toda a problemática da intervenção 
na infância, ponto central da reflexão 
- lugar do agente cultural - paGsa por 
aí. Mas essa, digamos, desconfiança 
de que o adulto sempre estará conta
minando a cultura própria da infân
cia, se não lhe pernritir viver longe de 
sua influência, resulta, como vimos, 
em séria dificuldade: a infância é 
constituída também pelo olhar da cul
tura produzida pelos adultos. O que 
não quer dizer que ela não se consti
tua então como um outro que não se 
reduz ao modo de produção adulta da 
existência - e talvez seja essa a sua 
profunda significação cultural. 
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Se o adulto foi uma criança e se 
isso é algo que ainda reverbera no seu 
inconsciente, toda a experiência pas
sada será sempre uma reconstrução, 
pelo simples fato de não tê-la mais. A 
infância é para nós uma paisagem 
de ruínas que encontramos na ar
queologia da experiência. Não pode
mos reconstituí-la totalmente. Toda 
reconstituição que ignora essa falha 
beira o grotesco. O bonito é completar 
com nossa imaginação a partir dos in
dícios que encontramos. É assim tam
bém que vejo o agente cultural. Ele 
não se torna o outro. Ele faz uma ex
periência desse outro. 

Por essa via - a da alteridade - po
demos pensar as distinções que f al
tam. A começar pela segunda, que já 
está implícita no que foi exposto aci
ma. Se para o adulto a infância não 
pode ser reconstituída, mas somente 
reconstruída simbolicamente, para 
a criança o mundo adulto só é per
meável parcialmente. Muitas das 
orientações desse universo são in
compreensíveis para ela. Será preciso 
reconstruir os objetos culturais que 
constituem as experiências desse 
mundo. E na medida em que o for rea
lizando, terá percorrido um caminho 
seu, de experiências próprias, que si
tuam as vivências anteriores sob uma 
perspectiva crítica. 

Se existem instituições que fazem 
a mediação da troca de experiências 
entre as duas realidades - há institui
ções de cultura que são próprios de 
um e de outro. No fim voltamos sem
pre ao ponto inicial, pois que a lin
guagem, num sep.tido geral, permeia 
todas as formaçOes culturais. Mas a 
criança cria também uma cultura 
própria, que só é vivida concretamen
te por ela. O que nos coloca diante da 
primeira distinção. 

Quando instituem seu mundo de 
cultura - ou, se quiserem alguns, 
mundo instituído - as crianças viven
ciam experiências que não cabem na
quilo que lhes reserva a ordem adulta. 
A peça teatral Bicho de Pé - Pé de 
Moleque, da autoria de Eid Ribeiro 
mostra uma infância vivendo suas 
instituições culturais. Numa cidade 
do interior mineiro cortada pela ferro
via, um grupo de garotos tem que in
ventar seus brinquedos a partir dos 
elementos naturais e dos refugos que 
se acumulam .num terreno baldio. 
Trata-se de toda uma cultura das 
ruas que o nosso país está cada vez 
mais não só desconhecendo, mas tam
bém se tornando incapaz de favore
cer. 

Longe do olhar adulto surge uma 
experiência de autonomia: as cri~n
ças se apropriam do mundo e o trans
formam, entrando em acordo para a 
troca de suas conquistas e aventuras. 
As brincadeiras e brinquedos infantis 
revelam então uma poiesis, uma fa
bricação de mundo. Enquanto a or
dem adulta está basicamente pronta, 
atuando nela forças mais conservado
ras, na infância tudo está para ser fei
to. O que não implica que não haja 
suposições básicas. Mas, de um modo 
geral, o mundo está para ser criado. O 
de que vamos brincar coloca todos 
diante da poiesis. Porém, nossa socie
dade, ao mesmo tempo que desvalori
za cada vez mais as instituições do 
mundo de cultura, da qual a cultura 
popular é um de seus componentes 
básicos, investe maciçamente não na 
poiesis, mas no consumo. Diria que o 
modo como uma determinada socie· 
dade se relaciona com a (sua) infância 
define sua antropologia. A nossa está 
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se definindo por uma infância que 
apenas consome. 

Caberia então perguntar agora se 
o agente cultural favorece a criação de 
um mundo de cultura, de uma poiesis 
- ou se ele traz para a ordem da espon
taneidade a castração. 

Uma modalidade de relação adul
to-criança se dá, como vimos, pelo 
prisma da ordem adulta. A sociedade 
organiza e estrutura a infância, en
quadrando-a nos seus valores. Basta 
lembrar do momento em que chegáva
mos da rua, quando meninos, no míni
mo enlameados e logo nos dirigiam 
para o banho. Depois de ter brincado 
bastante o aconchego familiar não 
deixava de ser gostoso. Mas uma 
criança que não brinca, não se acon
chega, está sempre irritada. A cultura 
infantil é um contraponto à toda dire
tividade. Mas será que existe alguma 
relação fora dos padrões normativos -
que costumam ser castradores do de
senvolvimento de uma poiesis? 

· Na peça teatral Bicho de Pé - Pé 
de Moleque há uma intervenção de 
uma espécie de mendigo-poeta-louco, 
que vive a procurar sua Maria Fuma
ça. Ele se torna amigo dos meninos e 
cria com eles uma visão de mundo. 
Tais como ele, são os marginais, os pá
rias da sociedade que participavam de 
nossos jogos e traziam para nós, meni
nos, o estranho, o inusitado e o miste
rioso. Aquele visitante ou viajante 
que passava uns dias em nossa casa, 
que, diferentemente dos outros adul
tos, nos dava atenção, relatando suas 
aventuras ou nos ensinando algo 
novo, cumpre este papel que cabe ao 
estranho. Será que o agente cultural 
não entro no mundo da infância por 
essa porta? 

Há também a relação fantasma
górica. Quando menino, eu e meus 
amigos criamos o fantasma de um ho
mem que andava com um vidro de 
sangue no bolso. Nós vivíamos a ima
ginar mil situações em que teríamos 
que enfrentá-lo. Mas não só os adultos 
sinistros, persecutórios: mas também 
sonhávamos em como entram nesse 
mundo os heróis, os adultos que admi
rávamos. 

Além disso, quem não teve quan
do pequeno a experiência de fazer 
amizade com um homem de ofício, 
com alguém que tivesse uma técnica, 
uma determinada função, tal como 
um carpinteiro, um amolador de fa
cas, um artista de circo? O que inte
ressa à criança é a habilidade, o saber 
fazer e a possibilidade de ter também 
este poder. 

As relações adulto-criança podem 
se dar fora do padrão normativo-cas
trador. Há instituições que garantem, 
como podemos ver,-um outro tipo de 
relacionamento. O adulto não é um 
elemento totalmente estranho aos jo
gos imaginário-interativos da infân
cia. E não é o caso também de ver o 
adulto como aquele que restitui à 
criança o que já é dela. Volto a frisar: 
um e outro acrescentam muito mais à 
relação quando instituem uma expe
riência comum. O adulto porque re
constrói sua experiência da infância, 
a criança porque amplia sua lingua
gem e visão de mundo. Penso que o 
espaço do agente cultural não é muito 
diferente. Colocaria, no entanto, are
flexão para todos nós, que buscamos o 
projeto de uma política cultural em 
relação à infância: por qual porta que
remos entrar nesse universo? 
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Nossa sociedade desinteressou-se 
da vida das ruas e de suas instituiçõ
es infantis (a pipa, o jogo de finca, 
bente-altas, futebol de várzea, boli
nha de gude, folguedos ... ) para inves
tir no espaço elitizado, no esporte 
especializado, na indústria cultural. 
Mas será que nesses espaços se de
senvolve uma poiesis? Eles geram 

uma vida cultural carregada de vitali
dade e descobertas? 

Ao agente cultural não cabe opa
pel de ser o patético guardião de 

· umafoto amarelada. Como dizia 
Adorno, não se trata de copiar o pas
sado, mas sim de realizar o seu so
nho3. 

* Luiz Carlos Almeida Garrocho é Diretor de Teatro e Professor do Curso Livre de Teatro da 
Fundação Clóvis Salgado e da Escola Albert Einstein. 
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PRAZER 

+ 
SERIEDADE 

O homem está sempre em busca 
de novas possibilidades de sobrevi
vências~ de novas vantagens, que o 
mundo lhe possa oferecer. Sem estí
mulos, ou seja, sem desafios, o homem 
se tornaria um ser apático, sem pra
zer e finalmente neurótico. A sua so
brevivência se estende não só além 
das necessidades básicas (alimenta
ção, sexualidade) mas também da sa
tisfação de seus estímulos. A procura 
de alimentos não mais fornece o desa
fio necessário, como por exemplo a 
caça, a colocação de armadilhas, a 
procura de frutos comestíveis - como 
para os homens primitivos. O homem 
atual procura novos estímulos. Den
tro deste contexto é que se desenvol
veu o representar, o brincar, e dentro 
dele este conceito se aperfeiçoou e se 
valorizou. 

Sociologicamente falando, o ho
mem e especialmente a criança, tem 
uma intensa necessidade de apren
der, porque só assim as contradições 
entre desafio e produção, desejo e ação 
podem ser conjugadas. Especialmen
te a criança deve tentar colocar esta 
ordem entre o mundo e si mesma, 
para que suas relações pessoais e sua 
existência emocional, bem como ma
terial, possam ser asseguradas. 

O stress resultante da tentativa 
de acertar sempre traz consigo um de-

conceição rosiere* 

safio às vezes excessivo. Para se li
dar com este super-desafio é preciso 
selecionar estímulos que não tra
gam consigo stress. Aqui surge o 
brincar/representar. Aqui surge a 
ponte para as necessidades biológi
cas. Não há outro meio, que serviria 
tão a contento, para simular prazer 
e preparar assim um contingente de 
estímulos divertidos, e por outro lado, 
trazer compensação a desprazeres, e 
apesar de tudo atender às exigências 
da realidade, porque brincar é um 
processo de aprendizagem, mas in
consciente e portanto sem pressões ou 
stress. 

No teatro, na brincadeira, as ca
racterísticas negativas do aprender e 
do divertir, ou seja, o desafio e a co
brança de produção e a fuga da reali
dade se contrapõem. No teatro é 
possível se ter vivências da realidade, 
sem entretanto correr o risco da situa
ção real. Assim pode-se observar que 
pessoas com pouca estimulação prefe
rem o representar que tenha um cará
ter o mais próximo possível da 
realidade, de forma a permitir cada 
vez mais semelhanças entre o jogo e a 
realidade. 

Teatro é a forma de jogo que mais 
se aproxima da realidade. Como é um 
jogo, pode ser tudo: brutal, cínico, sé
rio, crítico, superficial. Apenas não 
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pode ser chato, cansativo. Se o for, 
perde o direito de ser um jogo. Brecht 
o define como o "prazer na repre
sentação da realidade". Este prazer 
deve ser sentido também pelo público. 

Brecht também afirmou que "tea
tro vive da fantasia, ... da transforma
ção da realidade". Para isto é preciso 
que surja o distanciamento, seja do 
tempo, costumes, decoração, ou lin
guagem. O ator precisa mostrar que 
representa um papel que não está 
identificado, obrigatoriamente, com 
ele mesmo, mas que ele o mostra. 
Através deste distanciamento, desta 
transformação, pode ser aprendido 
com prazer, já que desperta curiosida
de pois pode transformar o inusitado 
em comum e vice-versa. 

A criança deve ser confrontada 
com a maleabilidade, inconstância do 
mundo, no sentido positivo e negati
vo. Ela deve aprender a avaliar e pen
sar sobre o comportamento de outros 
e de si mesma. No teatro, as adaptaçõ
es, relações, reações contrárias e com
promissos podem ser discutidos e 
avaliados dentro de uma aplicação 
clara. Entretanto, nenhuma peça de 
teatro do mundo seria capaz de reali
zar sozinha este processo. Muitas ou
tras vivências teatrais e outros 
fatores precisam ser agrupados para 
que isto ocorra. 

V amos agora analisar o Teatro 
de Bonecos, ou como é hoje mais co
mumente denominado o Teatro de 
Objetos. No aspecto do distancia
mento ele tem mais a oferecer que no 
teatro de atores. Além da transforma
ção de comportamentos, ele pode 
transformar tudo. Objetos como guar
da-chuva ou jornais podem repre
sentar pessoas. Os bonecos se 
prestam perfeitamente à transforma
ção, ao distanciamento citado por 
Brecht. Eles são sempre aquilo que se 
deseja que sejam. Eles são uma repre
sentação simplificada e concentrada 
de características marcantes da reali
dade. Também sua atuação se concen-

tra em características típicas e essen
ciais. Além disso, eles são bem meno
res que as crianças e isto lhes dá uma 
sensação de superioridade. Esta su
perioridade mantém o medo de ser 
ameaçado dentro dos limites suportá
veis e desperta, por outro lado, uma 
solidariedade e compreensão, no sen
tido de tentar uma solução com cará
ter social integrativo de conflitos 
existentes entre os personagens. 

O maior prazer desta forma de 
teatro pode estar também no fato de 
que existe uma tensão entre o mate
rial e o movimento, já que se trata de 
materiais sem vida própria, mas que 
se transformam continuamente. Aqui 
se é levado inteiramente pela ilusão, 
uma vez que se tem a consciência de 
que são apenas imagens. Exatamente 
por sabermos que os bonecos apenas 
imitam a realidade é que os observa
mos melhor, ouvimos mais atenta
mente e assim coletamos mais 
informações. Também o desejo de 
muitas crianças de enfeitar, miniatu
rizar o mundo em que vivem é aqui 
satisfeito. O Teatro de Figuras possi
bilita a diminuição e o enfeite. Uma 
combinação harmoniosa de cores, um 
trabalho correto dos materiais trans
formados são compreendidos pela 
criança como belos e satisfazem suas 
necessidades estéticas. 

Mas, as crianças ainda não pos
suem a necessária experiência da rea
lidade, para que possam, por si 
mesmas, separar a ficção teatral e 
através desta separação se distanciar 
do que acontece no palco. A criança 
toma tudo o que se passa no teatro e 
que ultrapassa o seu horizonte de ex
periências por verdadeiro. 

Podemos calcular quais imagens 
da realidade são passadas por espetá
culos que se satisfazem com pessoas 
apenas parcialmente qualificadas, 
conceitos morais não diferenciados e 
conseqüentemente com uma drama
turgia cheia de clichês, como a maior 
parte de estórias de crimes e violên-
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eia. Todos os preconceitos que a crian
ça traz são reforçados. Assim seu inte
resse se concentra no desejo de 
novidade e só por último no contexto, 
e, como na maioria das vezes, este não 
tem muito a oferecer. Quando se trata 
de estórias de violência gratuita, fica 
apenas como meio de atenção o medo. 
A úmca solução de conflito possível 
neste caso é a destruição do iIÚIDÍgo .. 
Caso o interesse durante o espetáculo 
tenda a diminuir, a dramaturgia joga 
mais iIÚIDÍgos, para prender o medo e 
conseguir o domÍIÚo do público por 
mais alguns minutos.Se queremos 
dar a entender a uma criança que seu 
papel social tem uma variação, que 
sua avaliação sobre pessoas ou com
portamentos não pode se satisfazer 
com o esquema simplificado do maIÚ
queísmo (bom-mau), devemos abrir 
mão de heróis e bandidos - modelo, em 
troca de pessoas mais ambivalentes e 
uma dramaturgia mais realista. En
tretanto, isto não quer dizer que o tea
tro tenha que ser realista ou 
naturalista; uma situação fantástica 
ou inusitada, usada como meio de 
transformação, pode criar uma rela
ção estreita com a realidade sem re
tratá-la fielmente. 

Como pessoas ambivalentes con
sideram-se aquelas cujas característi
cas são fáceis de reconhecer, mas que 

quando agrupadas não fornecem uma 
imagem positiva ou negativa clara 
despertando, às vezes, simpatia no 
público e, às vezes, perdendo seu lu
gar para uma outra pessoa. Também 
é possível que a simpatia do público se 
desperte para vários personagens, de
vido à preferência deste para uma ou 
mais características, ou até que, de
pendendo de diversas motivações, to
dos os personagens do espetáculo 
sejam simpáticos ao público. Assim a 
decisão de quais necessidades deve
rão serprimeiramente atendidas, não 
implica num desmerecimento moral 
de outro(s) personagem(ns). 

O teatro, ou qualquer forma de 
arte, ação com e para crianças é sem
pre didático. Por estar em desenvol
vimento, por não possuir ainda 
conceitos estéticos, morais, sociais, 
etc defimtivos, todas as suas vivên
cias são um aprendizado. De tudo o 
que ouve, vê, ou seja, vivencia, a 
criança leva algo para sua bagagem 
pessoal. Este deve ser o pensamento 
de todos os que trabalham com crian
ças. Todos nós estamos levando a elas 
gotinhas de informações, conceitos, 
conteúdos que irão mais tarde fazer 
um homem, imenso como o universo, 
ou pequeno como um beco sem saída. 

* Conceição Rosiere é presidente da Associação de Teatro de Bonecos do Estado de 
Minas Gerais. 
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TELEVISAO E INDIVIDUO - LINGUAGEM UNILATE~'AL 

Este artigo trata da questão 
do incentivo para o consumo de 
produtos anunciados sob a forma 
de merchandising televisivo, di
recionado para o público infantil. 

o podium da 
mídia: 

consagração da tv 
Tendo em vista o considerável de

senvolvimento do meio TV nas últi
mas duas décadas, afirmando-se, 
então, como o mais importante veícu
lo de mídia eletrônica, observa-se que 
empresários pertencentes aos mais 
variados lobbies de produção vêm in
vestindo maciçamente no lançamento 
e divulgação de seus produtos e servi
ços - implicando no fato de haver a 
publicidade televisiva alcançado ex
pectativas de retorno financeiro bas
tante consideráveis. 

A mídia eletrônica configurou -se, 
como se vê, num manancial inesgotá
vel de possibilidades propagandísti
cas salientando, como um de seus 
principais tentáculos, o poder de alas
tro e penetração em áreas (geográfi
cas ou sociais) outrora inexpugnáveis 
- ora por circunstâncias físicas como a 

denise werneck* 

extensão temtorial do Brasil, dificul
tando o acesso dà tevê à população in
teriorana; ora por desconhecimentos 
teóricos acerca de segmentação de 
mercado, por exemplo. 

O estudo detalhado e imparcial -
sempre que possível - de significativo 
material literário e estatístico dessa 
abordagem temática nos faz concluir 
que a televisão é um medium que se 
espalha em rede sobre a realidade na
cional tal como um arrastão, se a ana
logia é válida quando da visualização 
de uma lavagem descomunal de cará
ter sócio-cultural e político-ideológico. 

Estas asserções sobre o fato de a 
televisão deter o monopólio inf ormati
voe direcionador de opinião bem como 
desencadear um processo de poderio 
psicológico não são infundadas; ba
seiam-se, antes, em dados concretos, 
estatisticamente comprovados. O em
brião daquele monopólio é, certamen
te, o fato de estar a TV arraigada ao 
cotidiano do cidadão -valor consueto e 
intangível. A tevêviabiliza uma maxi
mização de lucro para quem investe 
em propaganda, sendo um veículo não 
discriCionário quando de seu público 
espectador - atingindo, assim, toda a 
massa populacional. Homens, mulhe-
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res e crianças (variando a faixa etária, 
nível sócio-econômico, grau de instru
ção, dentre outros critérios) têm na 
tevê um hábito inerente ao seu dia-a
dia. 

Por haver suplantado, em termos 
quantitativos, a imprensa escrita, o 
rádio, o cinema e o teatro, a televisão 
ocupa lugar de destaque entre os veí
culos de comunicação de massa, bran
dindo o cetro do 12 lugar, espoucando. 
a rolha da champagne daqueles que 
ocupam a posição privilegiada do po
dium. Estamos nos referindo à mídia 
do momento. 

O empresariado aposta alto no re
torno financeiro e institucional, pro
movendo negócios entre os homens de 
marketing de suas empresas e das 
grandes agências de publicidade na
cionais, transbordando os cofres das 
emissoras de televisão, invadindo as 
telinhas de norte a sul do país com 
anúncios de seus produtos e serviços. 
Falando em empresários e publicitá
rios, convém traçar um paralelo bas
tante elucidativo: a reciclagem 
inevitável da metodologia publicitá
ria ocorre na proporção semelhante 
àquelas em que as indústrias diversi
ficam sua linha de produtos e servi
ços. Concomitantemente, novos filões 
são descobertos como, a propaganda 
dirigida para o mercado consumidor 
infantil, objeto de análise deste arti
go. Cravens1 aponta que rápidas mu
danças ambientais e nas preferências 
dos compradores, novos produtos e 
serviços além da concorrência acirra
da exigem que as empresas remane
jem seu posicionamento estratégico 
visando a obter sucesso diante das no
vas oportunidades e evitar possíveis 
armadilhas de mercado. 

A Rede Manchete lançou, anos 
atrás, um programa voltado ao públi
co infantil (nova fonte de consumo até 
então ignorado pela mídia eletrônica) 
com a apresentadora Xuxa. Posterior
mente, e por supostas :r-azões de cará
ter contratual, Xuxa iniciou seu Xou 
(cenário, brincadeiras e abordagem 
diferenciadas) na Rede Globo de Tele
visão. Alguns leitores com certeza 
pensarão ... Xuxa outra vez polemiza
da?!. ... Entretanto, não se pretende 
entrar nos méritos do programa, da 
emissora ou da apresentadora de 
modo particular e simplista. Nossa in
tenção seria criar um ponto de apoio, 
um programa concreto para melhor 
ilustr~ questões como: 

- o que é merchandising? 

- até que ponto a propaganda/mer-
chandising veiculada por uni progra
ma infantil estimula o consumo nas 
crianças? 

- quais seriam os efeitos detecta
dos no comportamento das crianças 
(enquanto consumidores) mediante 
os argumentos manipulativos, alie
nantes e persuasivos usados na elabo
ração da publicidade? 

Xuxa, Mara Maravilha, Angelica, 
Sérgio Mallandro. .. Seja qual for o 
programa onde estiver alice.~ada a 
engrenagem do merchandising tele
visivo, suas propriedades concei
tuais sofrerão pouca ou nenhuma 
alteração contundente. Porém, vale 
ressaltar que o testemunho da per
sonagem televisiva - apresentadores 
ou garotos-propaganda - previamen
te identificada pelo público pode con
dicionar o produto anunciado a um 
processo de starização. Tudo isso por
que os ídolos da TV são sujeitos e obje
tos da publicidade. Sujeitos, quando 
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divulgam. um produto, em comerciais, 
program.as, novelas ou entrevistas 
dos quais fazem parte. Objetos, 
quando a mídia constrói reporta
gens mostrando seus valores, gostos 
e estilos de vida. É dever de cada in
divíduo, pois, discernir quando a 
personalidade projeta sobre o produ
to credibilidade e sucesso imaginário. 
Infelizmente, acreditam.os ser uma 
condição ainda um tanto utópica. 

merchandising: 
domesticação via 
publicidade sutil 
A identificação da linguagem pu

blicitária com o discurso televisivo 
justifica-se por harmonizarem-se em 
sua equivalência de objetivos, já que 
ambos preconizam. o falar para as 
massas e esperam. que, qualquer que 
tenha sido a mensagem transmitida, 
haja a compreensão e assimilação do 
conteúdo. Obviam.ente, caso tal pro
cesso surta resultado satisfatório, se
ria legítimo afirmar que tanto a 
publicidade quanto a televisão cum
priram. o papel ao qual se dispuseram: 
enquanto a tevê visa a uma adesão 
ideológica individual, a qual se mani
festará, posteriormente, através da 
igualdade do pensam.ento coletivo, a 
publicidade busca uma adesão coleti
va através do estímulo consumista 
provocado pela eficácia dos anúncios, 
que se manifestará, individualmente, 
quando do ato efetivo da compra. 2 

É comum surgirem dúvidas quan
to ao limite e conceituação dos termos 
publicidade e promoção de vendas. A 
diferença fundam.ental é que, en
quanto a primeira tem como meta há-

sica a concentração de esforços para 
levar o comprador ao produto, a se
gunda significa o esforço compreendi
do para a concretização do processo 
inverso, isto é, o produto deve serte
vado ao comprador. 

Exatamente neste segundo berço 
repousam. os fundamentos do mer
chandising, entendido como a comer
cialização de menções ou aparições 
não-ostensivas na mídia, ou seja, se
gundo critérios publicitários apresen
tados implfcitamente. Como? O 
merchandising sempre estará. encai
xado dentro de um programa e, ja
mais!, nos espaços reservados para os 
comerciais. 

Quando há inserção de um produ
to ou serviço num dos quadros do Xou 
daXuxa, 

- com BOTUXA no pé, você 
conquista seu gato 

- criança que é um MIMO, me
rece ganhar dois 

- com LUMISHOW, você dor
me à luz das estrelas 

-DADINHO?! você come, deita 
e rola 

- quem não 'ARISCA', não pe
tisca 

sugerindo seu uso, a contextuali
zação cênica, verbal e psicológica con
densada na teliPha é igualmente 
cúmplice do estímulo ao consumo pre
visível na mensagem. A descrição das 
caracterísitcas objetivas do produto 
se anula, cedendo lugar a mecanis
mos de persuasão. Dessa forma, há 
um deslocamento da ênfase do pro
duto para o destinatário (criança) 
quando revista a estruturação da 
mensagem. 
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O potencial expressivo e simbólico 
do merchandising adquire valor de 
ferramenta de trabalho para os pro
fissionais de comunicação os quais 
têm o poder de esculpir outras mensa
gens conotativas além do significado 
denotativo da mensagem inicial. 
Exemplificando: noutro momento do 
Xou, o menino que melhor interpre
tar uma música sertaneja é premiado; 
o ritmo sertanejo é revalidado, suge
rindo sua preservação e difusão entre 
as crianças que inconscientemente 
podem associá-lo ao termo premia -
ção - conferindo à música um valor 
hiperpositivo. Se tal processo se dá, 
avalisado por uma personagem ab
solutamente aceita pelo público - no 
caso, a Xux; - isso faz com que o obje
tivo de se valorizar o sertanejo seja 
afirmado novamente. 

Tempos atrás, eram claros os po
sicionamentos dos produtos com rela
ção à participação das personagens 
para sua divulgação; procurava-se ex
primir, unicamente, o valor de uso da 
mercadoria. Atualmente, percebe-se 
o posicionamento psicológico e sócio
cultural, sedimentando o mercado 
com critérios vinculativos: solicita-se 
do consumidor não apenas a crença 
nas qualidades e benefícios do produ -
to, mas fidelidade à marca. 

Considerando merchandising 
como a veiculação de publicidade em 
espaços alternativos, prévia e justifi
cadamente escolhidos, o receptor, 
conforme CAMPOS3, é atingido -
mais que nunca - em atitude passiva. 
E, à medida que o consumidor adere à 
personagem que lhe fala, adere tam
bém à sociedade de consumo de onde 
partem aquelas mensagens. 

A investigação do sincretismo 
narrativo da TV (ficção e realidade) 
conduziria ao estabelecimento da per
sonagem televisiva como uma porta
voz da ideologia veiculada pelo 
medium. A força da personagem, en
quanto modelo ideal, é tão expressiva 
que chega a despertar no telespecta
dor a capacidade de assumir exist
encialmente a perspectiva consciente 
do outro.4 

Este processo identificatório tem 
nas crianças seus melhores agentes: 
para elas, o outro apresenta-se origi
nalmente como genitor (pai/mãe) com 
o qual mantém relações ambivalentes 
do tipo amor/ódio. SODRÉ,5 apoiado 
em conceitos freudianos, chama aten
ção para o fato de que as mulheres 
muito bonitas assim como as crianças 
(binômio perfeito!!) são fascinantes 
pela atitude narcísica de bastarem a 
si próprios. Segundo FRAGA, 6 Xuxa 
possuiria as condições favoráveis 
para melhor exercer o papel do ideal 
do eu na mente da criança que, além 
de espelhar-se no jeito infantil de ser e 
agir da modelo, fascina -se também 
por aquilo que ela representa e ofere
ce em seu Xou. 

Neste aspecto, as crianças consti
tuem-se em novo alvo do imperialis
mo capitalista, cuja estratégia de 
aprender rindo ou comprando passa a 
nortear a atuação dos meios de comu
nicação de massa, orientada na for
mação de mentalidades adaptadas ao 
modo de pensar e de produzir do siste
ma. Os MCM conseguem criar, desen
volver uma camada superior, sígnica 
e familiar baseada em convenções e 
sinais muito próprios, gerando novas 
realidades quantas forem necessá
rias; o mundo do anúncio não é enga-
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noso nem verdadeiro em sua totalida
de porque seu registro é a magia -
emendando realidades fabricadas 
para se chegar ao molde único de um 
mundo idealizado pelas classes domi
nantes. 

O papel do merchandising como 
propulsor de um consumo socializado 
(e, muitas vezes, idiotizante) encon
tra na linguagem e estilo da televisão 
todo um aparato ideológico o qual faci
lita o cumprimento de seus objetivos -
posicionamento de produtos, incre
mentação das vendas, formação de 
hábitos, entre outros. Acreditamos 
que a TV é o instrumento poderoso do 
capitalismo, transmitindo de forma 
imperceptível, a idéia de que seus va
lores são naturais servindo, portanto, 
de base para a formação de juízo de 
valores da criança. Segundo FRAGA 
(1989:50), 

"A partir da assimilação dessa es
cala de valores, a criança tende a ini
ciar um processo de negação de 
qualquer outro tipo de visão de mundo 
e, dessa forma, sua mente se abre paro 
a inserção de mensagens voltadas 
paro o consumo( ... )". 

assistência 
televisiva : os 

efeitos da 
publicidade para 
o público infantil 
Assistir televisão, para AD LER e 

FABER (1980), é uma experiência 
universal para crianças em fase de 
crescimento. Quando se procura sa
ber qual seria o percentual de televi
são assistido por uma criança, tem-se 
que os padrões de assistência televisi
va infantil variam consideravelmente 

de indivíduo para indivíduo, bem 
como de dia para dia e de semana para 
semana. Geralmente, uma criança 
entre 2 e 5 anos de idade vê televisão 
uma média de 28 horas por semana -
mais de 4 horas ao dia. Aquelas com 
idade entre 6 e 11 anos assistem cerca 
de 26 horas por semana. Os fatores 
que influenciariam essas diferenças 
no montante da assistência televisiva 
infantil estão relacionados com a inte
ligência, padrão sócio-econômico e 
formação étnica. Entretanto, pesqui
sas têm indicado reduções substan
ciais nestas diferenças durante o 
passar do tempo. 

Estudos realizalios sobre influên
cia da TV sobre as crian:ças têm de
monstrado que o público infantil 
assiste tevê a qualquer hora do dia ou 
da noite, mas esta assistência é maior 
durante as primeiras horas da manhã 
e à tardinha (entre 16 e 18 horas). Tal 
volume de programas de TV, assimi
lado por crianças, determina sua ex
posição diante de aproximadamente 
20.000 mensagens comerciais por ano 
- ou cerca de 3 horas de publicidade 
em TV por semana. 

Os tipos de comerciais aos quais 
as crianças estão expostas dependem 
do total de horas e de quando elas as
sistem TV. Segundo SCHR.AMM:, 
LYLE e PARKER , citados por 
ADLER e FABER (1980), os progra
mas mais vistos por crianças na fase 
pré-escolar são predominantemente 
aqueles a elas dirigidos de forma es
pecífica, tendo animais ou persona
gens animados, estórias divertidas e 
aventuras como temática central; 
crianças na fase escolar primária pre
ferem aventuras, programas de varie
dades, comédias e filmes de ficção. 

Virtualmente, estudos de labora
tório indicam que os efeitos da publici
dade na TV sobre as crianças 
relaciona-se de maneira estrita com 
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os comerciais dirigidos àquele target. 
A habilidade infantil em distinguir o 
conteúdo de um programa e de um co
mercial tem sido medida indireta
mente, usando taxas de mensuração 
verbal, pictórica e níveis de atenção 
verificados de forma analítica, a par
tir de trabalhos em grupo com meni
nos de diferentes idades. 

As crianças mais novas (8, 9 anos) 
expressam confusão ou baseiam seu 
entendimento do conteúdo dos comer
ciais através da sensação de afeto ou 
exemplos de conduta que eles desper
tam. Crianças com mais de 9 anos já 
são capazes de distinguir um progra
ma de um comercial porque assimi
lam cada significado das mensagens 
veiculadas~ No entanto, aos 4 anos, as 
crianças exibem alta familiariedade 
com personagens animadas que apa
recem nos comerciais, associando-as 
aos produtos promovidos. Estudos re
lativos aos padrões de atenção visual 
apontam alterações nesse sentido 
quando um quadro de um programa é 
substituído por um anúncio; estas al
terações são atribuídas quando das 
mudanças audiovisuais entre o co
mercial e a seqüência da programa
ção. 

Por outro lado, temos que crian
ças com idade inferior a 8 anos não 
percebem qualquer conceito expresso 
ou intenção de venda nos comerciais 
(quando os definem) - o que sugere 
uma quase inexistência de compreen
são, salientando um baixo grau de 
persuasão como critério estrutural do 
anúncio. 

Sabe-se que é limitado o montante 
de pesquisas que investigam as pro
priedades audiovisuais característi
cas da publicidade televisiva e seus 
efeitos variados sobre as crianças. To
davia, os estudos existentes analisa
ram o conteúdo dessa publicidade, 
documentando a incidência de técni
cas e aspectos particulares aos comer
ciais produzidos para crianças. 

Críticos dessa matéria alegam que o 
uso de algumas personagens conheci
das do repertório infantil nos anún
cios podem criar fontes de efeitos, os 
quais se constituem numa injusta 
vantagem para o anunciante, já que 
os efeitos que repercutem nas mentes 
infantis são extremamente negativos. 
ROSSBITER (1980) define alguns 
desses efeitos, a saber: 

1 - certos tipos dessas persona
gens (humana&'rião humanas) quan
do inseridas no contexto do anúncio, 
podem contribuir para o não discern
imento entre programação normal e 
comerciais por parte das crianças. De
nominado efeito da confusão, seus re
sultados se agravam quando o 
produto anunciado está dentro de pro
grama ou segmento de programa 
(merchandising); 

2 - celebridades ou figuras autori
tárias (policiais, heróis, pai, mãe, etc) 
podem levar a criança a atribuir ao 
produto qualidades que ele não tem. 
Denominado efeito da aprova
ção, também identifica-se com o mer
chandising por utilizar o aval de 
personalidades famosas como forma 
de super-qualificaçào. Caso a celebri
dade ou figura autoritária for uma 
personagem animada, o efeito da 
aprovação passa a ser chamado de 
efeito da fantasia. 

3 - um dos efeitos mais importan
tes - efeito do estereótipo social - con
siste em que as crianças aprendam e 
se comportem como estereótipos devi
do à influência de certas característi
cas dos produtos ou de quem os 
anuncia (sexo, raça, ocupação, com
portamento, hobbies, entre outros). 

4 - certos tipos de apelos publicitá
rios pessoais nocivos, status exagera
damente sugerido, retratação irreal 
da utilidade dos produtos e a competi
tividade entre as mercadorias anun
ciadas afetam, prejudicialmente, a 
noção da criança, promovendo confu-
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sões e determinando paradoxos em 
sua escala de valores. É o chamado 
efeito da concepçcio individual. 

Contemporaneamente, sem con
seguir gerar por si própria valores de 
legitimação, a economia capitalista 
tem na esfera da cultura e da publici
dade um meio de fornecer à socieda
de modelos universais de 
comportamen 

to e consumo; a ordem do capital orga
niza o socius através das relações co
municaçãcv'informação (apoiadas na 
mídia de massa), incentivando um 
consumo generalizado e hedonístico! 
É preciso sofisticar ... Domesticar ... 
Dominar através do inconsciente, sem 
que as pessoas se dêem conta disto. 

* Denise Werneck é publicitária e integrante da equipe de editoração da BPJJBH. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
1. ADLER, Richard P., LESSER, Gerald S., MERINGOFF, Laurence Krasny, ROBERTSON, Thomas 

S., ROSSITEK, John R, W AR.D, Scott. The effects of teleuision aduertising on children. 
Massachussets: Lexington Books, 1980. 
CRA VENS, David W. Posicionamento da estratégia de marketing. ln: BRITT, Stuart 
Henderson, BOYD, Jr., l-WU'ER, W. Marketing. gerência e ação executiva. São Paulo: 
Mc-Grow Hill, 1981. 

2. MALANGA, Eugênio. Publicidade, uma intl'Odução. São Paulo: Eclima, 1987. 
3. CAMPOS, Maria Helena Rabelo. O canto da sereia: uma análise do discurso publicitário. Belo 

Horizonte: UFMG, 1987. 
4. SODRÉ, Muniz. O monopólio da fala; função e linguagem da televisão no Brasil. Petrópolis: Vozes, 

1984. 
5. SODRÉ, Muniz. A máquina de Narciso: televisão, indivíduo e poder no Brasil. São Paulo: Cortez, 

1990. 
6. FRAGA, Tomas Eclison Botelho. Marlleting infantil: o papel cios meios ele comunicação de massas 

na formação de mna visão de mundo da criança no Brasil. São Paulo: PUC, 1989. 

PI.) 
(,.) 

PI.) 
(,.) 

PI.) 
(,.) 

PI.) 

RELEITURA, ABR/MAl/JUN -92 --------------------_J (,.) 



oqM3T OVOlt1 M 

ASIUTl3J AVOlt1 AM 

Cada nova linguagem adotada 
pelo homem em busca de aumentar a 
sua capacidade de comunicação, ele 
obteve a partir de uma evolução lenta 
e de um processo árduo. O aprendiza
do da leitura dessas linguagens tam
bém requer um processo difícil e 
demorado. 

Estamos há mais de 500 anos da 
descoberta da imprensa e, no entanto, 
ainda hoje existem milhares de anal
fabetos no mundo inteiro. Que dizer 
então da linguagem audiovisual que 
há menos de 100 anos foi descoberta? 
Gutenberg aperfeiçoa o que 500 anos 
antes os chineses já tentavam desco
brir. O homem consegue com a im
prensa multiplicar as suas obras. 
Com a televisão chega ao ápice o seu 
desejo de se comunicar. É a comunica
ção audiovisual ao vivo - à distância. 
O vídeo-cassete vai permitir uma ver
dadeira revolução na comunicação, 
com um processo semelhante de dis
tribuição das editoras de livros. 

· A comunicação de massa criou 
uma nova sociedade. "O analfabeto 
tem hoje, através da TV, mais infor
mação do que tinha um cidadão alfa
betizado, há meio século atrás", diz 
Silviano Santiago, num artigo recen
te, no Jornal do Brasil. Isto nos leva a 

M NOVO TEMPO 

MA NOVA LEITURA 

marialva monteiro* 

reperniar o que se deve entender por 
alfabetização numa sociedade de 
massa que não teve uma alfabetiza
ção fonética na sua devida época. E 
isto nos faz também perguntar; em se
guida, o que se deve entender por lei
tura hoje. O ato de leitura ultrapassa 
a experiência da escrita fonética. · 

Hoje você pode ter um grande pú
blico pagante que vai assistir a um es
petáculo caríssimo e ter também um 
grande público talvez maior ainda 
(não privilegiado economicamente) 
que vai assistir a retransmissão ou 
transmissão ao vivo deste mesmo es
petáculo pela TV. 

A televisão está integrada na '.rida 
das famílias e das crianças. A escola é 
que será um fenômeno externo, se não 
se integrar nesta realidade que vive
mos e não se ajustar ao mundo em que 
vivem seus alunos. O mesmo poderá 
ser dito com relação às bibliotecas. 
Não se pode fugir à realidade que vi
vemos nem reprovar o avanço tecnoló
gico, confundindo o meio com a 
mensagem. 

Vídeo, do latim vejo, é uma pala
vra mágica que poderá nos abrir um 
mundo de possibilidades na escola e 
na biblioteca, a novas leituras da rea-
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lidade. No Brasil, o consumo restrito 
do produto literário deverá nos levar a 
buscar novas formas de acesso ao pro
duto cultural e mais adequadas ainda 
à sociedade contemporânea. Conti
nuar a confundir o meio com a mensa
gem, mantendo o preconceito diante 
das novas tecnologias e novas formas 
de transmissão de conhecimento leva
rá à estagnação. 

Hoje, pode-se dizer que em quase 
todas as cidades do Brasil existem 
mais locadoras de vídeo do que livra
rias e bibliotecas. A que levará esta 
constatação? O que fazer em relação 
a esta realidade? Isto levará, pelo 
menos, a aumentar o número de con
sumidores do produto cultural e a 
criar espectadores mais informados 
culturalmente. Trata-se, no entanto, 
de tornar o espectador/leitor mais 
consciente do seu universo simbólico 
e cultural. A melhoria do gosto dos 
espectadores é que será a tarefa do 
educador e do bibliotecário que es
teja afinado com o seu tempo, sa
bendo tirar proveito de todas as 
formas de comunicação do homem 
contemporâneo. A nova tecnologia 
possibilitará ao leitor ter lado a lado, 
na mesma prateleira da biblioteca o 
livro Macunaima de Mário de Andra
de e o vídeo do filme de Joaquim Pe
dro de Andrade, realizado a partir do 
mesmo livro. 

(Este vídeo citado é hoje o mais 
solicitado pelos alunos que freqüen-

tam a Biblioteca Estadual do llio de 
Janeiro. Não sei se o livro Macunai
ma será o mais lido na mesma biblio
teca). 

Existem novos modos de ler uma 
produção cultural que não se mani
festa pela escrita. O cinema e o vídeo 
permitem algumas vezes dar maior 
clareza a certos elementos da reali
dade que o olho humano não pode ter. 
Estabelecem ainda uma aproximação 
sensorial e ativa da imagem para es
tudar melhor um enquadramento, 
tanto quanto podemos parar a página 
de um livro. 

A escola tradicional foi criada so
bre uma noção de autoridade (política 
e religiosa) e sobre privilégios dados a 
uma minoria. O nascimento da comu
nicação de massa questiona o papel 
da esco~a. A criança tem hoje um 
mundo a sua volta que se tornou ins
trutivo. O papel da escola será agora o 
de ajudar o aluno a escolher melhor 
e~tre ~ e~ormidade de informações 
dispomve1s que recebe, e a introduzi
lo no conhecimento dos elementos es
pecíficos que o façam entender as 
diversas linguagens da comunicação. 

O valor do objeto cultural depende 
de uma nova leitura que se pode ter 
dele. A melhoria da qualidade dos 
nossos pr~d u tos tel~visivos vai de pen. 
der tambem dos leitores mais ou me
nos alfabetizados, mais ou menos 
exigentes que passarão a definir esta 
variação de qualidade. 

* Marialva Monteiro participou como especialista em linguagem do vídeo no Seminário 
sobre Produção Cultural para Crianças. realizado na BPIJBH. ~ 

(.11 

RELEITURA, ABR/MAl/JUN - 92 -----

~ 
(.11 

~ 
(.11 

~ 

---------------~(.11 



'° C"ll 

'° C"ll 

'° C"ll 

'° 

Elias José*: Eros, 
o passageiro em trânsito na 
literatura infantil e juvenil 

Produção Textual:ilza matias 
de sousa 

Equipe de Pesquisa: ilza matias de 
sousa e bernadete patrus ananias pothakos 

Colaboração: maria luísa brina 
semenow 

A vida literária do autor mineiro 
Elias José, nascido em Santa Cruz da 
Prata, pode ser tomada como uma ar
dente aprendizagem. Eros parece re
ger a sua imagerie, ou a produção de 
imagens da infância e da adolescên
cia, significantes de um tempo de me
tamorfoses humanas e buscas. 

Em grego Eros significa desejar 
ardentemente, ou, ainda, o desejo dos 
sentidos. Professor e escritor, Elias 
José reflete em seus escritos e em 
suas posições pessoais esse desejo 
que, dir-se-ia, constitui princípio vital 
de sua obra. Os títulos de algumas de
las revelam-se índices da inquietante 
união de Eros e Psiquê, do amor e da 
alma humana: 

Primeiras lições de amor, Sor
vete sabor saudade, Passageiros 
em trânsito, Amor, mágica e ma-

gia Guvenis); Inquieta viagem no 
fundo do poço, O tempo, Camila, 
A Mal-amada(adultos). 

De que maneira temas tão graves 
aparecem na experiência da lingua
gem, em termos da narrativa. infantil 
e juvenil, produzida pela máquina de 
escrever do autor mineiro? Isso mos
tra-se representado na proposta de 
uma situação amorosa básica do ser 
humano. Mas, digamos que experi
menta uma transformação na cena in
f anto-j uvenil. O Eros interior à 
encenação do menino e da menina 
aproxima-se da figura do deus traves
so e au4acioso, o gênio infantil alado, 
Cupido ' filho de Vênus. 

O acesso a Eros, ao Amor, formu
la-se como um percurso da viagem no 
fundo do poço e no tempo, a qual só se 
torna possível mediante a narração. 
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Na variante infantil e juvenil, a nar
rativa se apresentará como lugar de 
descobertas. Muito mais que se ligar à 
necessidade de ensinar, o texto infan
til, pelas mãos de Elias José, coloca-se 
em função da necessidade de amar 
que a criança e o jovem sentem. 

A direção para Eros está na obra 
adulta do autor. Sua carreira literária 
começou com produção desse gênero, 
nos anos 70. Estreou com o livro de 
contos A mal-amada que, segundo 
ele, é bem adulto, amargo e quase sem 
nenhum humor. Depois, vieram O 
tempo, Camila, mini-contos experi
mentais, e Inquieta viagem ao fun
do do poço, já dentro de uma fase 
mais madura, mais trabalhada e pes
quisada. 

Os três livros foram publicados 
pela Imprensa Oficial de Minas Ge
rais. Na época, Murilo Rubião admi
nistrava a instituição e criara uma 
promoção para publicar autores mi
neiros, um número de cinco a dez au
tores por ano. Quando Elias José 
recebeu os primeiros exemplares do 
livro A mal-amada disse a Murilo 
Rubião: 

- o que eu vou fazer com esses li
vros? onde vou botar tanto livro? Não 
tenlw livraria, distribuidora ... 

O arquivo do Suplemento Literá
rio foi colocado à sua disposição, a fim 
de que copiasse endereços de críticos e 
autores que pudessem falar sobre 
seus livros. Murilo sublinhou: - Seu 
nome tem de aparecer! A crítica rece
beu efusivamente o novo nome literá
rio. Professores de literatura 
brasileira no exterior passaram a in
dicar a obra do autor mineiro que sur
gia. Entre eles, nos Estados Unidos, 
Malcolm Silverman, um devotado à li
teratura brasileira, promoveu a di
vulgação da obra do autor mineiro. 

Em 1984, Elias José ganhou o prê
mio Jabuti de literatura, com o li
vro de contos Inquieta viagem no 
fundo do poço. Brasi1ia premiou-lhe 
no mesmo ano como Melhor livro de 

ficção. O Prêmio Governador do 
Distrito Federal trazia-lhe a consa
gração e dava-lhe impulso à carreira, 
que, assim, ganhava contornos profis
sionais definitivos. Até então, o autor 
encarava a questão do ponto de vista 
do amador, da dedicação ao fazer lite
rário por, prazer. Foi convidado pela 
Editora Atica para participar de uma 
coleção chamada Nosso Tempo da 
qual já constavam títulos de Murilo 
Rubião, Roberto Drumond, Moacyr 
Scliar, Clarice Lispector. Essa coleção 
era destinada a jovens e adultos. Tra
zia ilustração de Elifas Andreato, are 
tista plástico, diretor de teatro, ator, 
que compusera capas de discos de Elis 
Regina, Martinho da Vila, Rosinha de 
Valença e outros. Desse contato com a 
Atica, saiu Um pássaro em pãnico, 
o primeiro livro de Elias José editado 
comercialmemte. Trinta mil exem
plares representaram um salto muito 
grande para o autor. 

A relação entre o amor e a juven
tude é uma constante na obra de Elias 
José, atingindo um comovido lirismo. 
O erótico enquanto material de ficção 
tem sido uma vertente estimulante 
na história bibliográfica do autor. No 
ano de 1974, a Revista Status, sob a 
direção de Gilberto Mansur, promo
via um Concurso de Contos Eróticos 
do qual Elias José seria um dos fina
listas. Mais tarde, a mesma editora de 
Status publicou o seu texto numa an
tologia. Antes saiu em antologia de 
contos eróticos pela Editora Civiliza
ção Brasileira. 

A produção literária do escritor 
tem circulado por outros países, em 
revistas, antologias, periódicos. En
contram-se contos dele publicados no 
México, em Portugal, na Polônia, na 
Argentina, nos Estados Unidos. Essa 
divulgação dá a sua obra dimensão 
nacional e internacional. O professor 
Malcolm Silverman estaria escreven
do um artigo de vinte e duas páginas 
para uma revista americana no qual 
estuda a obra adulta do autor. Além 
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disso, traduziu para o inglês vários 
contos. Na antologia O novo conto 
brasileiro incluiu o texto de Elias 
José Um estrangeiro muito estra
nho, com ~pequeno comentário in
trodutório. 

A veia satírica reúne-se a outras 
qualidades do narrador. Atento à pro
blemática brasileira da alienação po
lítico-social, escreveu, ainda na 
década de 70, o romance Inventário 
do inútil, editado pela Civilização 
Brasileira, em 1978. O livro faz refle
xões sobre a situação brasileira e se 
oferece também como exgeriência ar
tística da fragmentação. E um roman
ce todo fragmentado. Instigado por 
Eros, o autor vai da sátira ao lirismo 
mais terno. Comprova-o A dança das 
descobertas, livro de poesia para 
adultos, com publicação do próprio 
autor, pois as editoras não apostavam 
em poesia. 

Na arte do conto, Elias José pare
ce filiar-se à tradição árabe. A inesgo
tável fantasia das Mil e uma noites 
atrai o narrador. Escreveu recente
mente um livro inédito, com 101 mini
contos desenvolvidos dentro dos 
elementos encontráveis nas narrati
vas de feições maravilhosas e eróti
cas. Começa com a história meio 
fantástica de Sherazade, numa noite 
dizendo à filha que fizesse um concur
so para ver quem seria capaz de nar
rar 101 contos, em 101 minutos de 101 
noites. Far-se-ia uma seleção daquele 
que conseguisse alcançar tal fim. Este 
casaria com a princesa. Os mini-con
tos passam, assim, a ser as histórias 
contadas e o narrador o personagem
autor do livro concorrente. 

O contador de história vai nascer 
e viver a infância em Santa Cruz da 
Prata, lugar muito pequeno, a 18 qui
lômetros de Guaxupé. Viveu ali mais 
ou menos até a idade de 13 anos. Qua
se passou da hora de fazer ginásio. 
Seu pai não queria mudar-se de lá por 
causa da fazenda e da loja. Descend
ente de sírio-libanês, o pai era apega-

do ao comércio. Seus valores pessoais 
advinham daí. 

Queria que os filhos amassem a 
terra, a loja, dessem continuidade ao 
trabalho. A mãe, ao contrário, deseja
va que eles fizessem Faculdade, dava 
livros, incentivava a leitura. Os filhos 
estavam entre dois caminhos: a he
rança da terra e do comércio e o cha
mado literário. 

Na fazenda, Elias ouvia histórias 
deliciosas. Depois, lendo Guimarães 
Rosa, impressionou-se com o fato de 
achar na obra desse autor aquele rit
mo de contar histórias que ele obser
vara nos colonos, durante a infância. 
A sua avó, então! A mãe de seu pai, 
síria, viveu muitos anos no Brasil sem 
conseguir falar o português direito. 
Numa fala enrolada, mistura de ára
be e português, ela contava histórias 
fantasiosas. Eram tempos saborosos! 
A essa convivência oral e expontânea 
com esses contadores somava-se a lei
tura dos livros que sua mãe contava. 
Nas festas de Na tal ou de aniversário, 
esta dava o brinquedo que fora pedido 
junto com um livro, exigindo e cobran
do a leitura dele. Depois, veio o hábito, 
o prazer de ler. 

De Guaxupé, cidade em que o au
tor hoje reside, a mãe mudou-se para 
Santa Cruz ao casar-se. Elias José fez 
escola rural ali. Com 13 anos saiu de 
lá, a fim de prosseguir os estudos. As 
aventuras dessa infância inspiraram 
Curtições de Pitu, livro que dá nas
cimento à sua carreira de escritor de 
literatura infantil e juvenil. O lance 
autobiográfico combina-se à literatu
ra de ficção, correspondente a uma 
concepção da infância e da juventude 
como expressão de afetos passíveis de 
serem traduzidos em relatos poéticos, 
numa linguagem de joviais emoções. 

A prática erótica da iniaginação 
do autor faz-se como a prática narrati
va que nas Mil e uma noites repre
senta a própria garantia de vida. A 
sobrevida da infância e da juventude 
no ser humano é o alvo do Ero&'Cupi-
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do, a despeito das dores do merúno, do 
absurdo do amor ou do corpo invadido 
pela paixão e sonhos frustrados. Tudo 
se transforma em signos, marcas, le
tras da escritura. Elias José lembra
nos a íntima etimologia entre erótico e 
pornográfico. Este último vocábulo, 
na sua orige!,ll, é totalmente desvincu
lado de noçOes morais. Relaciona-se 
ao termo grego gráphein e funciona no 
sentido de uma escrita liberada. Não 
se apresenta como uma forma baixa e 
vulgar do amor. A linguagem compar
tilha do erótico na medida em que é 
afirmação amorosa da arte. 

A construção da carreira de Elias 
José passa pelo sonho de criança: a 
fantasia temível e desejável. O autor 
infantil surgiu em 76, de maneira en
graçada. Ele conta a história desse 
outro nascimento: 

Eu moro em Guaxupé, cidade pe
quena, 50 mil habitantes. Ali, você co
nhece todo mundo, sobretudo o 
pessoal que trabalha, leciona. Tam
bém eu sou professor de língua portu
guesa no colégio de lá e de literatura 
na faculdade. Então, a gente conhece 
todo mundo e recebe muita homena
gem, pois a cidade, de uma certa for
ma, se orgulha de ter um escritor._. 
Uma professora me procurou e disse 
que a Biblioteca da 4g série do Grupo 
Ei;c:olar Delfim Moreira iria se cha
mm Elias José e queria que eu fosse 
dar uma palavra aos meninos. Eu fa
lei que não tinha obra infantil, não po
deria ser o ho1nenageado; entretanto 
minha amiga retrucou que, se não ti
nha, poderia ter. Pedi-lhe um tempo 
para criar algum conto, alguma coisa. 

As Curtições de Pi tu foram in -
venção dessa demanda escolar. Os ca
pítulos do livro são independentes e os 
personagens voltam a aparecer em 
vários momentos. O fio do discurso es
tabelece-se na figura de Pitu e suas 
aventuras no meio rural. 

Os alunos receberam o texto ante
cipadamente. Trabalharam-no e rep
resentaram-no. Elias José era platéia 

homenageada. Dera certo. O ârúmo 
do escritor alimentou-se dessa elo
qüente receptividade. O livro teve 
uma distribuição grande para biblio
tecas, através de um convêrúo da Me
lhoramentos(INL. 

A experiência do autor de livro in
fantil desencadeou a do livro juverúl. 
A literatura flechara-o irre
versivelmente. O apelo da mãe fora a 
seta certeira. 

O trabalho de poesia infantil ocor
ria paralelo ao da narrativa, na vida 
literária de Elias José. Por .volta de 
1981, começa a mudar a atitude edito
rial face à produção de poemas. Houve 
em São Paulo um congresso de litera
tura, e entre os conferencistas estava 
o professor Edmir Perroti, crítico da 
Revista Nova Escola que, aproveitan
do a presença de editoras ao evento, 
manifestou repúdio por seus critérios 
de seleção, os quais acabavam favore
cendo a circulaC'ào de obras consumis
tas e ruins. Cc.ii.vidado pelas Edições 
Paulinas, na ocasião, o crítico passou 
a dirigir a co1.eção Ponto de Encon
tro. Elias José vê chegar a oporturú
dade de publicar a sua poesia infantil. 

A facinação pela adolescência, a 
dramatização das questões corporais 
e psicológicas aí envolvidas, levaram 
o autor à profunda empatia com a 
imaginação femirúna. Escreve contos 
e poemas usando o discurso da merú
na. Procura dizer poeticamente aqui
lo que tem a ver com as mudanças do 
corpo femirúno, suas fases sensíveis, 
a menstruação. Uma ficção- amorosa 
emerge da busca em compreender 
esse urúverso. 

Elias José comenta que recebeu 
uma carta muito sensível de um psi
cólogo de São Paulo, comovido com a 
sultileza e pertinência que o autor 
dera aos sentimentos da personagem 
do livro Sorvete sabor saudade, 
uma merúna que observa o desenrolar 
de um encontro do pai com uma ex-na
morada. A narrativa transforma-se 
em revelação. Sob o olhar atento e en-
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ciumado da garota, Eros se insinua. O 
pai se revela homem, através da figu -
ra paterna. A descoberta do ser sexual 
do pai afeta a relação filial, fortalecen
do-a com o sofrimento e o conflito. O 
autor declara que não sabia como ter
minar o livro, quando lhe surge a 
idéia, a partir da situação dos perso
nagens. A menina saíra com o pai 
para tomar sorvete. Eureca! A suges
tiva frase nominal corporifica-se: 
Sorvete sabor saudade. 

Livros que o escritor curtiu a beça 
foi Caixa mágica de surpresas e 
Um pouco de tudo. Depreender-se
ia daí uma concepção do livro, para o 
autor, como caixa de Pandora? Elias 
José, além de ter muita disciplina 
para escrever, está convencido do en
riquecimento que pode suceder me
diante o intercâmbio literário com 
outros autores. No início de sua car
reira, enviou um conto para Osman 
Lins. Disso resultou uma correspon
dência bonita e prolongada. Fala so
bre o outro: - Ele era extremamente 
sério, profissional. Nunca encarou a 
literatura como uma coisa amadora. 
Livro, autor e leitor transformam-se, 
na opinião de Elias José, em facinan
tes peças do fazer literário. 

Disciplina e tempo foram conquis
tas custosas na vida do autor. Com fi
lhos pequenos, trabalhando no 
magistério, ganhando mal, obrigava
se a desdobrar-se em empregos, nos 
três turnos, manhã, tarde e noite. De 
manhã, num colégio de Guaxupé. À 
tarde, numa escola do Estado de São 
Paulo. À noite, na Faculdade. Aos 
poucos, os direitos autorais melhora
ram. Elias reduziu as aulas da Facul
dade, exonerou-se no Estado de São 
Paulo e ficou com as tardes livres. 
Desde essa época, escreve religiosa
mente nesta parte do dia, pelo menos 

4 horas diárias. Anota sempre suas 
idéias numa agenda antiga. Quando 
não tem nada começado, recorre às 
anotações. 

O autor demonstra lucidez com 
referência às questões contemporâ
neas do livro, ·enquanto objeto merca
dológico, e do autor na luta pela 
auto-suficiência financeira. Afirma 
que não se vive de literatura no Bra
sil. Especialmente aquela destinada 
ao adulto é pouco rendosa. Um autor 
ou outro vende mais. A literatura in
fantil nesse respeito é mais estimu
lante. O leitor brasileiro seduz-se pela 
literatura estrangeira ou americana, 
comprando-a em detrimento do liVro 
brasileiro. O que tem oferecido algum 
retorno aos autores em geral são as 
atividades paralelas. No caso de Elias 
José, a concretização disso dá-se mi
nistrando cursos, oficinas, conferindo 
palestras, etc. Dedica as segundas
feiras ao desenvolvimento de tais ati
vidades, através de promoções das 
Delegacias Regionais de Ensino do 
Sul de Minas e de São Paulo. 

As posições críticas face ao contex
to brasileiro ganham uma imagem fa
bular na sua obra. Veja-se o livro 
Fabulosos macacos cientistas, o qual 
gostou muito de escrever. Nele critica 
a política e os meios de comunicação 
de massa. Considera, no entanto, que 
no texto infantil o lance do humor é 
essencial. Não se dispõe a ceder ao en
gajamento a temas sociais tratados de 
forma banal e redutora. A literatura 
infantil visa ao prazer, ao jogo com a 
linguagem. Não é que seja diferente 
com a endereçada ao público adulto. 
Mas, nesta, os temas .são densos, fe
chados - a solidão, o político-social, a 
morte. Resta alguma coisa de culpa, 
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até mesmo de salvação. É mais tortu
rante. O adulto está sofrendo o medo 
do mundo. 

A literatura infantil, aos olhos do 
autor, mostra-se a escritura do gozo, 
da brincadeira. Cita Sylvia Orthof, 
para ele a melhor autora da literatura 
brasileira destinada à criança. A coisa 
descabelada, solta, mozartiana do seu 
texto encanta Elias José. 

Refere-se à ilustração de livros, 
mencionando a beleza, a meticulqsi
dade, a seriedade do trabalho de An
gela Lago, autora e ilustradora 
mineira super premiada. Outros que 
admira: Eva Furnari, Helena Alexan
drino, Ricardo Azevedo, CiçaFittipal
di, Ana Raquel. O autor acredita que o 
livro infantil deve ter um bom ilustra
dor. Num '.mundo de imagens visuais, 
a ilustração é fundamental ao jogo 
das letras. 

Ziraldo vem compartilhar da roda 
de autores citados por Elias José. A 
irreverência do Menino Maluquinho é 
uma abertura na direção do imaginá
rio infantil. A figura traquinas do mo
leque, do Eros, bem humorado, 
brincalhão retorna ao discurso de 
Elias José. O menino alado transita 
incessante do humor para a po~sia. 
Mobiliza a imaginação do autor. A sua 
obra poderia ser assim sintetizada: 
espaço de jogo do tempo. 

obras do autor -
listagem parcial 

ADULTAS: 
A mal amada. Belo Horizonte: ln
terlivros, 1987. 
Inquieta viagem no fundo do 
poço. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1978. 
O tempo, Camila. Belo Horizonte: 
Imprensa Oficial de Minas Gerais, 
1972. 
O grito dos torturados. Rio de Ja
neiro: Nova Fronteira, 1986. 

INFANTIS E JUVENIS: 
A estrela e o deus-menino. Ilus
trações Luís Maia. São Paulo: FI'D, 
1989. 
Curtições de Pitu. Ilustrações 
Eduardo Carlos Pereira. São Paulo: 
Melhoramentos, 1990. 
Dias de susto. Ilustrações Marcelo 
Pinto. São Paulo: Melhoramentos, 
1980. 
Cidade da pá virada. São Paulo: 
Melhoramentos,1988. 
Primeiras lições de amor. Ilustra
ções Ana Raquel. Belo Horizonte: 
Formato, 1989. 
Jogo duro. Belo Horizonte: Comu
nicação, 1979. 
Sorvete sabor saudade. São Pau
lo: FI'D, 1988. 
Passageiros em trânsito. Rio de 
Janeiro: Record, 1983. 
Caixa mágica de surpresas. São 
Paulo: Edições Paulinas, 1982. 
Saudoso, burrinho manhoso. São 
Paulo: Melhoramentos, 1981. 
O fantasma no porão. São Paulo: 
Melhoramentos, 1985. 
Os fabulosos macacos cientistas. 
São Paulo: Melhoramentos, 1985. 
Amor, mágica e magia. São Paulo: 
Editora do Brasil. 
O jogo da fantasia. Rio de Janeiro, 
EBAL. 
Os vários vôos da vaca Vivi. São 
Paulo: FI'D, 1990. 
Um curioso aluado. São Paulo: 
Melhoramentos, 1990. 
Segredinhos de amor. São Paulo: 
Moderna, 1991. 

participação em 
antologias 
Cadernos 20, nº 9. 1 e 2. Publicação 
do Diretório Acadêmico 20 de De
zembro da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Guaxupé-MG: 
1969-1971. 
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Bel'Contos, nºs 3 e 5. Capibel. Belo 
Horizonte: 1972. 
Círculo 17. Editora do Escritor, São 
Paulo: 1975. 
Nuevos narradores del Brasil. Revis
ta Crisis nº 28. Buenos Aires: agosto 
de 1975. 
Os melhores contos do Brasil de 
1974. Porto Alegre: Globo, 1974. 
Erotismo no conto brasileiro. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 1980. 
Outros mineiros. São Paulo: Ática, 
1984. 
Brazilian stories in the literary re
view. Madison, New Jersey, EUA. V. 
27, n 2 04, 1984. 

O novo conto brasileiro. Organização 
e estudos de Malcom Silverman. Rio 
de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. 

prêmios literários 
Jabuti para contos, 1974. 
A.P.C.A. para poesia infantil, 1982 e 
1987. 
Odylo Costa Filho para poesia in
fantil, FNLIJ, 1988. 

Prêmio Governador do Distrito 
Federal para contos, 197 4. 
Prêmio Concurso de Contos do 
Governo do Paraná, 1979. 

* llza Matias de Sousa é especialista em literatura e consultora da BPIJBH. 

NOTAS: 
• Elias José nasceu em Santft Cruz, ll)Ora em Guaxupé, Sul de Minas Gerais, com a esposa 

Silvinha, e três filllos, Iara, Lívia e Erico. 

1. Cupido é a designação latina de Eros. 
2. Cf. Silverman, Malcol.m. O novo conto brasileiro. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. 
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FLASH-BACK 

(ou por 
que ler 
um livro 
infantil 

quando 
eu posso 
assistir à 
família 
Dinos-

sauro?) 

leo cunha* 

Imagine-se uma criança de nove anos. Você acor
da cedo, ao som de sua FM favorita. Caetano canta o 
país fora da nova ordem mundial. Os Paralamas can
tam os alagados e becos escuros onde explode a vio
lência. Os Titãs dissecam doenças físicas e morais, 
pediculose, tétano, hipocrisia, cuspe e catarro. A Le
gião Urbana desprefere meninos e meninas. Tam
bém nas letras estrangeiras você percebe que estão 
falando de religião e morte, guerra e Aids, política e 
suicídio. A programação está interessante e variada, 
mas, droga, você acabou de lembrar que ainda não 
leu o livro que a professora de português mandou. 
Desliga o rádio desanimado e vai para a sala atrás do 
livro. 

No caminho, seu irmão está assistindo a televi
são, onde a Família Dinossauro demole a família e 
outras tantas instituições ocidentais. Você vê alguns 
minutos e ri um bocado. Mas o tal livro é urgente, e 
você prefere guardar o tempo livre para assistir a 
Hook, ou Roger Rabbit. que está em reprise no 
cineR.oxy. 

Passando pela cozinha, ouve seus pais discutindo 
o final da novela: quem vai ficar com quem? Você dá 
seus palpites. Seu pai, que leu a Contigo, garante que 
você acertou sete casais e errou três. Boa média, 
dava para passar de ano em matemática. Mas em 
português você só passa se ler o maldito livro. Entra 
na sala quase arrastado, levanta o livro como quem 
carrega um peso, e começa a ler. 

Já na primeira página você empaca. É mais uma 
história de princesinha tristezinha em seu casteli
nho. Você resmunga e lembra que os outros livros do 
ano não foram nada melhores. Bruxas malvadas, 
leões mandões, crianças levadas, borboletas esvoa
çantes, viagens edificantes, lições importantes. As 
mesmas histórias de sempre, os mesmos assuntos de 
sempre. E, o que é pior, aquelas narrações mais li
neares, os finais mais previsíveis. 

. 
w 
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Que livro mais besta, você pensa. 
Já com saudade da FM, do cinema e 
até dos tantos casais e intrigas da no
vela. Dá vontade de gritar. Isso é coisa 
de criança! Mas você lembra que tem 
nove anos. Só resta xingar: isso é coisa 
de bebê!!! 
Fim de flash-back. 

Por mais incômodo que seja, este é 
um fl.ash-back urgente para os profis
sionais ligados à literatura infantil. 
Editores, autores, professores, biblio
tecários e críticos, além dos pais, é cla
ro. E cada vez mais urgente porque, a 
cada dia, tende a aumentar o fosso en
tre a literatura infantil e outros tipos 
de mensagens que, mesmo não sendo 
concebidos para o público infantil, são 
diariamente acessíveis a ele. Origi
nalmente, tanto A Família Dinos
sauro quanto Os Simpsons, ou 
Roger Rabbit, não foram direcio
nados ao público infantil. Muito me
nos os filmes policiais, de suspense 
ou de artes marciais, igualmente po
pulares entre os baixinhos. Inde
pendentemente do valor artístico e 
ideológico, temos de adnútir que se 
trata de comunicações atraentes. 

Enquanto isto, a grande maioria 
dos livros escritos para a criança peca 
por uma ingenuidade forçada, um 
simplismo inaceitável. Na esperança 
(ou na certeza) de criar uma obra mais 
acessível, mais comercial, muitos au
tores e editores caem em tentação, 
não apenas na escolha dos temas que 
julgam adequados à criança, mas 
também na opção pela linguagem e 
pela estrutura narrativa extrema
mente simplificadas. De modo geral, 
estas obras são redutoras, exatamen
te por conceberem a criança como um 
ser de capacidade e raciocínio reduzi
dos, ou como pobres coitadas necessi
tadas de conselhos e lições. Daí para o 

moralismo e o didatismo é uma pági
na. 

Existem, contudo, alternativas 
para a literatura infantil. E mais: são 
várias e atraentes, como se pode vis
lumbrar em parte da produção recen
te. Não se trata, evidentemente, de 
depor os reizinhos e princesinhas, 
nem de cortar as asas de borboletas e 
fadas, e muito menos de abolir os di
minutivos de nosso vocabulário. 

Não faltam exemplos de autores 
que transformaram personagens e si
tuações batidos em elementos inova
dores e questionadores. Ruth Rocha, 
com O reizinho mandão, Ana Maria 
Machado, com História meio ao 
contrário e Bartolomeu Campos 
Queirós, com Onde tem bruxa tem 
fada, derrubam os estereótipos da no
breza e da fadeza. Elvira Vigna dá aos 
pobres diminutivos um sentido novo e 
delicado em A pontinha menorzi
nha do enfeitinho do fim do cabo 
de uma colherzinha de café. Chico 
Buarque, com Chapeuzinho ama
relo e Ana Flora, com Quem tem 
medo do lobo mau?, remontam de 
modo inventivo histórias tradicio
nais. 

Mas a inversão e desmoralização 
dos chavões não é o único caminho 
para combater essa ingenuidade cal
culada que empesta a literatura in
fantil. As possibilidades oferecidas 
pela linguagem escrita são um convi
te irresistível a autores e leitores. A 
começar pela exploração da própria 
língua portuguesa, cuja riqueza tem 
sido subestimada. 

A poesia, o jogo com palavras e 
sons, a sua conjugação com ilustra
ções, são armas poderosas á compro
var que a literatura é, antes de tudo, a 
arte da linguagem. José Paulo Paes, 
por exemplo, revela esta beleza em 
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seus Poemas para brincar, Antônio 
Barreto em A noite é um circo sem 
lona e Elias José em Segredinhos 
de amor. Outros tantos exemplos 
surgem, e não necessariamente sob a 
forma de verso: O homem no sótão, 
de Ricardo Azevedo e O lápis Ladis
lau, de César Cardoso, são prosas sa
borosas que giram em torno da 
linguagem ou do ato de escrever. 

Outro caminho que vem sendo 
bem explorado ultimamente é o que 
passa pelo absurdo, pelo fantástico, 
ou pelo inusitado. Os resultados po
dem matar de rir, como no exagera
díssimo O caneco de prata, de João 
Carlos Marinho e em Cabidelim, 
Sylvia Orthof. E podem trazer mo
mentos de grande beleza, como no Li
vro das simpatias, de Antônio 
Barreto e Tchau, Lygia Bojunga Nu
nes. 

O humor inteligente e a emoção 
verdadeira (em oposição ao riso e a 

lágrima fáceis) .também podem repre
sentar uma saída fascinante para a 
literatura infantil. Ou uma entrada 
fascinante. Não apenas partindo do 
inusitado, como também de elemen
tos inexplorados do cotidiano. Ao 
olhar o lado trivial da vida a partir de 
um novo ponto de vista, o artista des
loca os referenciais, descobre e revela 
outros horizontes. Eustáquio Lembi 
faz isto brilhantemente em Tutu
quenquém e Sérgio Antunes em Re
lógio da sala. 

Éxistem outros caminhos, é claro. 
Eles são infinitos, e com a vantagem 
de poderem se cruzar, ou serem tri
lhados ao mesmo tempo. Quanto mais 
se encontrarem, maior a chance de 
surgir uma obra renovadora, avessa à 
equivocada ingenuidade, simplicida
de e pureza infantis, quase sempre 
conceitos manipulados para conti
nuar tratando como inocente e indefe
sa uma criança que liga e se liga nas 
rádios e tevês adultas. 

* Leo Cunha é escrita. tradutcx. publicitário e membro do Conselho Editorial da Miguilim. 
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afonso v. fleury teixeira* 

A grande maioria das produções e 
promoções culturais para crianças 
está impregnada por um espírito ca
tequizador. Algo que se dá como um 
atravessamento, ou uma presença su
bliminar de conteúdos ideológicos que 
deixa seu rastro, de acordo com o au
tor ou apesar de ele ter clareza de suas 
escolhas. Isso acontece tanto na defi
nição temática quanto no endereça
mento que se dá ao Público Infantil. E 
que público é este, afinal? 

Se nos reportarmos à história, 
podemos ver com Phillippe Aries, em 
estudo que analisa as transformaçõ
es da vida social na época da revolu
ção industrial, que as condições de 
existência da infância, prescritas 
nas formas de sociabilidade, já fo
ram mais maleáveis. Antes da reor
ganização da sociedade que veio daí, 
cabia ao menino a conquista de seu 
próprio domínio no mundo. Era a 
criança que determinava os limites 
de seu poder, "o que poderia fazer e 
até que ponto ir ( ... ), o que dependia 
menos de seu conhecimento ou de 
sua perícia, que de sua habilidade 
em utilizar or dons da natureza e do 
nascimento." 

Isso quer dizer que a infância era 
experimentada como um jogo onde se 
apostava o futuro, no ato mesmo do 
desenrolar do presente. Um jogo vivi
do em função da delimitação do domí
nio de cada um no campo social. 

Nesse período, o sistema· educa
cional era defüúdo pelo aprendiz d~ 
artes e ofícios. Teoria e prática com
plementavam-se na consecução de ob
jetos cuja utilidade, valor e interesse 
social tinham definições bem preci
sas. 

Desta forma, podemos inferir que 
àquela época não se caracterizava 
ainda um público infantil, como hoje 
se verifica. Além de a sociedade ser 
bastante misturada, não só no que se 
refere às diferenças entre o público e o 
privado, havia o convívio indiscrimi
nado de velhos, adultos, crianças e, 
por vezes animais, nos mesmos espa
ços e atividades. No entanto, cada um 
contava apenas com seus próprios ta
lentos e habilidades na definição e 
conquista de seu papel social. 

Houve um longo período para che
garmos à constituição da infância 
como hoje a compreendemos. A defini
ção de uma classe a ser educada, e 
mesmo de um público infantil, foi pre
cedida por todo um movimento de 
reorganização de instituições destina
das à sustentação do Estado. Seu po
der de polícia veio a se estender e 
incidir em todos os setores da vida até 
à ubiqüidade que hoje lhe é tão pró
pria e com a qual convivemos com tan
ta familiaridade. 
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A escola, as prisões e os hospícios 
são frutos de uma mesma ideologia de 
controle social. Na primeira pune-se 
para não haver erros futuros, enquan
to nas demais pune-se como repara
ção do que transgrediu os antigos 
preceitos, - o que enfim é também re
velador de um parcial fracasso da ins
tituição escolar. De qualquer forma, 
em todas essas instituições há a sus
pensão dos direitos de cidadania, em 
maior ou menor grau. Estamos aí 
mais que situados no dito popular: É 
de menino que se torce o pepino. 

A escola, então, se mostra como 
um mal necessário na nova ordem so
cial e econômica; o que condiciona o 
ulterior desenvolvimento de toda sor
te de técnica e estratégias para man -
ter a criança de molho. 

Toda a produção discursiva e o 
experimentalismo de moralistas, 
pedagogos, psicólogos ou religiosos, 
incide sobre a criança definindo-lhe 
os critérios, fases, conteúdos e 
mesmo interesses aos quais deve 
circunscrever-se a infância. Acen -
tuam assim, sobremaneira, as condi
ções de sua puerilidade e mesmo de. 
sua alienação. 

Nesse longo processo temos a 
( con)formação de uma classe, e por ve
zes, de um público infantil. Após pal
matórias e grãos de milho no joelho, 
temos nossos anódinos espectadores 
que andam a experimentar a vida 
num banco escolar ou frente à TV. 

É a esse público que se destina 
todo um universo de produções e pro
moções culturais: das cartilhas mais 
autoritárias aos experimentalismos 
libertários. A questão é a de como 
atingir o imaginário infantil e fre
qüentar essa sua latência social. 

A esse impiedoso assédio ao mun
do espiritual da criança, somam-se as 

práticas mais artificiais para dar con
ta de suas capacidades produtivas. 
Ora, parece surpreendente a muitos 
de nossos disciplinários que a criança 
ou o jovem tenha algo a produzir ou a 
dizer. Qualquer investida nesse senti
do vem com ares de grande surpresa: 
Oh, como as crianÇas são incríveis ... 
Olhe, elas pensam, desenham, pin
tam, cantam, escrevem!!! Como pude
ram escrever isso? Isso foi feito por 
crianças? Há pouco tempo, uma esco
la, numa atitude louvável, publicou 
um livro de contos escritos por seus 
alunos. Eles trabalharam nesse obje
tivo por um ou dois semestres. V amos 
e convenhamos, um ou dois seme~tres 
de trabalho produtivo parece um fato 
inusitado num sistema que se ocupa 
tanto em gastar o tempo da criança! 

Este problema, aliás, é um dos 
que mais afligem os pais: o que fazer 
com as crianças quando não estão na 
escola? Como ainda não foi possível 
nenhum botãozinho para desligá-los, 
liga-se a TV. Nela vemos desfilarem 
milhões de fitas e filmes hipnotizan
tes, numa realidade empobrecida e 
maniqueísta, em que se confrontam o 
bem e o mal. São Jibans, Girayas ou 
He-mans a revezarem-se em aventu
ras e sentenças sobre o destino, a vida 
e a morte, frente a sujeitos(?) extre
mamente passivos. 

Poderíamos nos perguntar aqui 
sobre o que restou desse processo de 
embalagem da infância, no que se re
fere a um campo próprio de atuação 
no social. Como a criança vem a teste
munhar suas conquistas, possibilida
des e talentos? Disso talvez tenha 
ficado, além de um imaginário cada 
vez mais inflado, uma farta necessi
dade de transgressão, estereotipias, 
indiferença, muitas vezes agressão e 
uma excessiva produção descartável. 
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É uma papelada sem fim para pintar 
e jogar fora, desenhar e jogar fora, co
lar e jogar fora, etc, etc, etc. 

É contra esse tipo de descaso e 
por vezes desrespeito que estamos 
nos colocando, de modo a tentar via
bilizar a produção cultural de crian
ças. Subsidiar os interesses e 
talentos das crianças é talvez uma 
tarefa que se incompatibilize com a 
escola e toda sua carga curricular. 
Assim, resta-nos criar e promover a 
efetivação de núcleos de produção 
cultural, <_?ficinas de artes e ofícios, 

centros de convivência, etc., como al
ternativas onde a criança e o jovem 
venham. a ter acesso a uma maior va
riedade de códigos de comunicação e 
de expressão. 

Estes "cidadãos em condições pe
culiares de desenvolvimento", como 
assim os designa o Estatuto do Menor 
e do Adolescente, têm mesmo as suas 
peculiaridades, mas o que hoje os ca
racteriza de fato é a enormidade de 
sapos que são obrigados a engolir, 
sem que, no entanto, se lhes dê acesso 
às pílulas que tornam. o sapo falante. 

* Afonso Victor Fleury Teixeira é Psicanalista e Consultor da BPUBH onde desenvolve 
atividades ligadas à implantação de Ofic inas de Arte com crianças. 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: 
1. ARIES, Phillippe. "A familia e a cidade". ln: Família, psicologia e sociedade. Coletânea 

coordenada por Gilberto Velho e Sérvulo A. Figueira. Ed. Campus, 1981. 
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ESPAÇU ABERTU 

Da Crítica e da 
Seleção de Livros para 

Crianças e Jovens 

A discussão é antiga: não basta 
ser professor ou lidar com crianças 
para saber o que é bom em literatura 
infantil. É preciso ser leitor, acompa
nhar a produção, conhecer, de fato, a 
concisão infantil e ter alguma infor
mação básica sobre a própria literatu
ra, com as especificidades relativas 
àquele leitor. 

Por isto, os responsáveis pela sele
ção de livros de uma biblioteca publi
ca ou escolar, os livreiros que 
orientam as compras e os editores que 
selecionam originais, assim como os 
pais eventualmente em condições de 
adquirir livros para seus filhos preci
sam conhecer mais de perto alguns 
aspectos da criação literária e ter refe
rências sobre os critérios consensual
mente admitidos por especialistas 
quando se tratar de recomendar leitu
ra para crianças e adolescentes. 

A opção referente à polêmica em 
torno do problema - seleção é censura? 
- nasce da necessidade de se cativar o 
leitor iniciante com obras capazes de 
suscitar o desejo de novas leituras, 
por um lado - e com isto ir propiciando 

eliana yunes 

parâmetros que criem condições para 
escolhas pessoais mais exigentes - e 
por outro lado, da impossibilidade de 
a criança ler toda a produção que sai 
ao mercado: não é assim mesmo que 
funcionam os cadernos literários dos 
jornais para adultos, que recomen
dam implicitamente ou rechaçam ex
plicitamente algumas obras? 

Quando se fala em seleção de li
vros para crianças e jovens inúmeros 
problemas vêm à baila, por todos os 
lados. 

Um crítico experiente que não 
seja censor de obras, mas orientador 
de leitores, dirá que, afinal, todos de
vem ler tudo, porque é deste confronto 
entre as obras que pode nascer um es
pírito crítico afiado. De acordo, desde 
que os possíveis leitores não desani
massem diante de obras insípidas, de 
lugares-comuns, conformistas e reite
radores do seu cotidiano reprimido. 

Este aspecto da questão demanda 
uma avaliação das obras infantis que 
estão no mercado, aliás, como para 
qualquer outra fatia da produção cul
tural. A diferença aqui é que uma se-
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leção orientada neste campo, ao me
nos no Brasil, vai além da consagra
ção dos melhores em listas de honra: 
adoções podem equivaler ao consumo 
integral de tiragens que não vende
riam em condições normais, salvo ra
ras exceções. 

Este jogo envolve autores, ilustra
dores, editores, professores, pais, go
vernos, instituições, críticos e 
especialistas com opiniões salutar
mente independentes e até divergen
tes. Assim minoram os riscos de 
exercer-se um tipo de censura ou de 
manipulação. 

Partindo do ponto de vista da crí
tica especializada - a FNLIJ dedicou 
um Congresso ao tema, em julho de 
1989, cujos Anais estão disponíveis 
para o público - admib-se que sua opi
nião deve ser devidamente funda
mentada, com base em um 
conhecimento amplo da produção e 
uma experiência de leitor inveterado, 
mas não deve constituir dogma, senão 
uma orientação de peso entre não-lei
tores ou leitores inexperientes. 

Diante destas faixas de público e 
sem se submeter ao império de uma 
única avaliação, faz sentido levar em 
conta a necessidade de se oferecer 
bons livros aos iniciantes para ganhá
los para o prazer de ler, antes de for
çar a formação de um hábito sem 
deleite. 

Razão, pois, há para selecionar 
entre as centenas de títulos novos que 
anualmente chegam às livrarias, 
quando o mais cativado dos leitores 
infantis lerá no máximo 40 livros por 
ano e poderá ouvir falar de outros tan
tos, se houver um contador de histó
rias por perto. 

Na verdade, há obras inesquecí
veis e obras que não deixam um traço 

na memória do leitor, a não ser o do 
enfado. Portanto, não se pode perder 
tempo na indicação de obras razoá
veis quando há outras desafiando o 
gosto e a inteligência do leitor. 

A seleção de obras da FNLIJ de
corre da sua própria necessidade de 
orientar a formação de acervos para 
projetos de formação de leitores, e 
atualizar os informes sobre a produ -
ção. Há países outros em que esta se
leção define inteiramente o acervo a 
ser comprado pelos Sistemas Nacio
nais de Bibliotecas Públicas. No Bra
sil, se as Bibliotecas pudessem 
comprar seus próprios acervos com 
independência, as listagens seriam 
apenas apoio para conhecer o que há. 
No caso de compras centralizadas, di
versos especialistas de instituições 
poderiam oferecer suas sugestões. 

Para começar, temos enormes di
ficuldades para obter todo o material 
editado em Livros Infantis e Juvenis: 
os editores raramente valorizam, de 
fato, a importância dos prêmios, e 
quase sempre os juízos são tomados 
como censura, por isso manter um 
acervo completo e atualizado é dificili
mo. Formamos um grupo permanente 
de leitores que lê toda a produção dis
ponível, preenche uma ficha onde 
para além do encantamento de sim
ples leitor, cada um vai registrando 
observações críticas alusivas ao esté
tico e ao ideológico. Aproveitamos 
para tratar, a partir do Thesaurus de 
LIJ, temas e assuntos dos livros de Li
teratura Infantil e Juvenil. No encon
tro semanal, a troca e o debate sobre a 
leitura propiciam alcançar uma se
gunda meta que é a formação de leito
res - especialistas - que depois se 
distribuem e reorganizam grupos em 
outras entidades que lidam' com a lei
tura. O resumo serve de base para a 
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preparação da Bibliografia Analítica 
de LIJB, e a resenha aparece divulga
da no Folhetim Seleção de Livros, edi
tada irregularmente por falta de 
recursos. 

Depois, o material pré-seleciona
do segundo os critérios abaixo indica
dos segue em lista para 30 outros 
leitores em todo o país: bibliotecários, 
professores, críticos e pesquisadores. 
Do retorno, que nos chega com acrés
cimos, cortes, observações, faz-se a 
discussão final dos recomendáveis e 
premiados. Dificuldades: convalidar 
os resultados com crianças e aprofun
dar a leitura de imagem. Nossas bi
bliotecas, em geral, não oferecem 
atualização de acervo e só em 1991 
um júri infantil pode ser acompanha
do para a votação dos prêmios do ano 
anterior. 

A cada ano, um documento final 
faz o balanço das leituras para ofere
cer novos dados ao conjunto da produ
ção, como por exemplo, o baixo índice 
no Brasil de traduções de obras de 
qualidade estrangeiras, ou a confusão 
entre literatura e informação, a au
sência da poesia, etc. 

Este rápido esboço de porquês, 
paro quês e comas merece detalha
mento, é claro. 

Se queremos cativar leitores e 
precisamos do melhor é preciso conhe
cer, além das obras, o possível leitor. 
Um dos graves problemas da orienta
ção é desconhecer as especifidades do 
destinatário. A criança já é pouco re
conhecida de seus mais próximos in
terlocutores, e como leitor tem 
definitivas especificidades; a lingua
gem, concebida de uma perspectiva 
semiológica, precisa reconhecer tra
ços do seu ponto de vista, e o enfoque 
Particular do mundo pelo ângulo di
verso com que o contempla, além de 

descartar o aspecto doutrinário peda
gogizante da farta produção em LIJ. 

Dito isto, a polêmica entre os críti
cos oriundos das Universidades que 
estabelecem o litercirio como critério 
único, e os que acham a criança o juiz 
mais natural desta literatura e não 
pode deixar de ter em conta preferên
cias refletidas de determinadas ca
racterísticas deste receptor em 
formação, não pode abandoná-lo, seja 
ao desprazer de ler obviedades, seja 
ao gosto pasteurizado pela comunica
ção de massas. 

Quais seriam então os critérios 
para sustentar uma leitura crítica 
como suporte útil para a seleção? Por 
mais que a crítica literária de origem 
acadêmica tenha tentado fixar pontos 
básicos em movimentos e momentos. 
historicamente definidos, a moderni
dade trouxe o quase-consenso de que o 
crítico é um leitor cuja obrigação é ter 
um conhecimento amplo do tema e ex
plicitar com clareza a fundamentação 
de suas opiniões. Quem seleciona 
para crianças e jovens não precisa ser 
um crítico literário, mas deve ter al
cançado a condição de leitor crítico. 
Além disso, dentro da moderníssima 
teoria da leitura, o leitor tem parte 
ativa no processo de interpretação, 
realizando uma interação com a obra, 
porque o campo de sentido é uma 
construção entre possíveis, cuja quali
dade pode evidentemente diferir pela 
amplitude e especificidade de visão de 
cada leitor. 

Isto exige que o crítico em litera
tura infantil seja uma pessoa do mun
do, não confinada aos limites de 
convivência imposta à infância, como 
se ele também estivesse circunscrito a 
determinadas realidades. Precisa 
sim, ter fanúliaridade com leitores
destinatários de LIJ e com produção -

~ 
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de ontem e hoje, mas sobretudo a de
vida inserção cultural no contexto so
cial e histórico, conhecendo a 
produção literária como um todo, 
obras nacionais e estrangeiras. As 
condições mínimas se duplicam para 
quem avalia livros infantis. O espe
cialista crítico precisa expressar e de
bater suas idéias com freqüência. 
Certamente em nosso campo específi
co, é indjspensável que o crítico tenha 
ampliado, ao invés de estreitar, sua 
percepção infantil de mundo. Se in -
clui mais poesia, mais abertura, hu
mor sem :ll:onia amarga; a criança não 
está imune à dor, a perdas, a perplexi
dades. 

Mas não há como tornar a crítica 
inteiramente objetiva e impessoal. 
Ela deve ser responsável, explicitar
se, mas não pode desvencilhar-se de 
quem a emite. E as opiniões públicas 
estão aí para serem debatidas face às 
limitações decorrentes da inserção so
cial da obra e do crítico. 

A leitura crítica, que sem acade 
micismos todos poderíamos exercer, 
subscreve as seleções e recomenda
ções. Quando alguém busca um livro 
de literatura, busca-o para alcançar 
um prazer, não o prazer morno e ordi
nário, mas algo que dê arrepios, leve à 
percepção nova das coisas, amplie a 
imaginação e que lhe dê o sentimento 
do mundo e do homem. Há pois que se 
ler com dois olhos. Bem abertos. 

Digamos que com um olho o leitor 
crítico abre a guarda da recepção e lê 
ansiosamente, sem estabelecer juí
zos, quase como a criança que mergu
lha na história. Com o outro olho o 
crítico perscruta o como e o porquê 
esta obra seduz ou ainda o que é fonte 
de prazer para os pequenos leitores. É 
fundamental pois, ler com coração e 
mente: partir do emocional e sensível 

da leitura para uma análise crítica do 
livro. 

Mais quais os critérios de avalia
ção? 

Nem todo bom livro será um clás
sico e nem sempre obras. que são boas 
em épocas determinadas estão em lis
tas de recomendações. As listas às ve
zes orientam vendas ao invés de 
leitores, por uma deformação de mer
cado pobre em leitores. 

Mas há algumas coisas que se 
buscam encontrar nos bons livros, 
que de formas diversas já foram aqui 
levantadas. Partindo da qualidade li
terária, falou-se aqui da originalida
de da abordagem que surpreende a 
criança e o crítico, ao caráter vitq,l que 
impele o leitor a colocar-se no lugar do 
outro, uma empatia que o faça encon
trar-se com as personagens da obra e 
consigo mesmo, no melhor sentido da 
catarse aristotélica, da verossimi
lhança que convence o leitor por mais 
fantástica que seja a história, etc. 

A nós parece que a linguagem que 
transporta o leitor para além dos es
tritos limites da palavra escrita e 
alarga sua percepção de mundo seja 
um critério fundamental. A moderna 
teoria de literatura ·nos passos da es
tética da recepção fala dos vazios que 
uma obra deixa à ação do leitor para 
que este se torne um co-autor, partin
do de seu próprio horizonte de expec
tativas para rompê-lo. E obviamente 
a perspectiva da criança é fundamen
tal para que ela possa encontrar res
sonâncias de suas questões mais 
prementes. 

No fundo, a obra precisa refletir a 
articulação de muitos elementos, 
como em qualquer obra, e estabelecer 
outro critério: o desrespeito pela inte
ligência e sensibilidade infantis. 
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Em qualquer caso, a obra deve po
der ser considerada em diferentes ní
veis, convidar o leitor à releitura -
uma boo história satisfaz as necessi
dades mais insuspeitas de quase todo 
leitor, sem diferenças de idade. Pode 
não se saber se o mundo real é bom, 
porque nele coabitam a imaginação e 
o cotidiano; e se oferece um distancia
mento político e poéti~o para ver o 
mundo. Por isso a leitura literária não 
deve estar confinada às elites como 
nos séculos passados. Ela é um instru
mento de libertação pela linguagem. 

São estes pressupostos que têm 
orientado os grupos de leitores que se 
revezam no CEDOP/FNLIJ na busca 
da indicação dos melhores para que 
institucionalmente tenham mais se
gurança nas obras recomendáveis. 
Para que não se confine à visão de um 
grupo é que procuramos contraponto 
em leituras de outros núcleos de estu
dos e abrimos um contato com espe
cialistas de oficinas, bibliotecas e 
Universidades. 

O peso da crítica não pode ser to
mado como o juiz absoluto das obras. 
Há divergências saudáveis entre es
pecialistas, e se os pontos de vista es
tiverem fundamentados além de 
expressos, tanto melhor. A seleção 
não tem por objetivo vender ou conde
nar livros, mas estimular leitores aj u
dando-os com todos os riscos a obter 
uma percepção crítica da realidade 
por conta própria. 

Com base nesta exposição, na 
FNLlJ, para a seleção dos melhores 
de cada ano, usamos algumas orienta
ções explícitas éom relação ao debate 
em torno ao que seja referência para 
reconhecer um "bom" livro para crian
ças e jovens, e também procuramos 
alertar para problemas que podem 
aparecer em algumas obras. Os crité-

rios abaixo arrolados pela equipe do 
CEDOP em diferentes momentos 
(mais diretamente Ninfa Parreiras, 
Rogério Rodrigues e Celso Sisto) ba
seiam-se em consultas a bibliografias 
existentes no próprio CEDOP, de ou
tros organismos que também exercem 
ação semelhante aqui e no exterior. 
Por isto, preferimos indicar, ao final 
do roteiro para seleção, uma bibliog
rafia sobre o tema. 

roteiro de seleção 
de livros de ficção 
RECOMENDÁVEIS: 
• Livros ques proporcionem prazer e 
despertem interesse -do leitor; que 
reúnam qualidade literária e gráfi
ca, valorizando o livro como objeto 
integral onde a edição, o texto e a 
imagem estejam efetivamente arti
culados. 

com relação à 
qualidade literária 
estar atento 
• À singularidade, riqueza e força 
expressiva da linguagem. 
• Ao uso adequado da língua verná
cula. 
• Aos regionalismos, que deverão ser 
entendidos no contexto. . 
em poesia 
considerar 
• Obras capazes de tocar a sensibili
dade do leitor, seja pela expressão 
da sensibilidade, pela riqueza de 
imagens ou pelo caráter lúdico. 
• Poemas com uma linguagem su
gestiva, em que a combinação ou o 
jogo das palavras criem associações 
novas, reveladoras de novas percep
çoes. 

~ 
(,.) 
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• As que possuam ritmos, sonorida
de e musicalidade na linguagem. 
• Aquelas com bom manejo da rima 
e da versificação, no caso da poesia 
rimada. 
• As que explorem com originalidade 
figuras literárias: imagens, metáfo
ras, comparações e outras. 

Obs: Um verdadeiro poema, será lido 
com igual prazer tanto por crianças 
como por adultos, o autor não "infan
tíliza ' a linguagem. 

em prosa 
considerar 
• Histórias ou narrativas emocio
nantes e divertidas. 
• As originais no tratamento do 
tema. 
• Aquelas com um.a criação adequa
da de personagens, que evoluam 
através do desenvolvimento da obra, 
sejam eles humanos, animais, obje
tos ou seres fantásticos. 
• Aquelas com um.a visão coerente 
do mundo em que se movam os per
sonagens reais ou fantásticos. 
• Histórias com um. manejo hábil 
das seqüências temporais e de diver
sos elementos de ação, surpresa e 
humor que mantenham a tensão no 
narrado. 
• Histórias que surpreendam o lei
tor, mesmo em se tratando de temas 
já conhecidos e explorados. 

em caso 
de tradução 
• As que se fazem diretamente de 
obras originais. 
• As que possuam adequação ao vo
cabulário e à sintaxe do português. 
•As que apresentem linguagem flui
da, permitindo uma compreensão 
global do que se lê. 

• As que permitam perceber a di
versidade cultural dos povos. 

em caso 
de adaptações 
•Somente as que conservam o senti
do da obra original. 
• Aquelas em cuja capa ou folha de 
rosto se anuncie tratar-se de uma 
adaptação, com inclusão de um pró
logo em que o adaptador explique os 
princípios e métodos de seu traba
lho. 
• Obras da tradição oral ou clássicos 
de outras culturas cujo acesso para 
nossas crianças e jovens nem sempre 
é facilitado. 

em caso de livros 
sem texto 
• Não condicionar a seleção a ilus
trações coloridas. 
• Aqueles que reúnam originalidade 
na ilustração, quer técnica, quer aca
bamento. 
• Os que dispensem qualquer expli
cação, sendo a imagem suficiente 
para expressar a história. 

em caso 
de quadrinhos 
• Aqueles com ilustrações e roteiros 
originais. 
• Aqueles em que exista harmonia 
entre texto e imagem. 
• Obras que valorizem aspectos par
ticulares desta linguagem. 

quanto à qualida
de gráfica, exigir 
• Boa diagramação, que não super
ponha texto e imagem e ocupe har
moniosamente o espaço da folha·. 
• Livros bem concebidos do ponto de 
vista da produção técnica: com indi
cação bibliográfica, páginas numera
das, etc. 
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• Aqueles com capa atrativa (seja 
rústica ou elaborada, em branco e 
preto ou a cores), que remeta ao con
teúdo do livro. 
• Aqueles com formato adequado, 
uma diagramação que facilite a lei
tura. 
• Aqueles com tipos legíveis, tanto 
pelo desenho da letra, como pelo seu 
tamanho. 
• Livros bem encadernados, preferi
velmente costurados ou grampeados, 
que possam ser manuseados sem 
soltar as folhas. 
• Livros com um bom papel, que per
mita apreciar as ilustrações (sobre
tudo no caso de livros com 
ilustrações coloridas) e evite as som
bras no outro lado da página. 

quanto 
à ilustração 
• Aquelas que forem expressivas, 
originais, atrativas e lúdicas. 
• As que se enlacem com elementos 
do texto e transmitam o clima e o 

sentido da obra sem retratar meca
nicamente o texto. 
• Aquelas que expressem a destreza 
e o domínio que o ilustrador possui, 
independentemente da t.écnica utili
zada (aquarela, creiom, lápis, cola
gem, grafite, guache, etc) ou do estilo 
realista, fantástico ou caricaturesco). 
• Aquelas em branco e preto ou a co
res, mas realizadas com o sentido es
t.ético exigido pela obra. 

• As que tenham personagens ex
pressivas, de características particu
lares e dif erenciadorâs, descartando 
preconceitos. 

• As que mantenham a coerência 
de cada personagem nas diferentes 
ocasiões ou episódios. 

• Aquelas em que as imagens 
apresentem uma seqüência coerente 
com a proposta da narrativa. 

•As que deleitem os leitores e lhes 
permitam ampliar e enriquecer sua 
imaginação. 

• Eliana Yunes é Supervisora do Centro de Documentação e Pesquisa da Fundação 
Nacional do Livro Infantil e Juvenil e Professora de Literatura Brasileira da PUC/RJ 

NOTA 

1. Este artigo deveria estar publicado na RELEITURA 2, que tratou da questão do critério de 
escolha ele obras de literatura infantil e juvenil. Em virtude ele extravio, ele só chegou após 
a publicação ela resvista. 
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• Primeiras Histórias 
11 d{! julho - 20h - Parque Fazenda Lagoa do Nado - R. 
Des. Lincoln Prates, 240 - Planalto. 
Espetáculo Teatral, adaptado da obra de João Guimarães 
Rosa, sob a direção do teatrólogo João das Neves. 

• Geometria Orgânica - Fabrício Fernandino 
Esculturas em latão, cobre, aço e granito; pinturas em 
acrílico sobre tela. 
Mostra: 11 a 26 de julho 
Palestra e Audiovisual: 18 de julho - 16 h 
Centro Cultural Regional Lagoa do Nado 
Parque Fazenda Lagoa do.Nado 

• XIII FESTIV ALE 
de 17 a 26 de julho - Bocaiúva (MG) 
I Concurso de Poesia do Vale do Jequitinhonha, Noite Lite
rária, Discos e Livros, Feira de Artesanato, Teatro, Shows 
Musicais, Debates, Cursos e Oficinas. 
Informações:222-1672 

• 1 Festival de Férias da BPIJBH. 
de 6 a 31 de julho - R. Carangola, 288. 
Oficinas de Capoeira, Teatro, Gravura, Papel Artesanal, 
Música, Literatura, Cerânúca e Pintura. 

• 12li Bienal Internacional do Livro 
de 29 de agosto a 7 de setembro - São Paulo 

• Congresso Internacional do IBBY 
de 7 a 11 de setembro - Berlim 

• Encontro Internacional de Leitura, de 26 a 30 de outu
bro, e 29!i Feira do Livro de Belo Horizonte, de 22 de 
outubro a 2 de novembro - Belo Horizonte. 
Local: EH-Shopping. 
Promoção: Secretaria Municipal de Cultura, Câmara Mi
neira do Livro e EH-Shopping. 
Temas: O texto na literatura infantil, editoração, quadri
nhos, projeto gráfico, ilustração E usos do livro. 
Convidados estrangeiros já confirmados: 
Antonio Basanta (Espanha), Denise Escarpit (França), 
Francesca Ferrari (Itália), Genevieve Patte (França), 
Janine Despinette (França), Maria Elena Rodriguez (Ar
gentina), Maria José Sottomayor (Portugal), Rui Veloso 
(Portugal) , Sílvia Castrillón (Colômbia) 
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CA~IA~ 
Santo André, 12 de maio de 1992 
Ao solicitar à Câmara Mineira do Livro que me enviasse matéria atuali

zada para a promoção de leitura em minha escola confesso que não esperava 
ver meu pedido tão runplamente atendido. 

Os artigos publicados na Revista RELEITURA (recebi os exemplares 1 e 
2) são excelentes e ajudarrun-me muitíssimo, em especial "Escolha de Obras: 
Questão em aberto". 

Aguardo ansiosa o envio dos próximos exemplares da citada revista vis
to que, tenho certeza, eles serão tão (ou mais) lidos, relidos e utilizados quan
to o foram os dois primeiros. 

ET: meu filho adorou a LER-0-LERO e também manifestou desejo de 
continuar a recebê-la. 

Despeço-me certa de que continuarei merecedora da atenção de V.Sas. 
Marilsa Barga Lovatto - Professora de Português 

Santafé de Bogotá, D.C., 9 de junio de 1992 
A través de Elizabeth Serra recebí la revista Releitura, la cual encontré 

excelente. Ojalá. pueda contar con el apoyo que le permita una larga vida. 
Me gustaría saber cómo puedo seguir recibiéndola periódicrunente. 
i.Podría ser por canje? 
Un saludo, 

Sílvia Castrillon 
FUNDALECTURA - Fundación para el fomento de la lectura 

Rio de Janeiro, 18 de março ele 1992 
"Li com prazer a revista RELEITURA, nº O, cheia ele artigos esclarecedo

res sobre a ilustração do Livro Infantil no Brasil. Gostaria apenas de fazer 
uns pequenos reparos ao primeiro pará.grafo da página 10, do excelente arti
go "Primeiro foi a imagem", de Marisa Mokarzel. 

1) O nome do pioneiro dos Quadrinhos no Brasil é Adolfo Aizen. Confor
me foi publicado - Alzen ·, é evidente erro de revisão. 

2) A revista Gibi não apareceu em 1944, lançada por Adolfo Aizen, mas, 
sim, em 1939, por Roberto Marinho, com edição no jornal O Globo, embrião 
da futura Rio Gráfica e Editora, agora Editora do Globo. 

3) Adolfo Aizen foi o primeiro editor elas histórias em quadrinhos de Pin
duca e Flash Gordon, em Suplemento Infantil, e ele Batman, na Revista O 
Lobinho. 

4) O personagem Zé Carioca (Joe Carioca) chegou ao Brasil muito antes 
ele 1950. Walt Disney esteve no Rio ele Janeiro, em 1940, seguindo a Política 
ela Boa Vizinhança, cio Presidente norte-runericano Franklin Delano Roose
velt. Uma das conseqüências da viagem foi a criação de Zé Carioca, em 1942. 
Logo depois, o personagem apareceu no Brasil, em livros infantis editados 
pelo Grande Consórcio Suplementos Nacionais e, a partir de 1945, pela Edi
tora Brasil-América, ambas as empresas de Adolfo Aizen. 

5) Em 1950, a Editora Abril publicou 11 revista Pato Donald. Em 1961, 
a mesma Abril começou a editar 11 revista Zé Carioca. 

Ao que parece, Marisa Mokarzel se baseou em fontes com erros. Agrede
ço-Uie a publicação desta carta, para que os futuros pesquisadores possrun 
ter fontes corretas. 

Nuumim Aizen 
Diretor Editorial da 

Editora Brasil-América (EBAL) S.A." 

RELEITURA asstune o erro ele revisão conforme item 1 de sua carta, deixan
do espaço aberto para esclarecimentos. 

Equipe de Editoruçã~ da Revista RELEITURA 

RELEITURA, ABR/MAl/JUN -92 ----------------------' 

.i:i. 

........ 

.i:i. 

........ 

.i:i. 
........ 
.i:i. 
........ 



' ' 
~l!IMA ~ AGNA 

RELEITURA 
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Número especial, dedicado à ilus
tração na literatura infantil, com opi
nião e discussões de pesquisadores e 

· ilustradores. (Esgotada) 

RELEITURA 
7 

A promoção da leitura: depoimen
tos, experiências e reflexões. 

RELEITURA 
2 

- Panorama da literatura infantil 
-~B~;p:-:1-J-:--·l ~~·~·~. análise de obras significa-

BiH e de árias tendências. 

ººACAo oe E LEITURA 
4 ____ ,_ ..J 

------::::::::::~:::l2lleuiER em questão - opiniões de 
especialistas e entidades sobre o Pro
grama de Leitura criado pela Funda

co 
~ 

co 
~ 

co 
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co 

ção Biblioteca Nacional. 
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