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A Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo 
Horizonte, ao comemorar o seu terceiro aniversário, 

apresenta o SJ! número de sua Revista Releitura, 
dando continuidade à publicação dos trabalhos 

apresentados no Encontro Internacional de Leitura*. 
De Os Quadrinhos em Portugal à Alma Fértil de 

Ana Maria Machado, a RELEITURA apresenta artigos 
que fazem parte do panorama da literatura infantil 

nacional e internacional, consistindo também numa rica 
fonte de crítica e reflexão para profissionais e 

interessados na arte literária. 

maria do canno santos maggi 
Diretora da BPIJBH 

* O Encontro Internacional de Leitura foi realizado em outubro/92, em 
Belo Horizonte (MG), e mobilizou especialistas, estudantes, escritores, 

editores, artistas gráficos, colecionadores de HQ, entre outros. 
Alguns textos desta edição nos foram enviados por especialistas 

internacionais. Sendo assim foram necessárias pequenas adaptações dos 
originais, facilitando a leitura e compreensão do conteúdo dos mesmos. 
O próximo número da RELEITURA terá como tema o BIBLOS 2000 - 2J! 
Congresso Latincramericano de Biblioteconomia e Documentação e 17!! 

Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação. 

equipe de editoração da BPIJBH 
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rui pires marques veloso 

O mistério da aprendizagem e consolidação da leitura sempre 
me atraiu. O ato mágico que a criança realiza ao decodificar um 
enunciado, apreendendo a plenitude do seu conteúdo, é algo que toca 
profundamente o professor. Quando fui lecionar, em 197 6, nas 
Escolas do Magistério Primário, tive a oportunidade de aprofundar 
os conhecimentos relativos a estas aprendizagens e refletir sobre os 
mecanismos que subjazem a um processo tão complexo. lnteressei
me vivamente pelo binômio técnica de leitura/prazer de leitura, visto 
que dificilmente se domina uma técnica se a ela não vier associada 
uma fruição de algo que satisfaz quem a usa e lhe proporciona meios 
de compreensão da realidade envolvente. O crescendum do anal
fabetismo funcional, verificável por todo o lado e, sobretudo, nos 
países industrializados, alerta-nos para a necessidade de consolidar 
o domínio da técnica de leitura pelo exercício lúdico, isto é, aplicando 
as habilidades inerentes em textos suficientemente atraentes e com 
aspectos temáticos que vão ao encontro do leitor. 

Sabemos que não há rigorosa unanimidade quanto à amplitu
de do conceito de leitura, embora haja consenso generalizado quanto 
ao fato de ela se reportar a um fenômeno que consiste na aquisição 
de um sentido no espírito do receptor/leitor, por parte de um signi
ficado que surge codificado em estímulos visuais pelo emissor/autor. 
Na opinião de William Gephart, um processo desta natureza implica 
um material, um saber possuído pelo leitor e atividades fisiológicas 
e intelectuais. Na verdade, o leitor tem de saber discriminar os 
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símbolos gráficos usados e interpretá-los. Reside aqui o cerne da 
questão do verdadeiro sentido da leitura: o processo cognitivo que 
vai exigir do leitor uma interpretação e uma avaliação da mensagem. 
É esta competência que possibilita a destrinça entre um verdadeiro 
leitor e o mero decodificador que, mui tas vezes, pouco ultrapassa o 
estágio da oralização. O sentido profundo que associo à idéia de ler, 
ou seja, a capacidade de interpretar e avaliar um texto, tem a ver 
com a noção de leitura crítica que deve nortear todo o processo de 
ensino-aprendizagem. Julgo de extrema pertinência recordar aqui as 
palavras de Marion Jenkinson: 

Não pode ensinar-se a uma cri
ança de 7 anos a tirar conclusões da 
mesma forma que se ensina uma de 
14. Contudo, mesmo num estágio ini
cial é possível criar nas crianças 
11mito jovens uma expectativa de de
ter11únada conclusão co11w, por exem
plo, através da sugestão de um jillal 
para uma história seguida de outras 
altemativas de finalização. Para pro
duzir leitores funciollais numa socie
d(l([e tecnológica, /tá que procurar 
que o desenvolvimento da leitura se 
processe paralelamente ao desem1ol
vimento cognitivo da criança e o re
force. 

É hoje questão pacífica o fato de a leitura de prazer pressupor 
um claro domínio da técnica de leitura, o que nos remete para uma 
aprendizagem tão rápida quanto possível afim de que os avanços no 
processo de decodificação sejam suficientes para que não haja 
fracassos, favorecedores do desinteresse pelo livro. 

Efetivamente, a problemática do reading readiness mantém-se 
em aberto, já que as teses maturacionista, behaviorista ou genético
cognitivas se confrontam sem surgir no horizonte uma clara e 
definitiva demonstração da validade de uma sobre as outras. Todos 
nós sabemos que cada criança é um caso e as generalizações 
comportam sempre o risco da falta de rigor. Dentre os vários fatores 
que se reconhecem como pré-requisitos para a aprendizagem da 
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leitura temos o desenvolvimento lingüístico e a estruturação espaço
temporal. A função simbólica, implícita no primeiro, pennite que a 
criança se tome capaz de associar a palavra a algo que não está 
presente, enquanto o segundo nos remete para a importância do 
ritmo e da orientação espacial. Aprende-se a ler antes de aprender 
a ler: as aquisições que se fazem no pré-escolar são, em grande 
parte, condicionantes de uma escolaridade sem problemas. Grande 
parte das faculdades intelectuais, assim como a personalidade, estão 
estruturadas até aos 7 anos, o que demonstra a validade dos inves
timentos que se fazem nesta fase da aprendizagem. 

Ora, a leitura e a literatura são realidades bem diferentes, 
embora tenham um elo que as aproxima intrinsecamente. A técnica 

• da leitura terá de ser vista sempre como um meio e não como um 
fim em si; este eqtúvoco faz com que, muitas vezes, na escolaridade 
básica, o aluno nunca venha a sentir o prazer que a leitura lhe pode 
oferecer, tomando-se, assim, a médio prazo, candidato a uma re
gressão para um estágio próximo do zero. Será então a literatura 
infantil, já que é dirigida especialmente às crianças, um remédio 
miraculoso para uma atempada consolidação dos saberes inerentes 
ao ato de ler? Os livros infanto-juvenis que se encontram nas 
livrarias e nas bibliotecas são escritos por autores, na sua maioria 
ainda vivos e atentos à criança real com que convivem, o que 
pennite um tratamento temático interessante e um discurso acessí
vel para este leitor especial, precisamente porque ele está ainda em 
formação. 

A escola e a família vêem ainda o livro - o que é perfeita
mente lógico, dado que a galáxia de Marconi não apagou (nem 
apagará, creio eu) a gpláxia de Gutemberg- como suporte nuclear do 
saber,já que a informação exige fixação por escrito para ter estatuto 
cognitivo. Estas duas entidades encaram o livro numa dupla verten
te -o manual, que pressupõe uma leitura imposta, e o objeto lúdico, 
que proporciona uma leitura de prazer. Aquele não se integra, 
obviamente, no conceito de literatura e, por isso, é perfeitamente 
pacífica a atitude de aceitação por parte de todos os que pretendem 
que a criança progrida em termos escolares; relativamente ao livro, 
que é suporte de literatura e como tal permite uma fruição que, 
sendo de ordem estética, constitui um elemento fundamental para o 
imaginário do leitor, a sua aceitação já apresenta uma acentuada 
variabilidade - desde a recusa até ao reconhecimento da importân
cia da leitura lúdica . 
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Ajudar a criança a tomar-se leitora é na opinião de Yvanne 
Chenouf 

... dar à leitura a importância 
que ela de fato tem: uma ajuda a 
projetos pessoais. Uma criança 
aprenderá a ler se compreender o 
interesse da leitura na sua vida, caso 
saiba encontrar e utilizar os escritos 
necessários. 

Assim, desde que a criança testemunhe atos de leitura, se 
familiarize com todos os tipos de escrita e se sinta destinatário de 
textos escritos, enfim, tenha o chamado poder de ler, ela adquirirá 
naturalmente o estatuto de leitora e encontrará no livro resposta para 
os seus momentos de curiosidade, de descoberta., de vivência de um 
W1.Íverso imaginário, de identificação com o herói querido. 

Vivemos, porém, num mllildo em que a imagem é rainha e 
senhora. Ignorá-la seria pura insensatez, até porque isso não se 
tomaria possível, tais são as constantes vagas de informação cujo 
suporte é icônico. Perante a força de atração que a televisão 
apresenta., especialmente para a criança que está só em casa (é 
cada vez maior o número de crianças com a chave de casa no 
bolso), que contraponto pode oferecer o livro? A sedução deste 
existe para quem já descobriu o prazer da leitura, que é uma 
atividade interior, que exige uma certa atenção e silêncio. Muitos 
jovens afirmam que aquilo que os leva a recusar a literatura é a 
ausência de imagens, a extensão da narrativa, um discurso que não 
apreendem devido à reduzida competência lexical de que dispõem. 
Não é, pois, de estranhar que esta sensação de cansaço, que o 
potencial leitor cedo manifesta., o leve a preferir a leitura das 
histórias aos quadrinhos. Numa pesquisa realizada na França pelo 
IFOP, em dezembro de 1986, verificava-se que 69% dos jovens do 
sexo masculino e 46% do sexo feminino preferiam este tipo de 
histórias, colocando-as, para ocupar os seus tempos livres, logo a 
seguir à TV, aos amigos, aos jogos e à música. Há como que uma 
dependência da imagem para que se concretize a compreensão da 
narrativa Não pretendo concluir que a imagem é sempre fácil de 
decodificar; longe de mim tal idéia. ó que se passa. na maior parte 
dos casos, é urna profunda passividade do receptor perante a 
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imagem, o que é verificável nos seus diversos suportes. Na televi
são, assistimos a séries japonesas e americanas com imagens e 
discurso extremamente pobres, quase diria imbecilizantes, e as 
revistas de quadrinhos de Walt Disney oferecem uma incrível 
quantidade de histórias que mais não fazem do que explorar estere
ótipos já gastos - dois casos que me parecem exemplares para 
poder ilustrar a situação de profundo adormecimento que caracte
riza a vontade de muitos jovens que poderiam diversificar as suas 
leituras, apurar o gosto pelo quadrinho de qualidade ou selecionar as 
séries de TV. 

Não podemos ignorar que as histórias de quadrinhos são um 
fenômeno cultural do nosso tempo, visível na fatia que ocupam no 
movimento editorial de todos os países e na presença obsidiante nas 
livrarias, nas bancas, nos hipermercados, não falando já do encontro 
marcado com a periodicidade certa em jornais e revistas. O estafado 
argumento de que a HQ seria a principal culpada do afastamento 
que as crianças manifestam relativamente à literatura já pratica
mente desapareceu; hoje reconhece-se que não é justa uma visão 
tão redutora do fenômeno , embora seja de ter em conta que a 
criança, freqüentemente, não faz a dupla leitura que a linguagem 
icônico-verbal exige e se limita à leitura da imagem, considerada ser 
de mais fácil decodificação. Eu diria até que há leitores que olham 
as pranchas ou as vinhetas de umahistóriaem quadrinhos, enquanto 
outros as lêem de fato. Os primeiros enfermam de um real analfa
betismo na decodificação deste tipo de discurso e constituem a 
multidão de consumidores dos maus produtos que pululam no mer
cado; os segundos apuram o seu sentido estético e crítico e tomam
se seletivos nas escolhas que realizam. Note-se que, neste campo, 
ao contrário do que acontece na Literatura (embora aqui isto também 
seja discutível), não há uma fronteira específica entre a HQ para 
adultos e aquela que é destinada preferencialmente às crianças. 
Verificamos que estas, de uma maneira geral, procuram álbuns de 
leitura rápida onde a ação se apresenta com um ritmo vivo e 
constante. Muitas histórias oferecem vários níveis de leitura, permi
tindo assim algo que me parece ser de extrema relevância: a leitura 
partilhada adulto/criança, no seio da família, gerando cumplicidades 
que ficam indeléveis. Dois exemplos ilustrativos, quase desnecessá
rios, tal é a força da evidência: Asté1ix1, de Goscinny, e Calvin e 
Hobes, de Bill Watterson - qualquer destas HQ pressupõe uma 
certa maturidade para que se concretize uma efetiva leitura, o que 
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não impede a fruição por parte dos jovens leitores e uma 
identificação com os respectivos heróis. Ler a dois (pai/mãe e 
filho) uma vinheta de Calvin e Hobes é algo de indizível, 
sobretudo se tivermos em conta que as duas leituras ganham 
uma conotação muito especial e proporcionam prolongamentos 
afetivos curiosos. 

Sendo a estrutura das histórias em quadrinhos caracterizada pela 
seqüência progressiva de pictogramas, nos quais se podem integrar 
elementos de escrita fonética, o código icônico-verbal exige, por parte 
do leitor, o domínio de uma técnica que não é rigorosamente idêntica 
à da decodificação do discurso narrativo da literatura canônica A 
questão é deveras interessante, dado que a imagem mantém com o 
referente uma relação muito menos arbitrária que o signo lingüístico. 
Aparentemente a criança estará muito mais receptiva às imagens, 
pois todos nós conhecemos, primeiramente o mundo em termos de 
imagens e só depois a palavra veio a preencher e a ordenar o nosso 
conhecimento. Como agudamente notou Juan Cervera, a imagem é 
sintaticamente livre e semanticamente interpretável; este fato, 
julgo eu, não colide com a perfeita complementaridade que nas 
histórias em quadrinhos se verifica entre a imagem e a palavra, 
jogando ambas com vastas possibilidades de tratamento do 
tempo e do espaço. Todos sabemos que o texto lingüístico é 
reduzido ao essencial, com ampla utilização da onomatopéia ou 
de outros signos inventados, o que em princípio facilita a 
decodificação. O problema que se pode levantar - e parece-me 
que os casos são freqüentes - é a opção simplificadora por 
parte do criador da história em quadrinhos, levando o leitor para 
um nível interpretativo francamente baixo, tornando-o incapaz 
de aceder à história mais elaborada e esteticamente mais rica; 
remete-se, assim, o jovem leitor para a distração elementar, 
alheando-se de qualquer atitude valorativa. E a regressão não se 
faz demorar .. . 

São uma minoria os que ainda consideram a História em 
Quadrinhos um passatempo ao alcance de todos, com aprendi
zagem garantida em 10 lições (para usar as palavras irônicas de 
Pierre Masson, considerada por uns como a~ arte, por outros como 
uma arte exigente. O que é certo é que o leitor permanece 
freqüentemente indiferente às implicações sociais e pedagógicas do 
que lê. Diz-nos Evelyne Sullerot que: 
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... o fresco dos tipos produzidos 
pela nossa sociedade e o dos sonhos 
fantásticos desta sociedade encon
tram-se nas histórias em quadrinhos, 
luminoso reservatório do imaginário, 
imensa caricatura. Eles não poderão 
ser ignorados pelos historiadores das 
mentalidades e da sensibilidade da 
nossa época. 

Se as histórias em quadrinhos refletem o universo em que 
vivemos, o hic et nunc, a Escola tem necessariamente de as aceitar 
no seu seio se de fato pretender uma educação integral dos jovens. 
E isso está a ser feito . A obra de Antoine Roux, La bande dessiné 
peut être éducative, hoje já um clássico, marca um momento 
importante na abordagem pedagógica desta forma de arte: compete 
a cada professor aprofundar os aspectos que se relacionam com as 
suas imensas potencialidades, especialmente no papel homeopático 
que pode ter na aprendizagem das técnicas narrativas. 

Numa entrevista datada de 1988, Antonio Lara, defendendo 
a necessidade de desenvolver uma atitude permanentemente crítica 
face aos media, chama a atenção para o fato da HQ supor uma 
ginástica intelectual de primeiríssima ordem; para este ilustre profes
sor de Teoria da História da Imagem, na Universidade de Madrid: 

... a complexidade de uma men
sagem pode ajudar a matizar e a or
denar o tipo de material que se del 1e
ria dar ao aluno. Não ~·eria, pois, uma 
medida inco"eta utilizar a HQ como 
elemento iniciático para a cultura em 
geral e de modo nulis espec(fico para 
o audiovisual 

Em Portugal, a publicação de álbuns de histórias em q uadri
nhos tem um peso relativo no movimento editoriàl; não constituindo 
um mercado florescente, apresentou uma certa progressão no índice 
de títulos publicados, quebrada, porém, em 1990, em cerca de 35%. 
Dos 126 títulos editados, 100 eram novidades, o que dá idéia de uma 
constante: a renovação dos títulos. Significativamente as tiragens 
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também desceram neste último ano de referência, sugerindo uma 
gestão mais equilibrada da política editorial. Na verdade, há uma 
redução drástica de 1988 para 1990 no número de exemplares 
publicados (de 741.510em1988 passam para 145.615 em 1990), 
embora o volume de vendas aponte para um bom movimento com 
reduzidas sobras. A aridez dos números revela que a HQ entre nós 
sofre igualmente dos males que atormentam os livros em geral; 
sabemos empiricamente que as crianças lêem bastante histórias em 
quadrinhos, mas não temos tido, de forma clara, políticas editoriais 
que nos ofereçam, sem grandes atrasos, o que de melhor se tem 
editado na Europa e nos Estados Unidos. Paiva Boléo, um crítico 
prestigiado que assina semanalmente uma coluna sobre HQ no 
jornal semanário de maior prestígio em Portugal - Expresso - , 
tem desenvolvido uma ação pedagógica relevante através de 
recensões, informação geral e análises críticas muito bem funda
mentadas e de grande pertinência São numerosos os títulos que 
entram no nosso país pela importação, apresentando preços 
proibitivos para o público em geral: somente os adultos apaixonados 
pela H Q e com um real poder de compra conseguem construir uma 
biblioteca atualizada. 

O gosto pelas histórias em quadrinhos tem, em Portugal, 
raízes antigas: basta pensar em nomes como Rafael Bordalo Pinhei
ro ou Stuart Carvalhais que tiveram, ao longo deste século, 
continuadores de grande qualidade artística. Não podemos conside
rar a existência de uma escola portuguesa, mas somente registrar 
o aparecimento de alguns autores cuja obra se tomou referência no 
panorama editorial da HQ portuguesa Revistas como ABCzinho, 
Mosquito, Cavaleiro andante ou Visão constituíram um espaço de 
criação e de divulgação. Hoje há editoras que apostam, cautelosa 
mas seriamente, no lançamento da boa HQ, seja ela nacional ou 
estrangeira. As Edições ASA optaram por uma HQ marcadamente 
histórica e didática, enquanto a Meribérica se assume como a grande 
editora de HQ, responsável pela edição da maior parte dos titulos, assim 
como pelo lançamento da última revista de histórias em quadrinhos -
Seleções BD2 - que se publicou em Portugal. Cerca de meia dúzia de 
outras casas preenchem o leque editorial da HQ em Portugal. 

A HQ de cunho didático não pode ser ignorada devido aos 
objetivos pedagógicos que persegue. Os momentos de divertimento, 
associados aos de informação, temperados por um humor inteligen
te, explicam o interesse que o público leitor tem manifestado por 
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esta área das histórias em quadrinhos. A temática histórico-literária 
sempre constituiu um riquíssimo terreno de inspiração, o que se 
compreende, se ti vermos em conta que a HQ portuguesa se cons
truiu ao longo da noite salazarista; não será, pois, de estranhar que 
alguns autores tenham surgido através do Jornal da Mocidade 
Portuguesa e do Camarada. As estórias dentro da História ofere
cem centros de interesse que atraem a curiosidade do leitor, já que, 
freqüentemente, são sínteses acessíveis da História de um povo e de 
um país. A Pereg1inação, de F emão Mendes Pinto, adaptada para 
quadrinhos por José Ruy, um dos grandes nomes da HQ portuguesa 
contemporânea, representa um bom exemplo do que acabo de 
afinnar; este autor tem encontrado na nossa História e na nossa 
Literatura fontes proficuas de inspiração, o que pennitiu já criar em 
HQ Os Lusíadas (lª edição em 1983), A T1ilogia das barcas 
(1986), Bomvento no Cabo da Boa Esperança (1989). José Garcês 
cultiva igualmente este subgênero daHQ, publicando com Carmo Reis 
numerosos títulos diretamente relacionados com a História de Portugal. 

A quadriculogia de Fernando Bento é vasta e diversificada, 
tomando-o um dos autores mais marcantes da nossa HQ. A sua 
produção inicia-se nos anos 30 e distribui-se pelas mais importantes 
revistas publicadas no nosso país. A composição estrutural e a 
dramatização das suas histórias constituem os aspectos mais 
marcantes deste autor que teima em não envelhecer. 

José Abrantes preserva os contos tradicionais portugueses na 
HQ, fazendo uma seleção das histórias mais significativas, sinteti
zando-as em quatro ou oito pranchas; recorre a um traço simples, 
conserva o humor na :figuração das personagens e cultiva a arte de 
contar. 

Eduardo Teixeira Coelho, considerado por muitos o maior 
desenhista português de HQ de todos os tempos, tem adaptado os 
contos de Eça de Queirós e impressiona o leitor pelo dinamismo e 
leveza do seu desenho. 

São estes alguns dos autores que poderei apontar para ilustrar 
a afirmação de que a HQ em Portugal respira alguma saúde, 
embora não tenhamos ainda atingido a dimensão editorial de outros 
países, a começar pela nossa vizinha Espanha. · 

Os Programas do Ensino Básico em Portugal incluem, pela 
primeira vez, as histórias em quadrinhos no ano letivo de 1970-71; 
em 1974-75, écriadaadisciplinade Educação Visual no 2º ciclo do 
Ensino Básico, onde a HQ tem o seu espaço de direito. Presente-
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mente não há nada a nível dos conteúdos programáticos; os profes
sores de Educação Visual, na sua maioria licenciados pelas Escolas 
Superiores de Belas Artes, exploram atividades conducentes à 
compreensão do fenômeno HQ e à produção de histórias em 
quadrinhos. O aproveitamento que a área das Línguas (materna e 
estrangeiras) tem feito da HQ não será, em minha opinião, ideal, já 
que transforma uma expressão de arte em mero artefato de apren
dizagens que nada têm a ver com a educação plástica. 

Não vejo, em suma, as histórias em quadrinhos de qualidade 
a concorrer com a Literatura da Leitura Infantil, para usar uma 
expressão cara a António Torrado. Se o leitor de HQ se limitar a 
olhar para as pranchas, fazendo uma leitura demasiado superficial 
para poder haver interpretação, então não duvido que estejamos 
perante wn jovem que caminha a passos largos para a regressão no 
campo da leitura, tomando-se incapaz de ler um texto considerado 
vulgannente acessível. Por outro lado, não hesito entre uma boaHQ 
e wn livro de qualidade literária nula - o primeiro, com a sua riqueza 
significativa e estética, será uma fonte de prazer. Com freqüência 
nos interrogamos sobre o porquê de uma constante leitura de 
histórias em quadrinhos por parte das crianças, com exclusão da 
literatura que, à partida, lhes seria especificamente destinada Marc 
Soriano considera que isso acontece quando: 

... a HQ co"esponde melltor ao 
equilíbrio intelectual e afetivo da cri
ança, ao nível dos seus conhecimentos 
e à montagem dos seus mecanismos 
de compreensão. 

Parece-me, pois, que tudo passa pela atitude que nós, pais e/ 
ou professores, possamos tomar no sentido de orientar as primeiras 
leituras, diversificando-as, complementando-as, visando a uma re
cepção abrangente dos bons produtos, sejam eles literatura ou 
História em Quadrinhos. 

Rui Pires Marques Veloso (Portugal) é professor e especialista em Literatura 
lnfantil. Participou das mesas-redondas A Editoração do Livro para Crianças 
e Leitura e Quadrinhos, no ENCONTRO INTERNACIONAL DE LEITURA -
outubro/92. 

NOTAS 
1 - Asterix. 

2 - Seleções HQ. 
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Este trabalho surge após uma experi
ência de doze anos como professora de 
literatura infantil na fonnação de profes
sores do Ensino Básico (1 º ciclo) e de 
Educadores de Infância Aqui refletem
se muitas das preocupações que venho 
sentindo ao longo destes anos de experi
ência docente. E se, por um lado, as 
preocupações sentidas são múltiplas, por 
outro, elas parecem confluir essencial
mente numa única questão: será que 
existe literatura infantil? E noutra, que 
decorre desta: e se não existe, o que é 
que eu estou a ensinar? 

E esta preocupação é tanto mais le
gítima quanto aminhafonnação científi
ca provém de um curso de Filologia 
Românica, que me deu um conhecimen
to da literatura e do fenômeno literário 
que em quase nada se adapta à produção 
estética da chamada Literatura Infàntil. 

Deste modo, começaria por definir, 
inicialmente. e de uma forma sintética, 
aquilo que considero hoje como literatura 

• • • • • • 

maria marta martins 

infantil ou literatura para a infância. 
Acredito que não há literatura para 

crianças, tal como não há literatura para 
homens, mulheres, nacionais ou estran
geiros, altos ou baixos, louros ou more
nos. Há literatura, considerando como 
determinante para a fruição estética a 
linguagem que veicula. Quanto às 
temáticas utilizadas, essas, sim, podem 
ser predominantemente do interesse das 
crianças, das mulheres, dos homens, dos 
portugueses, dos africanos, dos industri
ais, dos professores, etc. No entanto, 
mesmo assim, nunca poderemos enten
der estes grupos como definidores, à 
partida, de características. As crianças 
não são, como erradamente muitas ve
zes se afirma de uma forma aglutinadora 
a criança, assim como não há adulto 
nem homem, nem mulher. A literatura 
faz-se de diferenças para diferenças. O 
mesmo texto literário assume significa
dos diferentes para adultos com ames
ma idade, mas com sistemas referenciais 
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diferentes, quer no que diz respeito à 
experiência vivencial, quer quanto à es
trutura emocional de cada um. 

Ora, o que acontece é que hoje a 
chamada boa literatura para a inf'ancia 
não é mais do que wn somatório de 
textos que utilizam as temáticas mais 
susceptiveis do agrado desse público 
potencial, mas que as veicula através de 
wna Linguagem que, para produzir a 
fruição estética que define a obra literá
ria, se afasta, em muito, da capacidade 
de produção e decodificação lingüística 
das crianças,. desse público a que diz 
destinar-se. E evidente que, por isso, não 
poderemos afirmar, em contrapartida, 
que se destina a adultos, pois também, 
dentro destes, muitos haveria que dificil
mente decodificariam tal linguagem. E 
cito, para melhor compreensão, casos de 
obras como: A venturas de João Sem 
Medo, de José Gomes Ferreira; O 
principezinho1, de A Saint-Exupéry; 
Alice no país das maravilhas, de 
Lewis Carroll; etc. 

Assim, não é verdade que não haja 
literatura infantil. Há, se entendermos 
esta como a soma de obras literárias 
escritas sobre temas que convencional
mente se caracterizam como susceptí
veis do agrado das crianças (histórias de 
animais, de aventuras, fantásticas ou 
maravilhosas, etc). Diferente, no entan
to, da produção literária que incide sobre 
o mundo da infüncia, mas cuja perspec
tiva a distingue das temáticas a que me 
referi anteriormente. Estariam neste 
caso O Malhadinhas, de Aquilino Ri
beiro; Memórias de uma menina bem 
comp011ada, de Simone de Beauvoir; 
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As palavras, de J. P. Sartre; etc. 
Deste modo, muitos escritores que 

elegem as crianças como destinatários 
da sua obra, conhecedores das dificulda
des intransponíveis da língua, face ao 
desenvolvimento cognitivo e lingüístico 
dos seus leitores, escrevem já de uma 
forma mais facilitadora, evitando as 
metáforas, as imagens, as comparações 
(exceto as já banalizadas pelo uso), en
fim, tudo o que apele a uma capacidade 
de abstração, que nenhwna criança, nes
tas idades, pode possuir. Assim, ao.faci
litar, os escritores afastam-se, também, 
daquilo que caracteriza a obra literária 
enquanto tal, que é o fato de ser 
polissêmica, de possuir literariedade. A 
produção textual dai resultante oscila 
entre o texto quase puramente informa
tivo, sem modelação, quer fonnal, quer 
conteudística, e o texto que joga com a 
conotação que algwnas palavras já assu
mem na compreensão infantil, utilizando 
wn jogo de metáforas, comparações 
explícitas e imagens, que são do uso 
corrente e que, por isso, são facilmente 
decodificadas pelas crianças. Há que 
acrescentar ainda que, neste caso, a 
fruição estética - ou, em menor escala, 
inclusive o texto .de prazer (Barthes) -
não pode ser rotulada como banal, por
que aquilo que é banal para alguns dos 
adultos é, obviamente, novidade capaz 
de despertar emoção, quer em crianças, 
quer noutros adultos. Se tal não fosse 
verdade, os lugares comuns estariam ri
gorosamente definidos e arredados das 
conversas e dos textos escritos. E, defi
nitivamente, parece não ser assim. 

De qualquer modo, do ponto de vista 

• • • • • 



acadêmico, estas produções dificilmente 
poderão ser consideradas como tex1os lite
rários, enquanto o conceito de literariedade 
incluir o conceito de polissemia 

Quanto à literatura oral e tradicional, 
ao eregi-la como baluarte da produção 
literária tida" como uma boa resposta, 
tanto no que diz respeito a critérios de 
qualidade estética, como a critérios de 
desenvolvimento social e emocional das 
crianças, atrevo-me a dizer que, normal
mente. quem afirma isto se esquece de 
que se trata de recolhas, uma vez que 
não há produção escrita que a valide 
literariamente. Competirá ao contador, 
ao atualizar uma determinada história, a 
organização lingüística e a escolha das 
linguagens não-verbais que apoiarão o 
ato de contar. É esta soma de lingua
gens. aliada a diegeses cujas isotopias 
respondem a necessidades de 
estruturação pessoal e social, que estão 
na origem da perenidade desta literatu
ra . Se ainda tivermos em conta a 
magicidade que normalmente rodeia o 
ato de contar e a opção afetiva, que os 
receptores sentem que foi feita quando 
alguém se propõe contar-lhes uma histó
ria, teremos uma idéia mais aproximada 
da receita do sucesso desta literatura. 

Ora, com base nestas constatações, 
vi-me confrontada com duas questões 
que pareciam emergir desta reflexão: 

- O conceito de literariedade será 
incompatível com o desenvolvimento 
cognitivo e lingüístico das crianças, nos 
estágios pré-operatório e operatório-con
creto (Piaget), que são o público-alvo da 
formação de professores do Ensino Bá
sico (lº ciclo) e de Educadores delnfân-
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eia, em que leciono? 
-Muita da produção literáriaquesecon

sidera ser acessível a crianças destas ida
des, só o será porque tem como mediador: 

a) Um contador - e estarão neste 
caso, além das histórias provenientes de 
recolhas de literatura oral e tradicional, 
histórias de autores ou clássicos da lite
ratura para crianças, recontadas . pelos 
adultos, com as necessárias adaptações 
de linguagem e, muitas vezes, com 
truncagem de texto e intromissão de so-
1 u ções pedagógicas consideradas 
facilitadoras, quer para o desenvolvimen
to cognitivo, quer para o desenvolvimen
to sócio-moral. 

b) Material cinético-dramático - his
tórias contadas com apoio de mediado
res cinético-dramáticos, ou seja, através 
da imagem e do movimento. Estarão 
neste caso todas as histórias em que as 
ilustrações não são uma mera redundân
cia do texto escrito - e que têm como 
uma das suas expressões a História em 
Quadrinhos - e todas as histórias drama
tizadas e, inclusive, as histórias contadas 
através da música, como Pedro e o 
lobo, de Prokoviev. 

Neste caso, quanto mais exigente é o 
nosso conceito de livro, mais distantes 
ficamos das competências lingüisticas 
normalmente atribuídas ao comwn dos 
falantes. Assim, e com este conceito de 
literatura, perguntar-nos-íamos que fa
lantes, que leitores, teriam acesso à lite
ratura? E se estas exigências já tocam 
a grande maioria do público adulto, o que 
acontecerá com o público mais jovem, o 
infantil e o juvenil? Poderão eles, numa 
fase em desenvolvimento das competên-
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cias lingüísticas, ter acesso à obra literá
ria? Se recordarmos o que sabemos de 
psicologia do desenvolvimento, veremos 
que já Piaget nas suas teorias de desen
volvimento cognitivo estabelecia para o 
período das operações de natureza abs
trata uma fase etária que rondaria os 
quinze anos e alertava para o fato de que 
nem sempre o desenvolvimento humano 
atingiria esta fase, ficando nwnerosos 
indivíduos, no estado adulto, na fase que 
correspon-deria a operações de natureza 
concreta. Deste modo, será licito conti
nuar a manter um conceito de literatura 
que só atinge um número reduzido de 
pessoas, na sua grande maioria adultos, 
que além de um desenvolvimento 
cognitivo de nível superior necessita ain
da ter tido acesso, na maior parte das 
vezes por via acadêmica, às técnicas de 
análise textual que permitem uma maior 
decodificação do objeto literário? ... E, 
nesse caso, deixaríamos de lado todo um 
público em desenvolvimento lingüistico, 
quer infantil e juvenil, quer mesmo adul
to? Porque não basta também, como 
muitas vezes se pensa, atrair este público 
com uma temática que seja provavel
mente do seu interesse, continuando a 
decodificação lingüística, a passar pela 
decodificação de processos estilísticos 
que lhe é normalmente necessária 

Ora, este conceito de literatura será 
aquele que ludibria o leitor, aquele que o 
defrauda nas suas expectativas. Aquele 
que passando por um processo de sedu
ção inicial revela que, afinal, pouco tem 
a oferecer dada a sua inacessibilidade. 

E quando eu falo em sedução inicial 
é porque considero que inclusive o con-
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ceito de livro pode ter outras abordagens, 
começando, obviamente, pelo próprio 
significante visual, ou seja, o próprio for
mato do livro, o fato de ele ser, normal
mente, uma espécie de caixa de folhas 
em que a leitura de cada uma delas 
provoca a expectativa de encanto, de 
novidade, de abertura ao desconhecido, 
de disponibilidade do leitor para se deixar 
penetrar por um conhecimento novo que 
provoca nele sentimentos que desconhe
ce de início, mas que não recusa enfren
tar. E quando falo nesse ato de desven
dar é importante que nos cons
cientizarmos que o leitor ao desvendar 
também é desvendado e se o ato de ler 
o confronta com o outro, também rever
si velmente o confronta consigo próprio. 
Todo o livro é, na sua essência, uma 
espécie de Caixa de Pandora, possível 
geradora de um libertar de conflitos que 
nem sempre sabemos, a priori, se conse
guimos controlar. Só que a curiosidade é 
imensa Aquele livro/caixa fechada atrai 
a nossa curiosidade, espicaça-a, induz
nos ao ato de desvendar e ser desvendado. 

Ora, este processo de sedução, uma 
vez iniciado, tem de ser alimentado, ou 
seja, após o desvendar de uma página, o 
leitor tem que se sentir irresistlvelmente 
atraído para reabrir a caixa e desvendar 
a página seguinte, e assim sucessiva
mente até a curiosidade ser satisfeita e 
reinstalar nele um sentlmento de plenitu
de, de desejo realizado que o levará, 
noutro momento, a procurar o mesmo 
caminho, a reabrir um outro livro. 

Ora, nada mais frustrante para este 
processo de sedução que encontrar bar
reiras sucessivas, intransponíveis, que 
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impeçam o leitor, mesmo com esforço, 
de concretizar a sua relação com esse 
objeto de desejo. 

Perguntarão, neste momento, que 
processos teremos a nosso dispor para 
provocar esta sedução em idades preco
ces que não passem pelos processos de 
decodificação anteriormente referidos. 
Ora, se atrás me referi à fase de opera
ções concretas como um importante 
marco do desenvolvimento cognitivo em 
que se situam as crianças dos 6-7 anos 
aos 13-14 anos e grande parte da popu
lação adulta, é lógico que os processos 
de decodificação lingüística passem pela 
utilização de outras linguagens que con
cretizem os conceitos de natureza abs
trata que a linguagem verbal propõe. 

Deste modo, aHQ, por exemplo, será 
um excelente veículo de natureza literá
ria que, utilizando competências lingüísti
cas generalizadas, em que o discurso se 
situa a nível essencialmente corrente, e 
em que as funções da linguagem utiliza
das se situam a nível denotativo, tem toda 
a sua elaboração conotativa situada ao 
nível da imagem. Assim, os processos de 
natureza lingüística que contribuem para 
a expressividade, para a literariedade de 
um texto verbal (e que são habitualmente 
de natureza abstrata) são aqui apenas 
substituídos, por códigos visuais, concre
tizados, que possuem a mesma 
expressividade que se impregna no dis
curso verbal e que produzem uma fun
ção estética semelhante à produzida pe
los códigos literários. E quando digo se
melhante não é porque, como muitos 
afirmam, considere que apenas o discur
so literário é essencialmente polissêrnico. 
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Se a palavra é capaz de eclodir um 
mundo de significados, também não pode 
a imagem ser entendida como redutora 

No meu entender, a imagem, tal 
como a palavra, pode ser mais ou menos 
informativa, mais ou menos conotativa, 
pode revelar apenas um ou vários signi
ficados . O texto visual pode ser, tanto 
como o texto verbal, polissêrnico, depen
dente da possibilidade que ele terá de 
gerar novas imagens. A criação artística 
é sempre polissêrnica, quer se trate de 
textos literários ou textos visuais e a fun
ção estética dela decorrente não tem 
grada-ção de importância, nem grau de 
comparação. 

A HQ e os livros de imagens incluir
se-ão, pois, neste tipo de criação artísti
ca? Penso que alguns sim, outros não, tal 
como acontece com o texto literário. No 
entanto, a HQ, por exemplo, goza da 
possibilidade de juntar, a um discurso 
verbal menos elaborado lingüisticamente, 
um discurso visual com códigos 
interpretativos próprios, mas que se so
corre de dados visuais universalmente 
aceitos e compreendidos. Se o domínio 
da língua é apanágio de falantes de uma 
dada comunidade lingüística e o seu rigor 
depende do estrato cultural a que perten
ce e da formação acadêmica a que teve 
acesso; o domínio das outras linguagens, 
entre elas a visual, pelo contrário, é 
universal e ultrapassa a barreira das línguas, 
embora não ultrapasse, num maior grau de 
elaboração, os referentes culturais do públi
co para o qual foi produzida 

Deste modo, afirmaria que a sedução 
do livro passa, antes de mais nada, pelo 
reconhecimento que o leitor sente dos 
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seus saberes, da forma facilitadora -
muitas vezes enganosa - como ele pene
tra no livro e, em segundo lugar, pela 
possibilidade que o livro tem de o surpre
ender, de lhe abrir a porta a novos sabe
res e, inclusive, de lhe propor a refonnu
lação do já adquirido. Se o ato de ler é, 
por natureza, um ato de vontade, de acei
tação do desafio de descobrir, o ato de 
ver é, muitas vezes, involuntário e abre 
possibilidades, pela imagem, de nos pro
vocar, de nos seduzir para a leitura 

Assim, mais facilmente os livros de 
imagens, o cinema, a HQ, o teatro ou 
qualquer outro tipo de animação da pala
vra escrita, será capaz de seduzir um 
involuntário leitor e de despertá-lo para 
um mundo de fruição estética, que tanto 
poderá originar uma maior competência 
literária a posteriori, acompanhada de 
uma maior exigência literária nesse nível, 
como lhe poderá abrir caminhos de exi
gência e rigor em relação à função esté
tica decorrente do fenômeno visual. 
Compete a nós, pais e educadores, não 
privilegiar uma ou outra forma de ex
pressão artística, não assumindo o direito 
de decidir por outrem, com base nos 
nossos referentes culturais, qual a fruição 
estética que cada um deverá sentir e 
quais os caminhos que deverá seguir para 
atingir um espaço na cultura da socieda
de em que se insere. 

Deste modo, competirá a um profes
sor de literatura infantil, se quiser real
mente preparar futuros professores, ape-

trechados para trabalhar com crianças 
destas idades, orientar a sua atividade 
letiva de modo a fornecer instrumentos 
de análise literária que os prepare para a 
compreensão do fenômeno literário e 
lhes dê pistas para uma adaptação des
sas características para o desenvolvi
mento infantil. O corpus literário com 
que se trabalhará, neste caso, tanto pode 
ser retirado dos contos com temáticas 
mais dirigidas para adultos como para 
crianças. O que interessa é que neles 
haja qualidade literáriasusceptivel de ser 
analisada. Posteriormente, deverá traba
lhar, com os futuros fonnadores, a medi
ação do texto, ou seja, a fruição estética 
que se consegue ao aliar várias lingua
gens. Daí decorrerá um estudo da ilus
tração enquanto texto visual, da História 
em Quadrinhos, dos diaporamas, do tea
tro de fantoches, do teatro de sombras, 
etc, bem como das técnicas utilizadas, ao 
nível da expressão corporal, pelos conta
dores de histórias. 

Desnecessário será referir que esta 
última opção não pode partir apenas da 
vontade do professor de literatura, mas, 
sim, da conjugação de vontades de vári
os docentes, cuja formação respeita o 
domínio de outras linguagens, como a 
visual, a musical e a dramática. No en
tanto, é precisamente neste modelo de 
formação de professores que todas 
estas formações coexistem, de modo a 
tornar possível um trabalho 
interdisciplinar. 

Maria Marta Martins (Portugal) .\ professora de Literatura Infantil da Universidade do Minho. 
Par1icipou da mesa-redonda A Editoração do Livro para Ciianças no ENCONTRO INTERNA-
CIONAL DE LEITURA - outubro/92. 

NOTAS 
1- O pequeno príncipe. 
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Este convite foi um enorme desafio . . 
porque assurru um comprorrusso: escre-
ver um texto para falar de Ilustração nos 
Livros Portugueses para Crianças, as
sunto que andava adiando há anos. 

Este é um tema sobre o qual não 
existe documentação, estudos ou análi
ses no meu país, embora comecem a 
aparecer trabalhos publicados relativa
mente ao texto, à importância das histó
rias contadas, à iniciação à poesia, à 
animação dos espaços de leitura Nem 
temos sequer um catálogo dos Ilustrado
res Portugueses! 

Farei uma rápida retrospectiva e uma 
análise breve de como foi, é e vai indo a 
ilustração nos livros infantis e juvenis. 
Tentarei uma abordagem cruzada com o 
nosso percurso sócio/político/cultural e 
as diferentes correntes artísticas a que 
os nossos ilustradores se foram ligando e 
como esse fato se refletiu nas edições 
para cnanças. 

Selecionei os ilustradores não pelo 
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maria josé sottomayor 

número dos seus trabalhos em obras 
publicadas, mas pelo que me parece que 
trouxeram de inovação, de 
questionamento, de propostas de diálogo 
na relação do texto com a imagem, sem 
nunca caírem na tentação de infantilizar 
a criança, desrespeitando-a 

Portugal não tem grandes tradições 
na ilustração do livro. Durante 50 anos 
de ditadura fomos perdendo o contato 
com o que de vanguarda se fazia no 
mundo. Muitos dos nossos artistas esta
vam exilados. Os pintores dos anos 50/ 
60, com uma certa abundância de produ
ção e várias tendências que vinham des
de o final da 2ª Guerra, iam realizando a 
sua obra bastante isolados e desconheci
dos do grande público português. 

Todos os regimes totalitários sempre 
atacaram a arte moderna e, assim, fo
ram-nos moldando num naturalismo e 
realismo piegas e moralista, quando não. 
militarista, o que não deixou grandes hi
póteses para aceitarmos umasimultanei-
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dade de movimentos artísticos do nosso 
século. 

Sabe-se que só vendo obras de qua
lidade, discutindo-as, revendo-as e 
redescobrindo-as é que somos sensíveis 
à arte, porque também a aceitação do 
novo é dificil. 

Até o irúcio do séc. XX, a ilustração 
portuguesa nos livros para crianças pra
ticamente não existia com característi
cas próprias: se havia alguns ilustradores, 
limitavam-se a copiar modelos estrangei
ros, especialmente franceses. No entan
to, já se tinha começado a editar literatu
ra vocacionada para crianças nos mea
dos do séc. XIX, mas as edições eram 
sobretudo traduções/adaptações. 

A nível das artes, a Europa assiste, no 
final do séc. XIx, a três movimentos 
contemporâneos: naturalismo, realismo e . . . 
unpress1orusmo. 

Em Portugal, devido ao isolamento, a 
graves problemas econômicos com que 
se debatia a Monarquia, e ao fato dos 
nossos bolsistas continuarem a preferir 
Itália à França, as tendências das três 
correntes canalizaram-se no naturalismo, 
o que é evidente na literatura, mas o é 
muito mais na pintura. Estamos num 
momento de conscientização do que es
tava a desaparecer devido à industriali
zação e, assim, é na natureza que o 
naturalismo encontra a explicação e a 
exploração do tema através de um tipo 
de linguagem que tem também a ver 
com aspectos geográficos. Há, conse
qüentemente, uma ligação às tradições, 
com o seu saber empírico, agora muito 
mais fáceis de descobrir devido ao de
senvolvimento dos transportes. 
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Essa corrente é facilmente detectável 
na literatura para crianças e, no que se 
refere à ilustração, considero RAUL 
LINO um caso paradigmático. 

RAUL LINO (1879 - 1974) nasceu 
em Lisboa e formou-se em Hanover em 
Artes Aplicadas. Regressou em 1897 e 
percorreu todo o país desenhando. 

Ilustra, em 1 911, Animaes nossos 
amigos do poeta Afonso Lopes Vieira 
com o que deu às crianças a possibilida
de de descoberta da realidade rural por
tuguesa e da sociedade tradicional. 

Estamos, há um ano, vivendo a im
plantação da República ( 191 O) e esta 
obra é já um reflexo da legislação resul
tante da Constituição de 1911 , onde são 
apresentados importantes projetos para 
as crianças: bibliotecas escolares, defini
ção de objetivos para a educação e en
sino primário gratuito e obrigatório. Nes
sa altura, é criado o Ensino Infantil Ofi
cial - promove-se a alfabetização com o 
propósito de conscientizar e promover os 
estratos mais baixos da população. 

A literatura infantil e juvenil vai con
quistando escritores e artistas embora, 
nesta fase, as ilustrações ainda tenham 
muito pouco a ver com uma outra possí
vel leitura do texto, tendo normalmente 
apenas uma função decorativa. 

Em Portugal, foi a caricatura, na altu
ra considerada uma arte menor, que deu 
muitas vezes o que não nos foi dado pelo 
realismo que não tivemos - o enfoque no 
tema, os aspectos sociais, a explicação 
de um acontecimento. 

E a grande figura foi RAFAEL 
BORDALO PINHEIRO, que chegou a 
ilustrar também para as crianças. Outros 
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se lhe seguiram: LEAL DA CÂMARA, 
seu contemporâneo, STUART 
CARVALHAIS, EMMÉRICO 
NUNES, BERNARDO MARQUES, 
ALMADA NEGREIROS e hoje JOÃO 
ABEL MANTA 

Muitos destes artistas ilustraram para 
crianças, mas STUART 
CARV ALHAIS (1887 - 1961) tem um 
lugar à parte na ilustração. Deixou milha
res de cartoons, ilustrou 6 obras para 
crianças - algumas em co-autoria - mas 
o seu principal trabalho foi nas Histórias 
em Quadrinhos, sendo um dos pioneiros 
ao criar As aventuras de Quim e 
Manecas (1915), publicadas no jornal O 
Século e que ele mais tarde, como rea
lizador, passou ao cinema. 

Esta linha de caricatura é continuada 
por outros artistas e vem até aos anos 80 
com JOSÉ DE LEMOS e TISSAN. · 
Ambos retomam a linha crítica dos nos
sos grandes caricaturistas, ao reduzir as 
personagens a simples contornos linea
res, levando a criança a assumir uma 
posição de análise face à realidade. 

O grande artista, iniciador do moder
o.ismo português, foi AMADEO DE 
SOUZA - CARDOSO (1887 - 1918). 
Aos 20 anos, Arnadeo vai para Paris e, 
em 1912, na sua fase inicial como pintor, 
publica o álbum XX Dessins. 

Quando começa a l ª Grande Guerra, 
volta a Portugal onde o seu trabalho era 
desconhecido. Em 1917, o Porto, e de
pois Lisboa, assistem à primeira grande 
exposição do artista. 

AMADEO morre em 1918 e os seus 
trabalhos só voltaram a ser expostos 
numa retrospectiva, em Lisboa, em 1959. 
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Tinham-se passado 41 anos desde a sua 
morte. 

Em 1984, dois escritores, António 
Torrado e MariaAlbertaMenéres, trou
xeram AMADEO ao convívio de crian
ças e adultos ao criarem um belíssimo 
texto para os seus 20 desenhos - Histó
rias em ponto de contar. São dese
nhos à tinta-da-China, onde há influ.ênci
as do decorativismo que vinha da Arte 
Nova, da Arte Africana e da Arte Ori
ental. 

O início dos anos 20 foram marcantes 
na nossa literatura para crianças. Nesse 
período, além de grandes escritores como 
Aquilino Ribeiro, António Sérgio e ou
tros, mwtos foram os artistas que colabo
raram na literatura infantil e juvenil. 

Havia já urna preocupação conscien
te de que era extremamente importante 
que a criança tivesse textos de qualidade, 
imagens de grande nível artístico, pois 
seria assim que se formariam leitores 
independentes. · 

RAQUEL ROQUE GAMEIRO 
(1889 - 1970) é uma das artistas que 
nesta altura mais trabalhou neste sentido. 
Começou a ilustrar aos 14 anos de idade, 
fazendo as ilustrações para a obra de 
Ana de Castro Osório Contos tradi
cionais po11ugueses. Ilustrou a la ed. 
dos Contos da terra e do mar de 
António Sérgio. 

Com um traço fino, colorido discreto, 
RAQUEL buscava, através da leitura 
dos textos, retratar a sociedade portu
guesa, procurando a sua inspiração nos 
elementos da nossa cultura 

Urna das artistas do modernismo por
tuguês foi SARA AFONSO ( 1899 -
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1983). SARA desenhou para crianças 
desde os anos 20 até 1976. As suas 
ilustrações são wn misto de ingenuidade 
voluntária, pois a artista tinha wna for
mação clássica, e de wn certo barroco 
que lhe vem, talvez, da sua experiência 
do bordado e que é evidente nesta ilus
tração que fez do livro O crocodilo e o 
passarinho, de Madalena Gomes. 

SARA AFONSO, pela delicadeza e 
sensibilidade do traço, pela poesia, pelo 
lirismo, às vezes melancólico, apela si
multaneamente à afetividade e à imagi
nação da criança. 

Nos anos 30 assistimos à crescente 
consolidação do poder salazarista instau
rado em 1926. Infelizmente, wn dos pri
meiros decretos que foram publicados 
e>..tinguiu o Ensino Infantil Oficial e redu
ziu o tempo de escolaridade obrigatória, 
medidas que provocaram wn novo e 
doloroso surto de analfabetismo. 

Simultaneamente, grandes problemas 
econômicos (a depressão de 29) come
çam a ter reflexo na Europa. Esta é 
também a altura da expansão do rádio e 
do cinema que atraem crianças e jovens. 
Toda esta conjuntura vai afetar a produ
ção da nossa literatura infantil e juvenil e 
inicia-se um retrocesso do que tinha sido 
alcançado durante o periodo da l ª Repú
blica 

A ilustração, como o texto, perde o 
caráter crítico e inovador que vinha ad
quirindo. Retoma-se o naturalismo como 
arte oficial. Empenhados no passado, 
distraíam-nos do presente. 

As ilustrações ressentem-se de uma 
estaticidade e refletem preocupações 
militaristas e, sobretudo, moralistas. As-
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sim, vivemos praticamente de reedições 
no panorama editorial português e só, 
esporadicamente, alguns artistas plásti
cos fazem ilustrações para livros de cri
anças. 

Começa a sentir-se a falta de novos 
autores e novas obras. A situação agra
va-se com a 2ª Guerra Mundial. 

O pós-guerra trotL'\'.e ao mundo gran
des transfonnações sociais, concreta
mente na situação da mulher e da crian
ça. O esquema pedagógico foi alterado 
pois já não era possível apresentar às 
crianças que tinham vivido a violência e 
o terror da guerra, modelos antigos. 

A Portugal, embora não envolvido 
diretamente no conflito armado, chegam 
os ecos dessa realidade. A guerra termi
nara e era natural que o fascismo aca
basse, uma vez que a vitória tinha sido 
dos democratas. Os ingleses chegaram a 
sugerir que Salazar deveria sair do go
verno. Mas a ditadura salazarista conti
nuou. 

E começa a grande emigração portu
guesa a salto para a França e Alema
nha, como mão de obra não especializa
da devido às precárias condições em que 
a grande parte da população vivia 

Uma das formas de criticar o próprio 
regime era a luta por wn maior desenvol
vimento cultural. E essa luta começa a 
refletir-se nas edições para crianças. 

E wna escritora, Sophia de Mello 
Breyner, democrata de longa data, cons
ciente do que tinha mudado e'sentindo a 
necessidade de falar de outras realida
des à criança, começa a escrever as 
histórias que já contara aos filhos e, o que 
é mais notável, os maiores pintores 
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acompanharam-na desde a pnme1ra 
hora 

No início desta colaboração, quase 
todos pertenciam ao movimento 
surrealista - uma das tendências com o 
neo-realismo e o abstracionismo, em que 
se dividiram os nossos artistas. Os 
surrealistas são vistos, muitas vezes, 
como os maiores revolucionários da es
tética portuguesa 

Um dos pintores é FERNANDO DE 
AZEVEDO ( 1923) que ilustra A meni
na do mar com imagens onde é evidente 
um abstracionismo lírico, uma vertente 
que dominou o surrealismo do final dos 
anos 50 em Portugal e da qual este pintor 
é figura destacada. O que lhe interessa
va era o desenvolvimento de imagens 
provocadas e a sua junção segundo 
um ritmo. 

FERNANDO DE AZEVEDO foi o 
pioneiro da ilustração não figurativa dos 
nossos livros infantis e juvenis. Foi uma 
ilustração extremamente polêmica e 
muitos foram os mediadores da relação 
criança/livro que marcaram este livro e 
as crianças porque, segundo eles, as ilus
trações metiam medo. Tínhamos cresci
do a ouvir apelidar a arte moderna de 
agressiva e traumatizante. 

E assim, deixamos passar o sentido 
poético das suas imagens e não entende
mos asuapropostadeolharmos aambi
güidade do real. 

Outro dos pintores foi LUIS 
NORONHA DA COSTA ( 1942) que 
ilustrou A fada 01iana. 

O seu trabalho é inconfundível. Atra
vés da cor e da mancha e da ausência de 
traço (embora às vezes marque com 
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certa nitidez alguns elementos) , 
NORONHA DA COSTA cria uma at
mosfera de fantasia e de sonho, verda
deiro desafio à imaginação e sensibilida
de da criança 

JOSÉ ESCADA ( 1934 - 1980), artis
ta emigrado, ilustrou uma única obra para 
crianças - A noite de Natal de Sophia 
de Mello Breyner. É uma ilustração, 
como era a sua pintura, feita de constru
ções de pequenas figuras recortadas e 
preenchidas com sinais que se repetem 
obsessivamente e que adquirem um es
tranho poder para o imaginário maravi
lhoso. 

Mas, entramos nos anos 60 com a 
Guerra Colonial. A censura começa a 
apertar as suas malhas e cria-se uma 
nova maneira de contar/ilustrar, pois a 
literatura para crianças também é censu
rada. O movimento de ruptura e renova
ção esboçado no final da década de 70 
intensifica-se. E assiste-se, da parte de 
escritores e ilustradores, a uma 
conscientização crescente de que há que 
alertar para a solidariedade, para a dife
rença, para a nossa realidade. 

A pintora MARIA KEIL (1914) é a 
ilustradora da maior parte da obra de 
Matilde Rosa Araújo. Considero especi
almente importante a ilustração feita para 
O palhaço verde de que vocês certa
mente conhecem o tex"to, editado na 
Melhoramentos e ano passado premiado 
no Brasil, pela Associação Paulista de 
Críticos de Arte, como o Melhor Lino 
Estrangeiro. 

MARIA KEIL está numa fase muito 
próxima do neo-realismo e revela nas 
suas ilustrações uma preocupação com 
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os aspectos sociais portugueses. 
Nessa altura, também a escritora 

Alice Gomes, que foi motivadora de vá
rias atividades ligadas à inf'ancia, criou 
com outros elementos a coleção Educa
ção pela arte, certa de que o livro de 
qualidade desempenha um papel impor
tante no processo evolutivo sócio/cultural 
da criança. E vamos encontrar o pintor 
JULIO (1902 - 1983) a ilustrar o seu 
texto Os ratos e o trovador. 

JULIO era um surrealista muito ao 
jeito de Chagall. Com pinceladas falsa
mente desajeitadas de tinta-da-China dá
nos animais, adultos, crianças num jogo 
permanente entre o desenho e espaços 
vazios que se enchem de significado. 
Num desenho que é quase um aponta
mento, em finíssimos traços coleantes, 
numa linha de anti-academismo, JULIO 
confere uma expressividade envolvente, 
tema, poética, sensível que está muito 
perto do mundo da criança 

Também o pintor ANTÓNIO COSTA 
PINHEIRO faz ilustrações para a anto
logia organizada por Alice Gomes - Po
esia para a infância. Extremamente 
criativo, lúdico, poético e critico, COSTA 
PINHEIRO junta à simplificação do tra
ço e ao jogo das cores um forte cunho 
afetivo, estando por isso muito perto da 
criança sem a infantilizar. 

Rompendo com tudo o que até en
tão tinha sido feito , surge LEONOR 
PRAÇA (1936 - 1971) no final da 
década de 60. 

Ela foi o relâmpago que aconteceu 
em Portugal na arte de ilustrar livros para 
crianças, pois só ilustrou durante três 
anos. Começou desafiando o escritor 
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Alves Redol para fazer as ilustrações de 
um texto seu. E tivemos A flor vai ve1· 
o mar e A flor vai pescar no bote. 

LEONOR experimentou e conseguiu, 
nessa altura, caminhos completamente 
inéditos entre nós, quer ao nível da ilus
tração, quer da reflexão e da teorização. 
Em Rama, o elefante azul, de Isabel da 
Nóbrega, a cor, a colagem, o desenho, o 
bordado, a fotografia passam a ser incor
porados na ilustração como uma grande 
festa e um enorme desafio à imaginação 
da criança. As suas ilustrações tradu
zem, por outro lado, uma visão afetiva 
das personagens na tentativa de adequar 
a imagem à realidade das crianças, esta
belecendo uma relação mais estreita 
entre estas e o texto. 

O primeiro livro de imagem, sendo o 
texto da autoria do ilustrador, apareceu
nos também com LEONOR PRAÇA e 
chamou-se Tucha e Bicó. 

Com a Revolução de 25 de abril de 
197 4 acreditamos que era possível fazer 
um caminho para uma verdadeira demo
cratização do livro. Havia já anterior
mente um movimento que agrupava pes
soas dos vários setores que trabalhavam 
com a criança, que agora passou a ser 
incentivado pelo Ministério da Educa
ção. Este não só apoiou a formação, 
como criou um gabinete onde foram 
coordenados projetos de edição de livros, 
brinquedos, como também permitiu que 
as escolas do Ensino Primário e Jardins 
de Inf'ancia oficiais, então reabertos, re
cebessem livros durante vários anos. 

A única obra editada pelo Instituto de 
Tecnologia Educativa foi Viva a laranja 
da escritora Maria Isabel de Mendonça 
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Soareseilustradapor JOÃO MACHADO 
(1942) figura a destacar entre os ilustra
dores dos anos 70. 

JOÃO MACHADO tem fonnação 
em escultura e é hoje considerado inter
nacionalmente como um dos melhores 
designers gráficos. Ele trouxe para as 
crianças portuguesas ilustrações onde 
predomina a forma arredondada e a cor 
usada dinamicamente pelo desdobramen
to da imagem em fragmentos, onde é 
nítida a influência da Pop Art e da Op 
Art. Foi, aliás, o primeiro vencedor do 
Prêmio de Ilustração da Fundação 
Calouste Gulbenkian, que começou a 
ser atribuído em 1980 e que continua a 
ser o único que premia ilustradores. 

Muitos são os artistas que, nesta altu
ra, aparecem a ilustrar livros infantis e 
juvenis. Um dos novos ilustradores é 
MANUELA BACELAR que regressa 
a Portugal, depois de ter vivido e estuda
do na Tchecoslováquia O percurso des
ta ilustradora tem sido um experimentar 
de novas linguagens, de novas soluções, 
dando a possibilidade de outras leituras 
do próprio texto através da imagem. 

MANUELA BACELAR desenvol
ve a cor e o desenho de uma forma que 
confere à obra detalhes, ou outras vezes, 
deixa a sua leitura em aberto, resultando 
numa dimensão fantástica de que Silka, 
escrito por Ilse Losa, é um exemplo ex
tremamente bem sucedido. Com estas 
ilustrações ela trouxe um Prêmio da 
Bienal de Ilustrações de Bratislava- e foi 
a Maçã de Ouro. 

Nos últimos anos, consciente da im
portância do ilustrador ser também co
autor, criou a personagem Tobias. Este 
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é o Tobias, onde se sente a influência 
do seu professor Jiri Trnka, é o primeiro 
título de uma coleção de livros de ima
gem - uma nova experiência, já tentada 
por LEONOR PRAÇA, ZULMIRA 
OLIVA e MARIA KEIL. 

Nos anos 80, uma melhoria do poder 
de compra, que não corresponde a uma 
melhoria do nível de vida de todos os 
portugueses, associa-se a um contato 
com os países da Comunidade Européia 
Daí resulta que a criança, mais do que 
anteriormente, passa a ter um espaço 
próprio de consumo e os livros são uma 
dessas vertentes. 

Assistimos a um aumento da produ
ção editorial para a infância e juventude 
bastante diversificada, muitas vezes sem 
sentido crítico e onde se explora o gosto 
fácil. No entanto, há editoras que apos
taram na qualidade do texto, da ilustra
ção, do projeto gráfico. 

A Editora Afrontamento continua 
uma coleção, que apesar de limitada em 
quantidade tem, a meu ver, incluído pe
quenas obras-primas da literatura infantil 
e juvenil. 

Um exemplo do que afirmo é o livro 
Olga e Cláudio, com texto de Mário 
Cláudio e ilustrações muito originais de 
MARIA ANTÓNIA PESTANA 
(1943). 

Partindo de fotografias de painéis de 
azulejos portugueses e de imagens de 
Veneza, do pintor.Francesco Guardi (sé
culo XVIII), ela cria uma ilustração 
experimentalista pelo diálogo das duas 
linguagens - pictórica e fotográfica -
numa montagem apoiada em silhuetas e 
desenhos, apelando-nos a outras leituras 
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e provocando, inclusive, novas descober
tas da parte da criança e do adulto. 

Com este livro, foi a vencedora do 
Prêmio de Ilustração da Fundação 
Calouste Gulbenkian em 1986. 

Outro exemplo são os dois livros ilus
trados pelo pintor JOSÉ DE GUIMA
RÃES (I 939) - lsto é que foi ser! , de 
Álvaro Magalhães e Álbum de família, 
de Jorge Listopad. 

Jogando constantemente com o 
nonsense dos próprios tex1os, JOSÉ DE 
GUIMARÃES cria para a criança, sem 
nunca abdicar do seu estilo próprio, uma 
ilustração que é um desafio ao lúdico, ao 
imaginário, ao poético, ao nunca visto. O 
pintor, através das cores, em contrastes 
violentos, do traço , de figuras 
esquemáticas e fragmentadas (herdadas 
da sua fascinação pela arte primitiva) 
permite-nos imaginar, brincando com as 
nossas capacidades de encantamento. 

HENRIQUE CA Y A TTE (1957) 
começou a ilustrar nos anos 70, mas é na 
década de 80 que se vai afirmar como 
um dos ilustradores mais interessantes 
da sua geração. Na ilustração que fez 
para Rato da cidade e rato do campo, 
de Alice Vieira, é evidente como 
CA Y A TTE trouxe uma nova dimensão 
ao papel da imagem nos livros infantis e 
juvenis Partindo de referências 
imagéticas - televisivas e cinematográfi
cas - que a criança já possui, ele joga 
com uma multiplicidade de leituras e di
ferentes planos, ultrapassando, inclusive, 
a dimensão da página, criando um ritmo 
que deixa pistas em aberto para outras 
leituras complementares ou não. 

HENRIQUE CAY A TTE foi o ven-
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cedor do Prêmio de Ilustração da 
Fundação Calouste Gubenkian em 
1988. 

Um caso inédito no panorama das 
artes plásticas nas edições para crianças 
foi MÁRIO BOTAS ( 1952-1983), médi
co e pintor que morre muito jovem, com 
a mágoa de nunca ter sido solicitado para 
ilustrar um livro. 

Deixa inédita a obra O senhor Cus
tódio em que pegou um texto de Raul 
Brandão, escritor do irúcio do século XX 
É a editora Quetzal que, postumamente, 
edita esta obra. A sua ilustração, num 
estilo surrealista, incita a imaginação da 
criança, enriquece-a com novas impres
sões de modo a dar-nos a possibilidade 
de uma maior capacidade de apropria
ção, inclusive, devido à relação do pró
prio texto manuscrito c9m a imagem. 
Aliás, nesta obra de MARIO BOTAS 
sente-se como o desenho e a arte da 
caligrafia são afins. 

Há muito afastado do contato das 
crianças, volta o pintor JÚLIO 
RESENDE ( 1917), cuja presença foi 
decisiva para a modernidade da pintura 
portuguesa nos anos 50, como um dos 
neo-realistas. 

As suas ilustrações são livros de arte 
para crianças. Através da aquarela, im
prime um movimento leve e fluido que 
leva o nosso imaginário a soltar-se e a 
brincar com as personagens da história 
Toda esta atmosfera é detectável em 
Aquela nuvem e outras, do poeta 
Eugénio de Andrade e A noite de Na
tal, de Sophia de Mello Breyner. 

Na produção iniciada em 90, a obra 
que considero mais destacada na relação 
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das várias linguagens é Sonhos na pal
ma da mão, de Luisa Dacosta, com 
imagens de ANGELA MELO (1952), 
uma arquiteta que veio para a ilustração. 
Neste livro, a ilustração e o projeto grá
fico correm paralelos em importância e 
resoluções. • 

ANGELA nunca cai na tentação de 
explicar o texio. As suas ilustrações, 
numa linha surrealista, interpelam-nos, 
suscitam novas narrativas pelo desdo
bramento de planos (é a sua formação 
de arquiteta) das manchas de cor, de 
elementos que se mostram ou se ocul
tam, provocando várias possibilidades de 
interpretação. 

Os exemplos que mostrei não são, 
infelizmente, o que predomina na maioria 
das edições de livros portugueses para 
crianças. As recensões críticas em jor
nais e revistas não têm ajudado muito, 

pois a ilustração ou não é abordada ou, 
quando é, o é superficialmente - incidindo 
na componente decorativa O texto con
tinua a ser onipotente.· 

Depois desta retrospectiva, talvez 
tenha transmitido como acredito no papel 
da ilustração, ma<; também o que se exi
ge dela 

Tenho refletido sobre a incri vel. capa
cidade que a criança tem de fazer múl
tiplas leituras das imagens tecendo-as 
com outras vivências. 

A minha reflexão tem sido, quase 
sempre, muito solitária, forçadamente in
dividualista até. 

E a verdadeira reflexão faz-se do diálo
go, do confronto das idéias, das oportunida
des de irmos aferindo com os outros, o que, 
às vezes, nos parece adquirido. 

Por isso, estou aqui! 
Obrigada pelo vosso convite. 

Maria José Sottomayor (Portugal) é professora de literatura infantil. Participou da mesa-redonda A 
llustr.tção do Livro para Crianças e ministrou o curso A Criação de Livros com Crianças, no 
ENCONTRO INTERNACIONAL DE LEITURA - outubro/92. 
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CADERNOS Bl~LlpGRÁFICOS- tÕ51-

ANA MARIA MACHADO, 

• 

LAVRANDO COM A PALAVRA 

, 
A ALMA FERTIL 

produção textual : 
bernadete patrus ananias pothakos 

equipe de pesquisa: 
ana maria carneiro de melo coelho 
bemadete patrus ananias pothakos 

ilza matias de sousa 

Semeadora de cores, plantou jardins 
pelo mundo, fintando as faces da terra 

Misturando paixão e técnica, ela encontra na literatura o 
alimento que produz desejos de viver. Faz da página o sementário 
estético-ideológico de seu trabalho. Regadisciplinadamente os can
teiros onde cultiva o talento e a arte da criação. Lança com fé a 
semeadura da palavra, na esperança de que a terra alimente o grão, 
fartando a quem fizer a colheita. 

Assim, a batalha empreendida por AnaMariaMachado no campo 
literário é apenas um reflexo de sua luta por ser atenta e participativa no 
mundo. A inf'anciadividida entre a cidade e o campo deixa nela marcas 
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ambivalentes. Sente-se rural e ecológica, apesar das muitas 
andanças pelo mundo e da vivência em cidades grandes: Buenos 
Aires, Paris, Londres e Rio de Janeiro, esta última sua cidade natal. 

A ligação com a natureza é hoje uma forma responsável de 
viver. Tomou-se muito seletiva com o que escreve porque tem medo 
de desperdiçar papel. O papel derruba a árvore, comenta A gente 
precisa estar muito atenta com o planeta, com a terra, com o chão. 

Ana Maria Machado compreende seu talento criador como 
parte de um processo maior de criação. Diz que a natureza cria 
através dela, da mesma fonna que produz frutos e flores. Reconhe
ce que há aí elementos imponderáveis e lembra o verso de Pessoa: 
Súbita mão de algum fantasma oculto. 

Fez ginásio e Colégio de Aplicação no Rio. Fugiu do latim e 
da matemática estudando geografia na faculdade. Mas não gostou 
de fazer levantamentos topográficos nem mapas de cartografia. 
Trancou matricula e fez vestibular para Letras Neolatinas. 

O mestrado em Literatura Espanhola a levaria à UFRJ, onde 
foi assistente de Afrânio Coutinho e trabalhou com Augusto Meyer 
em Teoria Literária. Em plena vigência do Estruturalismo, encontrou 
na análise da obra literária o seu caminho para a lingüística. Seu 
projeto de doutorado assinalaria o novo campo de interesse - O 
recado do nome (Imago) - estudo lingüístico do nome próprio em 
Corpo de baile e Grande Se11ão Veredas, de Guimarães Rosa, 
tese que defendeu na França, no exílio, tendo Roland Barthes como 
orientador. Este, analista do significado do gesto, observa Ana Maria 
Machado, então com 28 anos e grávida de seu segundo filho, entre 
muitos estudantes do mundo todo e a convida a participar de seu 
grupo de orientandos. O mestre teria feito a semiótica de sua 
inscrição para o seu Seminário? O certo é que, de alguma forma, 
vislumbrou nesta carioca de têmpera singular a semente de uma 
grande vocação literária 

Seus professores são lembrados com carinho: José Carlos Lisboa, 
Alceu Amoroso Lima e Laís Míriam Pereira Lira, esta um nome solto na 
memória, o super-ego da pr<?fessora de gramática a quem os alunos 
se apegariam pelo prazer de quem aprendeu com prazer. 

Antes de deixar o Brasil, em janeiro de 1970, já se tomara 
escritora de estórias infantis para a Revista Recreio de São Paulo. 
Junto com Ruth Rocha, Joel Rufino e Sônia Robato, tomou-se a 
autora mais lida da Revista Mesmo no exílio, continuou ligada ao 
Brasil enviando suas estórias para a Recreio: Currupaco papaco, 
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Cameirinho, cameirão - textos marcados pela sua experiência 
política e pessoal naquele momento histórico brasileiro, mas que até 
hoje são de interesse do público. Têm sido reeditados constantemen
te, marcados que são também pelo gênio contestador da autora 

Destacamos na obra de Ana Maria Machado esta busca da 
singularidade e da inteireza do ser humano, predestinado a uma vida 
autônoma, participativa e feliz. O auto-conhecimento, a revelação da 
identidade e do espaço de cada um no mundo, a necessidade de 
mudança e justiça sociais são temas recorrentes em sua obra. A 
autora faz da palavra o adubo fecundador do grão da liberdade, da 
coragem, da franca expressão/expansão do ser diante dos outros 
seres do mundo. 

O temperamento irrequieto, a inteligência vivaz e a sensibili
dade a conduziriam a interessantes experiências profissionais na 
Europa. Trabalhou para a revista Elle e deu aulas de português na 
Sorbonne, em Paris. Na BBC de Londres começou a tomar cons
ciência do contar estórias, do texto oral, com hesitações e reticên
cias. A oralidade é hoje uma característica de sua obra, aprimorada 
por este trabalho de falar na Rádio, mas, sobretudo, conseqüência 
das incontáveis estórias ouvidas da avó e dos pais na infância. 

De volta ao Brasil, não quis retomar seu trabalho na Univer
sidade. Lembranças de um tempo ruim, de muita repressão e 
burocracia, levaram-na a dar uma guinada na sua vida profissional. 
Começou a trabalhar na chefia do Departamento de Jornalismo da 
Rádio Jornal do Brasil, onde conviveu de perto com a questão da 
censura arbitrária vigente no país naquela época Desenvolveu ainda 
mais a sua consciência da soberania da arte em contraposição a 
qualquer veto político-ideológico que se lhe queira imputar. 

Pela pintura ela tem paixão. É a arte de textura, cor, 
espaço, volume. Participou de salões nacionais e internacionais 
como pintora, mas sentia que não participava da busca da linguagem 
plástica que a vanguarda contemporânea estava tendo. Sentiu-se 
muito afastada da arte conceituai e resolveu pintar apenas nos fins 
de semana. Nestes momentos de lazer tem o contato que ameniza 
sua busca de cores e formas. Ana Maria Machado gosta de Picasso 
e acha que ele pode agradar muito às crianças porque ele mesmo 
era brincalhão aos noventa anos de idade. 

Com o teatro teve uma experiência singular no Colégio de 
Aplicação. Era um grupo de teatro experimental orientado por 
Cláudio Bueno Rocha e apoiado por Maria ClaraMachado. Um dia 
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ela teve de ir para o palco. Faltou alguém, ela sabia o papel e teve 
de substituir. Ficou muito traumatizada, sentiu muita vergonha de 
ver-se assim na berlinda. Não gosta de se expor, apesar da boa 
fluência verbal. Embora seja hoje uma pessoa desembaraçada, teve 
de fazer análise por quatro anos para trabalhar sua relação com o 
mundo exterior, sua capacidade de falar em público, seu movimento 
para o outro. No teatro, a imagem especular da vida: arte tão nobre 
que não dá para ser medíocre. Ali, a magia da pessoa de carne 
e osso, algo insubstituível. 

Em 197 4, a mulher forte se separa do marido e aprende que 
a vida é uma Estó1ia meio ao contrário (Ática), obra em que a 
autora ironiza o poder estabelecido e estático, questionando os falsos 
valores sociais que interferem no casamento. Com esse livro, ga
nhou o Prêmio João de Barro e o Prêmio Jabuti. A estória foi 
adaptada para o teatro com o nome de O rei feliz para sempre e 
estreou em São Paulo em 1983. 

Estimulada por este sucesso, resolveu viver só de livros. Fez 
um balanço da vida e se pôs a escrever. Um desafio a mais que o 
seu dinamismo não podia recusar. Uma renovação que lhe valeu 
uma vida mais modesta, sem carro por algum tempo. Sua Livraria 
Malasartes se inaugurava então. A primeira livraria só de livros 
infantis no Rio de Janeiro. 

Aos quarenta anos, casada de novo, vê-se diante do desejo, 
assustador a princípio, de ter outro filho. Da coragem nasceu Luísa, 
em 1983, o prêmio maior. A ela somam-se mais dois do primeiro 
casamento: Rodrigo e Pedro. 

Para Ana Maria Machado a vida é a arte da paixão. Aos 
cinqüenta anos, alimenta-se de sonhos de quem está começando. 
Essa força interior se reflete nas estórias que conta Raul da 
ferrugem azul (Salamandra) nos fala da necessidade de expressar 
o que sentimos e pensamos. Praga de unicórnio (Nova Fronteira) 
é uma revolução da criançada em prol de um espaço para brincar. 
Bem do seu tamanho (EBAL) nos apresenta a corajosa Helena 
saindo mundo afora para resolver dúvidas que a incoerência dos pais 
lhe pôs na cabeça. Acaba por descobrir a relatividade do tamanho 
e aprende a dimensionar questões pertinentes à natureza humana 
Alguns medos e seus segredos (Nova Fronteira) e O domador 
de monstros (EBAL) falam de como lidar com o medo sem medo. 

Nem sempre sei se estou ou não escrevendo pra crianças, 
afirma Ana Maria Machado. Afinal, o bom livro para crianças é 
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bom também para o adulto. Literatura Infantil é um sintagma em que 
o adjetivo não reduz o sentido do substantivo, mas o amplia É 
literatura também para crianças. Você pode até sentar-se no chão 
para brincar. Mas se a sua brincadeira for rasteira, a criança 
não gosta. Ela quer ser jogada para o alto, quer levantar vôo 
na escritura. 

Os livros de Ana Maria Machado são assim: pista de deco
lagem da imaginação do leitor, seja ele criança ou adulto. Os 
problemas da vida estão colocados. Os questionamentos acerca do 
status quo e das soluções convencionais são inúmeros em sua obra. 

A autora fala de Alice e Ulisses (Francisco Alves), o 
primeiro de seus romances escritos especialmente para adultos. É 
a estória de uma paixão, do encontro de uma mulher solteira com um 
homem casado. Uma estória parecida com ela e com muitas outras 
mulheres que entram num relacionamento com o coração aberto e 
com coragem, enquanto o homem está ali, com o pé atrás, 
pensando em como sair. Tal é o contraste de comportamento de 
Alice e Ulisses: ela em busca do país da maravilhas, ele pensando 
em voltar para casa 

Outro romance para adultos de Ana Maria Machado se 
intitula Tropical sol da liberdade (Nova Fronteira): romance 
autobiográfico sobre os anos 68/69/70/71 , movimento estudantil, 
começo da Juta armada vista pelo ângulo feminino. Uma mulher 
recriando este ambiente no exílio. Sem dúvida, um auto-retrato da 
jovem professora universitária de 28 anos que, junto com tantos 
outros, esvazia com a sua ausência a vida intelectual do nosso país. 
A gravidez no degredo seria emblema da coragem dessa mulher em 
recompor a vida, mesmo nos momentos mais dificeis. Arte e reno
vação parecem ser o néctar de que se alimenta essa lavradora de 
significativo sementário literário. 

Deixemos que a autora fale sobre seu romance Canteiros 
de Saturno (Francisco Alves), escrito entre os 48 e 50 anos e 
lançado no final de 1991. 

• • • 

É sobre o tempo e a criação, o tempo 
co11w um devorador dos homens. A vida 
euqua11to gestação, pltmti11/ia tenra que tem 
de regar para virar árvore de copas 
fro11dosas, de tronco enruga.tio e só/illo. 
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Nesse livro, há um grupo de pessoas que vão se relacionando 
e se descobrindo pouco a pouco. A narrativa acompanha de perto 
a mudança no relacionamento entre elas. Isso é um pano de fundo 
para o panorama político e econômico do Brasil, desde a campanha 
das Diretas Já até os planos salvadores da economia nacional. 
Importa ver o que o tempo faz com o país e como as pessoas 
florescem e amadurecem durante este período. Uma professora 
universitária mergulha nas citações de vários autores sobre o que é 
criação literária e vai relacionando isso com a sua vida Estaria a 
autora buscando significados para a sua arte? Se a personagem 
cresce e se constrói neste questionamento, também a artista Ana 
Maria Machado encontra na criação literária uma forma eficaz de 
vencer o tempo. Na página impressa, a sua palavra permanece 
como um recado do nome, vida que se faz letra criativa de ousadia 
e liberdade. 

Como o Espantalho de Quem perde ganha (coletânea de 
estórias da autora que falam de luta e perda), que se espalha com 
o vento e a tempestade, e cada pedacinho seu é aproveitado pela 
natureza circundante, assim a obra de Ana Maria Machado ganha 
espaço cada vez maior no Brasil e no mundo como um canto de 
otimismo e mudança, gravado no coração de cada leitor, grande ou 
pequeno. 

Bemadete Patrus Ananias Pothakos (MG) é consultora da Equipe de Pesquisa 
da BPIJBH desde 1991, professora, mestranda em Literaturas de Expressão Por
tuguesa (PUC-MG). especialista em literatura infantil e juvenil. 

NOTAS 

1 - Em 1993, Ana Maria Machado lançou sua obra mais recente - Aos quatro 
ventos - pela Editora Nova Fronteira. 
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A EdÍTORAÇÃO 

Bm lillff;i@ 

-pARA crianças 

Dizia Monteiro Lobato que um país 
se faz com homens e livros. Estou certo 
que nenhum de nós discordará desta 
afirmação do grande pioneiro da literatu
ra infantil brasileira. E falando de livros, 
pensaremos de imediato naqueles que 
são dirigidos às crianças que serão os 
homens de amanhã; este lugar-comum 
merece uma reflexão da nossa parte, 
dado que em muitos países não há uma 
políticado livro para crianças. Na aldeia 
global em que nos integramos, absorven
do a civilização da imagem em doses 
maciças, há que encarar o livro como 
instrumento que resiste à massificação e 
a biblioteca como um espaço que não é 
extraterrestre. Será bom recordar que 
Denise Escarpit considera o livro e a 
literatura como pontos de ancoragem 
das relações entre individuas e que 
eles consagram o desejo de falar com 
um outro ser humano, um outro pen
samento, uma estratégia de comuni-
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rui pires marques veloso 

cação. Como entidades complexas que 
são, não é fácil delimitar o âmbito do livro 
e da literatura, dado que há literatura 
infantil que não está em livros e há livros 
para crianças que não são literatura. 

Sem pretender fazer a sua história no 
decurso das últimas décadas julgo, po
rém, importante registrar o peso que os 
anos 70 tiveram no boom da literatura 
infantil. Obviamente, o 25 de abril cons
titui o marco de referência, visto que 
muitas portas foram abertas e a liberda
de que passamos a respirar viabilizou a 
desejada mudança de mentalidades. Há 
uma constelação de acontecimentos que 
nos ajudam a perceber o porquê de um 
surpreendente movimento editorial a par
tir daquela data Assim, convirá não es
quecer que 197 4 foi o Ano Internacio
nal do Livro Infantil; não sendo Portu
gal um país onde o livro seja objeto de 
grande consumo, há uma diferença q ua
litativa entre as limitações obscurantistas 
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que pesavam na política editorial até 
aquela data e a explosão subseqüente 
capaz de dar resposta às necessidades 
intrinsecas de um público potencialmente 
leitor. Novas editoras surgem e outras 
canalizam parte da sua produção para a 
área infanto-juvenil. As visitas e a parti
cipação nas grandes Feiras de Bolonha e 
Frankfurt tomam-se prática corrente, o 
que vai pennitirum mais apurado critério 
de escolha perante a larga oferta que aí 
se apresenta. 

As antologias escolares para o ensino 
da língua materna na Escola Primária 
multiplicam-se e sobressaem àquelas que 
obedecem a critérios de qualidade literá
ria A esse fato não é alheia a introdução, 
no curriculum das Escolas Normais da 
cadeira de literatura infantil, permitu'.tdo 
aos novos professores do Ensino Primá
rio saírem para a vida profissional enri
quecidos na suaformação científica com 
uma matéria de indiscutível interesse; 
paralelamente passam a realizar-se 
ações de formação contínua no campo 
da literatura infantil para os professores 
já em exercício, preenchendo uma lacu
na por todos sentida Da interação pro
fessor/meio brota um maior esclareci
mento por parte dos pais no tocante à 
importância do prazer de ler e do ato de 
contar histórias. 

A política do Ministério da Educação 
quanto à difusão do livro infantil nas es
colas primárias e jardins de infância 
merece ser referida, visto que ela teve 
uma ação relevante na promoção da 
qualidade oferecida à criança. Com efei
to, as compras realizavam-se após pare
cer fundamentado de uma comissão cri-
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ada para esse fim e sediada na DGEB; 
cerca de quinze mil exemplares de cada 
título eram distribuídos pelas bibliotecas 
infantis de cada escola, chegando assim 
a lugares onde o livro infantil era objeto 
raro. Em tem1os editoriais, esta medida 
permitia, em muitos casos, decuplicar as 
tiragens e, por outro lado, incentivar no
vas estratégias na concepção do livro 
para crianças. Documentação de apoio, 
onde se incluíam fichas destinadas à 
correta elaboração de um fichário , 
norteava o adequado funcionamento da 
biblioteca escolar e propunha caminhos 
possíveis para a sua animação. Alguns 
jornais e revistas passaram a incluir arti
gos e recensões de livros para crianças, 
o que vai alargar o interesse por este 
campo da literatura, pennitindo aseparação 
do trigo do joio na já vastaproduçãoeditorial. 

1979 é o Ano Intemacional da 
Criança. A Fundação Calouste 
Gulbenlcian cria vários prêmios para a 
melhor literatura infantil portuguesa e, 
em colaboração com o Ministério da 
Educação, vai levar a efeito, anualmente, 
os Encontros de Literatura para Crian
ças, um espaço de reflexão e debate que, 
desde cedo, atrai todos os que se interes
sam por esta área. Foram eles que pro
jetaram autores como Carlos Correia ou 
ilustradores como António Modesto e 
consagraram os grandes nomes vivos da 
literatura infantil portuguesa, como é o 
caso de António Torrado, Matilde Rosa 
Araújo, Alice Vieira ou Maria Alberta 
Menéres. Têm sido encontros produti
vos, dado que vieram a motivar a realiza
ção de outros encontros, em diversos 
pontos do país, levando as editoras a 
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compreender a importância do apoio que 
eventos destanaturez.amerecern pela divul
gação que se faz do livro para crianças. 

Creio ser importante sublinhar um as
pecto interessante nesta análise do que 
foi a promoção da literatura para crian
ças - a visita dos autores mais conheci
dos às escolas do Ensino Básico. O pra
zer de ver ao vivo o autor do livro de que 
tanto se gosta e de poder conversar com 
ele, satisfazendo a natural curiosidade 
sobre o ato mágico que é escrever, tomou 
esses momentos de convívio verdadeira
menteinesquecíveis para todos. Exposições 
paralelas, feiras do livro, concursos, sessões 
de autógrafos foram atividades de suporte 
que contribuíram para o sensível aumento 
da procura de livros testemunhado pelos 
livreiros das pequenas cidades ou vilas onde 
estas ações se realizaram. 

A educação pré-escolar foi, durante 
o regime salazarista, o parente mais po
bre do nosso sistema de ensino; o esta
tuto dos jardins de inf'ancia do sistema 
público só em dezembro de l 979 é apro
vado. Uma defmição tão tardia traduz 
bem as dificuldades que a educação 
dirigida a esta faixa etária sentiu para se 
impor; não será pois de estranhar que, 
num outro plano, os livros que lhe são 
dirigidos também tenham demorado a 
encontrar o ritmo editorial mais adequa
do. Muitos pais ainda achavam que os 
livros não se justificavam antes da apren
dizagem da leitura! ... 

A importância que a imagem adquire 
ao longo destas duas últimas décadas 
leva a um notável incremento da qualida
de gráfica dos livros e ao mais que justo 
prestígio do ilustrador na concretização 
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do livro para crianças. Note-se que antes 
de l 974 tivemos pontualmente a partici
pação de artistas plásticos na ilustração 
de livros infantis- Sara Afonso, Stuart de 
Carvalhais ou Júlio Pomar. A partir dos 
anos 70 vai surgir uma nova geração de 
ilustradores de onde sobressaem João 
Machado e Manuela Bacelar. Esta ga
nha a Maçã de Ouro na Bienal de 
Bratislava em l 989, pela ilustração da 
obra Silka, de Ilse Losa, premiando uma 
carreira marcante neste campo tão es
pecializado que é a ilustração do livro 
para cnanças. 

O aumento da escolaridade e a reno
vação dos programas escolares empre
endidos nos anos 70 e 80 tiveram refle
xos importantes na produção de livros 
para crianças. Uma clara defmição de 
objetivos no tocante à aprendizagem da 
leitura, uma efetiva preocupação no in
centivo ao prazer de ler, uma cada vez 
maior dotação das bibliotecas 
vocacionadas para um público mais jo
vem, além da preocupação em articular 
os várjos momentos do processo de en
sino-aprendizagem conduziram a uma 
sensível melhoria na relação oferta-pro
curado livro infanto-juvenil. Assistimos a 
uma diversificação de títulos e coleções 
por parte de todos os editores, visando 
responder a um alargamento dos interes
ses da camada mais jovem de leitores. 

A cidadania universitária para a lite
ratura infantil é conquistada em 1987 
com a abertura dos primeiros mestrados 
nesta área de investigação na Universi
dade Nova de Lisboa Entretanto, esta 
matéria mantém-se em determinadas li
cenciaturas das Escolas Superiores de 
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Educação de todo o país e ainda nas 
universidades de Aveiro e do Minho. As 
teses de mestrado cuja temática se liga à 
literatura infanto-juvenil estão, na sua 
maioria, concluídas e algumas já foram 
publicadas por grandes editoras. 

O terreno da literatura infantil é, na 
opinião abalizada de Denise Escarpit, 
uma permanente dialética entre os 
objetivos editoriais da produção e a 
recepção por uma massa de leitores 
com objetivos e características muito 
diversas. Conseqüentemente, para fa
larmos do panorama editorial português 
a nível do livro para crianças, teremos de 
ter em conta diversos fatores; são eles 
de natureza. cultural, familiar. econômica, 
escolar e geográfica 

Os valores culturais desta geração 
diferem, como é óbvio, daqueles que 
marcaram a nossa inf'ancia. Enquanto 
ontem ler era o ryleio privilegiado de in
formação/formação e de ocupação de 
tempos livres, hoje é um entre muitos e 
com um grau de sedução relativamente 
inferior ao de outros. Na pesquisa soci
ológica realizada por Eduardo de Freitas 
e M. Lourdes L. dos Santos sobre os 
hábitos de leitura em Portugal, estes dois 
sociólogos verificaram, por exemplo, que 
o lugar da leitura entre atividades cultu
rais diversas é somente prioritário para 
7% da população global, quando con
frontada com a necessidade de preen
cher uma noite livre. Se pensarmos que 
quase metade dos entrevistados nunca 
entrou em bibliotecas ou não as freqüen
ta, compreendemos que para uma boa 
parte da população o livro, a livraria e a 
biblioteca ainda têm o seu quê de sagra-
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do, o que afasta eventuais interessados. 
Aqui se levanta uma questão que me 
parece ser de extrema pertinência - a 
socialização primá.ria no tocante à lei
tura A pesquisa a que me refiro é muito 
clara neste aspecto: a existência ou não 
de livros na casa onde os entrevistados 
viveram a sua inf'ancia, assim como a 
atitude dos pais em relação à leitura são 
fatores capitais no incentivo à prática da 
leitura Ora, se os pais não lerem para os 
filhos, se não lerem na presença dos 
filhos, é natural que a apetência pela leitura 
não surja no tempo que lhe é próprio. 

As assimetrias que se verificam em 
Portugal fazem com que 75% do poder 
de compra se localize no litoral; não é 
pois de estranhar que as livrarias se dis
tribuam preferencialmente por aquela 
zona (um verdadeiro L) com especial 
incidência nas grandes cidades. É curio
so notar que os hipermercados - uma 
novidade recente na sociedade de con
sumo em que nos tomamos - têm permi
tido uma divulgação do livro para crian
ças junto de um público mais vasto e 
heterogêneo. As livrarias continuam, 
porém, a representar o lugar habitual de 
80% de leitores para a compra de livros, 
o que demonstraasuaimportânciacomo 
espaço afetivo, onde se podem folhear 
livros e ouvir o conselho do livreiro. A 
formação deste profissional, ainda hoje 
um tanto empírica, tem-se beneficiado 
da informação veiculada pelas editoras, 
de forma a que o livreiro tenha um bom 
conhecimento do produto que apresenta 
para vender e possa apurar o critério de 
escolha. Falta em Portugal uma revista 
dedicada exclusivamente à literatura 
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infanto-juvenil, com recensões c~pazes 
de orientar o grande público na escolha 
do livro para crianças, na linha do que se 
faz, por exemplo, na França, como Nous 
voulons !ire!, La revue des livres pour 
enfants ou o Bulletin du CRILJ. Há crí
tica de qualidade dispersa por publica-
ções semanais e mensais, mas que não 
podem cobrir de modo algwn todo o mo
vimento editorial infanto-juvenil. 

Sendo a rede livreira do interior do 
país muito pobre, toma-se fi.mdamental a 
contribuição das bibliotecas para levar o 
livro até o leitor: a longa experiência da 
rede de bibliotecas fixas e itinerantes da 
Fundação Calouste Gulbenkian fornece
nos dados preciosos. 

A articulação, que em muitos locais 
se tem feito entre as bibliotecas (da rede 
de leitura pública e da Fundação) e as 
escolas do Ensino Básico, tem dàdo seus 
frutos . Encontramos uma oferta 
diversificada que tenta evitar que os há
bitos de leitura adquiridos, consolidados 
pelo prazer de ler, venham ase perderno 
período crucial dos 11 a 16 anos. 

É questão pacífica que neste fim de 
século as estratégias para a conquista de 
leitores terão de ser francamente inova
doras. Cito o caso da biblioteca de 
Mirandela, urna pequena cidade de Trás
os-Montes, que oferece a seus usuários 
a possibilidade de assistirem fitas de 
vídeo ou de ouvirem discos compactos 
além de, evidentemente, requisitarem li
vros. Os resultados já são visíveis: num 
conselho de trinta mil habitantes a média 
mensal de leitura atinge os 1 A livros por 
habitante; num mês de inverno, o em
préstimo domiciliar correspondeu a cer-
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ca de 35% da população atual da cidade 
de Mirandela. Não disponho de dados 
relativos à população infantil; parece-me, 
no entanto, ser esta biblioteca um caso 
paradigmático, no nosso país, do que tem 
de ser um espaço cultural e interativo, 
capaz de conquistar leitores. 

Falemos, agora, mais concretamente, 
da edição de livros infanto-juvenis em 
Portugal. Há editoras que vivem numa 
permanente crise de sobrevivência, o 
que, como todos sabem, é urna constante 
por esse mundo afora. Sabendo que as 
crianças são conservadoras nas esco
lhas que fazem, o editor preocupa-se em 
criar urna certa fidelidade dos seus leito
res a determinadas coleções ou heróis (a 
Editorial Verbo, hálongos anos, mantém 
a coleção Verbo infantil, cuja heroína é 
Anita); a questão comercial coloca-se 
obviamente e, por isso, determinadas 
apostas no livro de qualidade, que é qua
se sempre um investimento arriscado, 
exigem a manutenção de outros produtos 
menores, mas capazes de gerar boas 
receitas (veja-se, a título de exemplo, o 
que se passa com a coleção Autores por
tugueses em contraste com a coleção 
ABC, ambas lançadas pela Porto Editora). 

O aspecto exterior do livro tem mere
cido, por parte das editoras, um especial 
cuidado. Tendo em conta que a criança 
também aprecia o livro em si mesmo, 
como objeto pelo qual nutre um especial 
carinho, há a preocupação em optar pela 
encadernação em detrimento da brochu
ra. Existem mesmo coleções cujos livros 
começaram a ser brochados para passa
rem, a certa altura a serem encaderna
dos, com o conseqüente aumento do pre-
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ço de capa e, por paradoxal que possa 
parecer, com um significativo crescimen
to de vendas. A coleção ASA juvenil 
representa um bom exemplo do que aca
bo de afirmar. Há editoras que, através 
de protocolos estabelecidos com as suas 
congêneres francesas e inglesas, lançam 
em Portugal títulos de grande qualidade 
gráfica, preservando integralmente o pro
duto original: a coleção Primeiras des
cobe1·tas, que foi dada a conhecer ao 
público português pelaEd.itoraCivilização, 
lançada primeiramente na França pela 
Gallimard e premiada em Paris e Bolonha, 
constitui wn caso ilustrativo deste tipo de 
estratégia editorial de êxito garantido. 

Recordo que Jean Fabre, na revista 
Autrement, afirmava: 

Vivemos uma corrente 
de internacionalização. 
Existe um modelo euro
peu, uma 11uima1i inter
nacional. A criança ba
naliza-se. as d~ferenças 
anulam-se em certas tra
duções. 

Na verdade, a Europa dos livros 
existe já. A co-edição é uma prática que 
se generaliza e as trocas internacionais 
aumentam de ano para ano. Em 1990, 
dos 6150 títulos editados, 918 eram de 
literaturainfanto-juvenil, ou seja, 15% da 
totalidade. Naquele total há a considerar 
que 2286 são traduções, o que represen
ta, em termos globais, 37%. Não dispo
nho, no tocante à tradução, de números 
rigorosos qt.mto ao livro ~juvenil, 111a5 

julgo que a percentagem global a que me 
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referi se lhe pode igualmente aplicar. 
Todos temos consciência de que ler é 

um ato criador. Ora, a criança que com 
meses morde um livro está a fazer uma 
primeira leitura tão importante e criativa 
como a de um jovem que se delicia com 
o mistério de wn livro policial; a atenção 
com que o bebê recebe a história ou a 
canção de ninar é tão decisiva para o 
prazer de ler como a concentração que 
marca a leitura feita por um adolescente 
de um romance com o seu herói prefe
rido. Os editores há muito que o sabem 
e por isso começamos a ver em Portugal 
a preocupação, por parte das editoras, 
em diversificar os seus produtos, tendo 
em conta o crescimento do leitor, isto é, 
lançando livros não só para a criança 
muito pequena, como para adolescentes. 

Segundo uma listagem publicada pelo 
agora extinto Instituto Português do Li
vro e da Leitura, em 1991 eram 36 as 
editoras que incluíam nos seus produtos 
livros infanto-juvenis. Parece-me ser le
gítimo considerar somente 12 o número 
de editoras especialmente vocacionadas 
para o livro dirigido em particular às cri
anças e jovens ou que apresentam na 
globalidade da sua produção uma com
ponente bastante significativa de livros 
infanto-juvenis. Algumas são mesmo co
nhecidas fundamentalmente pelos títulos 
editados para o público mais jovem -
Edinter, ASA, Verbo ou Plátano. 

Ao longo destes últimos cinco anos 
nota-se uma tendência para o lançamen
to de um maior número de títulos em 
detrimento do número de exemplares de 
cada tiragem. Podemos, pois, apontar 
uma clara progressão no que diz respeito 
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a títulos -612 em 87, 700 em 88, 793 em 
89 e 918 em 90 - com um aumento anual 
médio de 15% e uma redução no número 
de exemplares publicados (4.408.259 em 
1987 em contraste com 3.573.015 em 
1990) na ordem dos 19%. Para ficarmos 
com uma idéia do peso que os livros 
infanto-juverús têm na globalidade do mo
vimento editorial, basta notar que os 918 
títulos publicados (411 são novidades) 
representam uma fatia de 15%. Curiosa
mente são estes livros que oferecem um 
elevado índice de exemplares vendidos, 
com um total de 2.665 .092, à frente da 
chamada Literatura Geral . Gostaria de 
me deter neste ponto, já que ele oferece 
matéria de reflexão. Afirmei, no início 
desta comlU1icação, que estabeleço uma 
diferença entre a literatura infantil que é 
literatura e os livros infanta-juvenis que 
apresentam características mais 
abrangentes, incluindo no seu círculo 
obras que são de natureza informativa ou 
prática, dondeasuaqualidadenão literária 

Os pais, preocupados com o sucesso 
escolar dos filhos, insistem em alimentar
lhes o espírito competitivo e fomecer
lhes o máximo de informação para que o 
caminho do trilll1fo seja mais fácil de 
trilhar. Uma aprendizagem precoce da 
leitura e abW1dância de livros no quarto 
dos filhos têm reflexos sociais importan
tes. A estratégia de sucesso numa época 
em que a entrada na W1iversidade é cada 
vez mais dificil passa por um investimen
to, desde os tempos da Escola Primária, 
nas enciclopédias, nos atlas, nos livros de 
História, enfim, nas obras que fornecem 
informação adequada ao nível etário das 
crianças e adolescentes. É interessante 
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verificar que as vendas a domicílio deste 
tipo de livro são elevadas, dando bem a 
imagem das preocupações dos adultos 
relativamente à quantidade de informa
ção a fornecer aos jovens leitores, como 
se eles fossem um mero vaso para en
cher. As editoras, naturalmente, ofere
cem boa capacidade de resposta, com o 
lançamento de títulos capazes de ir ao 
encontro dos interessados. As coleções 
Vamos falar de ou O mundo contem
porâneo, da ASA, Ver e saber ou 
Nova enciclopédia Verbo juvenil, da 
Editorial Verbo, Fazer para aprender, 
da Caminho ou Porquê, da Bertrand 
mostram algumas das opções editoriais 
surgidas no mercado livreiro. 

Há de se realçar que as preocupa
ções lúdico-pedagógicas começam bem 
cedo. Compreende-se assim que uma 
editora tenha como slogan aprender a 
brincar e que apresente uma produção 
que cobre em continuidade o percurso de 
leitura infantil desde os primeiros meses 
da criança até aos 10/12 anos. Uma 
outra afirma-se pela publicação de obras 
que aliam a preocupação de entreteni
mento e rigoroso conceito gráfico ao 
caráter didático .firmado em sólidos 
conceitos pedagógicos. Arte ou peda
gogia? - interrogava-se Marc Sariano. 
A resposta não é fácil , mas é impossível 
ficarmos neutros perante esta dicotomia 

Consideremos, agora, a ficção para 
os mais novos, aquela que realmente 
permite uma fruição estética capaz de 
tocar a sua sensibilidade e.o seu imaginá
rio. O ritmo da narrativa sempre teve o 
dom de cativar o receptor: a nível oral, 
reforçado pela voz e mímica do conta-
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dor, e a nível escrito, secundado por ele
mentos diversos que vão da ilustração à 
mancha gráfica. Todas as editoras em 
Portugal têm neste domínio títulos eco
leções várias, dirigindo-se a faixas etárias 
diversificadas. Por outro lado, temos de 
ter em conta o tradicional suporte mate
rial da narrativa, que é o papel impresso; 
outras experiências, no entanto, devem 
aqui ser referidas. A série Histórias em 
quat.-o estações apresenta quatro li
vros, cada um deles com quatro contos 
de autores consagrados, enriquecidos 
com a ilustração de conhecidos artistas 
plásticos e com a voz, no registro magné
tico de uma fita cassete, de atores do 
Teatro Nacional. A nível informático te
mos já contos interativos. Uma das mais 
importantes autoras da nossa literatura 
infanta-juvenil, com livros editados aqui 
no Brasil - Alice Vieira - concebeu 
algumas histórias cuja seqüência é esco
lhida pelo leitor através das instruções 
dadas ao computador; o próprio desenla
ce vai resultar das opções realizadas ao 
longo da leitura da narrativa 

A coleção Uma aventura constitui 
um grande êxito editorial da Caminho: na 
linha de Enid Blyton, Ana Maria Maga
lhães e Isabel Alçada constroem peque
nos romances de aventuras que agarram 
facilmente o leitor, graças ao ritmo dos 
acontecimentos e à linguagem clara e 
acessível que utilizam. Mais de um mi
lhão de exemplares vendidos atesta bem 
a repercussão que estas aventuras tive
ram junto ao público leitor. Esta editora 
tem também, com as mesmas autoras, a 
coleção Viagens no tempo que apre
senta aventuras devidamente enquadra-
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das num cenário do passado histórico, 
dando especial atenção à vida cotidiana 
da época escolhida. No final de cada 
obra, encontramos numerosas páginas 
de informação histórica relativa a fatos 
reais para os quais remete o universo 
imaginário da narrativa 

O romance policial é contemplado 
por várias editoras- Triângulo Jota, da 
ASA, 1001 detetives, da Caminho, O 
clube das chaves, da Verbo ou ainda a 
coleção Teia a trama, da ASA compor
tam livros onde se cultivam a expectativa 
que rodeia a investigação de algo muito 
misterioso e a solução de enigmas apa
rentemente insolúveis, o que seduz até os 
leitores mais reticentes. Quantos de nós 
não recordam da sua inf'ancia o prazer 
com que vivíamos os nossos jogos de 
descoberta face a uma labiríntica acu
mulação de obstáculos misturados, aqui 

ai . . . ?I e 1, com pistas proffilssoras ..... 
A informática pode também dar lugar a 

curiosas aventuras que vão conquistar, sem 
a menor dúvida, os jovens amantes do com
putador e que consideram a leitura uma 
seca. Carlos Correia escreveu e a Melho
ramentos de Portugal editou uma coleção 
sugestivamente intitulada SOS infonnáôca 
que tem tido uma boa aceitação. 

A narrativa mitológica e o romance 
de cavalaria apresentam títulos para os 
jovens leitores na coleção Novas e ve
lhas andanças da Edinter (O julga
mento de Páris e A canção de Rolan
do são dois dos títulos publicados) ou na 
coleção Lendas e narrativas, da Verbo. 

A narrativa histórica é uma área de 
edição que encontramos contemplada 
em várias editoras. Assim, surgem-nos 
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as coleções História Júnior, da ASA, 
O dia-a-dia da humanidade, da Pláta
no ou Contos da História, da Edinter. 
Este gênero de narrativa encontra gran
de receptividade por parte dos pais e dos 
professores. Marc Soriano chama a 
atenção para o fato de que romancear 
acontecimentos históricos é conside
rado como uma tentativa para sair 
das rotinas do ensino tradicional, 
para apresentar fatos históricos de 
uma forma mais atraente. Ora, falar, 
por exemplo, do menino de Guimarães, 
que mais não é que Afonso Henriques, é 
humanizar um herói da nossa História, 
contando as pequenas histórias que cons
troem a História de uma nação; conse
qüentemente, reduz-se a distância entre 
o leitor e o momento temporal focado. 

Há obras que, devido à consagração 
universal que obtiveram ao longo dos 
tempos, são consideradas clássicas. As 
sucessivas reedições que vão tendo pro
vam que continuam a interessar ás gera
ções de ontem e de hoje, apesar das 
transfonnações constantes por que pas
sa o mundo. A Editorial Verbo lançou a 
coleção Biblioteca Verbo da juventu
de onde podemos encontrar títulos como 
Robinson Crusoé, Oliver Twist ou A 
ilha do tesouro; um senão a apontar: há 
versões que são criteriosamente 
condensadas para a juventude. o que 
me leva a sentir um certo sabor de trai
ção ao texto original. 

Os contos em geral e os contos tra
dicionais em particular constituem, den
tro do gênero narrativo, as composições 
mais freqüentes no panorama editorial 
infanta-juvenil. As suas características 
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estruturais adequam-se perfeitamente ao 
tipo de narrativa mais facilmente 
decodificada pelo receptor. Todos sabe
mos que a criança ainda não dispõe das 
habilidades necessárias à apreensão de 
um texto cuja economia temporal seja 
complexa. Massaud Moisés foi preciso, 
quando afirmou que: 

... o conto constitui 
uma fração dramática, a 
mais importante e decisi
va, duma continuidade 
em que o passado e o 
faturo possuem s ign(fica
do menor ou nulo. 

Todas as editoras apresentam, por
tanto, coleções de contos, algumas delas 
de prestígio, onde encontramos uma sé
ria aposta na qualidade literária 
(complementada freqüentemente pela 
qualidade gráfica) do produto que se ofe
rece ao leitor. Pássaro livre, da Hori
zonte, ASA juvenil, da ASA, Contexto 
e imagem, da Contexto, A rã que ri, da 
Plátano são alguns exemplos nos quais é 
possível reconhecer a presença dos 
maiores autores da literatura infanto-ju
venil portuguesa e estrangeira. 

Os contos tradicionais continuam a 
ter uma boa saída editorial, com a parti
cularidade de se apresentarem em novas 
versões que não adulteram o original, 
antes o valorizam, graças a uma lingua
gem clara e pitoresca coerente com o 
imaginário da criança. Dois dos nossos 
grandes autores têm dedicado a sua aten
ção também a esta área que importa 
preservar. tendo em conta a nossa iden-
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tidade cultural_ são eles: António Torra
do e Alice Vieira. O primeiro lançou, 
através da Editora Comunicação, a cole
ção Conto contigo: os livros que a com
põem mereceram o interesse da Funda
ção Calouste Gulbenkian e do Ministério 
daEducação, o que permitiu umagrande 
divulgação junto a um público leitor 
etariamente amplo. Hoje António Torra
do assina suas Histórias tradicionais 
portuguesas contadas de novo, pela 
Editora Civilização, com um novo aspec
to gráfico e novos ilustradores. Alice 
Vieira apresenta as Histólias tradicio
nais po11uguesas, na Editorial Cami
nho. O seu nome é garantia de textos 
literariamente interessantes, com uma 
escrita acessível, colorida e cheia de so
noridade. Creio que a divulgação dos 
nossos contos tradicionais não poderia 
estar mais bem entregue. 

As novelas e os romances para os 
jovens têm, em Portugal, autores consa
grados . Alice Vieira escreveu e a Cami
nho editou uma série de obras que ocu
pam um lugar muito especial na produ
ção literária juvenil. A autora ganha, em 
1979, o prêmio de literatura infantil do 
Ano Internacional da Cl'iança e, a 
partir desse momento, nunca mais parou. 
A obra com que venceu este prêmio foi 
Rosa, minha irmã Rosa, romance que 
já é um clássico, com sucessivas 
reedições em Portugal e edições no es
trangeiro, inclusive no Brasil. Após esse 
prêmio, os novos títulos têm sido lança
dos pela Caminho com um ritmo pratica
mente anual. Optando por wna temática 
próxima do cotidiano do adolescente, com 
as alegrias e tristezas próprias desta ida-
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de, e compreendendo os valores que 
norteiam esta geração, a autora conquis
tou um público vasto e fiel. Quem assiste 
aos encontros dos leitores com a autora, 
o que é freqüente nas escolas para onde 
é convidada, percebe facilmente o porquê 
da empatia que existe naquela relação. 

Fernando Bento Gomes, um autor 
premiado pela APE, tem um discurso de 
extrema simplicidade, mas ~om uma 
musicalidade fora do habitual. E também 
a Editorial Caminho que aposta neste 
escritor. 

António Mota afirmou-se pela auten
ticidade rural com que trata os eventos e 
as personagens do seus romances. Tra
ta-se de um autor também premiado, 
neste caso pela F.C. Gulbenkian em 
1990, com o seu livro Pedro Alecrim, 
lançado pela Editora Edinter. A dimen
são humana das suas personagens e wn 
fio denarrativamuito límpido são qualidades 
marcantes deste autor que tem atraído a 
atenção das editoras e jovens leitores. 

A poesia destinada ao público infanto
juvenil não tem, no plano editorial, a ampla 
difusão que todos nós gostaríamos que 
tivesse; ela apresenta wn baixo índice de 
vendas, o que não justifica, em termos 
meramente comerciais, grandes investi
mentos por parte dos editores. Não es
queçamos que também muitos adultos 
têm wn olhar cético para com a poesia; 
a sua indiferença reflete-se logicamente 
na escolha de wn livro para crianças. 
Como já disse atrás , há um certo 
pragmatismo nas opções que os adultos 
fazem, visando ao status futuro que 
constroem para os filhos; a sensibilidade 
da criança não precisaria de ser alimen-
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tada pela poesia, pois os poetas ... pate
tas. Os nossos poetas, felizmente, conti
nuam a escrever e ainda podemos en
contrar nos escaparates das livrarias 
antologias de poemas especialmente 
dirigidas aos leitores mais jovens - Pri
meiro livro de poesia, uma seleção 
feita por Sophia de Mello Breyner 
Andresen e editada pela Caminho; Brin
car também é poesia, de Catarina 
Ferreira e Verso aqui, verso acolá, de 
Natércia Rocha, ambas editadas pela 
Plátano- assim como livros de poesia de 
Matilde Rosa Araújo, Maria Alberta 
Menéres, Luísa Duela Soares, Eugénio 
de Andrade, José Jorge Letria, Sidónio 
Muralha A poesia tradicional feita de 
cadências infantis, de canções de roda, 
de rimas populares tem ti9o, ao longo de 
gerações, urna enorme aceitação. As 
sonoridades misteriosas trazem consigo 
potencialidades afetivas que têm de ser 
tomadas em conta J.P. Gourevitch, no 
seu já clássico ensaio Les enf ants et la 
poésie, chamava a atenção para o fato 
desta poesia dar à linguagem habitual 
o brilho do novo, como o fazem os 
poetas que conscientemente tiram o 
pó à linguagem e reencontram as for
mas e os ritmos das palavras em liber
dade. A editora Plátano com sua cole
ção Lagaa1o pintado tem dado guarida 
a essa poesia, divulgando-a facilmente 
devido ao baixo preço de capa 

Não é este o momento adequado para 
tecer considerações sobre a poesia para 
crianças. Recordaria, porém, que ela 
contém os ruídos do mundo, na feliz 
expressão de Georges Jean, e as pala
vras que os reproduzem contêm em si 
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urna dimensão estética que vai ao encon
tro da afetividade da criança O editor que 
aceita o risco de lançar livros de poesia tem, 
necessariamente, de amar a poesia 

Focamos já a narrativa e a poesia, 
dois gêneros básicos da literatura infantil. 
Falta-nos observar o que se tem editado 
em Portugal no tocante ao texto dramá
tico. Informa-nos Juan Cervera que o 
teatro que é feito para crianças não pode 
ignorar que o seu receptor privilegiado é 
a criança; a aparente complexidade do 
gênero resultante da decodificação si
multânea de vários códigos apaga-se, 
porque a criança se relaciona permanen
temente com a vida e o teatro é acima de 
tudo ação. Ora, o que pode parecer pa
radoxal é o fato de haver pouquíssimas 
obras dramáticas para crianças. A rúvel 
escolar dá-se prioridade à dramatização 
e à expressão corporal e esquece-se 
muito o peso que tem o teatro na forma
ção integral da criança; os fantoches e as 
marionetes têm o seu espaço, mas o 
texto dramático, vocacionado para a en
cenação, tem urna edição reduzida João 
Brites, encenador do grupo O Bando 
(um dos melhores grupos de teatro por
tuguês para a infância) confessava que 
preferia partir de textos não dramáticos 
para a realização de suas peças, devido 
à maior liberdade de criação de que nes
te caso o encenador dispõe. 

Há teatro para crianças com bons 
textos da autoria de conhecidos escrito
res. Vejamos alguns exemplos para ilus
trar esta minha afirmação que é, acima 
de tudo, um ato de fé neste gênero lite
rário. Zaca-zaca, de António Torrado, foi 
representado no Teatro Nacional e teve 
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boa aceitação do público infantil; Carlos 
Correia evidenciou-se igualmente como 
autor dramático - O chapéu mágico, 
obra premiada e O sabor dos sonhos 
são textos que mereceram, por parte da 
crítica, parecer muito favorável; temos, 
ainda, O espanta-pardais, de Maria 
RosaColaço, um tex.10 que já foi encena
do em várias escolas, O papão e o 
sonho, de José Jorge Letria, O tritão 
centenário ou À beira do lago dos 
encantos, de Maria Alberta Menéres, 
igualmente com boa receptividade por 
parte de quem se interessa pelo teatro 
infantil. Uma clara referência para Ma
nuel António Pina, um autor que nos 
apresenta uma dramaturgia toda ela 
marcada por um nonsense saboroso e 
acessível ao público infanto-juvenil : O 
inventão, A guerra do tabuleiro de 
xadrez e Os dois ladrões são alguns 
títulos que têm tido evidente sucesso. 

O teatro para crianças desenvolveu
se após o 25 de abril, como seria de se 
esperar, especialmente através de gru
pos independentes, voltado para o prazer 
estético e lúdico, recusando as preocu
pações moralistas e formadoras que do
minaram o teatro anterior a 197 4. Não 
constitui surpresa, pois, que ao lado de 
editoras conhecidas como a Plátano, a 
Caminho ou a Sá da Costa tenham sido as 

pequenas casas a avançar com a edição de 
textos dramáticos: estão neste grupo a 
Rolim, a Afrontamento e a Pé-de-Vento. 

A intervenção tomou-se longa, por
que é dificil ser sintético em relação a 
uma matéria que amamos e sobre a q uai 
se tem tanto para dizer. Faço minhas as 
palavras de Peter Hãrtling: 

A Literatura infantil 
não é uma pequena lite
ratura. É literatura, uma 
literatura muito comple
xa, que tem de ser simul
taneamente muito sim
ples. Esta simplicidade, 
esta naturalidade, é o 
que há de mais dijlcil na 
arte. 

Ano após ano, a literatura infantil em 
Portugal ganha uma cidadania cada vez 
maior. Os editores olham para esta área 
como um espaço a desenvolver, visto 
que os livros para crianças são peças 
esteticamente importantes para o seu 
crescimento harmonioso e, por outro 
lado, são economicamente interessantes, 
pois representam um investimento a pra
zo que não é de desprezar - um bom 
leitor-criança dificilmente deixará de se 
tomar um adulto-leitor. 

Rui Pires Marques Veloso (Portugal) é professor e especialista em Literatura Infantil. Panicipou das 
mesas-redondas A Editoração do Livro para Crianças e Leitura e Quadrinhos, no ENCONTRO 
INTERNACIONAL DE LEITURA - outubro/92. 

RELEITURA, JAN/FEV/MAR-94 • • • • • • • • 



ESPAÇO ABERTU 
c.,oDOSc., 

'\.\ -11' 
.~ ~ 
uz 0 

o ~ 
* Uma leitura através de imagens 

'O o 
\.) • r") 

~~., :\'1'~ angela lago 
:.<f,) 2oa o')' 

Não cabe aos autores explicarem as 
suas obras. Acredito que deveríamos 
imitar as árvores, que oferecem seus 
frutos sem prefácios ou qualquer con
versa No entanto, a oportunidade de 
participar desta aula e falar do meu 
Cântico dos Cânticos me deixa muito 
feliz. Venho me sentindo impelida a re
construir wn pouco da história deste li
vro, neste momento que, em meio a in
quietações, estou prestes a entregá-lo ao 
leitor. 

Na verdade, imagino que também o 
leitor poderá se inquietar diante desse 
objeto literalmente sem pé nem cabeça e 
que, podendo ser lido a partir de qualquer 
wna das capas, não tem princípio nem 
fim. Espero que, contando a vocês as 
minhas próprias inquietações, além de 
me desafogar, encontre algwna simpatia 
para esta proposta de leitura que não é a 
usual. 

Publiquei, faz tempo, um livro de ima-
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gem sem texto, Outra vez, que talvez 
vocês conheçam. Quero me referir a ele, 
para explicar por que considero pouco 
usual a leitura que agora proponho. No 
Outra vez, as imagens narram wna ou 
diversas pequenas histórias a serem des
cobertas e construídas pelo leitor. As 
imagens fazem ficção, fazem wna prosa, 
mesmo que poética Este novo livro pre
tende ser a leitura de wn poema, quer ser 
poema A ênfase das imagens não está, 
portanto, na sua capacidade de narrar, 
mas na capacidade de evocar. Ao con
trário da prosa, discurso que vai em 
linha reta até o fim , o verso é o que 
volta quando ele está completo. Falare
mos mais sobre isto adiante. 

Um outro paralelo entre os ~ois livros 
é o do leitor virtual ou potencial. Sempre 
acreditei ser possível escrever e dese
nhar para crianças, embora não queira 
excluir do meu trabalho o adulto e sua 
leitura Acredito que isto esteja claro nos 
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livros que publiquei. Os referenciais que 
venho usando, a linguagem, o vocabulá
rio, sejam eles visuais ou literários, são 
referenciais da inf'ancia, ou de minha 
inf'ancia Com eles tento me comunicar 
sobretudo com a criança, mesmo que 
esta criança ainda seja um pedaço de 
mim, neste espelho narcísico dos auto
res. Assim, a ausência do texto é facil
mente compreensível em Outra vez, 
cujo leitor ainda não é necessariamente 
letrado. Mas este não é o caso do 
Cântico dos Cânticos, onde esta au
sência tem motivações bem menos cla
ras. Tenho que confessar ainda que, 
neste trabalho, embora a princípio acre
ditasse estar me dirigindo a jovens e 
adolescentes, pouco a pouco a imagem 
do meu leitor se diluiu e hoje já não sei 
mais qual a sua face ou idade. 

Um terceiro e último paralelo: a ques
tão do término da leitura. Mesmo que o 
final do Outra vez nos remeta ao inicio, 
ele é conclusivo: termina, alivia O 
Cântico dos Cânticos, por sua vez, nos 
desconforta, deixando-nos desampara
dos na sua circularidade inconclusa. 

Pretendo falar, no meu Cântico dos 
Cânticos1, do infinito: O Amor é forte 
como a Morte, diz o texto bíblico. E se 
este verso é o verso da esperança, ele 
também nos remete às perguntas da 
angústia, ou pelo menos, à desmesura da 
paixão. 

Na realidade, este livro é urna história 
de amor apaixonado, de urna leitora por 
um livro. Ainda menina de uns quatorze 
anos li, por acaso, na Bíblia, O Cântico 
dos Cânticos. Quase trinta anos depois, 
pensei que seria capaz de recuperar esta 
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primeira leitura juvenil. Não me lembro 
mais em que momento, acreditei que 
seria necessário mais: além de recuperá
la, revê-la, a partir do meu olhar de mu
lher de meia idade. Durante muito tempo 
acreditei estar trabalhando nesta dire
ção. Agora vejo que meu coração conti
nua adolescendo vida afora, que meu 
fascínio diante deste poema persiste, e o 
arrebatamento de hoje talvez em quase 
nada se difira do arrebatamento da me
nina que fui. 

É preciso, portanto, ver este livro, 
construído sob o signo da paixão2

, sob 
este signo - um signo que não se ordena 
e está aquém ou além de qualquer lógica. 
É preciso considerar a possibilidade da 
nossa maturidade cronológica não nos 
liberar da perplexidade e a de continuar
mos falando da ilusão na ilusão. 

Durante longos seis anos, me ocupei, 
de alguma forma, com este projeto. No 
entanto vou entregar ao leitor urnas pou
cas páginas: alguns desenhos. Não há 
sequer uma história, já que, como lhes 
disse, a intenção era fazer wn poema. 
Dois jovens se buscam e se perdem: é 
tudo. Se o leitor for bastante condescen
dente, para ver mais uma vez o livro, a 
partir da outra capa, de novo, estes vagos 
personagens se aproximarão e se afasta
rão. Todo livro terminou por se resumir, 
quem sabe, em um único verso. Uma 
curta oração, feita em um quarto escuro, 
com a matéria de um sonho. E talvez por 
isto, eu tenha que pedir ao leitor até mais 
do que duas leituras: wna contemplação. 
Tenho que lhe pedir, não mais que ele 
reinvente ou construa histórias. mas que 
se permita o devaneio poético. 
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Usei, como referencial de linguagem 
nestes desenhos, as ilwninuras, as mini
aturas medievais e islâmicas e inclusive 
citei o que delas foi retomado, no final do 
século passado, por William Morris. Há 
aindaalgurn barroquismo ou maneirismo, 
na medida que tento descentrar o olhar 
com inúmeras espirais, e provocar algo 
parecido com meu sentimento de des
lumbramento. 

E uma clara evocação a Escher, o 
artista gráfico que explorou o infinito, e 
cujas fascinantes gravuras conheci ainda 
adolescente também. A partir do estudo 
da obra deste artista, inventei outras e 
novas perspectivas que ignoram suas leis 
e desenham escadas impossíveis, colu
nas que sugerem dois planos em apenas 
um, ou que são mais numerosas no topo 
que na base. São coRStruções que só são 
cabíveis na irrealidade das duas dimen
sões que a folha de papel oferece e não 
na realidade tridimensional. 

Talvez estes detalhes, que explorei na 
tentativa de criar urna atmosfera de so
nho, passem despercebidos e o leitor veja 
mais além. Talvez seja este o meu dese
jo: que a leitura se construa fora de qual
quer dorrúnio. 

Por algum motivo este livro se quis 
silencioso. Durante muito tempo acredi
tei que não poderia prescindir de um 

texto. Procurei usar fragmentos de dife
rentes versões dos Cânticos, integrando 
estes fragmentos aos layouts, de forma a 
parecer que o texto estava sendo desco
berto, desvelado, como se a ilustração 
estivesse superposta ao texto e, ao des
colar uma ponta, voltássemos a 
vislumbrá-lo. Para isto simulei, na ilustra
ção, uma dobra num ângulo da página, de 
maneira que duas falas se apresentas
sem em páginas opostas. 

Foram muitas tentativas, algumas 
tresloucadas. Mas minha impressão sem
pre era de que, com texto, as imagens se 
legendavam e perdiam amplitude. Ao 
mesmo tempo temia desviar o leitor da 
busca de urna versão completa do Cânti
co dos Cânticos, o texto do meu encanta
mento, ao qual eu gostaria de o remeter. 

Só consegui terminar o livro quando 
decidi deixá-lo sem palavras. Velei o 
texto. Cobri o espaço a ele reservado 
nos desenhos, com ornamentos e flores. 
Páginas se dobram sobre si, querendo 
talvez O Cântico dos Cânticos 
intocado, num lugar sagrado, pleno de 
seus segredos. 

Assim seja. Que o leitor perplexo seja 
impulsionado a ler, ou reler, O Cântico 
dos Cânticos de Salomão, que por pai
xão, ou zelo, ou pudor, achei por bem 
esconder atrás destes desenhos. 

Angela Lago (MG) é escritora e ilustradora. Coordenou a mesa-redonda A Ilustração do 'Livro para 
Ctianças no ENCONTRO INTERNACIONAL DE LEITURA, onde lançou a obra Cântirn dos 
Cânticos. 
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NOTAS 

- O te:\1o do Antigo Testamento. atribuído a Salomão. merece. por sua beleza, o nome de O Cântico 
dos Cânticos. A repetição da palavra Cântico. diz Hendrik van Loon, em sua História da Bíblia, 
fi.i::.-se paru dar entender um superlativo de perfeição hterána, querendo di:::er que essa é a mais 
be/c.i d~ tod,i~ as canções. No m<:u trabalho. o nome Cântico dos Cânticos ganha um outro sentido: 
o de ser um Cântico feito de Cânticos. Um cantar feito de dois cantares. O recomeço da leitura 
pela outra capa. acentua uma seqüência que pode nos remeter aos mitos de renovação. 

2 - O te:\10 do O Cântico dos C'ântkos de Salomão é também um tex1o constrnído sob este signo 
e seu entendimento é obscurecido pelas d1ficu/dades que se hi'ío de ver em todos os escntos nos 
qu,us se tradu::<Jm as grandes puixões 011 afetos. diz Frei Luís de León. em sua Vérsion y Exposición 
de EI Cantar de los Cantares. 
Escrito originalmente em hebraico, idioma de poucas palavras, sempre com múltiplos sentidos, é 
um te:1.10 de dilicil tradução. As versões que encontramos deste poema são bastante diferentes entre 
si. Seus comentaristas nos oferecem distintas interpretações: por exemplo. a de que se trata de 
cpitalâmios. cantos nupciais, celebrando a união de Salomão com a filha do rei do Egito. ou de éclogas, 
que cantam os amores entre um pastor e uma pastora. Temos ainda interpretações que sugerem que 
O Cântico dos Cânticos <:ra originalmente um poema único com estnitura dramática. O texto 
narraria então a história da esposa camponesa que. saudosa de casa. convence Salomão a abandonar 
o palácio e voltar com ela ao campo. Em outra interpretação, a esposa camponesa escapa de 
Salomão. em busca do namorado pastor. 
Na minha leitura, O Cântico dos Cânticos é um poema, ou uma série d..: poemas, onde dois 
enamorados se encontram e se p..:rdem e novamente se buscam. em aproximaçfü:s e afastamentos 
que se sucedem . O ponto chave deste projeto foi, por isto, o de tentar um livro sem final, funcionando 
como a Banda de Moebius. numa construção ininterrupta. 

* Angela Lago - PUC/MG - PREPES - Curso de Edmir Perroni. Belo Horizonte. 16 de julho de 1992 . 
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E INfÂNCÍA 

Procuro escrever para a minha crian
ça a história que não ouvi. Sei a inf'ancia 
como fio inicial de uma vida que é inteira, 
sem cortes. Sei ainda que jamais posso 
retomar à origem. A inf'ancia está. con
tudo, presente em mim como um fado 
que me subjuga e não me permite apartá
la para um possível e pleno repouso. A 
inf'ancia não abandona o homem Ela in
sistesempre com os seus ardis e sortilégios. 

Acredito que o próprio empenho do 
homem de amadurecer-se é sintoma 
claro da presença da inf'ancia, irremedi
ável. Tudo me conduz a crer que não 
houve a infüncia: há sempre a criança 
presidindo o homem. Só se é verdadeira
mente inteira a existência quando, sem 
preconceitos, não ignoramos sua exten
são, mesmo sabendo penoso saboreá-la 

A inf'ancia foi/é para mim o lugar do 
medo, da dúvida, da insegurança, da 
perquirição. A compreensão e vivência 
precoce das perdas - do nascer para a 
morte - construiu em mim um enigma 
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que se projetava em todo o meu redor. · 
Sempre me perguntava onde eu existia 
antes de chegar ou onde residiria depois 
da partida Por ser assim, frágil se fez em 
mim a existência 

Nestas vertentes fundei a minha in
füncia. Para abrandar o medo aprendi a 
olhar com insistência e certificar-me. O 
que se afigurava como fantasma pode
ria, com a insistência, se transfigurar em 
anjo. A insegurança., por não saber o 
mundo, me convidou a pensar pausada e 
silenciosamente, oferecendo-me as pos
sibilidades para as metáforas. A dúvida 
me presenteou com a certeza de que as 
coisas são, muitas vezes, além do meu 
olhar. Da perquirição sobrevive esta bus
ca contínua de perseguir a arte como 
alternativa derradeira. 

Se procuro escrever para a minha 
criança a história que não ouvi, busco o 
inscrito na memória, agora elaborado 
pelo adulto que sou. Tudo aquilo que vem 
de encontro à minha realidade infantil 
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poetizada ou trans-mutada pela 
inventividade me rejuvenesce. 

A poesia, se houve em minha inf"an
cia, foi tragada pela inconsciência de sua 
artesania, àquela época. Só agora- adul
to - posso identificá-la quando e por onde 
passou. Se alegria houve, ela foi pescada 
pela fantasia de tudo que poderia ser. 
Mas me parece certo que a infância só 
existe quando irremediavelmente perdi
da. Sua ausência estabelece tamanho 
vazio que se toma impossível olvidá-la 
Vazio que não se preenche com os con
teúdos da razão, mas que se amplia pela 
intuição e memória. 

O concreto, para mim, foi sempre 
dispensável ou descartável. Lembro-me, 
eu era ainda muito pequeno - de meu 
avô. Aquele que escrevianas paredes da 
casa palavras sobre palavras, registran
do perdas sobre perdas, substituindo de
sejos sobre desejos: haveres que ele cul
tivava mais do que os bens poucos e 
materiais. E quando o impulso de posse 
me visitava, quando o egoísmo se toma
va pele, meu avô dizia: Bobagem, meni
no, caixão não tem gaveta . 

Foi uma lição de casa tão bem deco
rada que aprendi, definitivamente. Hoje 
meu investimento primordial é o das pa
lavras. Possuir a palavra é inaugurar 
emoções, e fazer o coração tomar sol; é, 
principalmente, munir-se para resistir à 
solidão definitiva, nascida com o nasci
mento. 

Minha escritura não se preocupa com 
cânones, metodologias, faixas etárias, 
que pretendem conceituar a inf"ancia 
como tempo menor, ou tempo para o 
esquecimento, daí necessitar apenas de 
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paliativos. Quero acreditar, na verdade e 
sempre, que a inf"ancia não tem frontei
ras. O homem é o seu desejo. Tudo cabe 
dentro desta emoção de nascer para a 
contínua procura da completude. 

Percebo que, em toda criação do 
homem quando artística, se insinua wna 
infüncia única e intransferível. Em reali
dade, não existem inf"ancias com emo
ções semelhantes. Cada uma, só por si 
edificará o homem que a conterá nos 
desvãos de seu destino. 

Por ser assim, construo wn texto com 
a minha verdade - embora sabendo-a 
transitória O texto poderá ter ressonân
cia no outro, ainda que em diversos tons, 
como convém à literatura. A ausência de 
preocupação didática com a literatura é 
por perceber que a obra literária se en
fraquece todas as vezes que é colocada 
a serviço de outros interesses. Estes re
duzirão a sua dimensão poética 

Uma vez que o universo pessoal é 
originalmente insuficiente e que se há 
sempre que confrontá-lo com a experi
ência do outro, minha função de escritor 
busca a relação. E mais: busca correr 
o risco de estar com o outro na confissão 
- ainda que literária - da minha intimidade 
mais precána 

A compreensão da infância como 
tempo denso, como lugar da largada para 
um percurso sem extensão objetiva, me 
permite reconhecer ~importância da li
teratura na inf"ancia E na medida em que 
o jovem percebequealinguagemre-wla e 
pela linguagem o homem se faz senhor 
do seu destino que, conseqüentemente, 
ele opera a si mesmo num exercício de 
auto-educação, sem medo, contudo, da 
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fragilidade. A coesão se realiza sem 
confrontos entre realidade e fantasia 

Nesta relação livro/leitor, guiada pela 
liberdade e reivindicada pela ansiedade 
de querer estar com o outro por ele me 
relatar, é que se delineiam terceiros ca
minhos. Seduzido pelo encontro de seu 
texto na escrita do autor, o leitor desco
bre que a fantasia do outro é norteadora 
para a concretização da sua verdade. 

E no silêncio das palavras escritas o 
leitor estabelece o seu coerente e pro
fundo diálogo. Aquele capaz de passar 
da fantasia à realidade e da realidade à 
fantasia, sem dores. Diálogo capaz de 
remeter o sujeito ao sentido de transito
riedade da existência. Descobre-se nes
se jogo a impossibilidade de atravessar 
tal percurso se encarnar a palavra do 
outro, que sou eu mesmo. 

Bar1olomeu Campos Queirós (MG) é escritor, educador e superintendente da Fundação Clóvis 
Salgado. 
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1 ,, PEdidos dE publicAÇÕEs dA BPIJBH 

A Biblioteca Pública lruà.ntil e Juvenil de Belo Horizonte tem recebido inúmeros 
pedidos para envio de suas publicações: RELEITURA e LER-0-LERO; porém, na maioria das 
vezes, com endereçamento incompleto, o que nos dificulta e até mesmo impossibilita o pronto 
atendimento. 

Suge1imos que toda a coITespondência diiigida especificamente à RELEITURA e à 
LER-0-LERO, além de i.nfonnar quais os números das revistas \'ocê já recebeu, venha 
acompanhada dos seguintes dados: 

A- DADOS PESSOAIS 

Nome completo 
Endereço 
Bain-o 
Cidade/Estado 
CEP atualizado 
Telefone, com o código de DDD 

Nosso endereço para coITespondência: 
Equipe de Editoração da BPIJBH 

B- DADOS PROFISSIONAIS 

Fo1mação profissional 
Área de trabalho atual 
Local de trabalho 
Endereço 
Baiirn 
Cidade/Estado 
CEP atualizado 
Telefone, com código de DDD 

Rua Carangola, 288 - Santo Antônio - TéITeo 
30.330-240 - Belo Ho1izonte/MG 
Fone: (031) 228-5180 

2 ,, NúMERos ATRASAdos 

A Equipe de Editoração da BPIJBH programou para 1994 a reedição de alguns 
números esgotados da RELEITURA e um planejamento de di5tribuiçi'ío de ~mas publicações, 
de mcxlo que as principais Bibliotecas do país venham a ter as Revistas RELEITURA e LER-
0-LERO. Além disso, a Biblioteca tem à disposição dos leitores exemplares para consulta. 
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} " PARTicipAçÃo do LEiTon 

Os interessados poderão ter s<:us ai1igos publicados na RELEITURA, desde que 
sejam observados os seguintes c1itérios: 

• O terna deve ser desenvolvido em, no máximo, 6 laudas datilografadas ou digitadas 
em espaço 2 e deverá apresentar reilexão 01iginal ou relato de expe1iência nas áreas de 
educação/arte/cultura. 

• A avaliação e seleção dos textos são de responsabilidade da Equipe de Editoração 
da BPIJBH. 

• Incluir nome completo, endereço atualízado e c111Ticulw11 resumido. 

• Os textos serão arquivados e não devolvidos. 

A seção Reciclagem publica programações de eventos - congressos, cw·sos, 
semmanos, encontros, etc. - nas áreas de educação/arte/cultura. Os interessados devem 
enviar as programações com antecedência, observando a periodicidade da Revista. 

~;CARTAS 

Nesta seção são publicadas as caitas recebidas contendo dúvidas ou comen
tá1ios sobre a Revista RELEITURA ou alglll11 aiii&o em especial. Aguardamos a sua colabo
ração. 

• • • • 

Maria Luisa Brina e Equipe de Editoração 
Setor de Correspomlência e Atendimento ao Professor 
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RECIClAGE~ 
• BIBLOS 2000 - 2° CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE 

BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO E 17° CONGRESSO 
BRASILEIRODEBIBLIOTECONOMIAEDOCUMENTAÇÃO 

Será realizado no Minascentro, em Belo Horizonte/MG, de 1 O a 15 de abril de 
1994, o BIBLOS 2000, cujo tema central é Transferência de informação no limiar 
do ano 2000. 

O objetivo é favorecer o desenvolvimento progressivo dos serviços de 
~ormaç~o técnica, científica e cultural no Brasil, América Latina, Caribe, Portugal, 
Africae Asia de LínguaPortuguesa, de maneira tal que possam participar do avanço 
tecnológico dos países do 1 ºmundo, exercendo um papel ativo e respeitando suas 
características culturais. 

Paralelamente ao BIBLOS 2000 serão ministrados vários encontros, 
seminários, mesas-redondas, cursos com especialistas brasileiros e estrangeiros, 
visitas técnicas. 

Inscrições e infonnações: Ética Promoção de Eventos - Rua Olavo de 
Andrade, 155 - 31.130-270 -BH/MG- Fone: (031) 444-4798 - Fax: (031) 442-7869. 

• 3 ºANIVERSÁRIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA INFANTIL E 
JUVENIL DEBELO HORIZONTE 

Em 7 de fevereiro de 1994, a Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo 
Horizonte completou seu 3° aniversário. Dando continuidade às comemorações, em 
março oferecemos ao público urna programação especial, incluindo concursos de 
declamação e criação de brinquedos de sucata, oficinas de arte, curso sobre literatura 
infantil, recital e espetáculos de teatro e conto. 

Oportunamente, a BPIJBH agradece o apoio cultural de algumas empresas e 
profissionais que conferiram maior brilho às comemorações, respaldando o incentivo 
que vimos promovendo às manifestações artísticas/culturais e à reciclagem e difusão 
de informações. 
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Agradecimentos Especiais: 

• AR TEFEST A - Dilennando Conea Fillio 
• ASA EDITORA GRÁFICA LTDA - Fernando Rangel Proença 
• COiv1ISSÃO JULGADORA DO CONCURSO DE DECLAMAÇÃO 
e COiv1ISSÃO JULGADORA DO CONCURSO DE CRIAÇÃO DE BRrNQUEDOS 

DE SUCATA 
e ÉPOKA - ENFEITES PARA FESTAS - Antônio Simão 
e EQUIPEDABPIJBH 
e LEOCUNHA 
e MANUELALBERTOMANCÍAMARTÍNEZ 
e QUARTO BONITO - Maiia Helena Fe1Tei.ra Maiiano 
e RONALD CLA VER E JED BOY 
e VIOLETA BONECOS & CIA - Franklin Silva Oliveira e .Joelma Oliveira Santos 

• CURSO SOBRE A OBRA JUVENIL DE LINO DE ALBERGARIA 

Local: 
Período: 
Horário: 
Público: 

Inscrições: 

Fechamento: 
Certificados: 
Responsável: 

Biblioteca.Pública.Wantil e Juvenil de Belo Horizonte 
16, 18 e 20/05/94 
lO:OOàs 12:00h 
professores. pedagogos. especialistas em literatura infantil, educadores 
e interessados 
Podem ser feitas . mediante doação de um livro. na.Biblioteca ou pelo 
telefone (031) 228-5180 
bate-papo com a presença do autor 
os certificados serão entregues após o fechamento do curso. 
Bemadete Patrus Ananias Pothakos, consultora da Equipe de 
Pesquisa da BPIJBH desde. 1991. professora, mestranda em 
Literaturas de Expressão Portuguesa (PUC-MG), especialista em 
literatura infantil e juvenil. 

• PRÊMIO MINAS DE CUL TURA/1994 

Inscrições: 
Resultado: 
Premiação: 
Categorias: 

• 

16/05 a 30/06/94 
3/11/94 
23/ 11 /94 
Romance ou Novela, Contos, Poesia, Literatura Irúantil , Ensaio 
(História e Cultura Mineira), Dramaturgia (Texto para Teatro) 

• • • • • • • RELEITURA, JAN/FEV/MAR-94 



Informações: Assessoria de Comunicação Social da Secretaria de Estado da 
Cultura de Minas Gerais - Praça da Liberdade, nº 3 17 - CEP: 
30.140-01 O - BH/MG- Fone: (031) 261-1666 Ramal 123 - Fax: 
(031)261-1311. 

• 31ª FEIRA DE LIVROS PARA CRIANÇAS DE BOLONHA 

Local: 
Periodo: 
Público: 
Informações: 

Bolonha-Itália 
07 a 10/04/94 
Autores, editores, livreiros, ilustradores, educadores e interessados 
Câmara Mineira do Livro - Rua Carangola, 288 - Santo Antônio 
30330-240- BH/MG-Fone: (031) 344-2944. 

•CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM LITERATURA JNFANTIL E 
JUVENIL- PREPES 

Duração: 
Informações: 

Obsen1ação: 

4 periodos de 15 dias Ganeiro e julho) 
PUC-MG - PREPES - Av. Dom José Gaspar, 500 - Coração 
Eucarist:ico- BH/MG-Fone: (031) 319-1211 , 319-1213 e3 l 9-l 23 l. 

O PREPES também oferece cursos de especialização em outras 
áreas, conforme folheto publicitário, que pode ser adquirido na 
Universidade Católica de Minas Gerais. 

RELEITURA, JAN/FEV/MAR-94 • • • • • • • • 



f f 

~lTIMA rAGINA 

RELEITURA 
o 

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

RELEITURA 
1 

A promoção da leitura: depoimentos, experiências e reflexões. 

RELEITURA 
2 

Panorama da literatura infantil brasileira: análise de obras significa· 
tivas e de várias tendências. 

RELEITURA 
3 

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

RELEITURA 
4 

Encontro Internacional de Leitura (Parte 1): Qual a sua leitura do 
mundo? 

RELEITURA 
6 

BIBLOS 2000 • 2Q Congresso Latino-americano de Biblioteconomia 
e Documentação e 17Q Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e 
Documentação. 
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