
 1 TEMA

40
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enredo enriquecido pela fantasia, imaginação 
e criatividade.

Lúcia Pimentel Góes coloca em discussão, 
neste trabalho, os conceitos de fábula nas 
literaturas portuguesa, galega e africana, 
enquanto discute as fábulas brasileiras de 
origem indígena, e as oriundas de Portugal e 
da África
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Aqui, Carla Vasconcelos Ferreira Freire e 
Guaraciaba Micheletti analisam um conto de 
Ana Maria Machado, adotando a linha teórica 
da estilística do enunciado, considerando os 
efeitos de sentido  e de expressividade gerados 
por meio de elementos estruturais fônicos e 
lexicais. 
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Considerando que a arte capacita o homem para 
compreender a realidade e transformá-la, Conceição 
Viúde Fernandes discute o papel da arte na escola, 
o espaço que a ela tem sido reservado na educação 
brasileira, apontando sugestões para mudanças.

Neste artigo, Pedro Luís de Melo 
apresenta as maneiras de escrever 
utilizadas por Monteiro Lobato, que 
apaixonava e continua apaixonando 
todos os que entram em contato com 
seus textos destinados à infância.
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O papel da contação de histórias nas sociedades 
tradicionais africanas é, aqui, apresentado por Rosa 
Maria Valente Fernandes.

O peso da censura que, há séculos, tem 
se abatido sobre as literaturas, forçando 
a invenção de estratégias para driblá-la, é 
avaliado por Zenaide Bassi Ribeiro Soares 
neste artigo.
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Apresentação

A literatura infantil tem a capacidade de responder 
às necessidades afetivas e intelectuais da 
criança, que, através de conteúdos simbólicos, 

começa a processar uma leitura de si própria e do mundo 
que a rodeia. Estimula a sua imaginação, enriquece a sua 
percepção, ativa a sua sensibilidade, a sua inteligência, a 
sua criatividade.

A literatura conta histórias, e contar histórias é uma 
atividade tão importante, que foi criada pela humanidade 
há milhões de anos, ou seja desde que o homem surgiu 
no planeta, portanto muito antes da invenção da escrita. 
Encanta, porque lida com a subjetividade, as emoções, o 
paradoxo, o conflito entre as forças da natureza e a razão.

Leva o leitor a realizar grandes viagens sem sair do 
lugar. Ajuda a conhecer territórios fantásticos, situados 
em espaços reais e a encontrar verdades concretas em 
territórios invisíveis; a refletir sobre a vida e o mundo de 
maneira indireta, mas nem por isso menos profunda.

Por tudo isso, entendemos que merecia uma edição 
desta revista para a promoção de reflexões sobre ela, 
suas características, seus modos de apresentar-se, suas 
variadas linguagens, que se metaforizam sempre em novas 
relações, com novos contrastes e ressonâncias, que, além 
de encantar, vão muito mais longe e formulam desafios.

Zenaide Bassi Ribeiro Soares
Diretora Responsável
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ALGUNS TRAÇOS DE ESTILO DE 
ANA MARIA MACHADO NO CONTO 

FIAPO DE TRAPO
SOME TRAITS OF STYLE OF ANA MARIA 
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Propomos, neste artigo, analisar, adotando-se a linha 
teórica da estilística do enunciado, os efeitos de sentido 
e de expressividade gerados por meio dos elementos 
estruturais – fônicos e lexicais – no conto Fiapo de Trapo, 
de Ana Maria Machado, considerada como uma das mais 
completas escritoras brasileiras. O referido conto trata de 
tema relacionado ao universo infantil com sagacidade e 
sutileza.

We propose in this article to analyse the expressiveness 
effects generated by phonic and lexical elements in the 
Fiapo de Trapo,tale by Ana Maria Machado.To analyse we 
use resources of the stylistic. The story deals with the 
theme related to the universe of children,with delicacy 
and sagacity.

Linguistics. Stylistics of the eunciation. Ana Maria Machado. 
Style.

Autor e Texto
Author - Text
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ALGUNS TRAÇOS DE ESTILO DE 
ANA MARIA MACHADO NO CONTO FIAPO DE TRAPO

SOME TRAITS OF STYLE OF ANA MARIA MACHADO IN 
THE TALE FIAPO DE TRAPO

Ana Maria Machado é considerada pela crítica 
uma das mais versáteis e completas escritoras 
brasileiras contemporâneas, ocupando atualmente 

a cadeira número 1 da Academia Brasileira de Letras, a qual 
presidiu de 2011 a 2013, dando especial ênfase a programas 
sociais de expansão do acesso ao livro e à leitura nas 
periferias e comunidades carentes.  (www.anamariamachado.com)

Pelo currículo tão extenso e rico, e com obras admiráveis 
e até então não desbravadas na área da Estilística, decidimos 
focalizar um de seus contos. Nossa opção foi por Fiapo de 
Trapo, presente no livro Quem perde ganha, que aborda 
transformações do processo natural da vida.

A escritora usou de forma criativa
diversos recursos linguístico-estilísticos 

para a construção de sua narrativa.



 8 TEMA

Nosso objetivo, neste artigo é investigar os efeitos de 
sentido e expressividade gerados por meio dos elementos 
linguístico-estruturais, especialmente os fônicos e lexicais – 
presentes nos enunciados empregados pela autora.

Para realização dessa análise, seguiu-se a Estilística, 
visto que por meio dela se pode observar o modo como tais 
escolhas linguísticas compõem a expressividade decorrente 
de um emprego particular. (MICHELETTI, 2006, p.23)

Partindo do objetivo e cientes de que “a leitura de um 
texto literário envolve operações complexas que vão desde 
o entendimento da camada superficial até as camadas mais 
profundas e, portanto, menos claras, menos imediatas”, 
esperamos que a leitura dessa história, com a análise 
proposta, contribua para que o leitor ultrapasse o limite da 
simples decodificação de signos.(MICHELETTI, 2006, p.17)

Com o desenvolvimento dos estudos estilísticos nas 
últimas décadas, não cabe ficar apenas numa descrição dos 
fatos, mas sim relacioná-los entre si para atingir-se um melhor 
nível de compreensão e interpretação dos textos a partir das 
marcas linguísticas. É o que o Grupo de Estudos Estilísticos, 
da Universidade Cruzeiro do Sul vem desenvolvendo em seus 
trabalhos sob a designação de Estilística discursivo-textual. 
São estudos que focalizam os vários estratos linguísticos 
do texto, partes do enunciado: fônico, lexical, semântico, 
sintático e agregam a enunciação.

Análise Estilística
De acordo com ISER (1979), o texto apresenta vazios 

– implícitos, pressupostos, subtendidos – que, enquanto 
espaço disponível para o outro, devem ser preenchidos pelo 
leitor. (ISER apud BRANDÃO E MICHELETTI, 2011, p. 20)

Procurando preencher esses “vazios” do texto, segue 
a análise estilística do conto Fiapo de Trapo, pela qual 
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buscamos interpretar os sentidos e apontar a expressividade 
na obra  de Ana Maria Machado.

Faz-se necessário, antes de iniciarmos a análise, um 
resumo de “Fiapo de Trapo”. A história gira em torno de 
um espantalho, cujas características o diferenciavam de 
todos os outros. Além de suas roupas bonitas, algo mais o 
tornava especial. Era sua camisa, na qual fora bordado um 
coração, que lhe atribuía sentimentos. Era solitário por não 
conseguir a aproximação dos pássaros. Mas, após uma forte 
mudança climática, o espantalho se desfez e seus pedaços 
foram espalhados por todo o milharal, e ele se transformou, 
servindo de ninho para os pássaros e de adubo para as 
plantas que nasciam.

Iniciando a análise pelo título, e pela sugestão sonora, 
em “Fiapo de Trapo”, o fonema consonantal constritivo 
fricativo surdo /f/, associado  com a vogal anterior /i/ e aberta 
/a/, remete a prolongamento, que, interceptado pelo fonema 
consonantal oclusivo surdo /p/, traduz o significado de fiapo, 
fio delgado e curto.

No primeiro parágrafo, a inversão da ordem direta dos 
termos, a anástrofe, é utilizada para atrair a atenção para 
o advérbio “nunca”, que tem no seu intuito de negação, o 
objetivo de afirmar enfaticamente todos os adjetivos únicos 
que cabem ao espantalho, de forma a convencer o leitor.

A singularidade das características do espantalho é 
também enfatizada por meio da utilização da conjunção 
“que” reforçada pela palavra “belezas”, que confere a ele 
uma quantidade significativa de beleza, tornando-o diferente. 
Essa singularidade fica comprovada, no decorrer da história, 
nas falas da personagem Dito Ferreira.

Na primeira oração, a repetição dos fonemas nasais 
/ã/, /õ/, / /, /n/ e /ƞ/ sugere uma suspensão temporal dos 
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acontecimentos. Ao final, a nasalidade apresentada na vogal 
posterior /o/ na palavra redondeza, corrobora com a ideia de 
uma delimitação geograficamente arredondada, assim como 
na segunda oração, com a elipse do substantivo redondeza 
(palavra lexical), o pronome indefinido “outras”  (palavra 
gramatical), é substantivado, substituindo-o, e reforçando o 
diferencial, a importância daquele local.

Espantalho tão bonito e elegante nunca 
se tinha visto por aquelas redondezas. 
Nem por outras, que ele era mesmo 
carregado de belezas. (...) (MACHADO, 
2008, p.9)

Na terceira oração, do primeiro parágrafo, observamos 
que a vogal aberta /a/ reforça a impressão sonora do fonema 
consonantal oclusivo surdo /t/ nas palavras “montava” e 
“espantalho”, marcando a ação que estava sendo realizada, 
uma harmonia imitativa. Já a assonância na vogal posterior 
/o/, representadas pelos fonemas /o/ e /u/, ajustam-se à 
expressão de realização.

(...) Precisava só ouvir a conversinha 
do Dito Ferreira enquanto montava o 
espantalho, todo orgulhoso do seu 
trabalho: (MACHADO, 2008, p.9)

Embora a princípio a palavra “conversinha”, presente 
na terceira oração, possa assumir um tom pejorativo, de 
depreciação, aqui assume uma expressão de afetividade 
e compreensão da empolgação de Dito Ferreira pelo seu 
trabalho. Porém, por se tratar de uma palavra no diminutivo, 
podemos supor, também, que a escolha da autora por um 
vocabulário mais próximo do infantil seja para atingir o 
público alvo.

Encontramos a mesma situação nas frases abaixo, 
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em que o diminutivo é utilizado como forma de tratamento 
carinhoso e de expressão de sentimento, ideal para o público 
infantil.

O patrãozinho pensou em tudo. Com 
uma gravata de seda, fez esse cinto 
espantado. Até a palha do recheio é toda 
macia e cheirosa.(MACHADO, 2008, p.9)

(...) E lá ficava sozinho, espetado no 
milharal deserto. (MACHADO, 2008, p.10)

Com a expressão “Precisava só ouvir (...)”, no primeiro 
parágrafo, “E vejam (...)”, no quinto parágrafo e “Não é que 
era mesmo, a danada?”, do sétimo parágrafo, há presença 
de interlocução.

O enunciatário é chamado a interagir com a história, para 
vivenciar a bela criação.

(...) Precisava só ouvir a conversinha 
do Dito Ferreira enquanto montava o 
espantalho, todo orgulhoso do seu 
trabalho: (MACHADO, 2008, p.9)
(...) E vejam que beleza essa camisa 
cor-de-rosa. Tem até coração bordado...  
(MACHADO, 2008, p.9)
Não é que era mesmo, a danada?(...) 
(MACHADO, 2008, p.9)

No início do segundo parágrafo, podemos observar a 
elipse do pronome “eu”, assim como no sétimo parágrafo a 
elipse da conjunção “e”, tornando as frases mais compatíveis 
com a conversação.

A palavra “nunca”, no segundo parágrafo, reafirma o 
“nunca” do primeiro parágrafo, ao tratar das características 
singulares do espantalho.
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— Nunca vi coisa igual.(...) (MACHADO, 
2008, p.9)

Não é que era mesmo, a danada? (...) 
(MACHADO, 2008, p.9)

Nos parágrafos dois, cinco e seis, é conferida voz 
ao personagem Dito Ferreira, o qual apresenta em seu 
vocabulário expressões coloquiais, como: “Vai botar”, “roupa 
de gente ir à festa na cidade”, “um tal de veludo”, “vejam que 
beleza”, “cinto espantado” e “palha do recheio”. 

Pelo contexto da história, podemos imaginar que Dito 
Ferreira, por ter nome e sobrenome, é o dono da fazenda. 
Nessa perspectiva, verificamos nos parágrafos dois e seis, as 
expressões “O patrão caprichou de verdade” e “O patrãozinho 
pensou em tudo”, é um auto reconhecimento, uma admiração 
pelo feito. Tal admiração é descrita no decorrer da história, 
porém de forma indireta.

— Nunca vi coisa igual. O patrão 
caprichou de verdade. Vai botar no 
campo um espantalho com roupa de 
gente ir à festa na cidade. (MACHADO, 
2008, p.9)

— Este chapéu é de um tal de veludo. 
E vejam que beleza essa camisa cor-
de-rosa. Tem até coração bordado... 
(MACHADO, 2008, p.9)

O patrãozinho pensou em tudo. Com 
uma gravata de seda, fez esse cinto 
espantado. Até a palha do recheio é toda 
macia e cheirosa. (MACHADO, 2008, p.9).

Nos parágrafos três e sete, logo após a fala de Dito Ferreira, 
o locutor volta a se posicionar, afirmando o relato. Percebe-
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se que o léxico utilizado pelo locutor se aproxima do léxico 
utilizado pelo “Dito Ferreira”, nas seguintes expressões: 
“todo prosa”, “a danada”, “espantar a passarada”, “um 
espanto”, direcionado ao público infantil e ao contexto.

E era mesmo. Tudo roupa velha, claro, 
como convém a um espantalho que se 
preza. Mas de melhor qualidade, roupa 
de se ir à igreja, em dia de procissão e 
reza. (MACHADO, 2008, p.9)

Não é que era mesmo, a danada? Tinha 
um perfume forte, que ajudava a espantar 
a passarada. (MACHADO, 2008, p.9)

Nos parágrafos dois e três, verificamos paralelismo 
sintático, enfatizando a qualidade das roupas cedidas ao 
espantalho.

(...) Vai botar no campo um espantalho 
com roupa de gente ir à festa na cidade. 
(MACHADO, 2008, p.9)

E era mesmo. Tudo roupa velha, claro, 
como convém a um espantalho que se 
preza. Mas de melhor qualidade, roupa 
de se ir à igreja, em dia de procissão e 
reza. (MACHADO, 2008, p.9)

Na segunda oração do terceiro parágrafo, a interjeição 
“claro” dá um tom de afirmação para a forma tradicional 
como se constrói um espantalho, ou seja, com uso de roupas 
velhas, além de chamar atenção de uma enunciação.

E era mesmo. Tudo roupa velha, claro, 
como convém a um espantalho que se 
preza. (...) (MACHADO, 2008, p.9)

Porém, na terceira oração do terceiro parágrafo, o 
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conectivo “mas”, é utilizado para dar tom adversativo à 
expressão “roupa velha”, da segunda oração, apresentado 
o valor da expressão coloquial “roupa de se ir à igreja, em 
dia de procissão e reza1”, ou seja, apesar de velhas, eram 
roupas que haviam sido utilizadas nas reuniões religiosas 
citadas nesse parágrafo.

E era mesmo. Tudo roupa velha, claro, 
como convém a um espantalho que se 
preza. Mas de melhor qualidade, roupa 
de se ir à igreja, em dia de procissão e 
reza. (MACHADO, 2008, p.9).

Na expressão “roupa de se ir à igreja, em dia de procissão 
e reza” , o índice de indeterminação do sujeito, “se”, entra 
como construção comparativa, reforçando importância da 
roupa.

(...) Mas de melhor qualidade, roupa de 
se ir à igreja, em dia de procissão e reza. 
(MACHADO, 2008, p.9).

Espantalho2 é um boneco que, no campo, serve para 
espantar aves predadoras, um objeto sem vida. Porém, nas 
linhas sublinhadas, verificamos que o espantalho sobrepõe 
a função, remetendo à realização da possível intenção oculta 
de seu dono, a de humanizá-lo.

O coração bordado na camisa, a qualidade das roupas e 
demais acessórios que o constituíram, reforçam a ideia de 
humanização.

Ao revermos a história do Homem de Lata, do romance “O 
Mágico de Oz3” , podemos ir um pouco mais além, atribuindo 
ao texto outro recurso linguístico, a intertextualidade. No 
1-Roupa de ver Deus: Indumentária mais cuidada que a de uso comum, própria para grandes ocasiões; 
traje domingueiro. HOUAISS.
2-Boneco, geralmente em tamanho natural, ou objeto que, no campo, serve para espantar aves predadoras. 
HOUAISS.
3-O Mágico de Oz, de Lyman Frank Baum, 1900, foi o primeiro grande romance de fantasia da literatura americana.
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romance, após a passagem de um ciclone, Dorothy e seu 
cachorrinho Totó vão parar na estranha Terra de Oz. Ao 
lado de novos amigos, buscam além do retorno para casa 
e realização de seus desejos: o Espantalho, que queria um 
cérebro, o Homem de Lata, um coração e o Leão, coragem. 
Juntos, passam por aventuras e desafios, até concluírem 
suas histórias. Em Fiapo de Trapo, deparamos com um dos 
personagens, o espantalho, e um dos desejos, o coração.

(...)Tudo roupa velha, claro, como 
convém a um espantalho que se preza.
(...) (MACHADO, 2008, p.9)

Como todo espantalho, esse não andava 
nem falava, mas tinha o dom de poder 
sentir as coisas do seu jeito — para um 
boneco de palha, isso era um grande 
defeito. (MACHADO, 2008, p.10)

E era só por causa do desenho que tinha 
bordado no peito. Linhas de cor em 
forma de coração — e pronto, lá estava 
o pobre espantalho sofrendo a solidão! 
Ninguém se aproximava dele, ninguém 
fazia um carinho, e ele ficava triste, só, 
espantando passarinho...(MACHADO, 
2008, p.11)

No quinto parágrafo, o fonema consonantal fricativo 
surdo /ʃ/ na palavra “chapéu” associado aos fonemas que 
constituem a palavra “veludo”, constritivo fricativo sonoro 
/v/, constritivo lateral /l/ e a vogal posterior /u/, traduz uma 
ideia de suavidade prolongada, suavidade essa encontrada 
no tecido que leva esse nome.

Podemos atribuir às reticências, ao final do parágrafo, 
o sentido de admiração pelos detalhes da roupa, resultando 



 16 TEMA

numa expectativa quanto aos demais atributos que possa 
ter o espantalho.

— Este chapéu é de um tal de veludo. 
E vejam que beleza essa camisa cor-
de-rosa. Tem até coração bordado... 
(MACHADO, 2008, p.9)

No sexto parágrafo, encontramos o fonema consonantal 
fricativo surdo /s/ associado às vogais anteriores /e/ e /i/ e 
a vogal posterior /o/, o fonema consonantal fricativo surdo 
/ʃ/ associado às vogais anteriores /a/ e /ê/ e ao fonema 
consonantal constritivo fricativo sonoro /z/ associada à 
vogal anterior /a/, que unidas nos remetem a uma ideia de 
suavidade, delicadeza, qualidade do que é bom.

No início da terceira oração, o uso do advérbio “até”, 
reflete admiração, pois o mais simples que é a palha que 
preenche o espantalho, também é especial. Nessa mesma 
oração, podemos verificar a substituição do substantivo 
“enchimento” pelo substantivo “recheio”, resultando 
em sonoridade produzida pela associação do fonema 
consonantal fricativo surdo /ʃ/ com as vogais /e/ e /i/.

O patrãozinho pensou em tudo. Com 
uma gravata de seda, fez esse cinto 
espantado. Até a palha do recheio é toda 
macia e cheirosa. (MACHADO, 2008, p.9)

No sétimo parágrafo, o adjetivo “danada” se refere ao 
substantivo “palha”, recurso utilizado para popularizar 
a expressão e para resultar em rima, com o substantivo 
“passarada”.

Não é que era mesmo, a danada? Tinha 
um perfume forte, que ajudava a espantar 
a passarada. (MACHADO, 2008, p.9)
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No oitavo parágrafo, a expressão “Ah” traduz a intenção 
de lembrar algo importante de ser informado. A utilização 
da conjunção “porque” e do advérbio “também” reforça a 
importância da informação.

As reticências, ao final da primeira oração, indicam que, 
além de toda beleza que o espantalho apresentava, ele era 
apreciado em sua função.

Ah, porque é preciso também dizer 
que aquilo tudo dava certo, funcionava 
tanto... O espantalho elegante era mesmo 
um espanto. Passarinho nem chegava 
perto. E lá ficava sozinho, espetado no 
milharal deserto. (MACHADO, 2008, p.10)

No nono parágrafo, verificamos um acoplamento, uma 
sobreposição de informações que acabam por construir a 
imagem do espantalho, por meio dos adjetivos eficiente/
imponente/diferente, que ao rimarem, trazem uma poeticidade 
ao parágrafo.

O patrão ficava feliz com um defensor tão 
eficiente. Dito Ferreira se alegrava com 
aquela figura imponente. Que espantalho 
diferente! Só que eles não sabiam que 
diferença era essa. (MACHADO, 2008, 
p. 10)

No décimo parágrafo, as palavras escolhidas para 
rimarem “jeito” e “defeito”, podem ser entendidas como 
causa e consequência, ou seja, o jeito do espantalho era um 
grande defeito.

Como todo espantalho, esse não andava 
nem falava, mas tinha o dom de poder 
sentir as coisas do seu jeito — para um 
boneco de palha, isso era um grande 
defeito. (MACHADO, 2008, p.10)
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No décimo primeiro parágrafo, a repetição do pronome 
indefinido “ninguém” é utilizada para reforçar a situação de 
solidão do espantalho.

Nesse mesmo parágrafo, verificamos ambiguidade no 
adjetivo “só”, na terceira oração, podendo estar associado 
a estar triste por encontrar-se sozinho ou por só espantar os 
passarinhos. Porém, se associarmos com o sentido “só” da 
primeira oração concluímos que seja uma consequência, o 
espantalho se sente só por espantar os passarinhos.

Também é verificada, nesse parágrafo, a escolha da autora 
pelo artigo “a” ao invés da preposição “de”, na expressão 
“vivendo a solidão”, sugere que o espantalho vive numa 
situação de isolamento e não com sentimento de solidão.

E era só por causa do desenho que tinha 
bordado no peito. Linhas de cor em 
forma de coração — e pronto, lá estava 
o pobre espantalho sofrendo a solidão4! 
Ninguém se aproximava dele, ninguém 
fazia um carinho, e ele ficava triste, só, 
espantando passarinho... (MACHADO, 
2008, p.11)

Na frase abaixo, verificamos assonância das vogais 
anterior /i/ e posterior /o/, as vogais nasais /ã/,/ĩ/ e /õ/, os 
fonemas consonantais: lateral /l/, constritivo fricativo sonoro 
/v/, constritivos fricativos surdos /f/, /s/ e /ʃ/, que sugerem 
um resgate, na memória, de pássaros que por ali passavam, 
pelo efeito de prolongamento e distanciamento cronológico 
provocados por essas combinações.

Já a aliteração do fonema consonantal oclusivo surdo /t/, 
enfatiza a diversidade desses pássaros, pelas cores, cantos 
e tamanhos.
4-Solidão - Estado de quem se acha ou se sente desacompanhado ou só; isolamento sensação ou situação 
de quem vive afastado do mundo ou isolado em meio a um grupo social. HOUAISS
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Utilizando as vogais, /a/, /e/, /i/, /o/, /u/, a autora faz rima 
com as sílabas tônicas encontradas em nomes de aves, na 
mesma sequência, conferindo musicalidade à frase. 

A repetição da expressão composta pela preposição 
“de” com o pronome indefinido “todo” ou “toda”, tem como 
objetivo marcar e enfatizar a diversidade dos pássaros, 
ativando a imaginação e o conhecimento.

De longe via uma passarada de todo tipo 
e feição. Pintassilgo e saíra, cambaxirra 
e corrupião. Pássaro de toda cor, de 
todo canto e tamanho, de todo a-e-i-o-u. 
Sabiá, tié, bem-te-vi, curió e nhombu. 
(MACHADO, 2008, p.11)

A repetição da expressão “vontade de”, um paralelismo 
sintático, é recurso para sustentar a angústia, a solidão em 
que encontrava o espantalho.

Vontade de chamar: (MACHADO, 2008, p.9)
Vontade de mostrar: (MACHADO, 2008, p.9)

No parágrafo quatorze, é observada a ambiguidade na 
utilização do nome do pássaro Bem-te-vi, podendo estar 
sendo utilizado como uma expressão, “bem te vi”, na qual 
o espantalho informa que já localizou o pássaro, ou, estar 
pedindo a ele que venha visitá-lo. 

―Vem cá me ver, bem-te-vi! (MACHADO, 2008, p.9)

A construção da frase abaixo em que todas as palavras 
estão no plural e consequentemente apresentam o fonema 
consonantal constritivo fricativo surdo /s/, fonema consonantal 
constritivo fricativo sonoro /z/, fonema consonantal nasal 
/m/ e vogal nasal /ã/ traduzem a sensação de movimento 
constante, da passagem do tempo afirmada pela gradação 
lexical associada, com as repetições sequenciais das palavras 
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dias, semanas e meses. É o passar dos dias, de um tempo 
que não retorna mais, a ideia do envelhecer do espantalho.

Horas e dias, dias e semanas, semanas e meses, meses 
e anos. (MACHADO, 2008, p.12)

A repetição da palavra tempo, associada a palavras 
que representam mudanças de períodos e fenômenos da 
natureza, vivenciados pelo espantalho: sol/noite e mormaço/
vento, enfatizam a mudança cronológica do tempo, além de 
produzir musicalidade nas duas primeiras orações. 

Nas terceiras e quartas orações, as rimas produzidas 
pelos verbos queimava/molhava e fervia/zunia, representam 
as sensações táteis e auditivas vivenciadas pelo espantalho, 
reafirmando a ideia de humanização. 

E o espantalho ficava no tempo. No 
bom tempo e no mau tempo. No sol que 
queimava e na chuva que molhava. No 
mormaço que fervia e no vento que zunia. 
(MACHADO, 2008, p.12)

A repetição dos pronomes “seu” e “sua” faz referência 
às singularidades apresentadas pelo espantalho no início do 
texto, e a deterioração resultada da exposição constante às 
variações climáticas sofridas pelo espantalho.

A palha, as roupas, a gravata e o chapéu, foram aqui 
substituídos pelas qualidades diferenciadas que cada um 
apresentava e que tornava o espantalho tão especial: cheiro, 
cor, seda e veludo, respectivamente.

E seu cheiro se gastava, sua cor se 
desbotava, sua seda desfiava, seu 
veludo se puía. (MACHADO, 2008, p.12)

No parágrafo vinte e dois, as reticências sugerem 
suspense, um mistério que irá se desenrolar. É um recurso 
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muito utilizado nas narrativas dos contos infantis.

Até que um dia... (MACHADO, 2008, p.12)

No parágrafo vinte e três, o efeito verificado pela 
combinação de fonemas consonantais oclusivos, fonemas 
consonantais nasais, vogais nasais, fonemas constritivos 
fricativos surdo e sonoro, sugere mudanças recorrentes do 
passar do tempo, de forma cíclica, confirmadas pela repetição 
das palavras tempo, um e dia, que enfatizam as possibilidades 
de mudanças, renovação e recomeço, dentro de um universo 
temporal.

A ambiguidade sugerida, nesse parágrafo, para a palavra 
“tempo” pode ser interpretada da seguinte forma: no tempo 
1, faz-se referência a um período de tempo, de dias; no tempo 
2, há referência de clima e, no tempo 3, referência a dia.

No tempo (1) tem sempre um dia. Um dia 
em que muda o tempo (2) e um tempo (3) 
novo se inicia. (MACHADO, 2008, p.12)

Na frase que se segue, os fonemas consonantais: 
constritivos fricativos surdos /s/,  /ʃ/ e /f/, e constritivo sonoro 
/v/, transmitem a ideia de vento com chuva. Já os fonemas 
consonantais oclusivos surdos /t/ e /p/ e o sonoro /d/ remetem 
à sensação de estouro, assim como a combinação das vogais 
nasais /ã/ e /õ/. Os sons remetem à gradação do fenômeno 
chuva, que se inicia com uma chuva miúda e segue até a 
chuva de muito trovão, que resultou numa inundação.

Pois foi o que aconteceu. Houve um 
dia em que choveu. Mas não foi chuva 
miúda, foi pra valer, de verdade, foi 
mesmo um deus-nos-acuda, uma imensa 
tempestade, de granizo, raio, vendaval, 
com aguaceiro e temporal, chuva de 
muito trovão que virou inundação. 
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(MACHADO, 2008, p.15)

No vigésimo quarto e vigésimo quinto parágrafos, 
os adjetivos selecionados pela autora para chuva, dia e 
pássaros, para intensificar e descrever os acontecimentos, 
refletem uma linguagem coloquial.

Pois foi o que aconteceu. Houve um dia em 
que choveu. Mas não foi chuva miúda, foi 
pra valer, de verdade, foi mesmo um deus-
nos-acuda, uma imensa tempestade, de 
granizo, raio, vendaval, com aguaceiro 
e temporal, chuva de muito trovão que 
virou inundação. (MACHADO, 2008, p.15)

Quando a chuvarada passou e o sol 
voltou, um arco-íris no céu se formou. E 
na beleza do dia novo, azul lavado, vieram 
os pássaros, em bando assanhado, 
ocupando todo o campo, ciscando no 
milharal. Livres, soltos, à vontade, numa 
alegria sem igual. (MACHADO, 2008, p.15)

As rimas formadas pelos verbos no pretérito perfeito 
“acontecer” e “chover”, se relacionam pela existência do 
fenômeno, enquanto as rimas formadas pelas palavras miúda/
acuda, verdade/tempestade, vendaval/temporal, trovão/
inundação, traduzem suas intensidades e efeitos. 

O texto, como já afirmamos, constitui uma narrativa 
poética, utiliza recursos próprios da poesia, em especial 
quanto aos aspectos sonoros, escolhas lexicais e construções 
frasais, que resultam numa harmonia de ritmos e musicalidade 
ao texto, como podemos observar no exemplo abaixo: 

Pois/ foi/ o /que a/con/te/ceu. (7)
Hou/ve um/di/a em/ que/ cho/veu.(7)

Mas /não/ foi/chu/va/ mi/ú/da,(7)
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Foi/ pra/va/ler,/ de/ ver/da/de,(7)
foi /mes/mo um /deus-/nos/-a/cu/da,(7)

u/ma i/men/as/ tem/pes/ta/de,(7)
de/gra/ni/zo/, rai/o, /ven/da/val, (9)
com a/gua/cei/ro e /tem/po/ral,(7)

chu/va/ de/mui/to/tro/vão(7)
que /vi/rou/ i/nun/da/ção.(7)

A palavra “velho”, no parágrafo vinte e sete, confirma 
a passagem de tempo para o espantalho e traduz uma 
exposição carinhosa de Dito Ferreira.

―Cadê o Espantalho velho? 
(MACHADO, 2008, p.16)

Na frase abaixo, a flexão verbal no particípio passado, 
nas palavras desmanchado, carregado, espalhado, semeado, 
misturado e plantado, nos remete à sensação de finalização, 
à transformação do espantalho. A associação das palavras 
rimadas traduz as ações sofridas pelo espantalho.

Saiu todo mundo procurando. Não achavam. Nem podiam 
achar. Ele tinha desmanchado, tinha sido carregado, pelo 
vento espalhado, pela chuva semeado, com a terra misturado, 
plantado naquele chão, sua palha adubando muito pé de 
solidão. (MACHADO, 2008, p.16)

A incidência da vogal anterior /i/ das vogais nasais /ã/, /ẽ/e 
/ĩ/, dos fonemas consonantais constritivos fricativos surdos 
/s/ e /f/, fonemas consonantais constritivos fricativos sonoros 
/v/, /ʒ/ e /z/ e fonemas consonantais nasais /n/,/ɳ/ e /m/  e 
fonemas consonantais laterais /l/ e /ג/, indicam o movimento 
de finalização do espantalho.

Do que sobrou por aí, foi tudo virando 
ninho, protegendo com carinho filhotes 
que iam nascer. Veludo em trapos, 
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seda em farrapos, coração bordado em 
fiapos, maciezas boas de se aquecer.(...) 
(MACHADO, 2008, p.16)

O efeito enfatizante foi buscado na repetição da 
preposição “em”, a qual reitera e auxilia na transformação, 
além de acrescentar valor aos substantivos: trapos, farrapos, 
fiapos. 

Por se tratar de uma narrativa poética e observarmos 
a ocorrência de convergências, buscamos a teoria de 
acoplamentos, nela Samuel Levin (1975), ressalta a 
importância, no texto poético, das convergências sintáticas 
aliadas às coincidências de sentido ou de configuração 
sonora, que ligam os termos, formando o que ele chama de 
acoplamentos. Estes podem nascer ainda a partir da matriz 
convencional de metro e rima, e colaboram para o efeito 
de unidade e de memorabilidade, que os bons poemas são 
capazes de produzir no espírito do leitor. 

“...duas formas quaisquer que ocorram em 
posições equivalentes representam um 
emparelhamento de convergências; mas só 
se as formas forem naturalmente equivalentes 
é que teremos acoplamento, a estrutura 
verdadeiramente importante para a poesia.” 
(LEVIN, 1975, p. 55)

As palavras trapos, farrapos e fiapos, cuja rima /-apos/ a 
associam, convergem aqui para o mesmo significado, tecidos 
e fios destruídos.

(...)Veludo em trapos5, seda em farrapos6, 
coração bordado em fiapos 7, maciezas boas 
de se aquecer.(...) (MACHADO, 2008, p.17)

5-Trapo – pedaço de pano gasto, velho
6-Farrapos – pedaço de pano muito usado e gasto.
7-Fiapo – fio delgadíssimo e curto
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E para finalizar, no parágrafo trinta, a repetição do 
pronome “cada” enfatiza os locais em que o espantalho 
permanece vivo.

(...)E em cada ovo que nasce ali por 
aquele lugar, cada ninhada que se 
aconchega à procura de calor, em cada 
vida a brotar, em cada marca de amor, 
seu coração sobrevive num fiapinho de 
cor. (MACHADO, 2008, p.17)

Ao explicitar o ciclo da vida, a autora utiliza recursos 
estilísticos apropriados ao universo infantil e ao lúdico, ao 
conferir sentimentos a um objeto, para transformar a perda, 
o “fim da vida” como necessária para início de uma nova.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Partindo do pressuposto que o ato de escrever envolve 

responsabilidade social, é impossível pensar a literatura 
infantil desvinculada de seu poder humanizador e formador 
da personalidade humana:

A produção literária tira as palavras do nada e as dispõe 
como todo articulado. Este é o primeiro nível humanizador, 
ao contrário do que realmente se pensa. A organização da 
palavra comunica-se ao nosso espírito e o leva, primeiro, a 
se organizar; em seguida, a organizar o mundo. (CÂNDIDO, 
1995, p. 245-251) 

O presente trabalho buscou, sob a perspectiva da 
estilística, analisar um conto de Ana Maria Machado que, 
de forma criativa, utilizou diversos recursos linguístico-
estilísticos para a construção de sua narrativa.

Não há dúvida de que o conhecimento da língua do 
ângulo da expressividade constitui um passo fundamental 
para a compreensão e valorização dos textos literários. 
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Além disso, a leitura é fator essencial na educação formal, 
colaborando fortemente para o processo de aprendizagem, 
da aquisição de cultura e desenvolvimento. 

Há de se ressaltar que o conto analisado não apresenta 
superficialidades e soluções fáceis, trazendo o leitor a 
participar da reflexão do desfecho e auxiliando, dessa forma, 
para formação de um leitor crítico. 

Os valores significativos de natureza sonora notáveis 
nas palavras e nos enunciados, que são os fonemas e 
prosodemas (acento, entonação, altura e ritmo) compõem 
um complexo sonoro na evocação emotiva e poética.

Cumpre um papel significativo que se deve a 
peculiaridades da articulação dos fonemas, às suas 
qualidades de timbre, altura, duração, intensidade. A forma 
como o locutor pronuncia as palavras da língua podem 
ainda apontar essas impressões, estados de espírito ou 
descrição de sua personalidade. Claramente, esses pareceres 
e impressões apresentadas pela matéria fônica são recebidos 
de forma distinta de acordo com cada indivíduo. 

 A intensidade dos fonemas passaria despercebida, 
caso não fossem tão utilizados pelos poetas como forma de 
repetição, com o intuito de provocar a atenção do leitor com o 
que proferem. Várias vezes, a repetição deles pode não ser de 
natureza simbólica ou onomatopéica, mas ter outros papéis 
como enfatizar determinadas palavras, reforçar a junção entre 
dois ou mais termos, ou ainda colaborar para a coesão de 
um texto ou parte dele. Pode ser ainda um processo lúdico 
que crie semantização e seja delicioso ao ouvido.

Além de ser prazeroso para o leitor infantil, por adentrar no 
mundo da fantasia, o conto analisado promove conhecimento 
do mundo e do ciclo da vida.

Pudemos verificar, no conto analisado, que a narrativa, 
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em terceira pessoa, é linear e curta, no que se refere à 
extensão do texto e ao tempo em que ocorrem os fatos. 
Também é perceptível que mantém um estilo próprio dos 
contos infantis.

Com seu estilo próprio, a autora procurou, por meio da 
exploração da sonoridade e do léxico mais direcionado para 
o público infantil, explanar as transformações impostas à 
criança em decorrência de seu desenvolvimento. Quanto ao 
enredo, as ações ocorrem de forma dinâmica, sem delongas, 
indo direto ao desfecho. São poucos os personagens, todos 
participam do conflito apresentado pelo conto. E a situação 
apresentada traduz um certo conflito do universo infantil, 
apontando transformações necessárias para propiciar uma 
reflexão sobre esses conflitos.

 Por fim, cabe salientar que o texto apresenta uma 
narrativa poética, utilizando recursos próprios da poesia, em 
especial quanto aos aspectos sonoros e construções frasais, 
que resultam numa harmonia de ritmos e musicalidade.
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Solange Delboni*

SOBRE LITERATURA INFANTIL E 
LEITURA ESTÉTICA

ABOUT CHILDREN’S LITERATURE AND AESTHETIC READING

Após uma releitura de textos de Cecília Meireles, 
onde a autora, além de advertir que a literatura 
destinada a crianças e jovens havia se tornado 

uma máquina financeira que ignorava princípios éticos e 
estéticos, questionava a literatura infantil enquanto gênero 
literário, observamos que este assunto não tem sido 
retomado nos tempos atuais, como se esta já fosse uma 
questão resolvida.

É só olhar em volta. Há sempre um encontro sobre 
literatura infantil e juvenil acontecendo em algum  ponto do 
país – ou em muitos pontos simultaneamente. A questão da 
estética é sempre colocada, o que invariavelmente remete à 
beleza ou à arte, a que se juntam as emoções, encantamento, 

* Doutora em Literatura,  tem mestrado em Jornalismo, e, atualmente, é consultora editorial.

Literatura infantil como gênero: 
existe ou não existe?
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medo, sentimentos de paixão ou aversão implícitos ao que 
é narrado. 

A questão dessa literatura enquanto gênero propriamente 
dito, porém, na grande maioria dos casos, não é colocada, 
limitando-se os debatedores, no máximo, a  situar esse tipo 
de literatura como tendo surgido no século XVlll, quando 
a sociedade europeia começava a passar por grandes 
transformações econômicas, o que provocava mudanças 
no mundo do trabalho e na estratificação social, alterando 
também o tratamento dispensado às crianças tanto no seio da 
sociedade, que passava a se preocupar com a sua educação, 
como no interior do núcleo familiar.

A produção literária destinada a crianças e jovens, que 
é publicada no século XlX, na verdade, em sua origem não 
havia sido produzida para determinadas faixas etárias. Eram 
contos e fábulas concebidos num contexto sociocultural bem 
distante do atual e que supriam as necessidades ficcionais 
de épocas remotas e apresentados, de modo geral, como 
narrativas orais nos grandes serões que reuniam as famílias, 
parentes, amigos e agregados para ouvi-las.

No século XlX essas narrativas passaram por adaptações, 
foram publicadas e logo devidamente rotuladas como contos 
infantis e/ou juvenis.

A designação, ou o rótulo, portanto, surgiu a posteriori, 
depois da obra escrita para quem a quisesse ler, independente 
do leitor pertencer a esta ou a aquela faixa etária.

Mudanças de Rumo
A partir daí,  a escola passou a ser a instância que se 

preocupava com a produção e veiculação dessa modalidade 
literária, estabelecendo parâmetros que a aproximavam das 
concepções pedagógicas vigentes na época. Desse modo, 
passaram a ser valorizados os contos exemplares, narrativas 
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que transmitiam a crianças e jovens valores apreciados pela 
sociedade, para que pudessem ser devidamente assimilados.

Nesse caso, o que se observa é o pouco peso conferido 
ao lúdico, à emoção, ao prazer estético. O que importava era 
a apreensão racional do conteúdo – ou seja, um tipo de razão 
cartesiana que se opõe à emoção. 

O que se valorizava era a inculcação de padrões 
comportamentais e não o que se deveria valorizar, ou seja, 
que o leitor se sensibilizasse diante de um texto e assim 
pudesse fruí-lo de modo livre, articulando-o com a sua 
imaginação e as suas fantasias. Ou mais ainda, para que 
esse leitor  pudesse  aprender, através da arte,  a especular 
sobre a vida e o mundo, a ter por ela sua visão ampliada para 
capturar novos horizontes, abrindo-se para questionamentos 
diversos, além de descobrir na própria palavra um prazer que 
pudesse ser oferecido em diferentes níveis – o que já leva a 
supor elevada qualidade na concepção escrita, embora seja 
aqui pertinente lembrar que qualidade textual nada tem a ver 
com escrita rebuscada.

Uma obra que encante pela riqueza de um enredo, 
completamente divorciado de pretextos pedagógicos, 
alicerçado num texto capaz de propiciar uma leitura estética 
como fonte de prazer, tornou-se um sonho para alguns, 
permanecendo, porém, a maioria atenta ao relacionamento 
da leitura a pretextos pedagógicos, desvalorizando a fantasia, 
a imaginação e a criatividade. 

Nesse propósito pseudo educacional, muitos passaram 
a valorizar a simplificação, confundindo-a com simplicidade. 

Também surgiu em larga escala, no Brasil, o equívoco 
de se considerar a produção literária para crianças e jovens, 
num caminho para a tomada de consciência de certas mazelas 
sociais derivadas do desenvolvimento desigual vivenciado 
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pelo país. Mais uma vez uma questão de natureza diversa 
é colocada, ainda que com boa intenção, como um grande 
desvio, no caminho de expressivo número de crianças e 
jovens que teriam na escola praticamente a única chance de 
aprenderem, através da arte, a realizar uma leitura do mundo, 
que seguramente contemplaria também as diferenças sociais, 
as injustiças, o sonho de mudanças – contado, porém, de um 
modo indireto – como só a arte sabe fazer.

Há estudiosos que alertam para os desvios que ocorreram 
e continuam a ocorrer no espaço destinado à literatura para 
crianças e jovens. Mas uma questão permanece e agora tem 
sua importância ampliada: que paradigmas deveriam  ser 
seguidos por autores que escrevem para crianças e jovens? 

Procuremos, agora, Cecília Meirelles, que continua mais 
atual do que nunca.  O que ela ensinou sobre esta curiosa e 
relevante questão?    

A Literatura Infantil Como Gênero
Existe? Ou Não Existe ?

 Cecilia Meireles declarou certa vez que discordava 
dos que consideravam a literatura infantil como um gênero 
literário.

Para ela, não havia uma literatura  infantil . O que havia 
era uma literatura geral, que compreendia a escrita e a oral, 
e da qual a literatura infantil também participava. Deixava 
bem claro que não existia uma literatura infantil a priori.  Uma 
obra escrita para crianças poderia não ser aprovada pelos 
pequenos leitores, e  essa  aprovação era essencial para que 
a obra pudesse vir a ser chamada de literatura infantil.

 Então, tem-se que  a  delimitação entre literatura infantil 
e não infantil devia ser dada pelas crianças, usando como 
critério a preferência dos pequenos, sua vontade de ler a obra 
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e a leitura ocorrer com agrado – o que implica um caráter 
de julgamewnto a posteriori. Somente após essa aprovação 
pelos pequenos leitores, com sua clara e explícita preferência, 
uma obra poderia vir a ser classificada como literatura 
infantil. Essa postura da escritora ficou registrada em seu 
livro Problemas da literatura infantil, de onde retiramos a 
citação seguinte :

“Costuma-se classificar como literatura 
infantil o que para elas (crianças) se 
escreve. Seria mais acertado, talvez, assim 
classificar o que elas lêem com utilidade 
e prazer. Não haveria, pois, uma literatura 
infantil ‘à priori’, mas   ‘à posteriori’ “.

Torna ainda mais clara sua visão sobre a questão, ao 
conferir à criança, na condição de pessoa diretamente 
interessada pela leitura,  o  direito  de julgamento da obra 
que , se fosse incluída no rol de suas preferidas, poderia 
ser classificada  como ”literatura infantil” . Nesse caso, o 
pequeno leitor poderia até escolher uma outra obra, não 
identificada como literatura infantil  e  que nem havia sido 
escrita especialmente para a sua faixa etária: 

“...em lugar de se classificar o livro 
infantil, como habitualmente se faz, pelo 
critério comum da opinião dos adultos, 
mais acertado parece submetê-lo ao 
uso – não estou dizendo a crítica – da 
criança, que, afinal, sendo a pessoa 
diretamente interessada por essa leitura, 
manifestará, pela sua preferência, se 
ela satisfaz ou não. Pode até acontecer 
que a criança, entre um livro escrito 
especialmente para ela e outro que 
não o foi, venha a preferir o segundo”.
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No seu debate sobre gênero, Cecilia Meirelles não 
poupou críticas aos critérios então usados para classificar 
um livro como infantil, onde entravam categorias diversas e 
inadequadas, como textos destinados a aprender a ler, ou de 
disciplinas de diferentes séries escolares, ou ainda álbuns de 
leitura, sem palavras, destinados a crianças bem pequenas 
e que representam uma comunicação visual através do 
desenho.

Ler Como Quem Ouve 
Entendia que a criança deveria ter acesso a diversos 

e diferentes livros, para que ela tivesse oportunidade de 
manusear  à vontade o material, sempre de boa qualidade 
para que não corresse o risco de escolher obras desprovidas 
de qualidades poéticas, estéticas, científicas e morais, que 
poderiam comprometer o desenvolvimento de seu gosto e 
a sua formação.

 Os assuntos deveriam ser sempre úteis, para que as 
boas mensagens contribuíssem para uma boa educação, 
aproveitando bem o tempo empregado no lazer cultural que 
a obra literária propicia. 

As obras de ficção em prosa ou em verso trazem uma 
série de maneiras de se lidar com a subjetividade, que 
se enriquece de modo imperceptível, contribuindo para a 
felicidade dos seres humanos, e isso deve ser experimentado 
e vivenciado desde a infância.

Literatura Oral e Literatura Escrita
 Cecilia Meirelles deixava claro que a literatura oral e a 

escrita não devem ser radicalmente separadas, já que existe 
entre ambas uma ligação interdiscursiva. 

A tradição, o folclore, a cultura popular   trazem 
uma infinidade de valores poéticos e estéticos que 
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podem ser apropriados pelo leitor através dos contos, 
parlendas, provérbios, advinhas. São contados, recontados, 
reelaborados, improvisados, modificados, mantendo-se  
sempre vivos e atualizados,  mas as escolas nem sempre 
se lembram de disponibilizar esses recursos aos escolares, 
esquecendo-se que estes tipos de atividades são divertidas 
e contribuem para que as crianças soltem a sua imaginação 
em viagens maravilhosas, marcantes e inesquecíveis.

As ilustrações são também muito importantes, encantam 
com suas formas e cores, ajudam a entender melhor o texto, e 
na maior parte das vezes, contam o que o texto diz e, também, 
o que o texto não diz, instigando a curiosidade, a observação 
e a criação do novo.

Literatura e Nutrição
do Espírito

Para Cecilia Meirelles, a literatura mais do que um 
passatempo, é uma “nutrição” para o espírito. A qualidade 
do alimento a ser usado nesse processo nutricional tem de 
ter avaliado por quem vai disponibilizar esse tipo de pão aos 
pequenos leitores, o que significa que os textos a serem 
oferecidos devem ser lidos com antecedência. A boa seleção 
do material, para que as crianças, por sua vez, escolham os 
que mais lhes agradam, é tarefa tão importante que a escritora 
chega a dizer que se for para ler uma obra insignificante, é 
melhor que a criança não leia nada, porque o uso de um livro 
ruim poderia comprometer seu futuro como leitor.

Na opinião de Cecília Meirelles, se a criança desde cedo 
fosse familiarizada com obras de eleva qualidade, teria uma 
formação cultural de padrão mais elevado, contribuindo para 
uma boa formação cultural, social e ética. 

Recomendava a frequência a Bibliotecas, cujo acervo 
contempla obras clássicas, que são disponibilizadas a todos 
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os interessados, que ali podem ampliar o conhecimento de 
si próprios, sobre seus interesses e tendências.

O valor instrucional e lúdico do livro, sua forma de 
apresentação, incluindo ilustrações e diagramação, formam 
um conjunto  precioso  que proporciona, além de aquisição 
de conhecimentos, momentos de grande prazer. Por isso, 
os livros deveriam estar constantemente presentes na vida 
das crianças. 

A escola teria, portanto, importante papel a cumprir nessa 
esfera da formação de leitores, observando a qualidade do 
texto e a adequação da obra à criança, conforme a sua faixa 
etária. Lembrava que a ilustração tinha importante papel a 
cumprir, trazendo, por exemplo, informações preciosas sobre 
plantas e animais, principalmente quando pertenciam a floras 
e faunas desconhecidas, mas ressaltava que no caso de 
crianças bem pequenas, era interessante a oferta de livros 
que contivessem grandes ilustrações e pequenos textos.

Respeito à Diversidade
Através do livro, também é possível o desenvolvimento 

do respeito à cultura de outros povos, daí Cecilia recomendar 
que as  obras contemplem ilustrações que mostrem 
vestimentas e costumes de outros países, incluindo-se os 
aspectos tidos como exóticos. Este ponto, mais do que nunca, 
precisaria ser lembrado hoje, quando observamos guerras 
étnicas, constantes atos discriminatórios e violentos diante 
da diversidade, a falta de solidariedade diante de grupos de 
refugiados que buscam abrigo longe das fronteiras de seus 
convulsionados países. 

 Através da literatura, a criança adquire também a 
noção de tempos históricos. Os tempos medievais têm 
características bem diversas dos tempos da Pré-História ou 
da Idade Contemporânea, e tudo isso pode ser experenciado  
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pelas crianças através da literatura ou das enciclopédias, que 
a escola pode disponibilizar.

São momentos de instrução e diversão que tornam as 
crianças seres mais participantes do universo cultural do 
mundo, compreendendo algumas características da vida em 
sociedade de um jeito divertido e saudável.

Para Cecilia era muito importante valorizar os contos 
orais, as cantigas antigas, inclusive as cantigas de ninar e 
as poesias declamadas. 

Para ela, o gosto de contar histórias é semelhante ao 
gosto de escrever e o gosto de ouvir histórias  é  idêntico 
ao gosto de ler. Assim, contar e ouvir são matrizes antigas 
de escrever e ler, e estão presentes na vida humana desde 
os tempos mais antigos, quando ainda não existia a escrita. 
Portanto, dentro dos livros há vozes aprisionadas. E na  
contação  de histórias orais as vozes estão soltas, mas ambas 
contém musicalidades, danças, razão e magia.

 A diferença é que a  literatura  oral chegou primeiro e 
se constituiu no primeiro livro da criança, que se encantava 
com as narrativas de suas avós, mães, tias. Como pode uma 
boa escola, hoje, jogar fora esse livro?

Para a escritora, a literatura oral é a primeira  a  instalar-se 
na memória da criança, a explicar o mundo ainda em estágio 
mágico, a encher de poesia a sua vida. Por isso precisaria ser 
valorizada pela escola, divorciando-se da pedagogia.

Os Caminhos do Escritor
 Cecilia Meirelles era crítica. Enxergava que livros 

destinados à infância haviam se tornado no Brasil uma 
poderosa indústria, movida principalmente por razões 
financeiras. Nesse remoinho movido a lucros, a criança e 
suas necessidades primordiais caiam no esquecimento. 
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Um escritor para crianças, segundo ela, não deveria estar 
apenas motivado por intenções de mercado, orientado por 
resultados financeiros. Estes autores, de modo geral, segundo 
ela,  ou escrevem   narrativas difíceis, muito rebuscadas, ou 
escrevem   simples demais, subestimando a capacidade da 
criança em relacionar-se com a narrativa. 

Para escrever o autor deveria, antes, estar preparado, 
quer dizer conhecer o modo de ser de uma criança, suas 
necessidades,fantasias e aspirações – e nesse caso jamais  
poderia ser uma pessoa improvisada, destituída  do sonho da  
comunicabilidade entre autor-leitor, sem se preocupar com 
as qualidades necessárias à construção de uma obra que, de 
modo fluido, poético, ocupe-se de valores indispensáveis à 
formação humana, a partir do atendimento  das necessidades 
de desenvolvimento social e  emocional das crianças. 

Além de discutir questões de grande relevância sobre 
a literatura, conceitos e caminhos, Cecilia Meirelles, como 
poeta e escritora, produziu uma obra destinada à infância, 
que pode ser lida com prazer por pessoas de qualquer idade, 
onde estão presentes os elementos artísticos essenciais, 
a beleza,a criatividade, a imaginação, o jogo de palavras, a 
sensibilidade. 

Além de criticar o que se escreve, apontou caminhos e 
mostrou, com seus próprios textos literários, como se deve 
escrever.
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Mariana  Bassi Ribeiro Soares*

ÓRFÃOS, MADRASTAS E MADRINHAS NA 
LITERATURA INFANTIL

ORPHANS, STEPMOTHERS AND GODMOTHERS IN CHILDREN´S LITERATURE

Centenas de contos, lendas, romances, das mais 
diferentes origens e épocas, apresentam como 
protagonistas crianças órfãs ou enjeitadas. 

Cinderela e Branca de Neve permeiam o universo de muitos 
milhões de crianças em todo o mundo ocidental, através 
de narrativas orais ou escritas, ou por intermédio do teatro, 
do cinema, de vídeos, sites, desenhos e outras formas de 
representação e divulgação.

Personagens bíblicas como Moisés, abandonado num 
cestinho que navega rio abaixo até ser socorrido por alguém, 
assim como os lendários fundadores de Roma, Rômulo e 
Remo, que sobreviveram graças a uma loba, são também 
bastante conhecidos.

* Estudou na Faculdade de Belas Artes de São Paulo e nas Faculdades Teresa Martin. É 
artista plástica, pedagoga  e especialista em Leitura.

A madrasta perversa dos contos de fada é 
muito antiga. Surgiu em Roma, num conto 

de Apuleio, que se baseou num mito grego.
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Na literatura mundial consagrada, há maravilhosa galeria 
de órfãos que emocionam e encantam pessoas de todas as 
idades, num desfile de intraduzível encantamento, como 
ocorre com  “Oliver Twist” e “David Cooperfield”, obras 
grandiosas de Charles Dickens, ou como acontece com “Jane 
Eyre”, de Charlote Brontë.

A escritora inglesa conta que a pequena Jane Eyre, 
passou por duas perdas irreparáveis, a primeira com a morte 
da mãe, o que a levou a viver em um orfanato, e a segunda, 
com a morte de sua amiga Helen Burns.

Joseph Rudyard Kipling conta a história de um pequeno 
órfão indiano, que vive numa floresta onde, desde bebê, 
foi criado por lobos e ali aprendeu a sobreviver entre feras 
amigas e feras malvadas. Esta história (The jungle book) ficou 
muito conhecida pelas crianças brasileiras como “Mogli, o 
menino-lobo”,  popularizado de modo extraordinário pelo 
cinema,por intermédio dos estúdios de Walt Disney.

Outro menino órfão, desta vez criado na selva por 
macacos, é “Tarzan”, criação do escritor Edgar Rice 
Burroughs.

Em Portugal, Eça de Queirós abordou o tema da orfandade 
em “O crime do Padre Amaro”, que conta a história de Amaro, 
órfão desde os seis anos e criado por uma marquesa, que 
morre quando o menino tinha treze anos, e passa a viver 
num Seminário. 

Ainda Eça de Queirós, em outro romance “A Relíquia”, 
conta a história de Teodorico, órfão desde criança e criado 
por uma tia, a quem ele tenta ludibriar.

Além das obras citadas, onde os protagonistas são  
órfãos,  podem ser lembradas “As aventuras de Tom Sawyer”, 
de Mark Twain, ou “ A Princesinha”, de Frances Hodgson, ou 
ainda, desta mesma autora, “O Jardim Secreto”.
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São também órfãos o “Superman” ou Super-Homem e 
“Harry Porter”, obras transpostas para o cinema e a televisão 
com inquestionável sucesso.

O Órfão na Literatura Brasileira

No Brasil também não faltam histórias de crianças órfãs. 
O conto “Negrinha”, de Monteiro Lobato, narra a tragédia de 
uma menina órfã, maltratada e humilhada por dona Inácia, 
sua patroa, que era tão religiosa quanto perversa. 

A menina levava beliscões, cascudos, croques, tapas 
e pontapés, que aliviavam a mulher de seus azedumes e 
raivas, deixando, porém, a menina sem poder compreender as 
causas de tanta violência, tornando-se por isso “assustadiça 
e muda”.

A maldade adquire, às vezes, características de horror, 
como por exemplo, quando a mulher enfia na boca da criança 
um ovo cozido, pelando, por ter ela chamado outra criada de 
“peste”.

Tudo começa a mudar quando, certa vez, dona Inácia 
recebe a visita de sobrinhas, brancas e ricas, que insistem 
para que a tia deixe Negrinha brincar com elas.

A contragosto, dona Inácia deixou. Negrinha encantou-
se com uma boneca de louça e as meninas permitiram que 
brincasse com ela. Negrinha, extasiada, embalou o precioso 
brinquedo, cuidando com muito carinho da boneca. O 
resultado, porém, foi trágico. 

No final das férias, as meninas foram embora, deixando 
para trás a nova consciência de Negrinha que, agora, sabia o 
que era brincar. Sonhava com bonecas louras, que fechavam 
os olhos e diziam “mamãe” – e o sonho foi tomando conta 
de sua vida, que se revela insípida e triste. Embora a patroa 
já não a perseguisse tanto, a nostalgia a envenenava.
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Negrinha parou de comer. E morreu da mesma maneira 
que tinha vivido: sem atenção ou cuidado.

Além de Monteiro Lobato, outros escritores brasileiros 
escreveram sobre crianças abandonadas, como é o caso 
de José Louzeiro, autor de “Infância dos Mortos”, obra 
inspirada na situação de meninos internos num abrigo do 
Estado, localizado na cidade de Camanducaia-SP, marcado 
por constantes fugas dos menores, vitimizados por violências 
de todo tipo e intensos sofrimentos. Essa obra foi adaptada 
para o cinema, no filme “Pixote - a lei do mais fraco”, dirigida 
por Hector Babenco, em 1981, tendo sido visto, na época, por 
mais de dez milhões de pessoas. 

O filme “Pixote” comoveu o país inteiro, tornando-
se grande sucesso de bilheteria, ao mesmo tempo que 
estimulava debates sobre a problemática questão da infância 
abandonada no país e os desmandos da Fundação do Bem 
Estar do Menor – FEBEM – órgão do governo do Estado de 
São Paulo, que, para melhorar sua imagem, teve seu nome 
trocado por Fundação Casa.

O tema da infância abandonada foi também considerado 
por Jorge Amado, que publicou “Capitães da Areia”, cujos 
protagonistas são meninos de rua, pequenos ladrões e 
assaltantes que vivem à beira do mar, nas praias da Bahia.

O protagonista do romance “Menino de Engenho”, de 
José Lins do Rego, é também órfão, assim como Leonardo, 
“filho de uma piscadela e um beliscão”, como define Manuel 
Antônio de Almeida, em seu romance “Memórias de um 
sargento de milícias”.

Nas histórias que têm órfãos como protagonistas, o que 
não faltam são as madrastas causadoras de suplícios a seus 
enteados.
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Madrastas e Madrinhas: Comparações
A simples menção da palavra “madrasta” evoca todo 

o estigma criado e cultivado pelas narrativas orais e 
sedimentado pelos contos de fada.

Uma passagem do livro “Menino de Engenho”, de José 
Lins do Rego, ilustra bem esse preconceito quando Carlinhos, 
o protagonista-narrador órfão explica a situação na casa onde 
foi morar, após o assassinato de sua mãe:

“A minha Tia Sinhazinha era uma velha de uns 
sessenta anos. Irmã de minha avó, morava 
há longo tempo com seu cunhado. (...) Era 
ela quem tomava conta da casa de meu avô, 
mas com um despotismo sem entranhas. 
Com ela estavam as chaves da despensa, e 
era ela quem mandava as negras no serviço 
doméstico. Em tudo isso como um tirano. 
Meu avô que não se casara em segundas 
núpcias, tinha essa madrasta dentro de casa. 
Logo que a vi pela primeira vez, com aquele 
rosto enrugado e aquela voz áspera, senti 
que qualquer coisa ruim se aproximava de 
mim. Esta velha seria o tormento da minha 
meninice. Minha Tia Maria, um anjo junto 
daquele demônio, não tinha poderes para 
resistir às suas forças e aos seus caprichos”.

Assim, a ausência da mãe é contornada pela presença 
de duas tias de Carlinhos, sendo  tia Maria – a boa, o anjo – e 
tia Sinhazinha – a madrasta, o demônio.

Nos contos e romances, se a madrasta é discriminada, 
o mesmo não ocorre com a madrinha. Do mesmo modo que 
a simples menção da palavra madrasta evoca uma série de 
sentimentos negativos como ódio, inveja, maldade, ciúme, 
perversidade, desprezo, a presença da madrinha, na narrativa, 
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pode imediatamente evocar a proteção e o amor que faltam 
à personagem diante da ausência da figura materna.

Na realidade, de acordo com o ponto de vista da Igreja 
Católica, há séculos, cabe aos padrinhos substituírem os 
pais nos casos de morte ou na impossibilidade destes, por 
qualquer razão, de cuidarem de seus filhos.

Desse modo, a figura da madrinha tem sido sempre bem 
aceita como uma substituta “natural” da mãe, sem que isso 
afete a relação com a vida do pai, viúvo, ao contrário do que 
ocorre com a madrasta, que, de uma forma ou de outra, passa 
a ser vista como a estranha que “roubou” o lugar da mãe.

A madrinha, em alguns contos brasileiros sobre escravos, 
é a própria Nossa Senhora Aparecida, como ocorre em “O 
negrinho do pastoreio” e em outros contos populares.

Na literatura, em geral, as madrinhas não têm filhos, nem 
marido. Não mantêm vínculos com outros protagonistas, 
ligando-se somente com o próprio afilhado. Muitas vezes 
são fadas que se desdobram para ajudar seus protegidos.

Nos contos de fada é recorrente a presença de órfãos 
que vivem grandes e penosas aventuras até chegar a um final 
feliz. A estrutura desses contos, com pequenas variações, 
segue o esquema seguinte:

- orfandade
- maus tratos

- provas
- encontros com seres/objetos mágicos

- partida da heroína/fuga
- ajuda sobrenatural

- encontro com o príncipe
- final feliz
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Relações Complexas
Entre Madrastas e Madrinhas

A ausência dos pais ou de um dos pais é o primeiro 
grande problema que a criança órfã tem de enfrentar. De 
início perde o referencial que tinha para sobreviver, vendo-se 
obrigada a reformular seu modo de vida, para tentar superar 

as dificuldades que surgem no seu cotidiano.

Uma das maneiras de se contornar a ausência da mãe 
na vida de uma criança é colocar uma outra pessoa em seu 
lugar. Ocorre, porém, que essa substituição nem sempre é 
bem-vinda, ou bem aceita. 

Quem chega é a segunda esposa, logo vista como a 
estranha que chega para “roubar” o lugar da mãe, sendo 
muitas vezes rejeitada antes mesmo de praticar qualquer 
ação. No entanto, nos contos infantis o que geralmente se 
observa é a rejeição inversa, ou seja, é a madrasta que renega 
os filhos do primeiro casamento do marido, tornando um 
inferno a vida dos órfãos.

Essa complexa relação entre madrastas e enteados 
é abordada  por  Ana Cristina Gonçalves,  em  seu  livro  
“Madrastas: do conto de fadas para a vida real” :

“Nenhuma coletânea de histórias dá tanta 
importância às madrastas quanto os contos 
de fadas. Foram eles a grande manifestação 
social que revelaram as polaridades, as 
ambiguidades e os estigmas sociais. Como as 
bruxas, as madrastas são as responsáveis por 
todo o sofrimento moral, emocional e físico 
dos heróis e heroínas dos contos de fadas”.

A citada autora discorre sobre a experiência dolorosa 
vivenciada por uma criança ao perder seus pais, lembrando 
que muitas sentem como se tivessem perdido uma parte de 



 48 TEMA

si próprias. Ressalta também a importância que a criança 
sente de estabelecer um vínculo afetivo com outra pessoa, 
quando seu relacionamento com a mãe viva é insatisfatório, 
projetando “nas figuras femininas esta mãe faltante, 
esperando delas que lhes adotem como filhos”.

Por mais que a presença de uma mãe substituta seja 
importante na vida de uma criança, nas histórias infantis e 
juvenis, a madrasta desponta como a grande vilã, sempre 
negligente, ciumenta e cruel. Cinderela e Branca de Neve 
exemplificam o horror pelo qual passaram no convívio 
forçado que tiveram com essas bruxas, que eram as suas 
madrastas.

Ana Cristina Gonçalves admite reconhecer  em Cinderela 
a personificação da orfandade :

“A orfandade é talvez o maior receio do ser 
humano. Histórias tristes estão sempre ligadas 
à separação, seja concreta, seja simbólica, 
mas sempre à separação. Um órfão é sempre 
uma figura que mobiliza os sentimentos das 
pessoas, são dignos de sua pena, dó e ajuda 
incondicional. Talvez por isso “Cinderela” 
tenha tido uma repercussão fantástica. Ela é 
a personificação da orfandade, do abandono 
e do sofrimento humano”.

Marina Warner, autora de “Da fera à loira – sobre contos 
de fadas e seus narradores”, ao tratar de mães ausentes, 
afirma que “em todo o mundo, histórias centradas em uma 
heroína, uma jovem que sofre uma longa provação antes de 
sua redenção e triunfo, frequentemente escalam mulheres 
como as agentes de seu sofrimento”.

Esta autora estabelece, ainda, comparações entre as 
figuras da madrasta e da sogra, lembrando que na língua 
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francesa ambas são designadas pela mesma palavra “belle-
mére”, e informando que : 

“A madrasta perversa, que se tornou a figura 
mais corriqueira dos contos de fadas,fez sua 
primeira aparição literária como sogra no 
conto Eros e Psiquê, de Apuleio”

Apuleio (125 -170 d.C.) é um dos grandes nomes da 
Literatura Latina; viveu na Roma antiga, onde escreveu O 
Asno de Ouro, que conta a história de um jovem que vai 
atrás de uma feiticeira com a intenção de transformar-se em 
coruja, ave nobre, de grande prestígio na Antiguidade, como 
símbolo da sabedoria. Ocorre, porém, que a feiticeira errou 
o pote de unguento que deveria operar o milagre e o rapaz 
transformou-se em burro, sendo transferido à estrebaria do 
vizinho.

Ao contar as aventuras do burrinho, Apuleio descreve uma 
série de características que mais tarde surgirão em contos 
populares e  de fadas, como, por exemplo, a protagonista ser 
a mais bela, a mais jovem e a mais generosa entre três irmãs, 
ou o pai promete-la em casamento a um noivo desconhecido 
que todos imaginam tratar-se de um monstro, mas que se 
revela um homem extraordinariamente bonito e generoso. 

Observa-se também em sua obra a recorrência às 
descrições de irmãs invejosas e más, de ajuda sobrenatural, 
de união entre seres teoricamente muito diferentes.

Nesta obra, O Asno de Ouro, há o encaixe do mito Eros e 
Psiquê, onde a protagonista do conto, Psiquê, não tem como 
tutora uma madrasta, mas é submetida a sofrimentos pela 
sogra – Vênus, que era mãe de Eros.

Um exemplo bem claro da tirania da deusa-sogra e da 
proximidade que pode ser observada entre a narrativa de 
Apuleio e a história de Cinderela, está no tópico de separação 
de grãos :
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A) Apuleio - Eros e Psiquê:

“Depois disse, dirigindo-se a Psiquê. Disforme como és, 
vejo que para ganhar as boas graças de teus amantes contas 
com teu devotamento ao serviço. Pois bem,eu também quero 
experimentar se és mesmo diligente. Separa o monte confuso 
de sementes que aqui estão. Faze a triagem dos grãos e 
arranja-os em ordem. É preciso que tudo esteja arrumado e 
expedido até a tarde,e então submeterás o trabalho à minha 
aprovação”.

B) GRIMM – Cinderela:

Como, porém, Cinderela insistisse, a madrasta acabou 
dizendo:

- Esvaziei um prato de lentilhas nas cinzas. Se catares 
todas as lentilhas dentro de duas horas, poderás ir conosco.

 A semelhança entre a Vênus, sogra de Psiquê e a 
madrasta de Cinderela, é inegável, mas como reconhece 
Warner, o comportamento da deusa no mito grego assemelha-
se mais ainda ao de outra madrasta, a de Branca de Neve, 
conto oral de tradição alemã, escrito e publicado pelos irmãos 
Grimm.

Pode-se dizer que mais do que pelo ciúme materno com 
relação ao filho Eros, Vênus persegue Psiquê  porque sente 
inveja de sua formosura e sente medo que a nora possa  lhe 
roubar o título de “deusa da beleza”.

Em Branca de Neve, esse fato aparece no trecho em que 
a madrasta pergunta ao espelho mágico: Espelho, espelho 
meu, existe no mundo mulher mais bela do que eu?

Desse modo temos que em Cinderela o rancor da 
madrasta contra a órfã ocorre com a intenção de proteger 
e garantir sucesso às suas duas filhas consanguíneas, mas 
em Branca de Neve a razão de tanta ira se prende ao fato de 
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que a rainha-madrasta não suporta a beleza da menina em 
quem enxerga uma concorrente.

Comparações entre 
Cinderela e Branca de Neve

Breve comparação entre os contos Cinderela e Branca de 
Neve permite observar que a figura da madrasta apresenta 
ação e comportamento um pouco diverso em cada história. 

No primeiro conto verificamos que Cinderela se veste de 
farrapos, anda descaça, sofre maus tratos, trabalha muito 
como se fosse uma escrava, e vive suja de borralho, por isso 
em algumas versões a história se chama Gata Borralheira. 
Mas apesar de tudo isso, ela não sai de casa. Confia em sua 
fada-madrinha, suporta todo o sofrimento, passando pelas 
provas que lhe são impostas, até ir ao baile, dançar com o 
príncipe, perder o sapatinho de cristal e ser encontrada em 
casa e levada para o palácio, onde se casará com o príncipe. 

A confiança em sua fada-madrinha é que lhe dá forças 
para seguir na dura caminhada, alimentada pelo seu propósito 
de encontrar um amor e ser feliz para sempre.

No segundo conto, Branca de Neve, o papel desempenhado 
pela madrasta é outro: ao descobrir por intermédio do espelho 
mágico que a beleza da menina é maior que a sua, a vilã, 
tomada pela inveja e pelo ódio, decide planejar a morte da 
órfã, que só não é assassinada porque o caçador que iria 
matá-la sente pena dela e poupa-lhe a vida. 

Bruno Bettellheim, ao analisar este conto, lembra que a 
rainha só assume o status e papel de uma típica madrasta 
quando a beleza da heroína começa a se opor à vaidade dela:

“Embora saibamos que a mãe morreu quando 
ela nasceu, nada de ruim sucede a Branca de 
Neve durante os primeiros anos, apesar de a 
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mãe ser substituída por uma madrasta. Esta 
só se transforma numa ‘típica’ madrasta de 
contos de fadas depois que a Branca de Neve 
faz sete anos e começa a amadurecer. Então 
a madrasta começa a sentir-se ameaçada 
por Branca de Neve e passa a ter ciúmes. O 
narcisismo da madrasta é demonstrado pela 
sua busca de confirmação quanto à beleza no 
espelho mágico muito antes de a beleza de 
Branca de Neve eclipsar a dela”.

Para preservar sua própria vida, Branca de Neve não tem 
outra alternativa senão fugir, partindo para longe do conforto 
do palácio onde vivia, correndo muitos perigos, em que se 
inclui até a ameaça de morte pelo caçador, que lhe preserva 
a vida, por ter se apiedado dela.  

Abandonada na floresta, a menina vagueia entre riscos, 
até descobrir uma casinha onde vivem sete anões e ali 
recomeça a vida.

Esse período é analisado por Bettelheim como um 
caminho profundamente solitário em que o herói luta para 
buscar-se a si próprio. E explica que os anos em que a menina 
vive com os anões “representam o período de dificuldades, 
de elaboração dos problemas, seu período de crescimento”.

Assim, ao observarmos a estrutura dos dois contos, 
constatamos dois  percursos  diferentes : enquanto o desvio 
de rota no caminho de Cinderela ocorre dentro de casa, onde 
a menina passa por momentos de exploração, perseguições e 
dor para depois suplantar esse tempo negativo, encontrando 
o príncipe que a levará para o castelo, onde será feliz para 
sempre. Já Branca de Neve terá de fugir, vivendo tempos 
difíceis até o encontro com os anõezinhos, aos quais se 
afeiçoar, até encontrar o príncipe que a levará para o palácio, 
casando-se com ela.
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Outra Heroína: Rapunzel
O conto Rapunzel,  versão escrita também pelos irmãos 

Grimm, mostra a ação de uma madrasta-bruxa que obriga 
uma menina a desviar-se da rota em que vive para buscar um 
destino diferente. Porém, neste conto, o que move a bruxa é 
o desejo de vingança por haver se desentendido com o pai 
da menina, antes ainda de seu nascimento. 

A madrasta-bruxa adota a criança ainda bebê. Ao 
crescer, prende a menina numa torre sem portas e janelas, 
onde o acesso só é possível através das longas tranças da 
adolescente.

Certa vez, um príncipe que por ali caminha ouve o canto 
da menina, e logo percebe a torre em que está presa – e após 
várias sondagens, descobre como a bruxa tinha acesso à 
menina. Então, ele pede, em certo dia, que ela lhe atire as 
tranças e assim consegue subir. 

Ambos apaixonam-se, ele a pede em casamento. 
Combinam que virá sempre à noite, trazendo-lhe tecidos, 
para que faça uma corda. Ao descobrir as visitas do príncipe, 
a bruxa-madrasta  isola Rapunzel, que está grávida, num 
deserto onde permanece em intenso sofrimento, por longos 
anos, até que o príncipe a encontre e retomem juntos o 
caminho da felicidade.

Este conto, como se poderá observar, retoma o mito 
de Eros e Psiquê, em que a protagonista é submetida a um 
longo período de sofrimento e solidão, para, então, conseguir 
atingir um caminho que a leve a outro modelo de vida, onde 
será amada e feliz.

Warner considera que esse tipo de enredo, que apresenta 
madrastas/sogras como vilãs causadoras de intensos 
sofrimentos às suas enteadas ou noras, pode referir-se a uma 
experiência familiar vivenciada na sociedade medieval e do 
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início da era moderna. Nessa época – diz a autora – “a nora 
trabalhava sob a direção da mãe de seu marido, a quem fora 
entregue muitas vezes por acordo familiar na tenra juventude 
ou até mesmo na infância”. 

Explica, ainda, que nessa época, a esposa do filho, que 
vivia em geral bem mais que o marido, ao ficar viúva, tinha 
de ser sustentada por filhos ou genros, o que a tornava um 
peso indesejável para a família.

Na página 85 de seu livro, Marina Werner tece 
considerações sobre a sogra que assume as funções de 
mãe adotiva e se torna madrasta :

“A mãe que persegue heroínas como Cinderela 
ou Branca de Neve pode esconder sob suas 
feições cruéis outro tipo de mãe adotiva : 
não a madrasta, mas a sogra, e o período por 
que passa a heroína do conto de fadas pode 
representar não o intervalo liminar entre a 
infância e a maturidade, mas sim outro campo 
experimental ou liminar, mais socialmente 
constituído: o início do casamento”.

O Patinho Feio e sua
busca de identidade

No conto de Hans Christian Andersen, a madrasta é uma 
pata que choca um ovo diferente, adota o  patinho mas logo 
o rejeita, por não aceitar um filho que não se parece com 
seus irmãos. 

Mesmo sem agir de forma premeditada ou consciente, 
a pata o belisca e o exclui do grupo familiar. Por se sentir 
excluído pela família, o patinho deixa para trás o terreiro em 
que nasceu e parte para o mundo em busca de aceitação e 
de seu espaço.
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No exílio, longe dos irmãos que o bicavam e o machucavam, 
o patinho encontra o seu verdadeiro grupo – os cisnes e 
passa a viver muito feliz.

Não apenas o patinho feio teve de enfrentar o problema 
do exílio. O mesmo ocorreu com A Bela Adormecida, com 
João e Maria, com Branca de Neve.

No caso do patinho feio, os irmãos e a própria pata 
queriam livrar-se dele, mas no caso de João e Maria, a partida 
ocorre por negligência dos pais e não por vontade dos irmãos.

Para Bettelheim o abandono do lar permite o crescimento 
do órfão para encontrar o seu caminho. São dois fatos 
importantes, embora dolorosos: abandonar um antigo 
caminho e adquirir um novo, ou seja, deixar a  casa paterna 
e  construir a sua própria família. 

É sempre dolorosa a trajetória de quem perde os alicerces 
de sua morada, e os contos de fada sugerem uma reflexão 
sobre a questão, ao mesmo tempo que apontam a importância 
do empenho para a superação dos traumas sofridos e 
começar a ser feliz para sempre.
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FÁBULAS BRASILEIRAS DE ORIGEM PORTUGUESA, 
INDÍGENA E AFRICANA

BRAZILIAN FABLES OF PORTUGUESE, INDIGENOUS AND AFRICAN ORIGIN

Fábulas brasileiras sempre 
cheias de sabor e saber. 

A palavra fábula prende-se ao verbo latino 
“fari”, falar; Faris ou Fare, Fatus, Fari + falar, 
prognosticar. No Dicionário Latino Português, de 

Cintra1, temos o verbete:
"Fábula, ae = fábula, narração de sucessos 
fingidos. Horácio = rumor do povo. Aniles 
fabulae: M. Fabius Quintiliano, os contos de 
velhas; Fabulae sumus: P. Terencius Afer, 
somos fábula ou matéria de riso. Hoec tota in 
civitate fabula est: T. Petronius Arbiter, isto é o 
assunto de todas as conversações da cidade..."

A transcrição de nossa primeira consulta registra as 
variantes e conceituações diversas que a pesquisa foi 
delineando, cartografando até que pudéssemos ousar em 

1-CINTRA, Geraldo de Ulhoa e CRETELA JUNIOR, José. Dicionário latino-português. São Paulo: 
Anchieta, 1994, p. 426.

* Professora na Universidade de São Paulo. Escritora
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um mapeamento. Portanto, a palavra fábula reveste-se de 
significações como: fala, prognóstico; fábula, narração de 
sucessos fingidos, rumor do povo (narrativas) e, ainda, 
contos de velhas. Parece-nos conveniente transcrever o 
produto da garimpagem realizada em múltiplos dicionários e 
obras que tratam da Literatura Infantil como ponto de partida 
de nossa tese.

No Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa, de 
Caldas Aulete2:

"FABULA, s.f. narração de sucessos fingidos, 
inventados para instruir ou divertir; conto 
imaginário; ficção artificiosa: É o herói 
principal da nossa fábula (R. da Silva); O bom 
do frade contou muita fábula, como todos os 
coletores de causas primordiais de uma nação 
que se vão perder sempre em maravilhas 
(Garret) II pequena composição de forma 
poética ou prosaica em que se narra um fato 
alegórico, cuja verdade moral se esconde 
sob o véu da ficção, e na qual se fazem 
intervir as pessoas, os animais irracionais 
personificados e até as coisas inanimadas; 
apólogo: as fábulas de Esopo, da La Fontaine; 
Inchado como uma rã de fábula (R. da Silva). 
II A história dos deuses e outras personagens 
do paganismo, a história do politeísmo ou a 
teologia dos pagãos, a mitologia: os deuses 
da fábula. II Qualquer conto ou narrativa com 
caráter mitológico. II Alegoria II O conjunto de 
ficções ou peripécias que entram no poema 
épico, no romance, e mesmo no drama, com 
o fim de os ampliar e ornar, de modo que a 
ação épica ou dramática não se apresentam 
como aconteceram realmente, mas como 

2-CALDAS AULETE. Dicionário contemporâneo da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Delta, 1958. ll v., 
p. 2119.
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poderiam ou deveriam acontecer. II os fatos e 
sucessos verdadeiros ou fingidos que servem 
de base à ação de um drama, romance ou 
epopeia: Molière supôs na sua terra a fábula, 
cujo criador era (Castilho). II Mentira, sucesso 
inventado, conto misterioso: O que se conta 
de outros como fábula, aconteceu-lhe a êle em 
realidade (R. da Silva). II (Fig.) Coisa em que 
se fala muito, objeto de crítica, de zombaria: 
sou a fábula da gente. II F. lat. Fabula.

O verbete amplia o campo semântico da primeira 
referência, dá um conceito de fábula; devemos salientar é 
o fato de a “alegoria” comparecer isolada e não confundida 
com o gênero fábula como já lemos em artigos.

No Dicionário das Literaturas portuguesa, brasileira e 
galega, sob direção de Jacinto do Prado Coelho3, temos:

“Fábula.
Na Idade Média, J. Leite de Vasconcelos 
publicou a única obra do gênero, em português 
medieval, chegada aos nossos dias: O Livro 
de Esopo publicado conforme um ms. 
do século XV (Lisboa, 1906). É um Esopo 
cristianizado, às vezes com considerações 
ascéticas. O estilo perdeu um pouco da ironia 
em proveito da intenção moralizada. Calila y 
Dimna influenciou indirectamente o Horto do 
Esposo na história do unicórnio. Nas Cantigas 
de S. Maria de Afonso X (v.), temos a lenda 
do monge e do Passarinho, etc. [M. Ma.]
Na Época Moderna. O gênero permitiu a 
muitos escritores portugueses e brasileiros, 
alguns poetas do melhor quilate, patentear 
dotes de maliciosa observação, vivacidade 

3-COELHO, Jacinto do Prado. Dicionário das Literaturas portuguesa, brasileira e galega. Porto: Livraria 
Figueirinhas, 1960, p. 254-55.
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narrativa, senso das virtualidades expressivas 
da linguagem familiar. Já no séc. XVI Sá de 
Miranda ilustrou o seu pensamento com as 
fábulas “O Rato do Campo e o Rato da Cidade”.

(Carta a Mem de Sá) e  
“O cavalo e o Cervo” (Écloga Basto)

Segue-se numerosa citação de fábulas; a indicação de 
ter sido através de La Fontaine “que o nosso século XVIII” na 
segunda metade pôs a fábula na moda. Refere ter Miguel de 
Couto Guerreiro (m. 1793) “além de traduzir Horácio e Ovídio, 
transporto Esopo para nossa língua (1788) “com explicações 
acomodadas à moral cristã”. Ter Bocage traduzido fielmente 
La Fontaine além de compor outras fábulas. Dá destaque para 
o Fabulário de Henrique O'Neill (1819-1889), que nos deixou 
366 fábulas em fluente redondilha. Depois de minucioso 
levantamento, o verbete ainda cita Monteiro Lobato, 
terminando na obra 10 Histórias de Bicho (Condé, Rio, 1947) 
como atestado do gosto brasileiro por animais.

Martin Alonso4 em Enciclopédia del Idioma, que 
compreende o amplo período dos séculos XII ao XX, 
acrescenta ao campo etimológico, histórico conceitual deste 
início de busca:

“FABLIELA (d. de flaba, fábula). f.s. XIII y XIV. 
HABLILLA, fabulilla, cuento. Berceo: S. Or., 
79; D. Juan Manuel: Conde Lucanor,162, 18. 
II 2. Rumor, Habladura.
FÁBULA (t. fabuta), f.s .XV al XX. Rumor, 
hablilla. A. de Palencia: Voc., 1490, 151 b. II 2. 
s. XVlll al XX, Relación falsa, mentirosa de pura 
invención, destituída de todo fundamento: 
esto es uma FABULA. D-A., 1726. II 3. s. XVIII 
al XX, Ficción artificiosa con que se encubre 
o disimula uma verdad. D-A., 1726 II 4. s. XVI 

4-MARTIN ALONSO. Enciclopédia del idioma - diccionario histórico y moderno de la lengua española: 
siglos XII al XX. España: Aguilar, 1947.
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al XX, Suceso o acción fictícia que se narra o 
se representa para deleitar. Góngora: Obr., II 
186. II 5. s. XVIII al XX. Composición literária, 
generalmente em verso, en que por medio de 
una ficción alegórica y de la representación de 
personas humanas y de personificaciones de 
seres irracionales, inanimados o abstrractos, 
se da una enseñanza útil o moral. Fdez. 
Moratin: Obr. Póst., II-162. II 6. S. XVIII al 
XX. En los poemas épico y dramático y en 
cualquiera outro análago, serie y contexto de 
los incidentes de que se compone la acción 
y de los médios por que se desarrolla. Fdez 
Moratin: Obr., III-495.II7. s. XVIII al XX, Mitologia, 
D-A., 1791. II8. S. XVIII al XX. Cualquiera de 
las ficciones de la mitologia. II9. Objeto de 
murmuración irrisoria o despreciativa: fulano 
es la FABULA de Madrid. Rivadeneira: Tribul., 
1-4.II F. milesia. Cuento o novela inmoral y sin 
que el de entretener o divertir a los lectores. 
Llamósela asi por haberse hecho célebres 
em Mileto las obras de esta classe. II Cfr. S. 
de La Ballesta, 1575; Casas, 1583. Perciv., 
1599; Palet, 1604; Oudin, 1607; Covarr., 1611; 
Francios., 1620; Sobrino, 1705; Stevens, 1706; 
Requejo, 1717; Quij., 1-6, 47; II-1.

No verbete FABLIELLA, vimos que o primeiro significado 
é o de HABLILLA E FABULILLA. Depois é que segue o de 
“rumor”, “habladuria”. Quando o verbete é o da FÁBULA, 
aparece primeiramente a relação falsa, de pura invenção, 
sem fundamento.

De Beaumarchais5, D. Gouty e Alain Rey temos o 
Dictionnaire des Littératures de Langue Française com um 
longo e minudente verbete do qual transcreveremos, apenas, 
5-BEAUARCHAIS, J. P. de; COUTY, Daniel; REY, Alain. Dictionnaire des littératures de langue fran-
çaise. Paris: Bordas, 1984, p. 779.
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o mais essencial:
“Dans l'histoire de las littérature, l' apparition 
de la fable est chaque fois liée à un rapport 
de forces, à une situation de pouvoir qu'elle 
conteste em modifiant subtilement les 
equilibres: pouvoir du maitre sur l'esclave, 
quand le fabuliste s'appelle Ésope; pouvoir 
politique et intellectuel, quand il s'appelle La 
Fontaine; pouvoir pédagogique du maitre, 
quand il s'appelle Fénelon, sur um royal 
élève (le jeune duc de Bourgogne); autorité 
morale quand il s'appelle Florian. La fable est 
avant tout une "prise de parole": le substantif 
fabula n'est-il pás issu en latin de la racine 
du verbe fari (le phèmi grec) qui signifie 
"parler"? Revendication du pouvoir de la 
parole contre une situation de fait, la fable 
rétablit à son profit l'équilibre des pouvoirs. 
Là où l'autorité s'exerçait sur les personnes, 
la fable, génératrice d'effects, exerce son 
pouvoir sur les esprits, comme Ie suggère La 
Fontaine luimême (Fables, Vlll, 4, "Le Pouvoir 
des fables)”.

No Le Grand Robert de la Langue Française, de Paul 
Robert6, FABLE lemos:

“FABLE [fabl] n.f._1155; du lat. Fabula 
”propos, récit”, de fari “parler”.
l. Vx.ou en loc. Sujet de récit.
+1.(1667) Didact. Suíte des faits que constituent 
l'élement narratif d'une oeuvre = Fond, récit 
(3), sujet (I.,2.) La fable et la forme d'um récit.
(...) II. Récit à base d'imagination (populaire 
ou artistique).
+1.(1155) Vx ou littér. Récit de fiction dont 

6-ROBERT, Paul. Le grand Robert de la langue française. Dictionaire Alphabétique et Analogique de la 
langue française. 12ª ed. Paris: Le Robert, 1985. v,4, Entr-Gril. p-347-48.
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l'intention est d'exprimer une vérité générale 
= Conte, fiction, folklore, légende. Une fable 
gracieuse, poétique, Fable plus instructive 
qu'une histoire vraie. (...)
+2. Petit récit em vers ou em prose, destiné 
a illustrer un précepte, une vérité morale = 
Affabulation, allégorie, apologie, moralité. 
Le lion, le loup, le renard, l'âne de la fable 
(-Aimable, cit.4; âne, cit.2). L'ours de la fable. 
La morale de la fable. Les fables indiennes (_
Échec, cit. 13) de Pilpay, les fables degrecques 
d' Ésope, les fables latines de Phèdre, Les 
Fables de La Fontaine, “ample comédie 
(cit.2) à cent actes divers”. La Fontaine et sés 
Fables, thèse de Taine. Fables em prose de 
Fénelon. Fables de Florian. Fable évangéliquê 
= Parabole._ Apprendre par coeur, ânonner 
(cit.1.1. et 5), réciter une fable.

Da Real Academia Española7  transcrevemos agora o que 
encontramos em seu Diccionario de La Lengua Española:

“FABLA. (Del lat. fabula, de fari, hablar). 
f.ant.habla.II2. Imitation convencional 
del español antiguo hecha em algunas 
composiciones literárias. II 3.ant.fábula.
I I 4 .an t .  Conc ie r to ,  confabu  lac ión .
FÁBULA. (Del lat. fabula).f. Rumor, hablilla II 2. 
Relación falsa, mentirosa, de pura invencion, 
destituída de todo fundamento. II 3. Ficción 
artificiosa con que se encubre o disimula 
uma verdade. II 4. Suceso o acción fictícia 
que se narra o se representa para deleitar. 
II 5. Composition literária, generalmente en 
alegórica y de la representación de personas 

7-REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. Madrid: Real Academia Espa-
ñola. 1984. v.l.
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humanas y de personificaciones de seres 
irracionales, inanimados o obstractos, se da 
una enseñanza útil o moral. II 6. En los poemas 
épicos y dramáticos y en cualquiera outro 
análogo, serie y contexto de los incidentes 
de que se compone la acción, y de los medios 
por que se desarrolla. II 7. Mitologia. II 8. 
Cualquiera de las ficciones de la mitologia. La 
FÁBULA de Psiquis Y Cupido, de Prometeo, 
de Ias Danaides. II 9. Objeto de murmuración 
irrisória o despreciativa. Fulano es la FÁBULA 
de Madrid. Il Milesia. Cuento o novela inmoral, 
y sin más fin que el de entretener o divertir 
los lectores. Llamósela así por haberse hecho 
célebre en Mileto las obras de esta classe.”

Shipley8 no Dictionary of World Literature: Criticism-
Forms-Technique inscreve:

“FABLE: (1) Several uses, now rare, led 
to present conception of world, for which 
see below Aesopc. (a) Myth or legend; 
a fictitious narrative of supernatural or 
unusual persons, more or Iess associated 
with folklore (Milton Goldsmith). (b) Any 
foolish story composed of nonsense; an old 
wife’s fable (Wyclif, Bacon). (c) An actual 
fabrication or falsehood, also a thing falsely 
supposed to exist (Marlowe, Shakespeare, 
Dryden). (d) An individual or thing that has 
become proverbial (Ben Jonson, Tennyson, 
Thackeray). (e) The plot of a play or poem 
(Dryden, Addison, Johson). See Fabliau. N.M”

Os verbetes, de modo gera!, definem a fábula como 
rumor, pequena fábula, ficção falsa, narrativa para mostrar 
8-SHIPLEY, Joseph T. Dictionary of World Literature: criticism-form-technique. New York: The Philo-
sophical Library, 1943. p.229.



 65 TEMA

o poder da palavra, narrativa que pretende exprimir uma 
verdade geral, narrativa em verso ou prosa destinada a 
ilustrar uma verdade moral, estória associada com o folclore, 
personificação de animais ou seres inanimados; ao longo da 
história, tanto pode a fábula significar muito, estória fabulosa 
quanto narrativa com determinada estrutura objetivando um 
exemplo ou ensinamento.

Jesualdo9, apud Góes, no capítulo “Generalidades sobre 
as principais formas da Literatura Infantil”, escreve:

“A mesma origem latina tem a palavra 
em outros idiomas, embora sempre com 
o sentido geral de contar. Este conceito 
teria, de certo modo, de variar, quando os 
apólogos começaram a confundir-se com as 
fábulas, ou seja, quando, na estrutura das 
fábulas, as coisas, especialmente os animais 
passaram a ter parte muito importante...”

Ao tratar da origem do Conto de Fadas, Jesualdo10  
coloca:

"A palavra “fada” tem raiz grega. Indica 
o que brilha e dessa raiz derivaram as 
demais desinências que contêm ideia de 
brilho. Assim, fábula, falar, fatalidade, 
fado e fada, derivadas ambas do latim 
fatum, que provém da mesma raiz grega.”

Biard11 nas notas 32 e 33 de sua “lntroduction” registra 
contribuição importante quanto à palavra Fábula:

32- QuintiIien, Institution oratoire, V,21, XI, 21 
éd. H. Bornecque, Garnier, Paris, 1933, vol.
II, p.214 ”... cui confine est: a pocuias genus 

9-JESUALDO, S. A Literatura Infantil. Tradução James Amado. São Paulo: Cultrix / EDUSP, 1978. p. 
143, apud GÓES, L. P. Introdução à Literatura infantil/juvenil. p. 144.
10-JESUALDO, op. cit. p. 116.
11- BIARD, Jean Dominique. Le style des fables de La Fontaine. Paris: Editions A.G. Nizet, 1969, p.18.
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illud, quod est velut fabella brevior est et per 
allegorian accipitur.”
33- Quintilien, op.cit., X,l,vol. ll, p. 2-54. 
Séneque, qui ne mentione pas Phedre, appelle 
la fable “haec hilariora studia” et “intemptatum 
Romanis ingeniis opus”. De Consolatione, ad 
Polybium, Vlll, 3, dans Dialogues, éd. R. Waltz, 
Belles-Lettres, Paris, 1923, vol. lll, p. 107. Em 
1734, la fable est encore considerée comme 
une figure de style; cf. Rémond de Saint-Mard, 
Réflexions sur la Fable dans OEuvres, La 
Haye, 1734, vol. lll, p. 103.”... la fable qui n'est 
autre chose qu'une allégorie...”

Jesualdo propõe:
“Ela contém uma instrução, um princípio geral 
- habitualmente moral - em forma sintética, 
que se desprende com naturalidade da 
narração simbólica ou se faz intencionalmente 
desprender dela12.” 

Soriano ao discorrer sobre os “contes d'animaux” 
refere-se ao convívio vital entre os animais e o homem da 
caverna. Sua domesticação teve papel essencial para nossa 
sobrevivência, daí a função que têm os animais na literatura 
popular de via oral. O animismo reflete essa realidade, 
através dos ritos propiciatórios e de aprendizado, que são 
intimamente mesclados, ressalta o autor. Escreve Soriano13.

“Le folklore, les épopées anciennes, les 
fables de la tradition orale sont peuplées 
de ces animaux contradictoires. Ils sont ou 
restent des animaux, montures, bêtes de 
trait ou de boucherie, mais en même temps, 
ils communient directement avec les forces 

12-JESUALDO, J. La literatura infantil. Buenos Aires: Editorial Losada, 195S. p. 143.
13-SORIANO, Marc. Guide de La Littérature pour la jeunesse. Paris: Flammarion, 1975. p.4.
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surnaturelles et servent d’intercesseurs entre 
l’homme et la divinité.
Proches des divinités agraires, ils cont tour 
à tour redoutables ou secourables; ils aident 
les héros em danger, lui rélevent quelque 
secret don til aura besoin et parfois même lui 
prêntent leur apparence.
Dans leur rôle d’intermédiaires, ils parlent. 
Raremente et peu, mais ce sont des paroles 
qui comptent. Ainsi les chevaux de Patrocle 
qui prédisent puis déplorent sa mort ou la 
truie magique qui monte I’Ogre dans certaines 
versions archaiques du Petit Poucet. (...) Les 
contes d’animaux pour des raisons complexes 
qu’on tente d’analyser dans I’article Bestiaire 
plaisent aussi aux enfants.”

Dezotti14 lembra na introdução de “A tradição da fábula” 
de que a fábula englobava possibilidades lúdicas como a 
ausência da moral que deveria ser descoberta pelo ouvinte 
direcionado pelos indícios textuais. Assim registrou:

“Aliás, não é atoa que os mais antigos gregos, 
muito antes de nomearem a fábula de mythos, 
denominaram-na ainos, um cognato de 
aínigma (palavra velada), o que deixa entrever 
a sua condição alegórica, cujo sentido se 
capta a partir de um esforço interpretativo. 
Lembre-se que a própria fábula esópia chegou 
a ser nomeada, na Antiguidade, de “Aisopeion 
aínigma” (enigma esópico).”

Os gregos apreciavam tanto a fábula, o que determinou 
a sua inclusão na “Retórica de Aristóteles”, da fábula como 
uma das possibilidades de construção de provas persuasivas.

14 - DEZOTTI, Maria Celeste Cansolim (coord.). A tradição da fábula. Araraquara, São Paulo: FCL-
UNESP, 1991. p. 11-14. (Coleção Textos).
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Dezotti lembra que o filósofo Aristóteles mencionou a 
fábula como um exemplum (parádeigma) que o orador pode 
facilmente inventar. “Basta reparar nas analogias” diz, ele. 

Os retores gregos viam na fábula um bom exercício 
para desenvolver a competência argumentativa dos alunos. 
Um desses retores Théon (séc. I d.C.) formulou a primeira 
definição de fábula: “fábula é um discurso mentiroso 
que retrata uma verdade.” Os termos fábula e discurso 
correspondem, no seu texto, aos termos mythos e logos, 
respectivamente.

Arthur Ramos em seu Estudo de Folk-Lore comenta os 
dois conceitos gerais para folk-lore: um como a ciência das 
tradições populares e outro como uma divisão da Antropologia 
cultural, que estuda a literatura tradicional: mitos, contos, 
fábulas, adivinhas, música e poesia, provérbios, sabedoria 
tradicional e anônima.

Vimos, pois, a fábula ser conceituada, desde sucessos 
fingidos para instruir ou divertir; qualquer conto ou narrativa 
de caráter mitológico; alegoria; rumor; relação falsa; 
mentirosa, destituída de todo fundamento; conto ou novela 
imoral; até propostas conceituais onde a fábula aparece ligada 
à relação de força, de poder, que ela contesta modificando 
sutilmente os equilíbrios. Entre eles, também, conceitos 
que se aproximam, por contarem o essencial, daqueles que 
o tempo viria confirmar como conceitos consensuais do 
gênero fábula.

UMA POSSÍVEL TAXIONOMIA PARA A
 FÁBULA BRASILEIRA

“ - Concluo, vovó, que as fábulas, mesmo quando 
não valem grande coisa, têm sempre um mérito: 
são curtinhas.
- Muito bem. E você, minha filha?
- Para mim, vovó as fábulas são sabidíssimas. 
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No momento a gente só presta atenção à fala dos 
animais, mas a moralidade nos fica na memória e 
de vez em quando, sem querer, a gente aplica “el 
cuento”, como a senhora diz.
- Muito bem. E você, Emília?
- Eu acho que as fábulas são indiretas para um 
milhão de pessoas. Quando ouço uma, vou logo 
dando nome aos bois: este mono é o tio Barnabé; 
aquêle asno carregado de ouro é o Coronel 
Teodorico, a gralha enfeitada de penas de pavão é 
a filha de Nhá Veva. Para mim, fábula é o mesmo 
que indireta.”

Monteiro Lobato. 
Fábulas e Histórias Diversas

A presente proposta tem por objetivo, além da 
compreensão do Gênero Fábula, assinalar sua extraordinária 
e fecundante presença na Literatura Infantil e Juvenil. Tal 
presença aquilata-se que por seu contributo extensivo 
e qualitativo ao longo do eixo diacrônico, como pela 
superposição e interpenetração sincrônica que a converteu 
em matriz gerativa de novos subgêneros: as Estórias de 
Animais e as Estórias em Resgate.

Para a concretização de uma leitura crítica atual, é 
necessário, além do percurso analítico da perspectiva 
do quadro evolutivo histórico, a interpretação interativa, 
ou dizendo por outras palavras, de cruzarmos a ponte-
classificação-fábula-geral (ou particularizadas) e fábula 
brasileira. Para tanto utilizamos as leituras teóricas de 
estudiosos de hoje, que presentificamos neste corpus a partir 
deste momento.

Dentro do “quadro do estatuto ontológico da 
ficcionalidade” e no desenvolvimento de uma superestrutura 
narrativa, na proposta de Reis e Lopes é o que se deve 
entender o labor de entidades como o “narrador e o editor”, 
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portanto:
“os procedimentos que desse labor decorrem 
(por exemplo: redundância, sintaxe narrativa, 
opções de descrição ou narração, delimitação 
de episódios, etc.) não se esgotam na 
representação dos sentidos nucleares da 
narrativa: participando na configuração 
de sua estrutura, eles comportam também 
uma vertente pragmática, na medida em 
que contribuem para uma prática narrativa 
entendida como ação exercida sobre o 
receptor (mesmo que pela mediação do 
discurso da narrativa no discurso da História).”

O estudo dos referidos autores, principalmente, na 
esfera da ação, de entidade como o narrador (“entendido 
como autor textual concebido e ativado pelo escritor”) em 
sua implicação subjetiva no enunciado narrativo, reagindo 
judicativamente às personagens da diegese, suas ações e 
diretrizes axiológicas que as inspiram foi-nos, singularmente, 
fecundo para a classificatória. portanto, estabeleceu-se 
como básica a obra “Dicionário de Teoria da Narrativa”, de 
Reis e Lopes, que nos permitiu partir de suas conceituações 
de estrutura (do latim structura, derivada do verbo struere, 
“construir”) posteriormente identificando-se com a noção de 
modelo, (sobretudo do campo de análise matemática).

Renan e Lopes observam:
“Focalizada em si mesma, a obra literária passa 
a ser teorizada em termos de forma verbal, 
sendo a forma entendida como capacidade 
de integração dinâmica de materiais diversos, 
todos eles correlacionados. Perfila-se já a ideia 
de estruturalidade, embora o termo estrutura 
não seja ainda utilizado. Ao serem integrados 
numa forma, os elementos participam num 
processo de construção interativa e ganham 
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um lugar e um peso específico no conjunto. 
A noção de forma implica assim a noção de 
função: integrado, pelo trabalho estético, 
no todo que é a forma, qualquer elemento 
passa a desempenhar uma função, e essa 
função determina o seu significado: “O 
significado corresponde precisamente ao que 
um elemento faz no todo em que se integra”.

Ambos lembram a permanente oscilação entre uma 
concepção ontológica e uma concepção meramente 
operatória do termo estrutura. Da opção surgirão as diferentes 
abordagens do texto narrativo que o distinguirão como um 
“todo organizado” ou a investigação estrutural limitar-se-á a 
reconduzir o objeto concreto ao modelo uniformizador, sem 
visar a singularidade do próprio texto. Citando:

“mas no domínio da análise textual o que 
define os elementos pertinentes é sempre uma 
hipótese de interpretação global anterior à 
descrição da obra: “Isolar estruturas formais 
significa reconhecê-las como pertinentes 
em função de uma hipótese global que se 
antecipa a propósito da obra” (Eco, 1979:22). 
Feita essa ressalva, que denuncia afinal a 
natureza, “construída” da(s) estrutura(s) e 
sublinha a importância do “ponto de vista” 
na descrição de qualquer objeto, acrescente-
se que as unidades estruturais da narrativa 
não se resumem a ações e personagens”.

Outro ponto basilar, indicado por Reis e Lopes e a noção 
(recente em narratologia) de mundo possível (o próprio mundo 
narrativo, construção semiótica específica cuja existência é 
meramente textual). Mundo possível que não coincide com 
o mundo real. No interior da história registram-se os

“chamados mundos epistêmicos, definidos 
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em função das crenças e pressuposições 
das personagens (ideologias, atitudes ético-
morais, opções axiológicas, etc.). Por outro 
lado, na relação de cooperação interpretativa, 
o leitor introduz na história, através de 
mecanismos de inferência e previsão, as suas 
próprias atitudes epistêmicas. A dinâmica 
da narração desenvolve-se na interação 
constante destes mundos, e no romance 
policial, por exemplo, a estratégia do narrador 
consiste justamente numa exploração hábil 
das contradições entre as expectativas 
do intérprete e a sequência efetiva dos 
diferentes estados do mundo da historia.”

Umberto Eco15 propõe uma investigação semiológica 
estabelecendo:

“O leitor sensível que queira colher a obra 
de arte em todo o seu viço, não deve lê-la 
à luz de seus próprios códigos (...) deve 
procurar o universo retórico e ideológico e 
as circunstâncias de onde a obra partiu.”

No Inventário das Propostas Classificatórias há uma 
divisão em Fábula de Tradição Esópica (ocidental) e Fábula 
de Tradição Indiana (oriental). Propomos, um sub-gênero, 
derivado das duas tradições, acrescido de peculiaridades 
espaço-temporais, mais histórico-sócio-culturais únicas, a 
Fábula Brasileira, por constituir o Brasil o desaguadouro 
das três grandes vertentes: a Fábula de Recriação Popular 
(que unirá as duas tradições acima referidas), a Fábula de 
Origem Indígena e a Fábula de Origem Africana. Esse cadinho 
imprimirá “marcas” na estrutura do texto narrativo tanto 
no plano do conteúdo como no plano da expressão: forma 
e conteúdo apresentar-se-ão em combinatória complexa, 
variada, embricada. Mescla cultural, mescla narrativa, mescla 
15-ECO, Humberto. Estrutura Ausente. São Paulo: Perspectiva/EDUSP, 1971. p. 88.
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linguística. Fazendo comparecer Abdalla Júnior16:
“Particularmente significativos são os 
registros sociolinguísticos, conforme temos 
verificado. Do ponto de vista literário, essas 
variações têm sido objeto de trabalho 
artístico, com produções como as de Manuel 
Ferreira (Cabo Verde), Luandino Vieira 
(Angola) ou de um escritor não engajado como 
Guimarães Rosa (Brasil), entre tantos, que 
permitem a visualização das possibilidades 
criativas de uma “aventura crioula” através 
da escrita, uma mescla linguística (no 
limite cultural) aberta e plurívoca. Essa 
“aventura” está afeita à mesclagem de nossas 
culturas e serve de resistência às importadas. 
“Desafinemos”, então, para modificar, na 
trajetória da “finançom” caboverdiana, atrás 
referida. “(...) Tais circunstâncias, nos países 
africanos, tiveram implicações na linguagem 
literária, pela marca da ruptura ocorrida a 
partir dos movimentos de libertação nacional 
e social. Tratava-se de se estabelecer um novo 
poder de linguagem, que se afirmou a partir 
dessa época e que vem até nossos dias, já 
dentro da situação de pós-independência.”

O espaço Brasil-Portugal-África em território brasileiro 
contém, além do código linguístico, os códigos genéticos, 
culturais, míticos, sociais, espirituais, religiosos. A Fábula 
Brasileira é, pois, tessitura de múltiplos fios: mestiçagem, 
culturação, enraizamento. Entendemos que ocorreram:

AÇÃO – ASSIMILAÇÃO – DEVOLUÇÃO
IMAGINAÇÃO
REVOLUÇÃO

16-ASDALLA JÚNIOR, Benjamin. Literatura, História e Política, São Paulo: Ática, 1988. p. 86.
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Recorrendo a Abdalla Júnior17 temos:
Pretendemos situar nosso discurso em 
processo, para corresponder a uma literatura 
dialética que não se fecha - nem em si, nem nos 
limites da série literária, nem nas motivações 
psicossociológicas, do referente histórico. 
Na verdade, ela abarca todos esses múltiplos 
campos, pelo fato de abrir-se à criatividade 
que possibilita a projeção de formas do devir 
histórico. A situação de plenitude, a que o 
sujeito aspira, figura, na palavra escrita, como 
materialização de um debate mais amplo com 
a própria utopia. Esta perde assim seu inverso 
do vetor temporal, no devir possível para 
onde tende o processo da escrita engajada.”

Portanto, a projeção de formas, que tentamos classificar 
na Fábula Brasileira fundamenta-se na projeção das questões 
essenciais para o ser humano tanto na sedimentação das 
Formas Simples, como na sua passagem para o Estatuto 
Forma Literária ou Forma Artística, pela mudança do estatuto 
do narrador. A conclusão-síntese de Abdalla Júnior18 ainda 
uma vez endossará a nossa:

“Estatui-se, assim, no que consideramos 
o macrossistema literário de países de 
língua oficial portuguesa, um novo poder 
de linguagem que se estabeleceu dentro da 
dialética de simples assimilação a uma cultura 
externa e a crioulização proveniente de uma 
mesclagem cultural, com dominante social e 
nacional. A aspiração da literatura participante 
por plenitudes (textuais e referenciais) 
favorece a apropriação do patrimônio cultural 
coletivo, que não se restringe às fronteiras 

17-Idem, op. cit., p. 186.
18-Idem, ibidem, p. 186.
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nacionais. Sempre em função desse nacional, 
o novo poder de linguagem rearticula formas 
culturais sistemáticas, tendo em vista a 
unidade contraditória com o pólo anti-
sistêmico, que motiva o método dialético. A 
alteridade processa-se também no tempo: 
procura-se não o tradicional identificado 
com apropriações conservadoras, mas 
a tradição que se faz presente, raízes 
que motivam a história. Repete-se assim 
a mesma modelização que desloca os 
fatos regerenciais em função do devir.”

A MATRIZ-NUTRIZ multiplicou-se:
MATRIZ BRASIL DE LÍNGUA PORTUGUESA
MATRIZ PAÍSES AFRICANOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
MATRIZ PORTUGAL DE LÍNGUA PORTUGUESA

formam o que Abdalla considera MACROSSISTEMA 
LITERÁRIO dos países de língua oficial portuguesa e que nós 
transplantamos para a

FÁBULA BRASILEIRA
que rastreada em seu percurso-assimilativo-devolutivo, 

revela como foi, libertando-se do dirigido, do impositivo, do 
discurso dogmático-monolítico, para o criativo-imaginativo. 
Da aprendizagem para a admiração-libertação.

FÁBULA BRASILEIRA ou SÁBIA e SABOROSA, pois 
“sabe” porque consciente (aprende e apreende), “saborosa” 
porque é divertida, admirativa, criativa na multiplicidade do 
sabor tropical brasileiro.

Portanto no rastreamento da Fábula que abrangeu 
levantamento espácio-temporal, análise da simbologia, 
glossários de categorias, confronto dos inventários propomos 
quatro sub-categorias:
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 1 - Fábula Aprendizagem
 2 - Fábula Didático-Moralista
 3 - Fábula Admiração
 4 - Fábula Moderna

Esta proposta classificatória só nos foi possível por 
tantos terem traçado os mapas, aberto trilhas e estradas, 
descobrindo temperos, colhendo especiarias, cereais e 
frutos, inventando iguarias. Coube-nos, apenas, pôr a mesa, 
fazer a decoração, aquecer os pratos, organizar o menu e 
servir o Banquete. Aguardamos ansiosos a apreciação dos 
GOURMETS. Caso seja favorável, poderemos estendê-los a 
mais convivas.

Terminada a projeção de formas, que fundamentam 
nossas propostas classificatórias, desde seu confronto 
à breve síntese classificatória, passando pelo registro 
sedimentado das Formas Simples, às fábulas já com estatuto 
de Forma Literária, Artística ou Erudita, podemos discorrer 
um pouco sobre sua especificidade.

A Fábula Brasileira não serviria para os sermonários, para 
lições altamente moralizantes. Câmara Cascudo expressa 
com nitidez: moral pouco exigente. Ora tal sintagma chega 
a configurar uma oposição antitética, sendo em redundância 
assumida, um eufemismo. Mas, essa colocação foi também 
sentida pelo grande folclorista e mitólogo, que rastreou 
nossas longínquas fontes, levando a tantos mananciais de 
águas minerais, medicinais, termais em que se converteu 
o fabular brasileiro. Essa apropriação e miscigenação do 
caldo cultural universal gestou um novo Poder de Expressão, 
uma nova Modelização que desloca os pólos dominador x 
dominado, em continuum temporal e espacial. Portanto em 
síntese, Fábula Brasileira é saborosa pelo seu saber. Pode 
ser dita:

1 - FÁBULA APRENDIZAGEM que procura:
- explicar o mundo, em primeiro lugar, e esse explicar 

precede o princípio do prazer. A necessidade de explicação 
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para o seu essere in mundo.
Desdobra-se em:
Fábula Etiológica por:
- buscar origem de um aspecto, propriedade, caráter de 

qualquer ente natural.
Fábula Ética ou
“De Como Conduzir-se” por:
- procurar convencer através (da indução-demonstração) 

da narrativa que se adote uma conduta sábia, ponderada, 
precavida, benéfica para quem a adotar.

Fábula Política ou
“De Como Conviver em Sociedade” por:
- evidenciar as armadilhas do homem originadas das 

paixões geradas pelo poder, astúcia, cobiça, falsidade 
etc., constituindo-se numa Obviedade de como “Essere in 
mundo”. Para maior clareza, a distinção entre a “fábula ética” 
e a “fábula política” deve-se ao fato de que a ética induz a 
um aprendizado de natureza individual, enquanto a política 
tem como alvo “o ser no mundo”.

Fábula Admonitória por:
- mostrar tanto por indução quanto por demonstração 

o como precaver-se de perigos e prejuízos de toda ordem.

2 - FÁBULAS DIDÁTICO-MORALISTAS
Narrativas didático-moralistas, que no seu utilitarismo 

impõem uma axiologia. Dependendo de suas raízes, nossas 
fábulas as que provêm das de tradição esópica quanto as de 
tradição indiana, portarão, (parte delas), exemplos, modelos, 
sentenças onde o maniqueísmo está presente. 

Outro fator a ser considerado (e jamais posto de lado) 
é que fica na dependência dos narradores extradiegéticos 
(por seus objetivos, intenções, axiologias, etc.) o fechamento 
ou gradação de maior ou menor autoritarismo. Enfim, já 
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citamos que do ponto de vista pragmático há dois discursos, 
o do narrador e o da personagem; o enunciado temático e o 
enunciado figurativo:

FÁBULA SENTENCIOSA por:
- remeter a um estatuto axiológico que se caracteriza 

como obra fechada, discurso monolítico-dogmático, 
moralista, maniqueísta. Inclui:

Fábula Catequética (Isopetes) por:
- ser estória de natureza indutiva, ética, religiosa, portanto 

sua tábua de valores é o de coturno dogmático, unívoco. 
Sua voz é doutrinadora, é a Voz da verdade, no geral são 
“Fábulas Indianas ou Parábolas”, apoiadas sobre a fé ou 
sobre um dogma.

Fábula Tendenciosa e Preconceituosa por:
- tratar-se de estória detalhista, regionalista em prosa 

ou poesia, onde a Voz da Experiência impõe um valor 
preconcebido sob disfarce de preceito rígido, fatalístico (o 
mais comum o pretume, o negror) sob a alegação de estar 
esse valor ligado ao mau, ao errado, ao condenado.

Fábula Autoritária-Punitiva por:
- configurar estória sintética, que pela exposição das 

ações conduz a conclusão fechada, pois sua natureza indicial 
desenha um comportamento condenado, cujo infrator recebe 
um castigo, de grau variado, em gradação crescente e comum 
chegando até o castigo-sentença de morte.

Por seu “sabor”, por seu valor estético, a Fábula 
Brasileira é:

3 - FÁBULA ADMIRAÇÃO
Classificação sustentada pela noção recente em 

narratologia de “mundo possível” (o próprio mundo narrativo, 
construção semiótica específica cuja existência é meramente 
textual). Mundo esse que não coincide com o real porque 
nascido das crenças e pressuposições das personagens, 
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bem como das atitudes epistêmicas do leitor. De mescla tão 
ampla quanto profunda nasce a Fábula Brasileira Saborosa 
por ser divertida, admirativa, criativa, plural como é o olhar 
daquele que sabe olhar a si e a tudo que o rodeia com a AD-
MI-RA-AÇÃO INAUGURAL. Compreende:

Fábula Geradora de Beleza por:
nascer da espontaneidade e ingenuidade líricas do 

sentimento popular. Voz que ressoa no receptor provocando-
lhe luminescência, pois é palavra - tecida com fios de beleza, 
formosura, encanto.

Fábula Alimentadora da Curiosidade por:
brotar do olhar explicativo e inquiridor dos porquês 

de tudo que acontece ao derredor do ser humano na terra, 
na água, no ar e no fogo. Universo cultural explicativo ou, 
apenas, imaginoso que provou e povoa os sonhos e mentes 
dos não automatizados ou dominados.

Fábula Detonadora da Alegria / Leveza por:
constituir o borbulhar da alma, coração e ideal do povo 

brasileiro, que tem como marcas inatas o cantar, o dançar, 
o confraternizar, o aquecer em ciranda lúdica a celebração 
e o enfrentamento comunitários de seu tempo-vida. Ritmo, 
melodia e harmonia, fios do tecido cósmico.

Fábula Deflagradora do Riso por:
inverter os papéis, o dominado libertando-se de todo e 

qualquer jugo, por sua capacidade de rir, de propor algo a 
seu favor.

O ato fisiológico de rir é exclusivo dos homens, ao passo 
que a função significante do jogo é comum aos homens e 
aos animais. 

Na mitologia, onde os fundamentos do “essere in 
mundo” são divinos - constata Huizinga - está presente um 
espírito fantasista que joga no extremo entre a brincadeira 
e a seriedade.
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4 - Fábula Moderna (Estórias de Animais) por:
resultar da Matriz-Fábula que gerou subcategorias. 

Estórias de Animais são aquelas cuja ação desenvolve-se 
centrada nas personagens-animais, independentemente 
da presença ou não de seres humanos, sobrenaturais ou 
inanimados. Estes atuam, apenas, como actantes secundários 
ou coadjuvantes. Resultou esta categoria em filão fecundo, 
pode-se afirmar quase inesgotável.

Fábula Moderna: 
Estórias de Animais em 
Resgate de Formas, por:

configurar a narrativa em Resgate das Estórias de 
Animais, abrangendo tanto a fábula em “strictu sensu” 
quanto as Estórias de Animais em Paráfrase ou em Paródia 
(e suas subclasses). Formas novas e diferentes de ler o 
convencional: processos de liberação do Discurso.
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O prazer de contar e
ouvir histórias.

Vários são os processos de introdução do indivíduo 
na vida social, nas sociedades tradicionais 
africanas. Dentre eles, temos a socialização e a 

iniciação.
A socialização inicia-se no momento em que a criança 

nasce. O simples hábito de as mães trazerem seus filhos às 
costas, permite que o recém-nascido se integre à vida social.
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Com o crescimento da criança, aparecem outros 
processos de integração, como os jogos infantis, os cantos, 
as danças.

Existem também técnicas específicas, nessas sociedades, 
para se socializar o indivíduo, como o ato de contar histórias. 
Este procedimento constitui uma técnica eficiente de 
socialização, técnica esta em que a realidade cotidiana é 
veiculada através da palavra, com o intuito de encantar a 
criança e, ao mesmo tempo, nela inculcar os valores e crenças 
do grupo. 

Esse ensinar tem suas raízes na tradição oral,que nesse 
tipo de sociedade é a grande escola da vida.

Contos, lendas, provérbios fazem parte dessa tradição 
e pertencem à literatura oral. Essas manifestações literárias 
orais são retomadas e repetidas de geração em geração pelos 
contadores de histórias, que as conhecem e as transmitem 
comumente a seus discípulos.

A literatura oral das sociedades tradicionais, ditas 
“primitivas” é, dessa forma, manifestação de um discurso 
artístico que tem como uma das funções a transmissão 
de conhecimentos e informações, contribuindo para 
a socialização do indivíduo, e o integrando, de forma 
harmonioza, no meio em que vive.
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Este artigo fala sobre a importância da arte 
na educação pelas contribuições que oferece 
ao desenvolvimento racional, afetivo e social 
da criança. Ao traçar um histórico da arte, 
mostra que ela não só capacita o homem 
a compreender melhor a realidade, como a 
transformá-la.

This article addresses  the role of art in 
education because it contributes to the 
rational and emotional development of the 
child. It asserts that the art helps man to better 
understand reality and modify  it.
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Conceição Aparecida Viúde Fernandes*

A IMPORTÂNCIA DA ARTE NA ESCOLA
THE IMPORTANCE OF ART IN SCHOOL

Desde as origens da humanidade, a arte constitui 
um elo privilegiado entre o homem e o mundo. 
Imitando o animal e antecipando a ação da caça, 

o homem estaria se capacitando para agir mais  efetivamente 
sobre a realidade, dominando as forças da natureza e, ao 
mesmo tempo, com ela se confundindo.

Na cultura pré-histórica, podem ser encontradas formas 
e obras classificáveis que aliadas a usos e costumes, 
desempenharam funções utilitárias ou relacionadas com o 
domínio do poder necessário à sobrevivência. Mas,  também, 
demonstraram um potencial estético, sensibilidade e a 
canalização e uso de uma energia humana.

Satisfeitos os requerimentos da sobrevivência - comer, 
abrigar-se e manter-se ante predadores físicos, como o 
* Doutora em Comunicação e Artes pela Universidade Mackenzie, Mestra em Educação pela 
PUC-SP. Professora na Faculdade Drummond. 

A arte capacita o homem para compreender 
a realidade e transformá-la.
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raio ou a inundação, ou animais, o homem tribal parte da 
observação de que emite sons e se encanta ao ouví-los, 
sobretudo o seu eco. Com seus pares começa a convencioná-
los e, desse desenvolvimento, nasce a linguagem oral.

Insatisfeito, contudo, prossegue na procura do que possa 
satisfazer sua característica singular de humano, ou seja, 
expressar ou comunicar sua visão do mundo. Nascem aí as 
primeiras manifestações de arte do homem, simbolizados 
pelos totens que expressam sua cosmovisão.

Da mesma forma, a manifestação artística, estética, 
muitas vezes subordinada a conceitos religiosos, é bem 
antiga. Com o surgimento do homo sapiens, que se distingue 
por sua capacidade de criar, conservar e perpetuar a cultura, 
aparecem as pinturas - conservadas em cavernas - e o enfeitar 
do próprio corpo, quer por adereços feitos, fabricados ou 
encontrados, quer pela utilização de tintura, simbolizando 
vários estados de espírito ou a preparação para diferentes 
ações. Para Bayer

"se a pré-história não possui autores 
estéticos, os testemunhos materiais que 
os nossos antepassados distantes nos 
deixaram constituem, em certa medida, 
textos, e a sua análise  não nos diz apenas 
que o homo sapiens pré-histórico tinha um 
inegável sentido das formas, dos volumes 
e das cores, mas também que os artistas 
obedeciam a certas normas ditadas por 
tal e tal concepção das representações 
animais, humanas ou simbólicas. Isto 
com vista a fim práticos, sem dúvida, 
mas talvez também para ilustrar qualquer 
ideia do belo". ( Raymond, BAYER, 1993).
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Remontando às origens da arte pré-histórica, 
reconhecemos o sentimento estético, que levou nossos 
ancestrais a projetar a imagem que tinham de um animal, 
a exteriorizá-la, a tornar essa imitação externa e material; e 
como nas crianças e também nos artistas, a projeção de um 
sentimento forte. 

"Reconhecer o direito do homem ao fazer 
artístico ou à função artística, ao prazer da 
contemplação ou da ação estética, equivale 
ao  reconhecimento do exercício de uma 
capacidade inerente à sua própria constituição 
orgânica e à sua herança cultural". (CESPAL/
CELARTH, 1995)

Considerando as diversas civilizações antigas, algumas 
merecem destaque por suas características específicas no 
que se refere ao sistema educativo.

Na Índia, dentre as manifestações artísticas/estéticas 
destacam-se a Música, cujo ensino se torna importante, e a 
literatura, tanto de fundo religioso ( os poemas Vedas) quanto 
filosófico (Kapila Kantija).

Cercado de mitos e lendas, sobre a criação do mundo, 
a Mesopotâmia antiga, local de origens das civilizações 
sumérica, babilônica e assíria, ao lado da terra negra que 
sustentou a civilização do Egito, representam os locais mais 
antigos onde, de comunidades rurais simples, emergiram 
sociedades complexas.

Através de sua arte, os egípcios deixaram para a 
posteridade imagens praticamente completas da história 
de sua cultura: seus relevos de pedra foram evoluindo 
continuamente e os numerosos instrumentos reproduzidos 
nos túmulos, como harpas, alaúdes, flautas, trompetes e 
outros, demonstram o desenvolvimento da música.
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Ao considerar a cultura como obra e criação do homem, 
em contínua renovação e aperfeiçoamento, os gregos criaram 
uma nova visão da educação. Chegaram ao conceito de 
liberdade das pessoas para, através da sua inteligência, 
vontade e energia, desenvolverem e aprofundarem o que 
suas tradições acumularam.

Conforme Monroe, seguindo a proposição de Sócrates, de 
que o dever de cada pessoa é conhecer a si própria, alcança-
se um conceito moral da personalidade. Com sua natureza 
racional, cada indivíduo deve determinar as finalidades da sua 
vida, pois, em sua natureza moral estão delineadas tais fins.

Realizando-se segundo sua própria natureza, cada 
pessoa executaria as coisas

"pelas quais a vida vale a pena ser vivida; 
a ciência, a arte, a filosofia, a religião, são 
meios para esse fim, e devem ser realizados 
subordinando-se a ele. (...) Em mais um 
aspecto, o estético, os gregos determinaram 
a natureza da personalidade. Eles, antes 
que outros, tiveram o poder de exprimir uma 
verdade geral por meio de sua corporificação 
concreta. A arte não é, com efeito, senão a 
corporificação de alguma verdade, de algum 
ideal ou experiência de validez universal, 
numa forma de tal modo concreta que todos 
possam compreendê-la. (...) De um outro 
ponto de vista, o trabalho dos gregos foi, 
ainda, o de determinar as coisa que nesta 
vida constituem a razão de viver. Aristóteles 
diz que o alvo da vida é a "vida feliz e bela". 
E as melhores expressões de sua civilização 
nos ensinam, ou pelo menos nos indicam, a 
realização deste ideal." (S. BEHN).
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O século das luzes trouxe a ilusão do domínio da 
natureza pelo homem, com poderes limitados de logicização 
da natureza, transpondo pelo princípio da identidade. 
Ideias claras e distintas, o desconhecido para o domínio do 
absolutamente verdadeiro.

Assim, o projeto iluminista  de combate às trevas não 
contribuiu decisivamente, nem tem contribuído, para o 
desenvolvimento pleno do homem, e não é difícil compreender 
a origem desta falha. Na tentativa de dominar a natureza, o 
homem teve de dominar também a sua própria natureza, 
ficando desprovido dos encantos e mistérios originários da 
diversidade :

"... o programa do iluminismo era de livrar 
o mundo do feitiço. Sua pretensão, a de 
dissolver os mitos e anular a imaginação, por 
meio do saber". (Adorno/Horkheimer, 1995).

Num movimento, pendular, passa-se da visão mitológica 
á visão mecanicista e científica. O homem é segundo os 
racionalistas uma máquina pensante, regida por movimentos 
regulares , previsíveis e universais.

Como pudemos observar, a arte tem sido parte integrante 
das atividades da vida humana, desde a pré-história, que a 
concebia como instrumento mágico, fosse como execução 
de atividades mágicas, fosse a título de ensinamento dessas 
práticas mágicas,fosse como objeto de contemplação a qual 
se atribuíam efeitos mágicos. Explica Walter Benjamin:

"...Os temas dessa arte eram o homem e seu 
meio, copiados segundo as exigências de uma 
sociedade cuja técnica se fundia inteiramente 
com o  ritual. Essa sociedade é a antítese da 
nossa,cuja técnica é a mais emancipada que 
jamais existiu. Mas essa técnica emancipada 
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se confronta com a sociedade moderna sob a 
forma de uma segunda natureza, não menos 
elementar que a sociedade primitiva, como 
provam as guerras e as crises econômicas. 
Diante dessa segunda natureza, que o homem 
inventou ( mas há muito tempo não controla), 
somos obrigados a aprender, como outrora 
diante da primeira".

Acontece que o reinado da razão separa os indivíduos dos 
seus sentimentos, dificultando a realização de sua natureza 
humana, insensibilizando seus corações, paralisando suas 
vontades. Para desenvolver nos homens a sua condição 
humana e para torná-los completos, é preciso equilibrar o 
intelecto, com os sentimentos, e encontrar o caminho que 
alimenta a expressão.

Sobre a questão, pergunta e responde Friedrich Schiller 
na sua VI Carta:

" Por que o indivíduo grego era capaz de 
representar seu tempo,e por que não pode 
ousá-lo o indivíduo moderno? Porque aquele 
recebia suas forças da natureza, que tudo une, 
enquanto este as recebe do entendimento que 
tudo separa".

Foi o próprio desenvolvimento que  abriu essa ferida 
na humanidade, eternamente acorrentado a um fragmento 
do todo, o homem só pode formar-se enquanto fragmento, 
ouvindo sempre o mesmo ruído monótono do trabalho, que 
ele aciona, não desenvolve a harmonia de seu ser e,  em lugar 
de imprimir a humanidade em sua natureza, torna-se mera 
reprodução de seu trabalho, de sua ciência, produzindo um 
tipo de pobreza- a pobreza do espírito humano.
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Sob o capitalismo, o ser humano fabril viu-se reduzido 
a um "besta de carga", executando tarefas monótonas e 
repetitivas, num ambiente desumano que priva as pessoas 
da sua sensibilidade.

Essa dimensão estética, vai perdendo suas funções 
tradicionais, função social essa, que cria  o equilíbrio entre 
o homem e a representação do seu mundo.

O teórico alemão Ernst Fischer, por sua vez, ao falar das 
relações ente o indivíduo e sua realidade, afirma que:

 "a arte pode elevar o homem de um estado de 
fragmentação a um estado de ser íntegro, total. 
A arte capacita o homem para compreender 
a realidade e o ajuda não só a suportá-la 
como a transformá-la, aumentando-lhe a 
determinação de torná-la mais humana e mais 
hospitaleira para a humanidade. A arte, ela 
própria, é uma realidade social".

Na música “Para não dizer que não falei das flores”, 
Geraldo Vandré faz eco da expressão do sábio antigo: sapere 
aude: ousa ser sábio. Ele canta: "...quem sabe faz a hora, 
não espera acontecer". O saber nos permite ousar, caminhar, 
propiciar e transformar.

Mas não só na ilustração do entendimento, do 
desenvolvimento intelectual, já que este precisa ser aberto 
pelo coração, a sensibilidade, a intuição que também o 
integram.

Quanto mais acesso e cultivo a um tipo de conhecimento 
centrado no lúdico, no livre jogo da imaginação, no juízo de 
sentimento, na ação e fruição estética

"tanto mais mundo o homem capta, tanto 
maior será seu desenvolvimento; quanto mais 



        TEMA       96

força e profundeza ganha sua personalidade, 
quanto mais liberdade ganha sua razão, tanto 
mais mundo o homem concebe, tanto mais 
forma cria fora de si".

Em sendo assim, a interação dessas duas qualidades, 
razão e sensibilidade estética, faz o homem atingir seu 
desenvolvimento genérico, conjugando a máxima plenitude 
de existência, à máxima independência e liberdade.

Nessa perspectiva em que a construção desse homem 
genérico tem origem, cabe perguntarmo-nos: qual a 
contribuição específica da escola?

Segundo a arte-educadora Ana Mae Barbosa, em sua tese 
sobre a imagem no ensino da arte, a identidade nacional está 
diretamente ligada ao conhecimento artístico e 

" a escola seria o lugar em que se poderia 
exercer o princípio democrático de acesso 
à informação e formação estética de todas 
as classes sociais, propiciando-se na 
multiculturalidade brasileira, uma aproximação 
de códigos culturais de diferentes grupos".            

 Onde está o homem sensível, estético, da fantasia? Onde 
está o homem que pinta e decora as suas cavernas? Cavernas 
internas e externas? Onde está o homem sonhador? Nessas 
ambigüidades e contradições, pudemos ver na Antropologia 
que no desenvolvimento da filosofia de devir, concebe-se o 
homem como processo, como movimento, como vir-a-ser. Já 
não são as leis naturais que seguimos, é a história mudando 
a direção do estudo do homem: o homem a ser pensado 
como ser-no-tempo.

Tempo esse que não significa uma simples justaposição 
de acontecimentos, mas um presente resultante de um longo 
e dramático processo. Um verdadeiro engendramento, nada 
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linear, mas um caminho, cujo motor interno é a própria 
contradição.

Consequentemente, tudo aquilo que se entende por 
verdade já não é mais um fato, uma lei, uma essência, 
uma realidade dada ou previsível, mas é o resultado do 
desenvolvimento do homem. Segundo o materialismo 
histórico marxista, para definir o homem, é preciso partir da 
análise do que os homens fazem, da forma como produzem 
os bens materiais necessários à vida. Só então será possível 
compreender como eles pensam e como são.

Abandonam-se as explicações essencialistas e estáticas, 
não reduzindo o homem à dimensão de indivíduo solitário. 
Ele passa a ser buscado como pessoa, como ser social. 
Compreende-se melhor a interação  entre sujeito e sociedade, 
inclusive ante as forças do poder.

A captação da imagem dialética requer presença de 
espírito, no instante em que se manifesta: quem apenas está 
mergulhado na razão cartesiana deixa escapar das mãos 
estes instantes que, invadem, como hordas, a vida cotidiana 
das pessoas.

E porque o homem não é apenas razão, mas também 
afetividade é que a presença do humano na arte - realista 
- ou não- destaca seu extrato mais profundo e originário: o 
de ter uma forma peculiar no trabalho criador, como explica 
Vásques.

Afirma ainda que, por ser uma maneira superior de 
criação, sua existência criadora, está presente em todo 
produto estético:     

"...neste sentido, que o homem está tão 
presente na Coatlicue pré cartesiana como 
nos sapatos do criado de Van Gogh, num 
Cristo de Roualt, como também numa maçã 
de Cézanne".
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Continua o autor explicando que o sentimento estético 
vem por duas vias: pela aparência dos caracteres e das 
paixões ou das reflexões sobre a sua tendência para a 
felicidade do gênero humano. Por tudo isto é que Marx num 
de seus trabalhos juvenis que o homem é o ser supremo 
para o homem. A dimensão estética, não pode ser alheia a 
este pensamento marxista humanista, já que constitui uma 
dimensão essencial da existência humana. À luz dessa 
concepção de homem, é que Marx vê o homem total, como 
explica Vásques,  já desalienado e na possessão de suas 
forças essenciais.

O fim do homem é ser harmonioso e feliz e o caminho 
para atingir essa felicidade é o desenvolvimento da dimensão 
estética para alcançar a totalidade, a plenitude, aliando 
plenitude, liberdade e autonomia.

Como  consequência,  a  preocupação com o 
desenvolvimento da estética é porque, tal desenvolvimento 
possibilita a abertura para a ousadia e estimula o pensamento 
divergente, organizando o mundo por meio do sentimento, 
da intuição e da imaginação. 

E como tudo o que é estético, também a literatura se 
apresenta como experiência inofensiva tal como afirma 
Antônio Cândido.

Não é exagero dizer que a postura estética ajuda a evitar 
formas petrificadas, rígidas, e intransigentes, do moralismo 
ou dos fanatismos, talvez porque a arte esteja na dimensão 
do sonho acordado, da utopia, que nada mais é do que a 
expressão da esperança.

Acreditamos na pluridimensionalidade do homem, e da 
ciência humana assentada sobre uma base natural; e na 
sensibilidade e potenciabilidade múltipla do ser humano 
complexo, cujas origens, simultaneamente físicas e 
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culturais e que podem ao longo do tempo e segundo o tipo 
de sociedade, refinar-se ou atrofiar-se; democratizar-se ou 
restringir-se.

A estética é uma relação que se estabelece entre o ser 
humano e uma certa combinação de formas, que não exclui 
a sensação, a sensualidade, a sensibilidade e o raciocínio 
analítico.  Reforçando, então, essas afirmações, lembramos 
as palavras de Zenaide Bassi Ribeiro Soares ( 1995,UNICSUL):

"E, essa sensibilidade, característica fundamental do 
homo sapiens, que refinar-se-á ou atrofiar-se-á de acordo 
com a cultura, difundindo-se entre todos ou limitando-se a 
uns poucos privilegiados. Pensando nisso, a escola estaria 
reconhecendo a aptidão do cérebro humano para o múltiplo, 
o diverso e o ambíguo, ou seja o ser humano genérico em 
toda a sua complexidade..."                                

Se um problema humano é constituído de múltiplas facetas, 
a solução deve ser buscada em estudos interrelacionados. 
A escola, vista agora independentemente de ser 1º, 2ª ou 3º 
grau, é uma instituição que propaga, difunde e aumenta o 
conhecimento, sendo que seu produto - o aluno formado- 
apresenta uma característica única: é partícipe de sua própria 
formação. Dessa maneira, não podemos esperar que analise 
um problema - não importando seu grau de facilidade ou 
dificuldade - sob um único prisma: para que possa adquirir 
a visão do todo, sem perder a das partes componentes, é 
preciso que analise as partes simultaneamente como um 
todo. 

Um projeto educacional deve garantir, portanto, 
a construção do conhecimento globalizante, o qual, 
sendo um processo dinâmico, propicia ao aluno a ação 
e a transformação da realidade, quanto sua própria 
transformação. O modelo de ciência, fruto da denominada 
modernidade, como matriz de educação formal, ela pode ser 
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denominada de disciplinar, e nasce com a separação entre as 
áreas do saber - consequência do renascimento da ciência 
como conhecimento autônomo, independente da filosofia, 
da religião e do senso comum (conhecimento popular), 
desenvolvendo-se com a compartimentalização desse saber, 
em limites cada vez mais estreitos, cujo objetivo não é o 
aprofundamento de um dado setor do conhecimento, mas 
a sua separação e autonomia,ciosamente defendida como a 
seara de determinados especialistas.

Esse é o motivo que levou Edgar Morin a declarar a 
necessidade de uma teoria transdisciplinar, que procure 
abranger o objeto cuja característica é ser simultaneamente 
contínuo e descontínuo, em outras palavras de Morin:

"trata-se de fazer nascer a ciência do homem 
que conteste e perturbe as perdas angulares 
dos paradigmas, pois nenhuma teoria pode 
esgotar o real e fechar o seu objeto em seus 
paradigmas. Ela está condenada  a permanecer 
aberta, quer dizer, incompleta". (1991)

Se até o final do século XIX a concepção de mundo 
era predominantemente positivista, e segundo esse ponto 
de vista, esse ângulo cosmológico, as coisas do mundo 
compõem um real absoluto e verdadeiro, a ser desvendado 
pelo conhecimento humano, exercido cientificamente de 
forma ordenada, dentro de uma lógica interna e coerente: 
hoje, analisando e contextualizando, tal conhecimento, pode-
se afirmar que a visão positivista do mundo, foi ou é uma 
doce ilusão, um para começo de conversa.

Os princípios filosóficos dos quais decorre a nossa  
política educacional informa que a educação deve dirigir-se 
ao homem em toda a sua realidade, complexa e una. O objetivo 
educacional pode e deve referir-se ao desenvolvimento de 
cada uma de suas potencialidades. Assim, a formulação dos 
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objetivos da educação está voltada para todas as dimensões 
da natureza humana.

Só que historicamente a educação brasileira estruturou-
se para sedimentar a política do pacto colonial, nasceu para 
uma elite, voltada para o ensino superior e para a seletividade. 
Essa situação, embora com nova roupagem, não se modificou 
estruturalmente com o passar do tempo.

A visão de conhecimento transmitida pela escola é 
sempre a visão determinada pelas classes dominantes. Não 
há interesse que as pessoas elaborem a sua visão de mundo, 
a partir da realidade concreta onde vivem. Importa, sim, a 
padronização do pensar, segundo os ditames da lógica da 
produção industrial, para que a atual situação de dominação 
se mantenha inalterada.

A educação, que deveria significar o auxilio aos homens 
para que pensassem sobre a vida que levam, permitindo uma 
visão do todo cultural onde estão, se desvirtua na escola. 
Isto fica confirmado na fala de Bernard Shaw que diz:"minha 
educação só foi interrompida nos anos que frequentei a 
escola".

Na escola se fragmenta, se divide, se perde a figura da 
totalidade do conhecimento. Quando as coisas estão ligadas 
é quando também aparecem as coisas fundamentais. Onde 
estamos? Para que estamos? De onde viemos? Que é uma 
pessoa humana? Fisicamente o que é uma pessoa humana? 
Biológica; Histórica; Artisticamente o que é uma pessoa 
humana? A escola seria o local sistematizado, que permitiria 
fazer as conexões, a não pulverização e a contextualização 
da capacidade da totalidade de vida, segundo Edgar Morin, 
(1992), em palestra proferida em Buenos Aires.

Nosso modelo educacional sempre assentou-se sobre 
base utilitaristas e pragmáticas. É de fundamental importância 
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recuperar, no interior das escolas a expressão estética 
humana. A imitação e o adestramento atingem na escola, os 
píncaros da glória, pois o que importa ao professor é o aluno 
seguir o modelo dado por ele, muitas vezes mimeografado 
a álcool.

É fundamental para o desenvolvimento humano o 
aperfeiçoamento decorrente da integração das aptidões 
naturais inatas com a existência da cultura: é dessa 
complementaridade - evolução biológica e evolução cultural, 
a possibilidade de refletir sobre a ciência do homem, 
enquanto conhecimento do ser, em dois níveis: da espécie 
e do indivíduo.

Para Morin, a complexidade do pensamento, encontra-
se mais próxima do problema do que da solução; não pode 
designar nem ideias simples, nem uma linha única ou uma 
vertente de pensamento, da mesma forma que não pode ser 
linear, Para Petraglia:

"a  complexidade integra  os modos 
simplificadores do pensar e consequentemente 
n e g a  o s  r e s u l t a d o s  m u t i l a d o r e s , 
unidimensionais e reducionistas. A dificuldade 
do pensamento complexo é justamente 
ter de enfrentar a confusão, a incerteza e 
a contradição e, ao mesmo tempo, ter que 
conviver com a solidariedade dos fenômenos 
existentes em si mesmo. Tal qual o humano 
que é um ser complexo, pois concentra 
fenômenos distintos e diversos capazes 
de influir em suas ações e transformar-se, 
sempre, assim também é o conhecimento".

A posição de Morin e Petraglia, que o interpreta. pode 
ser entendida como uma visão do saber não parcelado, uma 
consideração de que qualquer conhecimento é incompleto, 
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sobressaindo a necessidade de distinguir os diferentes 
aspectos de nosso pensamento, sem jamais isolá-los ou 
separá-los entre si; distinguir, mas não separar, é o cerne do 
pensamento complexo.

Dessa maneira é possível que, nas interseções entre 
disciplinas, ressurjam problemas que eram considerados, 
erroneamente, já resolvidos, enquanto questões antigas 
podem ser enfocadas de forma renovada, numa abordagem 
não compartimentalizada; deixa, assim, o paradigma, de 
consistir numa norma silenciosa, praticamente invisível, 
mas aceita de maneira inconteste; ela torna-se passível de 
questionamento, discussão, crítica e, consequentemente, 
de mudança e transformação. Em outras palavras, segundo 
Edgar Morin:

"trata-se de fazer nascer a ciência do homem 
que conteste e perturbe as perdas angulares 
dos paradigmas, pois nenhuma teoria pode 
esgotar o real e fechar o seu objeto em seus 
paradigmas Ela está condenada a permanecer 
aberta, quer dizer, incompleta".

Ora, existe uma diferença fundamental entre conhecimento 
(transmitido pela instrução) e educação, esta, sim, função 
básica da escola: a primeira nada mais é do que o aspecto 
formal, instrumental e metodológico do conhecimento 
acumulado, enquanto a segunda por sua própria definição, 
engloba os conceitos de criação, de inovação e de - o que é 
extremamente importante- visão política, educação estratégia 
básica da formação humana.

Buscamos, numa revisão bibliográfica, a avaliação do 
ensino de arte em escolas públicas e particulares de primeiro 
e segundo graus, realizadas por quatro pesquisadores: 
Cleonice Queiroz, Ismael Assumpção, Jussara Chiara e 
Zenaide Bassi Ribeiro Soares.  Estes pesquisadores, valendo-



 104 TEMA

se de métodos e técnicas variadas, estudaram atividades de 
educação artística desenvolvidas em salas de aula, chegando 
à conclusões reveladoras de como ocorrem as relações entre 
o ensino de arte e os alunos, e de que forma se objetivam 
experiências e vivências.

QUEIROZ, Cleonice em sua dissertação de Mestrado 
defendida na PUC-SP, (1986), com o título de Educação 
Artística: uma análise da proposta curricular do Estado da 
Paraíba, afirma que

"À maneira como a arte pode contribuir no que lhe é 
específico, para o desenvolvimento do comportamento 
humano em seus aspectos intelectuais, emocionais e sociais, 
permite juntar as diferentes correntes em dois grandes 
grupos: o primeiro pensa na arte como uma intuição sensível, 
ocupando um domínio específico, que a coloca separada das 
maneiras pelas quais os seres humanos especulam sobre o 
universo; por esse motivo, se ocupa um lugar de  destaque 
na sociedade, ou seja, na vida humana em geral, não deixa 
de estar ligada à sensibilidade, á inspiração e à magia, 
permitindo às pessoas livrar-se da desumanização, para a 
qual contribuem todas as outras atividades sérias.

O segundo considera a arte como informante do real:  
a arte é uma atividade humana de pleno valor cognitivo e, 
devido a tal e justamente por ela, pode/ deve ser incluída 
no âmbito educacional; a arte não ode ser encarada como 
atividade complementar ou acessória, pois o pensamento 
plástico é tão fundamental como todas as outras formas de 
explorar a realidade".

Queiróz conclui, "que o problema maior referente a uma 
pedagogia arte-educativa é a postura do professor: muito 
mais do que a insuficiência do espaço físico, falta de material 
e número excessivo de alunos por classe, é a maneira pela 
qual ele encara, percebe, quer e pratica a arte é que vai 
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determinar como utiliza o potencial educativo que é oferecido 
pela arte-educação".

ASSUMPÇÂO, Ismael, na dissertação de Mestrado 
apresentada à PUC-SP, (1989), "A educação artística na escola 
de 1º grau", constata que os alunos não demonstram um 
aprendizado, mas somente um "aprendido da arte",

Sendo isso uma consequência de um ensino da 
arte "paradigmado e linear, que limita o horizonte, não 
possibilitando  aos sujeitos o ver, perceber, sentir a arte por 
ela mesma em seu ser". Observa, ainda, que "criatividade  é 
entendida como a aprendizagem das técnicas de pintura e 
desenho em papel sulfite, tendo como modelo a paisagem 
formal da natureza e composições com formas geométricas, 
limitando-se as cores às das caixas de lápis de cor e estojos 
de canetas hidrográficas, que apresentam sempre seis cores.
Assim, o ensino da arte se fundamenta num fisiologismo, 
limitado aos aspectos materiais captados pelo olhar.

CHIARA, Jussara em "Fazer e usufruir arte: algumas 
possibilidades da educação artística no primeiro grau", 
dissertação de Mestrado (1991), defendida na PUC-SP, 
considera que o aluno aprende experienciando, ou seja, 
ao mesmo tempo que faz, também precisa ser exposto às 
manifestações artísticas".

Em outras palavras, a criança aprende experimentando, 
ou seja,"ser situado contextualmente em relação às obras 
de arte, ter educadas suas percepções visual, cinética, isto 
é, da imagem e da forma em movimento, humana ou não e 
auditiva, desenvolvendo sua compreensão em relação às 
criações artísticas".

Ou, ainda, em outras palavras, ao mesmo tempo em 
que o aluno se expressa fazendo arte, deve conhecer e 
experimentar diferentes formas de artes, pois a educação 
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artística deve estimular sua capacidade criadora de conhecer 
e apreciar a arte em geral. Para que se cumpra tal meta,são 
necessárias atividades internas e externas, perfeitamente 
correlacionadas entre si.

SOARES, Zenaide Bassi Ribeiro, em sua pesquisa Arte 
na Escola: o que se diz e o que se ensina, publicada no livro 
"Arte na escola" (Anais do Primeiro Seminário Nacional sobre 
o Papel da Arte no Processo de Socialização e Educação da 
Criança e do Jovem), editado pela Universidade Cruzeiro do 
Sul, em 1995, demonstra que existe um divórcio entre o que se 
diz e o que se faz em termos de conteúdo e exposição externa 
dos alunos à arte. Quando não existe esse divórcio, é mais por 
iniciativa particular de algum professor do que por decisão 
do estabelecimento de ensino, mostrando o despreparo dos 
diretores e da administração. A isto somam-se o despreparo 
dos próprios professores e sua deficiente formação, o que 
os tornam inseguros, visto que eles próprios:

"desconhecem a função da arte, não 
têm clareza do papel social da disciplina 
que ministram. Dessa forma, sentem-se 
fragilizados perante os demais professores 
que ministram disciplinas supostamente mais 
importantes dos que as suas"

Esse sentimento em parte é justificado quando a 
educação artística é um pouco marginalizada, servindo "para 
organizar festas", ou quando as instituições não oferecem 
autonomia para o ensino dela, determinando que

" as matérias artísticas devem ser usadas 
para finalidades pedagógicas em campanhas 
especiais de saúde, de festas cívicas, datas 
comemorativas".

Outra queixa, entretanto, não tem fundamento: os 
professores de educação artística dizem que sua disciplina é 
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desvalorizada pelos pais dos alunos, mas a pesquisa mostra 
que 63% de pais entrevistados declaram que:

" sentem extremamente satisfeitos quando 
seus filhos participam de atividades artísticas".

Independentemente de ser o desprestígio real ou 
imaginário. ele o desprestígio mais a maneira do professor 
ver e sentir a arte, influenciam em sua postura diante do 
potencial educativo que a arte-educação oferece, passando a 
vê-la como ligada a dons e não como atividade humana com 
pleno valor cognitivo para explorar a realidade.

Á incapacidade de desenvolver o potencial da arte 
educação leva à postura que se revela num ensino da arte 
fundamentado num fisiologismo, limitado aos aspectos 
materiais captados pelo olhar e não do tipo que possibilita 
aos sujeitos, o ver, o perceber, sentir a arte por ela mesma 
em seu ser e a possibilidade que a arte oferece de levar a 
descoberta do mundo que a rodeia e de si próprio.

Passados vinte anos da obrigatoriedade do ensino da 
educação artística, observa-se que a Lei de Diretrizes e 
Bases, instituiu apenas um balão de oxigênio, numa educação 
que está em estado moribundo. O ensino das linguagens 
artísticas continuam especulando, oprimindo o potencial 
criador do homem genérico.

A conduta do professor, ao propor atividades artísticas, 
deve proporcionar aos alunos experiências significativas, 
desde que estas não impliquem a perda da propulsão 
desbravadora sempre em ação do aluno. Por intermédio 
dessa ação desbravadora crianças e jovens, inventam 
continuamente concepções originais sobre o mundo, atitude 
poética que é própria dos artistas, uma vez que a arte não é 
uma simulação do real, mas a sua transformação, alcançando-
se assim uma harmonia entre as pessoas e o mundo.
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Aliamo-nos a Ernst Fischer (1959, p.13) quando afirma 
que:

"... O homem anseia absorver o mundo 
circundante, integrá-lo a si; anseia por 
estender pela ciência e pela tecnologia o 
seu "eu"  curioso e faminto de mundo até as 
mais remotas constelações  e até os mais 
profundos segredos do átomo; anseia por 
unir na arte o seu "eu" limitado com uma 
existência humana coletiva e por tornar social 
a sua individualidade."   

Tomando de empréstimo a fala da Física, Mestre em 
História e Filosofia pela USP e educadora Monique Deheinzelin 
(1996), em sua bela palestra (Crecheplan): " quem luta com 
a necessidade de conhecer tem que se haver com o abismo 
do desconhecido e não com o terreno do já desvendado".

Nosso modelo educacional sempre assentou-se sobre 
base utilitaristas e pragmáticas. É de fundamental importância 
recuperar, no interior das escolas, a expressão estética 
humana. A imitação e o adestramento atingem na escola, os 
píncaros da glória, pois o que importa ao professor é o aluno 
seguir o modelo dado por ele, muitas vezes xerocado.

A conduta do professor, ao propor atividades artísticas, 
deve proporcionar aos alunos experiências significativas, 
desde que estas não impliquem a perda da propulsão 
desbravadora sempre em ação do aluno. Por intermédio 
dessa ação desbravadora, crianças e jovens inventam 
continuamente concepções originais sobre o mundo, atitude 
poética que é própria dos artistas, uma vez que a arte não é 
uma simulação do real, mas a sua transformação, alcançando-
se assim uma harmonia entre as pessoas e o mundo.

 De uma maneira ou de outra, elementos estéticos estão 
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presentes na vida do ser humano, dentro e fora da escola. O 
trabalho do professor seria trazê-las intencionalmente para 
junto dos alunos, procurando integrar o mundo deles aos 
caminhos da percepção estética, resultando desse contato, 
uma contínua ampliação das possibilidades de transformação 
do real, integrando os conhecimentos que eles já têm, o 
seu jeito espontâneo de criar, com as informações que os 
educadores fornecerão a eles.

Afirma Zenaide Ribeiro Soares:

"Poucas escolas valem-se de recursos 
como visitas a museus, edifícios de 
interesse histórico e artístico, monumentos, 
praças. O teatro chega à vida escolar, às 
vezes, através de grupos amadores, cujos 
espetáculos nem sempre contribuem para 
a educação estética das crianças e jovens 
- de qualquer maneira, porém, por sua 
mobilidade, agilidade e dinamismo revelam-
se instrumentos preciosos que merecem 
aperfeiçoamento e melhor utilização. A 
valorização da música, por exemplo, tem 
sido esquecida nas escolas, ignorando-se 
as lições de Aristóteles, que já recomendava 
que se ensinasse música aos jovens".

As experiências vivenciadas em educação artística 
desenvolvem o pensamento mágico e o saber que transporta 
o aluno para percepções e cognições significativas, tornando-
os mais inventivos e criativos, pois estas atividades se 
fundam no imaginário e no simbólico.

A arte propicia a descoberta de si e do mundo e permite 
ainda que o pensamento simbólico redimensione suas 
perspectivas, seu poder criador e sua imaginação  agregada 
ao abstrato e ao real concreto.
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O que se pode afirmar no entanto, é a existência de 
predisposição e apoio de educadores sensíveis e crédulos, 
da importância da experiência artística não só. como um 
processo de socialização e integração social do indivíduo, 
como também da crença da arte como um instrumento de 
auto conhecimento e prazer.

Ana Mae Barbosa, especialista em arte- educação, afirma:

" A arte coloca crianças e adolescentes em 
contato com suas emoções e também trabalha 
o lado racional".

No dia 3 de maio de 2016, o teatro, as artes visuais e a 
dança foram incorporadas ao currículo do ensino básico 
brasileiro. Até então, apenas a música era componente 
"obrigatório, mas não exclusivo", do ensino da arte na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Escolas públicas e 
privadas têm cinco anos para se adequar aos novos padrões.

Ana Mae Barbosa comemorou a aprovação da Lei e 
falou, em entrevista à revista Época, sobre as contribuições 
que o ensino da arte traz à aprendizagem, entre elas o 
desenvolvimento da capacidade de interpretação: "Ao 
interpretar, você amplia a sua inteligência e a sua capacidade 
perceptiva, que vai aplicar em qualquer área da vida". 
E continua," no processo de conhecimento da arte são 
envolvidos, além da inteligência e do raciocínio, o afetivo 
e o emocional que colaborarão com as três diferentes 
linguagens: a verbal. a científica e a presentacional, aquela 
que você não consegue traduzir em outras linguagens, e 
articula a vida emocional do ser humano".

"O indivíduo com essas três l inguagens bem 
desenvolvidas está apto a conhecer plenamente as outras 
áreas do conhecimento, o pesquisador Janes Catteral 
estudou a influência de arte na inteligência, que será aplicada 
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a qualquer disciplina, Além disso, grande parte da produção 
artística é feita no coletivo. Isso desenvolve o trabalho em 
grupo e a criatividade".

Associada à vivência, coloca-se a necessidade de uma 
fundamentação teórica sólida para o professor. Só será uma 
mudança coletiva, se antes se operar no individual. 
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Este artigo apresenta um relato acerca do projeto de extensão 
universitária proposto à Universidade Estadual do Centro-Oeste 
(Unicentro), em Irati, no Paraná: “As Rodas de Leitura e a Formação 
Docente”. O projeto teve como objetivo oferecer suporte adicional 
à formação leitora de docentes dos cursos noturnos de Letras e 
de Pedagogia, tendo como método realizar atividades de leitura 
efetiva de obras literárias através de Rodas de Leitura. Agregando 
ações conjuntas às de outro projeto em vigência na Unicentro: 
os Sábados Literários, leituras em grupo puderam ser feitas, na 
biblioteca municipal da cidade, retomando e aprofundando obras 
e temáticas já abordadas previamente nos Sábados. Os resultados 
apontam que os participantes puderam ler e interagir com uma 
quantidade bem diversificada de textos, entre literatura brasileira, 
portuguesa, moçambicana, polonesa, indiana, francesa e inglesa, 
tendo sua formação leitora ampliada de maneira prazerosa e 
participativa, preenchendo lacunas deixadas pela impossibilidade 
de estudos em horário integral.

This article deals with the Project “Rodas de Leitura e 
Formação Docente”,which offered support to teachers 
of the courses of Letter and Pedagogy. Participants 
deals with texts from Brazilian,Portuguese,Mozambican, 
Polish,Indian,French and English literature, achieving 
good results.
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Cristina Maria Paes dos Santos*

RODAS DE LEITURA E FORMAÇÃO DOCENTE:
 ELOS POSSÍVEIS

READING WHEELS AND TEACHER TRAINING: POSSIBLE LINKS

No ano de 2016, lecionando na Universidade 
Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), na cidade 
de Irati (Paraná), elaboramos e executamos um 

projeto de extensão universitária a partir de uma demanda 
que sempre nos pareceu estar presente na formação docente, 
em especial entre aqueles que buscam os cursos de Letras e 
de Pedagogia: no campo da formação leitora, a leitura efetiva 
de obras literárias.

Em mais de vinte anos de atuação em licenciaturas em 
Letras de período noturno, tendo observado que o perfil 
dos futuros docentes se constitui basicamente de pessoas 
que, em geral, dispõem de pouco tempo para seus estudos, 
sempre foi grande a nossa preocupação com estratégias de 
ensino-aprendizagem que não só levassem em conta essa 

*Doutora em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Professora 
Colaboradora da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO/Irati, Paraná). 

Ler, e ler literatura, é escrevermos uma outra, 
e a mesma história, dentro de nós. 

Suzana Vargas
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problemática, mas que, sobretudo, buscassem alternativas 
diante da situação apresentada.

É notório que muitos são os desafios enfrentados por 
aqueles que não cursam um horário integral nas instituições 
de ensino superior brasileiras. E o mais grave, no meu 
entender, é que a formação docente se enquadra nesse perfil. 
Tendo que dividir seu tempo entre a garantia do sustento 
financeiro e o cumprimento das atividades acadêmicas 
dentro ou fora da universidade, os alunos de cursos noturnos 
ainda acabam por ter o seu desempenho afetado justo pela 
concentração maior de estudos em períodos do dia já mais 
próprios ao descanso que à participação em atividades de 
aprendizagem. A grande maioria chega para as salas de aula 
quando um dia inteiro de trabalho já foi por eles cumprido, 
e as leituras diárias não têm como não ficar bastante 
comprometidas.

No que diz respeito, então, mais especificamente, às 
formações universitárias de professores que trabalharão com 
leitura e com literaturas em seu futuro campo profissional, 
as observações feitas aqui merecem bem mais cuidado e 
atenção por parte das instituições de ensino, na medida 
em que esses profissionais em formação agregam a seus 
estudos uma carga maior – e bem diferenciada – de leituras: 
eles necessitam ser leitores também de obras literárias, e 
isso faz, afinal, uma grande diferença. 

A leitura de Literatura é específica por pertencer ao 
universo da fruição artística, demandando tempo e estratégias 
bem próprios. No campo do artístico, não se pode fazer uma 
leitura otimizada (nos moldes de uma “leitura dinâmica”), de 
apreensão somente de informações mais importantes. Não se 
consegue fazer uma leitura apressada de um romance (nem 
de um poema ou de um texto dramático...) sem perder boa 
parte dele, uma vez que percorrer as páginas de uma obra 
literária não é dar conta da leitura de um texto qualquer, sua 
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recepção é sempre da ordem do estético. Já escreveu certa 
vez Leyla Perrone-Moisés que os textos literários

são aqueles em que a linguagem atinge 
seu mais alto grau de precisão e sua maior 
potência de significação; (...) a significação 
no texto literário não se reduz ao significado 
(como acontece nos textos científicos, 
jornalísticos, técnicos), mas opera a interação 
de vários níveis semânticos e resulta numa 
possibilidade teoricamente infinita de 
interpretações. (PERRONE-MOISÉS, p.27-28)

Sobretudo para discentes de Letras e de Pedagogia, 
torna-se essencial uma boa formação leitora, mas isso 
só passa a ser viável, especialmente no que se refere a 
estudantes de cursos noturnos, se a própria universidade 
estiver atenta não só a organizações curriculares que tentem 
dar conta de tais demandas, como também a estratégias que 
possam implementar outras vivências acadêmicas nessa 
mesma direção.

Agregando estratégias de execução
O projeto teve como objetivo propor atividades de 

leitura efetiva de obras literárias através da realização de 
rodas de leitura como suporte adicional à formação docente 
dos cursos de Letras e de Pedagogia.  E, na busca de uma 
intervenção possível no quadro perverso descrito acima, o de 
uma formação docente em horário parcial (e, ainda, noturno), 
propusemos agregar estratégias para a execução, no ano 
de 2016, de um projeto já em vigência na universidade, sob 
coordenação do Prof. Edson Santos Silva, do Departamento 
de Letras de Irati: os Sábados Literários.

Através de ações conjuntas entre as palestras 
programadas para os Sábados Literários e Rodas de Leitura 
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que abordassem, posteriormente, os textos e as temáticas 
desenvolvidos pelos palestrantes convidados, a ideia 
principal era levar os participantes do projeto das Rodas a 
lerem prazerosamente – na dinâmica das leituras em grupo 
– uma quantidade bem diversificada de textos literários, 
e assim foi feito. Além do oferecimento de um suporte na 
formação leitora dos acadêmicos da Unicentro, contribuímos 
para ampliar o campo de ação do projeto dos Sábados 
Literários e também, por consequência, o nosso, enquanto 
projeto extensionista: diferentes comunidades que formam o 
município de Irati e adjacências puderam ser contempladas 
pelo acesso direto a um grupo de leitura que acabou por ser 
formado na biblioteca municipal da cidade.

Método
O projeto de extensão universitária intitulado “As Rodas 

de Leitura e a Formação Docente”, em consonância com o 
Grupo de Pesquisa “Ensino, Docência e Identidade” no qual 
me insiro no CNPQ, foi apresentado ao Departamento de 
Letras da Unicentro na linha de formação de professores e 
de metodologias/estratégias de ensino-aprendizagem.

Sua fundamentação teórica encontra-se calcada no prazer 
de ler – entendido aqui intrinsecamente ligado a práticas de 
leituras literárias, ou seja, leituras que não abdicam da fruição 
estética. E, a fim de que o interesse pela leitura efetivamente 
se fizesse ao longo de todo o processo, Rodas de Leitura 
foram planejadas e realizadas seguindo de perto o que propôs 
Suzana Vargas em seu texto: Rodas de Leitura: o que são, 
de onde vieram, para onde vão (1997), a partir de projeto que 
a autora coordenou durante muitos anos no Centro Cultural 
do Banco do Brasil (CCBB), no Rio de Janeiro. 

As Rodas são estratégias de mediação de leitura já 
bastante consideradas no que se refere a práticas escolares 
com crianças, assim como a contação de histórias ou a 
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dramatização de textos. Entre adultos, são também um 
grande recurso de que lançam mão algumas livrarias e 
centros de cultura, para atrair público e fomentar encontros 
diversos. Tais estratégias, no entanto, estão longe ainda de 
fazer parte das grades curriculares dos cursos de formação 
de professores enquanto metodologias de promoção efetiva 
de leitura. Mas, segundo o nosso entendimento, a mesma 
preocupação que leva educadores a incentivar o hábito de ler 
entre as crianças talvez devesse ser estendida àqueles que 
estarão à frente das turmas como seus futuros professores, 
considerando as lacunas que muitos apresentam em sua 
formação leitora. 

A prática da leitura, no momento da Roda, sempre 
privilegia e chama a atenção para o prazer de ler, mostrando 
muitas possibilidades também de ensino/aprendizagem 
que estão ao alcance do profissional de educação. É uma 
oportunidade de promover e valorizar ao mesmo tempo a 
escrita e a oralidade, esta entendida aqui como um conjunto 
de práticas das mais diversas, envolvendo sensações, 
vivências, memórias, transmissão de saberes coletivos, etc.

O projeto tomou como base teorias já sedimentadas 
por autores como Roland Barthes, especialmente em Aula 
(1977) e O Prazer do Texto (1983), além de Hans Robert Jauss 
e Wolfgang Iser, em textos que ficaram conhecidos como 
pertencentes à denominada Estética da Recepção (reunidos 
em LIMA, 1979). 

Ao conceberem texto não como um produto acabado, 
mas uma produção: “feito de escritas múltiplas, saídas de 
várias culturas e que entram umas com as outras em diálogo, 
em paródia, em contestação” (BARTHES, 1987, p. 53), tais 
teorias preveem um lugar importante: o do leitor, um locus 
desejante e produtor onde tal multiplicidade se reúne e, em 
movimento contínuo, se atualiza.
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O método de Suzana Vargas, que inspirou e deu 
suporte ao projeto, foi posto em prática e reuniu um total 
de 34 pessoas, entre participantes desde a primeira hora de 
inscrição e aqueles que passaram pela biblioteca municipal 
apenas para uma só atividade. A cada evento o número de 
pessoas variava um pouco: entre quinze e vinte pessoas – 
número ideal para uma leitura atenta, seguida de comentários 
e conversas em grupo.

Foi cumprida a carga horária prevista de vinte horas a 
ser certificada aos participantes, de acordo com o percentual 
de presença de cada um, considerando-se que a atividade 
da Roda de Leitura tinha a duração mínima de duas horas e 
meia, por sábado.

Contudo, as Rodas que aconteceram na biblioteca 
municipal de Irati, sob nossa coordenação e execução, 
demandaram muitas outras horas de preparo de material 
e planejamento prévio, como, por exemplo, a assistência e 
a participação efetiva em todas as palestras dos Sábados 
Literários, que, é preciso registrar, no ano de 2016 teve como 
tema geral a escrita de mulheres, sendo suas obras objeto 
de estudo e explanação também por mulheres.

A seleção dos textos e as estratégias de leitura de cada 
Roda (que demandavam atividades diferenciadas, de acordo 
com o tema e/ou a autora abordada), tudo precisava dialogar 
com o que havia sido exposto e apresentado por cada 
professora convidada pelo projeto dos Sábados. 

Houve também uma série de preparações e planejamentos 
que passaram muito além da confecção de slides e material de 
apoio necessários para a realização das Rodas. Respeitando 
as especificidades de cada tema e autora selecionado, 
realizamos encontros prévios de planejamento com a 
colaboração também de colegas professores e profissionais 
da área de educação e cultura, além de alguns alunos, 
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acadêmicos de Letras, que também participaram com seleção 
e leitura de textos.

Não podemos deixar de listar aqui também os encontros 
de preparação com as funcionárias da biblioteca municipal, 
para que tudo saíssem a contento (um café da manhã foi 
pensado como estratégia agregadora, como falaremos mais 
adiante).

Comentando mais especificamente acerca de atividades 
de apoio às Rodas, podemos citar que para o primeiro 
encontro, por exemplo, que versou sobre literatura 
indiana, foi elaborada uma dança, por um funcionário da 
Secretaria de Cultura, a partir de poema selecionado. Para a 
penúltima Roda, que se estruturou a partir da mesa-redonda 
anteriormente formada em um dos Sábados Literários, 
abordando “Literatura e Gênero”, tivemos a participação de 
uma professora da área de literatura inglesa estabelecendo 
diálogos com as obras das autoras portuguesas em destaque 
e também colaborando na dicção de alguns textos em seu 
idioma original, como leitora-guia. 

Não se pode deixar de mencionar aqui a importância 
que se deve atribuir à organização e à preparação prévia da 
função de leitor-guia, para esse tipo de evento. Suzana Vargas 
destaca tal importância em muitos momentos de seu texto:

O ato da leitura deve, de preferência, ser tão 
inventivo quanto o momento da criação da obra. 
Utopia? Não. Ler, e ler literatura, é escrevermos 
uma outra, e a mesma história, dentro de nós.

Para atender a interesses tão diversos, creio 
que o leitor-guia deverá descobrir para/
com a plateia o que na obra lida existe de 
informação, de conhecimento do mundo, o 
livro servindo de ponte para a compreensão 
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da nossa vida de hoje, de ontem ou amanhã. 
É realizando leituras criativas, propondo 
ao público as mais diversas questões e 
provocando-o que isso pode acontecer. A 
entonação, as pausas, o tom de voz, também 
são fundamentais, bem como a facilidade 
de comunicação. (VARGAS, 1997, p.62)

Outro planejamento que mereceu atenção – e acabou 
por se tornar um desafio para nós – foi o do espaço físico e 
do ambiente previamente organizado para receber as Rodas 
de Leitura. Podemos registrar aqui o problema inicial que 
tivemos envolvendo local e horário que contemplassem 
o público-alvo preferencial do projeto: os acadêmicos de 
Letras e de Pedagogia da Unicentro, que, infelizmente, como 
a grande maioria dos futuros professores brasileiros, só 
estudam em curso noturno.

Não havia como separar um dia da semana para as Rodas 
durante o dia justamente porque as pessoas trabalham e não 
podem estar presentes, além de que boa parte delas mora em 
outros municípios; à noite, os acadêmicos estão envolvidos 
em seus cursos e não nos foi permitido propor uma atividade 
extra, de extensão, paralela às aulas.

Ficava difícil, assim, organizar um calendário que pudesse 
reunir pessoas de cursos e turmas diferenciadas sem que 
nos dispuséssemos a propor o uso do sábado (alternando 
calendário com o outro projeto citado, que já previa palestras 
uma vez por mês). A dificuldade estava em reunir um grupo 
considerável de pessoas nesse dia da semana (já tão 
impróprio, pelo grande número de acadêmicos que não 
residem em Irati e precisam de transporte específico), como 
também em achar um lugar apropriado para as atividades. 

Uma Roda de Leitura necessita de um espaço próprio, no 
qual o grupo possa ter sossego e privacidade para o ato de 
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ler e conversar a respeito, um espaço com um certo número 
de cadeiras, mesa, iluminação e aparelhos para projeção 
de slides, etc. A universidade não abre a sua biblioteca aos 
sábados, infelizmente. E era o que também acontecia com a 
biblioteca municipal de Irati até propormos a nossa atividade 
de extensão à Secretaria Municipal de Cultura.

A dificuldade que relatamos foi superada quando, depois 
de algumas conversas, conseguimos abrigar o projeto 
na biblioteca municipal, no centro da cidade. Conforme a 
previsão de realizarmos uma Roda mais ou menos uma vez 
por mês, ficou acordado com a Secretaria de Cultura que 
a biblioteca abriria somente para a atividade, em sábados 
predeterminados, pela manhã. Não haveria expediente lá, 
apenas o nosso trabalho de leitura.

Na preparação prévia do ambiente para receber as 
pessoas para as leituras, visto as Rodas começarem às 
9h e muitos inscritos morarem em outros municípios, 
acabamos por detectar a necessidade de oferecermos um 
lanche reforçado antes das leituras, com café, chá, bolos e 
biscoitos. O momento do café transformou-se, para nossa 
grata surpresa, num excelente agregador de pessoas e 
situações das mais variadas, uma espécie de prévia para as 
conversas que viriam durante as atividades, desencadeadas 
a partir das leituras feitas.

Após a procura e negociação do espaço e do horário, 
se fez necessário, então, cativar um público para o projeto. 
Os discentes de Letras e de Pedagogia foram inicialmente o 
nosso público-alvo, muitos cursando disciplinas de literatura 
ou outras de alguma forma relacionadas à leitura – o que já 
despertava interesse para a participação. Mas vale lembrar 
que a universidade estendera o ano letivo de 2015 até 
março de 2016, e o projeto necessitou se adequar a todas 
essas questões. Somente a partir de abril é que o novo ano 
realmente começava, e aí a vinculação das Rodas de Leitura 
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às palestras dos Sábados Literários serviu também de 
alavanca para impulsionar as inscrições na biblioteca.

É importante registrar aqui também a minha própria 
participação como palestrante convidada, no projeto dos 
Sábados Literários, para expor acerca da literatura de Paulina 
Chiziane – escritora moçambicana. Houve divulgação em 
mídia eletrônica1 e as Rodas de Leitura acabaram por ganhar 
ainda maior visibilidade, com mais pessoas se inscrevendo 
e participando, querendo ler e saber mais sobre uma não 
muito conhecida literatura moçambicana.

Resultados
Como já foi dito acima, as Rodas foram formadas ao longo 

do ano letivo de 2016, que somente foi iniciado, na Unicentro, 
no mês de abril. O primeiro tema abordado, literatura indiana, 
foi objeto de leitura de cerca de quinze pessoas inscritas 
inicialmente, e elas puderam entrar em contato direto com 
uma obra da escritora Anita Desai: o romance Sob Custódia, 
além de poemas de Rabindranath Tagore e ainda da brasileira 
Cecília Meireles, admiradora e tradutora da literatura indiana. 

Para a abertura do evento foi executada uma dança que 
dialogava com um dos poemas apresentados, e as leituras em 
grupo também foram motivadas e expandidas por músicas e 
imagens da Índia. Falamos, anteriormente, de contato direto 
com o texto, porque a estratégia das Rodas visa exatamente 
à leitura em grupo. Não são palestras, nem aulas.

O interessante,  nas Rodas, é que a 
responsabilidade didática ou acadêmica 
desaparece, dando lugar a um tipo de relação 
mais, digamos, prazerosa com o que é lido. 
É preciso lembrar que o programa tem por 

1-Através do Jornal Iratiin, disponível em: http://www.iratiin.com.br/2016/06/projeto-discute-obras-da-
mocambicana.html. Último acesso em: 30 jan.2017.
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objetivo fazer nascer o leitor escondido dentro 
de nós, sejamos médicos, estudantes, donas-
de-casa, executivos, etc.” (VARGAS, 1997, p.62) 

A proposta é a de todos seguirem juntos as leituras 
guiadas e interagirem com comentários, conversas das 
mais variadas, a partir das obras literárias em destaque. 
Tal dinâmica envolve a todos, e isso não foi diferente em 
nenhuma das Rodas que foram realizadas na biblioteca de 
Irati. A partir do primeiro encontro, os primeiros resultados 
também foram surgindo, com mais inscrições sendo feitas 
e, no grupo, pessoas interagindo mais e mais, a cada Roda. 

Na literatura polonesa, foram selecionados os poemas de 
Wisława Szymborska – Nobel de literatura de 1996. Em uma 
região como a do município de Irati, de colonização eslava, 
o tema em destaque trouxe mais pessoas para a biblioteca, e 
nesse dia já somávamos um grupo de mais de vinte leitores. 
O mesmo se deu com as obras da escritora moçambicana 
Paulina Chiziane, que, como já tivemos oportunidade de dizer 
anteriormente, despertaram bastante interesse. Acadêmicos 
e professores de outras áreas (sobretudo de História) vieram 
prestigiar essa Roda, que rendeu bons frutos.

O programa das Rodas de Leitura, seguindo sempre de 
perto os temas e autoras que foram objeto das palestras dos 
Sábados Literários, primou pela diversidade, chamando a 
atenção e despertando a curiosidade para conhecer mais 
sobre a cultura e a literatura de países dos mais variados. 
Mesmo a literatura nacional, contemplada através das obras 
de Marina Colasanti e Luzilá Gonçalves Ferreira – esta última 
fazendo parte da programação final, já em dezembro –, 
ganhou um gostinho de novidade. A Marina Colasanti dos 
contos infantis recriados, por exemplo, pôde também ser 
apreciada pelos seus poemas, em uma abordagem múltipla 
do universo da mulher.
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Na literatura portuguesa, poemas de Sophia de Mello 
Breyner Andresen encantaram e suscitaram conversas 
animadas. A sensibilidade da autora, uma apaixonada 
declarada pelo mar, foi explorada através de imagens e 
músicas, que, paralelamente à poesia, foram sorvidas com 
grande interesse.

É importante ressaltar o quanto a atividade de leitura na 
biblioteca conseguiu expandir a percepção e o entendimento 
dos textos literários selecionados. Boa parte das pessoas 
presentes às Rodas já haviam assistido aos palestrantes 
convidados para os Sábados, mas a interação em grupo e 
o espaço aberto às conversas, na biblioteca, contribuíram 
para sedimentar conhecimentos, além de incentivar, é claro, 
o interesse por leituras futuras.

A Roda à volta das obras de Marguerite Duras foi outro 
momento em que pudemos observar o que mencionamos 
acima: os participantes, lendo e trocando ideias a respeito de 
O Amante, obra de destaque da autora, manifestaram muito 
interesse pelas questões sociais da colonização francesa 
no Oriente, além de que os encontros propiciaram também 
estender debates a respeito das confluências entre literatura 
e autobiografia.

Como já estava previsto que o projeto dos Sábados 
Literários promoveria uma mesa redonda abordando 
“literatura e gênero”, tendo como palestrantes duas 
professoras de áreas distintas: literaturas de língua inglesa 
e literatura portuguesa, a Roda de Leitura específica sobre o 
tema precisou promover também um encontro diferenciado. 

Textos de Sylvia Plath e de Maya Angelou foram levados 
à Roda juntamente com fragmentos das Novas Cartas 
Portuguesas, das “três Marias” de Portugal (Maria Velho da 
Costa, Maria Isabel Barreno e Maria Teresa Horta), e, nesse 
dia, as leituras ficaram a cargo de alguns convidados: uma 
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professora do departamento de Letras/Inglês e alguns alunos, 
acadêmicos de Letras/Português, que propuseram um 
diálogo interessante a todos os presentes, incrementando 
ainda mais os encontros.

A última Roda de Leitura, que levava o grupo de volta 
à literatura brasileira (e, como já dissemos, tinha gostinho 
diferenciado, envolvendo literatura e memória de mulheres, 
à volta da autora pernambucana Luzilá Gonçalves Ferreira), 
teve direito a final comemorativo e avaliação informal de 
todos os participantes. Foi um dia em que muitos alunos 
do curso de Pedagogia puderam dar depoimentos sobre a 
própria metodologia utilizada no projeto, e os resultados 
ficaram mais visíveis para todos. 

Ainda no que diz respeito a resultados, é importante 
registrar que, ao longo do ano de 2016, já houve divulgação 
constante das Rodas de Leitura. No blog criado pelo aluno de 
Letras Paulo Cezar Czerevaty para a divulgação dos Sábados 
Literários, pudemos abrigar um espaço específico para o 
projeto, com um pequeno texto caracterizando o processo, 
seguido de fotos de todas as Rodas realizadas na biblioteca 
municipal de Irati2. 

O projeto ainda possibilitou uma apresentação no IX 
Salão de Extensão e Cultura da Unicentro, realizado em 23 
e 24 de novembro de 2016. Em conjunto com o Prof. Edson 
Santos Silva, fizemos um Relato de Experiência denominado: 
“Sábados Literários e Roda de Leitura”, na data de 23 de 
novembro de 2016. Além disso, uma breve apresentação do 
projeto encontra-se publicada no Catálogo de Projetos de 
Extensão 2016, p.13, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 
(PROEC) da UNICENTRO3. 

2-Sugerimos a visualização, através do endereço: <http://pauloivai.wixsite.com/sabadosliterario2016/
roda-de-leitura>, que disponibiliza fotos de todas as Rodas de Leitura. Último acesso em: 12 fev.2017.
3-Visualiza-se o catálogo através do endereço: <http://www2.unicentro.br/proec/2016/12/22/catalogo-de-
projetos-de-extensao-2016/> Publicado em: 22 de dezembro de 2016.
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Considerações Finais

Muitas foram as ideias que conseguiram sair do papel 
para a prática, ao longo do percurso de execução do projeto, 
e podemos dizer também que houve um grande aprendizado, 
de nossa parte, no que se refere à realização de eventos 
relacionados a práticas de leitura.

A leitura específica de Literatura na formação docente 
sempre nos instigou a pensar estratégias e vivências 
acadêmicas que dessem conta das demandas específicas 
de cada grupo e, no caso dos acadêmicos da Unicentro 
envolvidos no projeto, estudantes de curso noturno, com 
as lacunas inerentes à falta de horário integral para leituras, 
isso foi contemplado. 

Futuros profissionais de ensino puderam estar em 
contato direto com textos literários sendo abordados de 
maneira prazerosa; a diversidade dos componentes do grupo 
(que em muitos encontros agregou colegas professores, 
docentes não só do departamento de Letras, mas também 
de História e até uma colega do departamento de Engenharia 
Florestal, apaixonada que é por literatura), o envolvimento 
da proposta de uma leitura guiada, além do tempo dedicado 
também à conversa e ao debate sem o objetivo de “passar 
de ano”, tudo somou experiências a todos os envolvidos.

A destacar, entre os participantes, um grupo de 
acadêmicos de Pedagogia do campus de Irati: um total de 
quinze alunos de duas turmas diferentes (de 2015 e 2016) 
da disciplina de Literatura Infantojuvenil que ministrei nos 
primeiros anos, eles participaram mais ativamente do projeto 
e, ao final, informalmente se autoavaliaram como bem mais 
capacitados e animados para a leitura, além de terem sido 
despertados para a prática da atividade de ler em grupo, que 
a metodologia da Roda proporciona.
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Um acadêmico que cursava o último ano de História na 
Unicentro e uma profissional do Instituto Federal do Paraná 
também integraram muitas das Rodas, embora, em sua 
grande maioria, as atividades tenham sido compostas por 
discentes de Letras e de Pedagogia.

Ficou-nos, ao final, a certeza de que o projeto “As Rodas 
de Leitura e a Formação Docente” teve um bom êxito e, 
ainda, fez jus ao fato de estar vinculado ao Regime de Tempo 
Integral e Dedicação Exclusiva, já que não medimos esforços 
em cuidar da realização de cada Roda, nos dedicando 
integralmente aos estudos de cada tema, às pesquisas 
de material e pagando do próprio bolso os recursos que 
se faziam necessários. As parcerias que acabaram por se 
estabelecer durante o percurso – parcerias também informais 
(sem destinação de verba) – cuidaram para que uma ou outra 
necessidade fosse suprida (como é o caso da garrafa de café 
que a biblioteca municipal disponibilizou), mas não deram 
conta de todas as despesas. 

Como já dissemos anteriormente, montamos uma grande 
mesa de café, também com chá, bolos e biscoitos, para 
receber as pessoas aos sábados pela manhã. Todos podiam 
começar a atividade em grupo já participando de um ambiente 
acolhedor, trocando experiências e interagindo. 

Os assuntos e autores foram abordados sempre com 
muitas publicações à disposição dos participantes, livros que 
muitas das vezes tivemos de comprar para os eventos, dada a 
diversidade de literaturas que fizeram parte da programação e 
que não eram encontradas no acervo da biblioteca da cidade 
(basta ver que passamos por literatura indiana, polonesa, 
moçambicana, francesa, inglesa, portuguesa e brasileira). 

Houve, inclusive, sorteios de obras (tendo o professor 
Edson Santos contribuído generosamente para isso).
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Entendemos que essa é a lógica e é também o porquê da 
existência de um projeto de extensão universitária: ele deve 
servir à comunidade (acadêmica ou não).

O projeto foi concluído abrangendo e fazendo interagir 
um grupo diverso de pessoas, entre acadêmicos, professores 
e pessoas com outros tipos de perfil. Foi gratificante ver 
o quanto os participantes se envolveram nas atividades 
propostas e, ao final, deram depoimentos favoráveis à 
continuação das leituras em grupo na biblioteca, alegando 
estarem bem mais abertos à atividade de ler, além dos 
conhecimentos adquiridos à volta dos autores e obras 
selecionados.
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Monteiro Lobato criou duas geniais contadoras 
de histórias que viviam no Sítio do Picapau 
Amarelo, o reino das águas claras, encantando 

as crianças brasileiras.
Uma, era tia Nastácia, que apresentava mágicas histórias 

sempre revestidas de um tom local, porque provinham do 
folclore brasileiro. Com ela, a meninada invadia as florestas, 
caçava sacis, que eram guardados dentro de garrafas, 
brincava com a Cuca que parecia um jacaré colorido, 
aprendia a respeitar a natureza com o Curupira, que impedia 
a caça predatória e com o Boitatá, com seus enormes olhos 
de fogo, que não queriam ver incêndios nas matas.

Com tia Nastácia, saboreavam quitutes que somente 
suas mãos de fada sabiam fazer, e até ajudavam a colar com 
farinha de trigo as asas de um anjinho de verdade, que havia 
se chocado com a cartola do Visconde de Sabugosa numa 
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Lobato era ousado porque não
subestimava a inteligência da criança e

sabia dosar conhecimento e imaginação.
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nuvem, e fraturado uma das asas, quando os meninos do 
Sítio haviam feito uma viagem ao céu e voltaram para casa 
trazendo aquela celeste criatura.

A outra contadora de histórias era a Vovó Benta, que 
gostava de contar fatos mitológicos, levando, coladas nos 
fios de suas histórias, as crianças que viajavam pela Grécia 
antiga, Roma e Espanha. Na Grécia, tinham encontros com 
deuses e heróis, escultores,  filósofos  e historiadores, sem 
medo de hierarquias, falando à vontade, de igual para igual.

Podiam conviver com Hércules, com Teseu ou com 
Helena, consultar o Oráculo de Delfos, visitar a casa de 
Péricles, o Pireu, a Acrópole e  o  Paternon. Podiam trocar 
ideias com Fídias, Aquiles, Aspásia, Sófocles, Sócrates, 
Heródoto e Alcebíades.

Lobato mesclava repertórios, com grande habilidade, 
reunindo personagens e lugares, figuras históricas e 
heróis míticos  para que, ao  lado dos moradores do sítio, 
os pequenos leitores também pudessem viajar através da 
História, aliando, sem cortes, o real ao imaginário.

Era ousado porque não subestimava a inteligência da 
criança e sabia dosar conhecimento e imaginação.

O Picapau Amarelo, Os doze trabalhos de Hércules e 
O Minotauro misturavam verdade e fantasia, assim como 
A Chave do Tamanho tinha como tema a Segunda Guerra 
Mundial, onde nem Hitler faltava.

Essa maneira de trabalhar com ideias divergentes ou 
não, em diálogos ativos, investia num processo de tomada 
de consciência, por parte do pequeno leitor, do mundo que 
o rodeava. Era a possibilidade de transformação do ser 
humano, gerada pela arte, que mobilizava o escritor.

Investir na fantasia, tornava o texto divertido, com 
tiradas cômicas que faziam os leitores rirem, despertando 
sua paixão pela leitura. Assim, personagens e leitores 
se fundiam em divertidas aventuras na Grécia antiga, 
enfrentando a Hidra de Lerna, combatendo o minotauro, 
ou visitando o palácio de Medeia,ou, ainda, passeando 
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por longas distâncias, montado no centauro Meioameio, 
batendo papo com aquela deslumbrante criatura que era 
metade homem e metade cavalo. 

Lobato, como os autores de sátiras menipéias, colocava 
as personagens de seus livros em situações extraordinárias, 
indo do chão aos céus ou aos infernos. Como ocorreu com o 
grupo do Sítio do Picapau Amarelo, que subiu aos céus, para 
visitarem o Olimpo,  conhecerem os deuses e ainda darem 
uma provadinha no néctar e na ambrosia, que só aqueles 
deuses possuiam. Além disso, de outra feita, viajaram para 
o céu e de lá trouxeram um anjinho de asa quebrada, que 
se atordoava com as aulas de Emília e as contradições da 
língua portuguesa.

Sempre metidos em grandes aventuras, saindo da 
Grécia, viajaram pela Espanha, envolvendo-se em aventuras 
com Don Quixote e Sancho Pança, aprendendo muito sobre 
a literatura ibérica, mesmo sem perceberem que estavam 
aprendendo.

Mas não apenas viajavam como gostavam de acolher 
viajantes. Traziam para o reino das águas claras os 
personagens de todos os livros que quisessem, como o 
Príncipe Encantado, a Carochinha, o Pequeno Polegar, o 
Peter Pan, a Alice do País das Maravilhas – e até artistas 
de cinema, como a Shirley Temple, com seus cabelos 
cacheados.

De fato, eram fascinantes aquele sítio, seus moradores 
e aqueles serões de dona Benta!

Os livros de Lobato fascinavam, mas o  fascínio advinha 
não só do que contava, mas de como contava!

 Em Lobato tudo aparece de modo vivo, real,  convincente: 
os pequenos leitores sabem que a Grécia existe de verdade, 
que aqueles heróis e aqueles mitos navegam de verdade 
na História grega. E tudo é narrado de uma forma para que 
permaneça na memória e na formação do pequeno leitor. 

Tudo é construído de uma forma que o lúdico e o 
conhecimento se interpenetrem, porque Monteiro Lobato 
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nunca desassocia imaginação, sensibilidade, inteligência e 
capacidade de discernir.

Não é por acaso que Leonardo Arroyo reconhece o 
caráter revolucionário de Monteiro Lobato, ao afirmar que 
Narizinho Arrebitado, a primeira história do escritor, ”trazia 
toda uma série de valores temáticos e linguísticos que 
renovava inteiramente o conceito de literatura infantil no 
Brasil”.

Não apenas revolucionou a literatura, como realizou seu 
sonho de editor, construindo livros para que não fossem 
apenas lidos, mas para que se tornassem uma casa em que 
as crianças pudessem morar.

Apuleio: Lobato e outros autores
Também o asno falante, Lúcio, circulava pelo Sítio do 

Picapau Amarelo, trazido por Lobato do romance de Apuleio, 
que viveu entre 125-170 dC, autor de Metamorfoses ou O 
asno de ouro. 

Nessa obra, Apuleio fala de um jovem vaidoso que 
procura uma feiticeira para transformar-se em coruja – 
ave nobre – mas a feiticeira se atrapalha ao lidar com os 
unguentos, e o transforma em burro . O animal é recolhido 
na estrebaria do vizinho, mas, naquela noite, ladrões o 
roubam e passam a usá-lo a seu serviço.

Apesar de sua forma asinina, o animal conservou uma 
inteligência humana, de maneira que compreende tudo o 
que acontece em volta de si e emite, de vez em quando, 
juízos de valor.

 Transformado em um animal, passa por sofrimentos 
incalculáveis! Passa por torturas, açoites, espancamentos. 

Submetido a trabalhos extenuantes, arrasta-se de 
cansaço, sem poder parar de trabalhar. Passa por vendas 
em leilões, troca constantemente de donos, como um 
moleiro, um jardineiro, um confeiteiro, sempre trabalhando 
mais do que seu corpo podia suportar, até um dia, depois de 
longo tempo, encontrar o favorecimento de uma deusa que 
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lhe ensina uma maneira de encontrar novamente a forma 
humana.

É o mais antigo romance desse gênero que se conhece, 
onde se misturam o fantástico, o grotesco, o macabro e o 
cômico, mas o que não falta são versões, as mais variadas, 
repetindo a graça e sabedoria de Apuleio e de Petrônio, 
ambos apreciadores das sátiras menipéias da Grécia Antiga. 

A leitura atenta desta obra logo sugere que Apuleio 
realizou uma metáfora da escravidão, tal como ela existia 
em Roma. 

Na obra, o burro e o escravo estão no mesmo patamar 
no que tange ao trabalho e outras situações.

Com dois mil anos de existência, essa obra passou por 
varias releituras, sendo reescrita em vários países, como 
Espanha, Brasil, Estados Unidos e muitos outros. Cada 
obra que surge, chega como uma nova voz, que faz soar de 
forma diferente as vozes anteriores, arrancando, cada uma, 
novas entonações.

Uma riqueza de dialogismo, onde ocorrem atualizações 
relacionadas com épocas e locais em que é ambientado, 
onde a fusão do cômico-sério eclode em vasta pluralidade 
de estilos e variedade de vozes.

Estabelecer com mestria relações dialógicas é o que 
Monteiro Lobato fez. É o que se pode caracterizar como 
carnavalização da literatura, nos termos propostos por 
Bakhtin, de quem certamente Lobato nunca ouviu falar, mas 
que forneceu ferramentas para que possamos compreender 
uma literatura grandiosa como a que ele realizou.

Cervantes, Fitzgerald, Machado de Assis, cada um 
narrou metamorfoses, de modo genial. 

Machado de Assis coloca Brás Cubas no espaço 
da morte para que um defunto-autor possa narrar suas 
memórias, e contar as peripécias pelas quais havia passado 
quando estava vivo.

No caso de Brás Cubas, a metamorfose acontece sem 
que a consciência seja perdida, por isso o narrador presencia 
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os fatos, descreve o sacrifício, testemunha sua morte para 
se afirmar como um autor-defunto narrando suas memórias.

Em Monteiro Lobato, o asno de Apuleio, de nome Lúcio, 
chega ao sítio, encantando as crianças. Mas o asno anda 
disperso, com ideia fixa : procura rosas para o culto que lhe 
devolverá a forma humana. Sua ansiedade é tão grande que 
acaba, de vez em quando, abocanhando flores erradas, já 
que o sítio tem vegetação imensa e está sempre florido.

Mas a notícia de sua presença provoca comentários 
negativos de gente descrente, que logo apregoa que não 
existem asnos que falam. Mentira? 

 A  boneca Emília, sempre ágil, logo se apressará em  
criticar as pessoas que não acreditam que no Sitio existe 
um asno falante. E se lembrará de contar que dona Benta 
sempre dizia que asno falante é o que mais há no mundo. 
Estão em todos os lugares, nos tronos, nos congressos nos 
ministérios. A única diferença é que esses asnos falantes 
possuem dois pés, em lugar de quatro patas!

Crítico e Libertário
Esse Lobato libertário, que chegou a ser preso e exilado 

por razões políticas, por acreditar no socialismo e num futuro 
melhor para o seu país, escrevia histórias onde não havia 
separação entre a realidade e a fantasia, sempre apostando 
na inteligência do leitor. A vinda do asno de Apuleio para o 
Sítio do Picapau Amarelo tem a clara intenção de metaforizar 
uma questão que há séculos se arrasta no Brasil, a presença 
de gente despreparada – e até mal intencionada - ocupando 
cargos nos mais altos escalões do pais. Por que não alertar 
as crianças?
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LITERATURA E CENSURA:
UMA HISTÓRIA SEM FIM

LITERATURE AND CENSORSHIP: A HISTORY WITHOUT END 

O Brasil nasceu sob a égide da censura. Antes que a 
tipografia se instalasse em Portugal, no século XV, já 
não havia liberdade de imprensa na Europa.

O primeiro livro ilustrado de que se tem notícia 
é A Pedra Preciosa, de Ulrich Boner, e reunia 
fábulas. Foi impresso em 1441, por Albrecht 

Pfister, antigo aprendiz de Gutenberg. Essa obra iniciou 
a produção impressa de temas populares, que acabariam 
sendo incorporados no rol das publicações destinadas 
principalmente ao público infantil e juvenil.

Nessa época, o Brasil nem havia ainda sido descoberto e 
Portugal só conhecia as impressões tabulárias. A tipografia 
chegou àquele país somente em 1487, introduzida por 
judeus, vindos da Itália, através de Faro, Lisboa e Leiria e 
foi o Pentateuco, em hebraico, a primeira obra impressa. 

Em 1494, o alemão João Gherlinc cuidara da impressão, 
em Braga, da obra latina Breviarium Bracarense e, em 
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seguida, em Lisboa, foi publicada por Nicolau da Saxônia a 
primeira edição do livro Vita Christi. Em língua portuguesa, 
o primeiro livro impresso foi Sacramental, de Clemente 
Sanches, confirmando a tradição que se firmava de valorizar 
a impressão, principalmente, de obras religiosas. 

Antes, porém, que a tipografia chegasse a Portugal, 
já havia surgido, na Europa, o primeiro diploma contra a 
liberdade de imprimir: o Nosce te Ipsum, de Heidelberg, 
em 1480. Em 1486 o arcebispo de Mogúncia, Bertoldo de 
Henneberg, subordinou a publicação de livros ao parecer 
de quatro censores, a fim de que fossem preservados de 
qualquer crítica o governo, a igreja, a moral e os bons 
costumes.

A letra impressa era uma ameaça muito temida, 
principalmente porque havia, naquela época, na Europa, 
forte descontentamento popular contra os abusos do alto 
clero. Mais tarde, os prenúncios da Reforma levaram a 
Igreja a fortalecer ainda mais o esquema de vigilância contra 
possíveis publicações contestadoras. Portugal, então, 
armou-se de um sistema sofisticado e múltiplo de censura – 
e obviamente esse forte esquema repressor estendia-se às 
colônias portuguesas e, portanto, atingia também o Brasil.

Nosso país não tinha tipografia. Livros que aqui eram 
escritos tinham de ser impressos em Portugal, submetendo-
se os textos a uma censura prévia. O primeiro país a imprimir 
na América foi o México, em 1535, e o Brasil foi um dos 
últimos.

Durante o domínio holandês circularam no Recife 
alguns folhetos impressos na Holanda. Mais tarde, em 1706, 
foi fechada a primeira tipografia instalada no país. 

Esta pequena gráfica pertencia a um comerciante de 
Recife, que apenas pretendia ganhar dinheiro imprimindo 
letras de câmbio e orações devotas. Foi sequestrada, 
conforme registra a carta régia de 8 de julho de 1706, e a 
Metrópole aproveitou a oportunidade para deixar, mais uma 
vez, bem clara sua advertência para que não imprimissem 
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nem consentissem que se imprimissem livros ou papéis 
avulsos dentro da colônia.

Esta ordem, quarenta anos mais tarde, foi desobedecida 
por um impressor português, Antonio Isidoro de Carvalho, 
que conseguiu publicar em 1746, no Rio de Janeiro, 
pequenos trabalhos, como um poema de 23 quadras, um 
folheto de quatro páginas sobre metafísica, um soneto e um 
opúsculo, intitulado Relação da Entrada do Bispo Francisco 
Antonio do Desterro, escrito por Luis Antonio Rosado da 
Cunha. O resultado dessa aventura foi o fechamento da 
pequena editora e a deportação do impressor à Metrópole.

Em 1768, em Portugal, foi criada a Real Mesa 
Censória, que unificava os três poderes que, desde 1536, 
responsabilizavam-se, no país, pela censura: Santo Ofício, 
Ordinário e Desembargo do Paço, sendo que os dois 
primeiros defendiam a Igreja Católica e o terceiro defendia 
o Poder Civil.

A Real Mesa Censória foi incumbida de fiscalizar em 
Portugal e nas colônias a estampa, a impressão, as oficinas, 
vendas e comércios de livros e papéis contrários à moral, à 
religião e à ordem estabelecida, encarregando-se ainda de 
vistoriar bibliotecas, controlar pessoas e instituições que 
possuíam livros, obrigando-as a fornecer listas dos títulos 
de sua propriedade. Extinta em 1787, foi substituída pela 
Comissão Geral para o Exame e Censura de Livros. 

Com a vinda da família real portuguesa, foi instalada 
no Rio de Janeiro a oficina da Imprensa Régia, em 1808, 
que publicou, imediatamente, um folheto de 27 páginas, 
com despachos do príncipe regente. Nesse mesmo ano foi 
formada uma junta de censores, encarregada de examinar 
os textos que alguém pretendesse publicar. Assim, tão logo 
abriu-se a possibilidade de se editar no Brasil, instituiu-se a 
censura prévia.

Com a Revolução do Porto, em 1820, houve certa 
liberação em relação às colônias e ampliou-se o espaço 
editorial no Brasil, com o surgimento de pequenas gráficas 
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e a proliferação de vários impressos, alguns de conteúdo 
político libertário. No fim de 1821, preocupado com o grande 
número de publicações anônimas, de conteúdo crítico ao 
governo, este promoveu uma série de violências, reprimindo 
duramente a atividade editorial clandestina, apesar de que, 
no dia primeiro de março desse mesmo ano, a Mesa do 
Desembargo do Paço assegurava a liberdade de imprensa, 
antecipando-se a uma lei complementar portuguesa, de 12 
de junho de 1821, que estabelecia liberdade de imprimir. 

A licença de imprimir estabelecida no Brasil pela Mesa 
do Desembargo do Paço ficava, porém, condicionada a não 
atacar a Igreja Católica, não ofender a dignidade do Trono 
nem a família real, nem usar expressões que pudessem 
alterar a segurança individual ou pública.

Revolução Gráfica na Europa
Na Europa, o sistema de composição havia se 

aperfeiçoado, novas letras haviam sido desenhadas e 
fundidas, criando-se famílias de tipos atraentes, que 
aumentavam o teor de legibilidade do texto impresso. As 
contribuições de Aldus Manutius, Garamond, Bodoni, entre 
outros, geraram estilos de letras inclinadas, parecidas com 
manuscritos – as itálicas; ou letras desenhadas com traços 
finos e grossos, serifadas, elegantes – as romanas; ou 
ainda letras de traços uniformes, sem serifas – as etruscas, 
grotescas, menfis. Também as medidas gráficas se haviam 
modificado, primeiro, a partir de Fournier e depois, através 
das contribuições de Didot.

Todo esse aperfeiçoamento estava orientado para um 
interesse fundamental que era tornar os livros e periódicos 
atraentes, para um mercado que se alargava. Vários modelos 
de máquina de composição mecânica foram produzidos 
e lançados, num esforço para eliminar o trabalho manual, 
extremamente lento, tanto na composição do texto como 
na impressão, até se chegar à Linotype, que  conferia   
considerável velocidade na composição dos textos em 
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chumbo.
Os processos de impressão também haviam se 

aperfeiçoado, até chegar-se, em 1811, à máquina de cilindro. 
Com essa equipagem, a produção por hora se acelerou e, com 
a ampliação das tiragens, o custo das unidades impressas 
tornou-se mais baixo, tornando esse material acessível a 
novas e crescentes parcelas da população letrada.

 Esse aprimoramento do sistema tipográfico 
acompanhava a evolução do conteúdo das obras publicadas, 
que se diversificava em função do próprio progresso do 
pensamento humano. O crescente mercado livreiro fazia 
entrever novas necessidades editoriais e, entre estas, a 
especialização por sexo e faixa etária, com a produção de 
textos adequados a esses segmentos.

Publicações para Crianças e
Jovens na Europa

A obra de conteúdo pedagógico ou lúdico, que caracteriza 
em geral a produção literária voltada para o público jovem, 
é muito antiga, tendo sua origem nas narrativas orais. Com 
a invenção dos tipos móveis de chumbo, passou a ser 
impressa, ganhou novas versões, conheceu traduções, 
difundindo-se no espaço e no tempo.

Segundo consta, no século XV, Lorenz Coster havia 
editado, com o recurso da impressão tabulária, uma gramática 
de Aelius Donatus, que, na condição de manuscrito, havia 
sido usada na Idade Média, o que explicaria o sinônimo 
donata para gramáticas, no passado.

No século XVI, ilustrações ganhavam qualidade, 
tornando-se mais nítidas, com o abandono da gravação em 
madeira, e a boa qualidade alcançada favorecia o consumo 
de obras impressas. A produção de livros ilustrados crescia. 

No século XVII, na França, foram impressas as Fábulas 
de La Fontaine, que retomavam, com ironia e humor, obras 
de Esopo e Fedro, difundindo-se por toda a Europa. Em 1719, 
na Inglaterra, foi publicado Robinson Crusoé, de Daniel 
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Defoe e, em 1726, Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift, 
obras originalmente escritas para adultos, que se tornaram 
modelos mundiais do gênero aventura, mas chegaram muito 
tardiamente ao Brasil. A tradução de Robinson Crusoé 
no Brasil foi publicada somente em 1885, ou seja, cento e 
sessenta e seis anos após seu lançamento na Inglaterra. 
Viagens de Gulliver foi publicada apenas em 1888, ou seja, 
162 após sua primeira edição européia.

A origem do gênero literário destinado à infância 
costuma ser demarcada pela publicação, em 1697, de 
“Contos da mamãe gansa”, de Charles Perrault, onde o autor 
recontava histórias orais de modo a conformar o jovem a 
determinados papéis sociais, registrando, na ficção, o 
cotidiano da sociedade do século XVII, à luz de percepções 
e valores da burguesia. 

Ao recontarem histórias orais, tanto Perrault como Grimm, 
conferiram  agilidade e simplicidade poética aos textos, 
tornando-os atraentes ao público infantil, estabelecendo 
as bases de um novo gênero, que imediatamente atraiu a 
atenção da instituição escolar, que passou a mediar sua 
inclusão no mercado, em escala crescente.

Nessa época, o capitalismo europeu encontrava-se em 
sua fase manufatureira na indústria – as forças produtivas 
estavam em ascensão e a necessidade de letramento e 
elevação do nível de instrução da população integrava esse 
processo. Assim, consideráveis parcelas da população, 
principalmente urbana, começaram a ter acesso à escola, 
que, por sua vez, promovia o livro – e desde aquela época 
um novo tipo de censura prévia surgiu: uma censura de 
educadores e religiosos que decidiam o que se devia e o que 
não se devia ler, o que acabava por decidir o que deveria ser 
ou não publicado.

Este tornou-se pelo menos um dos fatores básicos que 
contribuíram para que a literatura para crianças firmasse 
a imagem de não-literatura, produção menor, apesar de 
toda a sua relevância: seu atrelamento à escola enquanto 
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instrumento de transmissão de normas e conduta moral, 
aparelho de reprodução ideológica. Por outro lado, era esse 
atrelamento que estimulava a circulação do livro e ampliava 
a demanda de títulos, fortalecendo a indústria editorial.

Jornais e Livros Para
Crianças e Jovens

No século XIX aceleraram-se a industrialização, o 
crescimento demográfico e a urbanização - processos 
estreitamente relacionados com a Revolução Industrial, 
iniciada no último terço do século XVIII – e que se 
caracteriza pelo surgimento e desenvolvimento da indústria 
maquinizada, pela emergência da fábrica – o que exigia e ao 
mesmo tempo propiciava a elevação do nível de instrução 
de largos setores urbanos. A obrigatoriedade do acesso 
à escola para todas as crianças estendeu a oportunidade 
do domínio da leitura para um contingente populacional 
imenso, abrindo para o mercado editorial perspectivas 
completamente novas.

Por volta de 1830, na França, surgiram os primeiros 
jornais destinados especialmente à juventude – e seu 
público estava situado nas camadas sociais mais elevadas 
da população. Nessa mesma época, diante do mercado 
promissor que se abria, na fábrica de Imagens de Epinal, 
Pélérin modernizou sua produção, orientando-a para uma 
clientela mais especificamente infantil, oferecendo-lhe 
álbuns, de dezesseis páginas, muitos até coloridos, ao 
preço de uma única imagem antiga.

Com a instituição da escolaridade gratuita e obrigatória 
no país, ampliou-se o interesse pela leitura e a partir de 
1900 sofisticou-se a produção das publicações, que se 
especializaram por sexo, faixa etária e classe social, como 
por exemplo, Epantant, para rapazes, Fillette, para meninas, 
Cri-Cri para crianças, La Semaine de Suzette para mocinhas 
das camadas médias.

No que se refere a livros, a produção e divulgação para 
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crianças e jovens foi também muito grande. Em 1833, foi 
editado Contos, de Andersen. Lewis Carroll publicou Alice 
no país das maravilhas, em 1863.

Nesse mesmo ano, Júlio Verne iniciou sua vitoriosa 
produção impressa. Robert Louis Stevenson publicou, em 
1882, A Ilha do Tesouro e Collodi lançou Pinóquio, em 1883. 
Para garotas, a Condessa de Ségur publicou, em 1857, As 
meninas exemplares, que se constituiu numa trilogia  com a 
inclusão de  As férias e Os desastres de Sofia. Em 1881, foi 
publicado Heidi, de Johanna Spiry.

Todos esse livros foram traduzidos e tiveram grande 
aceitação no Brasil, mas nenhum marcou tanto a juventude 
brasileira como Coração (Cuore), de Edmondo de Amicis.

"Cuore" no Brasil
Traduzido em 1891,o livro Coração teve sua circulação 

assegurada pelo recém criado governo republicano que 
nele enxergou uma obra que correspondia ao ideário do 
projeto pedagógico da República. Com o fim da monarquia, 
o país entrava num processo de construção de um novo tipo 
de sociedade que exigia a formação de um novo homem, 
adequado ao novo sistema. 

Esse homem deveria ser instruído dentro dos princípios 
da moral e do civismo, como forma de fortalecer o caráter 
nacional, manter a ordem social e construir o progresso 
do país. Coração (Cuore) apresentava-se como uma obra 
de formação, com força pedagógica e estética para educar 
e moldar o leitor na ideologia escondida sob elementos 
persuasivos, capazes de convencer que uma consciência 
nacional irmana e nivela, tornando todos iguais, 
independentemente da posição ocupada na hierarquia 
social.

Todos têm nobreza: a de uns, advinda da riqueza de 
seus bens, suas terras e propriedades, a de outros, que nada 
possuem, advinda da riqueza de seus sentimentos, de sua 
lealdade. Não existem contradições, nessa nova sociedade 
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idealizada. Todos são pacíficos, vivem harmoniosamente 
e trabalham unidos para perpetuar as instituições fiadoras 
dessa harmonia.

Durante quase cem anos, esse livro foi indicado, no 
Brasil, como leitura para crianças de oito a treze anos, tendo, 
ainda, ínúmeros capítulos selecionados em antologias 
escolares. Dezenas e dezenas de críticos brasileiros 
escreveram leituras acríticas dessa obra, tamanho sempre 
foi o seu poder de sedução.

Foi sobre esse gênero de textos escolares, adotados 
nas escolas italianas, que Umberto Eco escreveu um 
famoso livro, traduzido no Brasil com o título de Mentiras 
que parecem verdade.

Livros e Autores Brasileiros
a Partir do Século XlX

 Em 13 de maio de 1808, D.João assinou um decreto 
que ampliava o campo de atuação da imprensa régia para 
além da impressão de serviços burocráticos do Reino. 
Abria a particulares a possibilidade de imprimir trabalhos, 
desde que o texto fosse aprovado pela censura prévia e 
os interessados pagassem a edição. Muitas obras foram 
editadas e, no campo da ficção, o primeiro livro publicado 
foi O diabo coxo, de Lesage, em 1810. Orientado para 
crianças e jovens, o primeiro livro publicado, no Brasil, pela 
Imprensa Régia em 1818, foi Leitura para meninos, contendo 
huma collecção de histórias moraes relativas aos defeitos 
ordinários às idades tenras.

Em l884, Figueiredo Pimentel publicou, pela editora 
Quaresma, Contos da carochinha, que seguia a fórmula 
bem sucedida dos contos de fadas europeus. O êxito do 
empreendimento levou-o a publicar em 1886 mais dois 
livros: Histórias da avozinha e Histórias da baratinha, em que 
mesclava a temática européia com os contos populares do 
Brasil.Nesse mesmo ano, Júlia Lopes de Almeida publicou 
Contos infantis, escrito em parceria com sua irmã Adelina 
Lopes Vieira, livro que foi aprovado pela Inspetoria Geral de 
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Instrução em 1891 para uso nas escolas primárias.
Os contos tratavam de questões ecológicas, exaltavam a 

modéstia e o desapego a bens materiais, dissertavam sobre 
o amor materno e o amor filial, o acolhimento, a piedade 
religiosa.No final de cada história, as autoras colocavam 
questões sobre o entendimento do texto, vocabulário, 
elementos de caráter didático como apoio à leitura.

No final dos anos 90 do século  XlX e inícios do século 
XX, o processo de urbanização trazia novo alento ao mercado 
editorial brasileiro. A República tinha novas propostas para 
o país e um projeto pedagógico que objetivava a formação 
de uma identidade nacional. Por isso abria escolas e 
estimulava a produção de textos para crianças e jovens.

Nesse contexto, inscreve-se o livro de Afonso Celso, 
Porque me ufano de meu país, publicado em 1900. Trata-se 
de uma obra centrada na educação moral, cívica e religiosa, 
que no seu empenho de exaltar o Brasil acaba mostrando 
um país sem analfabetismo ou doenças, onde ex-escravos 
trabalham sem ressentimentos ao lado de seus ex-donos, 
onde todos são honrados no desempenho de suas funções, 
o povo brasileiro é mais feliz que outros povos e a esperança, 
mais que uma virtude, é uma obrigação cívica. 

O autor procura passar aos jovens leitores uma lição de 
otimismo e confiança no futuro, lembrando: “somos ainda 
uma aurora, chegaremos ao brilho e calor do meio-dia". 

Reitera a fé no futuro: “....cresceremos, prosperaremos”. 
É uma obra romântica, apaixonada, que alcançou enorme 
sucesso no país e fora dele, alcançando várias reedições, 
apesar do ufanismo exagerado. 

Outro livro que marcou profundamente a literatura 
brasileira para crianças e jovens foi Através do Brasil, de 
Olavo Bilac e Manuel Bomfim. Publicado em 1910, mostra 
dois meninos viajando pelo país, descobrindo, naqueles 
primeiros tempos de República, um Brasil de grande beleza 
natural e a descrição dessa natureza passa uma imagem 
tão forte de beleza, hamonia e perfeição que se confunde 
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com a própria idéia de pátria. Uma pátria idealizada, onde as 
relações entre pais e filhos são de camaradagem; há uma 
convivência fraterna entre brancos, negros e índios; não 
falta, também, a figura maternal da negra africana que cuida 
das crianças com  com desvelado cuidado. 

Fica bem clara a intenção dos autores de transmitirem 
ensinamentos morais, lições de vida, padrões de conduta 
que se adequassem ao projeto pedagógico da República. 
O livro procurava, enfim, firmar uma identidade nacional 
centrada em valores rurais, para formar crianças capazes de 
amarem seu país, orgulhando-se dele e tornando-se imunes 
a possíveis discursos futuros sobre problemas sociais ou 
pregações de inconformismo. 

Nessa época, os livros em geral eram escritos por 
professores e outras autoridades escolares, conforme 
elenca Domingos de Castro Perdigão. Foram, então, 
organizadas famosas coleções, que atingiam as escolas por 
todo o país,como o Segundo e o Terceiro Livros de Leitura 
do Barão de Macahubas, Abilio Cesar Borges. Era, também, 
muito conhecida a Collecção Felisberto Carvalho (2º, 3º, 4º e 
5º Livros de leitura) e a Collecção Arnaldo e Puigari Barreto 
(1º, 2º, 3º e 4º Livros) bem como a Collecção João Kopke (1º, 
2º, 3º, 4º e 5º Livros de Leituras Moraes).

Todas essas coleções eram classificadas como 
“obras corretas”, “de agradável e instrutiva leitura”, como 
informava Domingos de Castro Perdigão, que registrou 
ainda, a seguinte recomendação de leitura em 1915:

“são verdadeiras jóias que aliciam os espíritos, 
enobrecem os corações e servirão ainda para vos 
enriquecer o caráter e o patriotismo.”

Perdigão, em seu relato, ressaltava ainda a importância 
de “MÁRIO, um valioso e utilíssimo livro dedicado à mocidade 
brasileira, por Paulo Tavares, membro do Conselho Superior 
de Instrução Pública e Secretário do Externato do antigo 
Gymnasio Nacional. É um livro de leitura enciclopédica, 
repositório de belos ensinamentos moraes ao mesmo 
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tempo que vem ensinando astronomia, physica, chimica, 
zoologia...”. Ressalta, também, a importância do livro 
Leituras militares, de Osório Duque Estrada, “destinado a 
despertar interesse e patriotismo”.

 Os planos de leitura adotados, conforme relata 
Domingos Perdigão, eram divididos em três etapas:

“Preparatórias - Destinadas a crianças dos 8 
aos 12 anos de idade.
Educativas - Para a faixa etária compreendida 
entre 12 e 15 anos.
Ilustrativas - Para jovens dos 15 aos 18 anos.” 

A preocupação constante era com o ensino moral, 
religioso e cívico na fase preparatória – e nessa etapa “deviam 
ser afastadas das crianças leituras fantasiosas, aventureiras 
e mágicas pelos perigos que podiam apresentar a criaturas 
imaturas, incapazes de discernirem o real do fantástico”

Nessa fase, “importante era a boa formação moral e 
cívica, que enrijecia o caráter”. A educação para o lar e a 
família, orientada para meninas, não era descuidada. Vera 
Cleser escreveu O Lar Doméstico. Havia ainda Noções da 
Vida Doméstica, escrita por Felix Ferreira. O Lar, de autoria 
de Miguel Milano.

Estas e outras publicações exaltavam a importância do 
amor, do casamento e da maternidade para a mulher, bem 
como seu papel como regeneradora da espécie humana, 
conforme os postulados dos “vanguardeiros das luzes”, 
aqueles intelectuais brasileiros do século XIX, herdeiros do 
Iluminismo, que atribuíam à palavra escrita capacidade de 
modificar a sociedade, ajudando a modernização do país. 

Havia, no início do século XX, também, alguma 
preocupação em prestigiar textos  de autores nacionais. 

O próprio Perdigão Domingos de Castro lembrava que 
“os primeiros passos são sempre nos aposentos de nossa 
própria casa”, ao recomendar que se lessem primeiro os 
autores nacionais.
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Os livros para crianças e jovens, na época, valorizavam 
as ilustrações com a intenção de complementar o texto, 
oferecendo informações fundadas na realidade para conferir, 
a partir da representação visual, veracidade ao que estava 
escrito.

Uma breve análise do material que se publicava para 
crianças e jovens, de autores brasileiros, leva à conclusão 
de que predominava uma produção ufanista, religiosa, 
conformista e submissa aos poderes constituídos. Dentro 
de um quadro como esse, é fácil imaginar o tipo de 
repercussão que iria causar na sociedade a emergência de 
um autor irreverente, irônico e livre como Monteiro Lobato. 
E também os efeitos da Semana de Arte Moderna, com todo 
o quadro de referência política em que estava inserida.

Medo das Ideias e da Urbanização:
O Poder do Filtro da Censura

Pouco antes do inicio da década de vinte, Monteiro 
Lobato lançou Urupês, por intermédio de sua própria editora, 
a Monteiro Lobato & Co. Em seguida publicou Narizinho 
Arrebitado, O Saci, Fábulas, O Marquês de Rabicó.

Assim, uma nova etapa começava na área editorial 
brasileira. Mas era muito mais que isso, visto que Lobato 
quebrava o ritmo da produção nacional ufanista e religiosa, 
e propunha novos caminhos para a cultura nacional.

A capacidade de produção desse autor era extraordinária 
No período entre 1918 e 1930 ele publicou 23 livros, sem 
contar artigos, crônicas, críticas, cartas, traduções. 

Era um período muito conturbado. A Semana de Arte 
Moderna, em 1922, com suas novas propostas, havia inquietado 
a intelectualidade conservadora. A fundação do Partido 
Comunista gerava intensa ofensiva de educadores contra o 
perigo do avanço das ideias socialistas, principalmente porque 
eram ainda bem recentes os ecos da vitória da Revolução 
Russa.

A urbanização brasileira mais do que nunca passou 
a ser vista como uma ameaça à estabilidade política do 
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país e a esse respeito Oliveira Viana procurava alertar, 
classificando a urbanização como “flagelo da civilização, 
uma das maiores causas do desequilíbrio econômico das 
populações, factor da miséria que leva ao crime e aos delitos 
sociais, às revoluções, à anarquia...”

 A população escolar do Estado de São Paulo em 1934 
era de 1.137.091 alunos. O educador Renato Sêneca Fleury, 
de grande projeção no Estado de São Paulo, analisava estes 
números com muita apreensão, ressaltando a necessidade 
de se filtrarem as ideologias que poderiam entrar nas escolas. 
Considerava a censura prévia, a que chamava de “filtro”, 
uma ferramenta valiosa para preservar o conservadorismo 
que marcava a sociedade brasileira:

“A sociedade só pode penetrar naquilo que ela 
tem de aproveitável, de necessário, susceptível 
sempre de aperfeiçoamento.”

Na preocupação de se ter, figuradamente, um filtro à 
entrada da escola, “por onde ela absorve o que é útil e bom 
captado no ambiente social a que serve; e o que é inútil e 
mau não atravessa o filtro”, o educador fixava com clareza o 
que reconhecia como útil e bom. O que era útil e bom estava 
registrado 

“nos livros de leitura em uso nas escolas primárias 
italianas onde patenteia-se o vivo empenho com 
que se procura incutir nas novas gerações o amor 
pelas lides agrárias.”

Fazendo apologia da vida rural nos livros de leitura, que 
relançavam, continuamente, belos textos pastoris do final 
da década de 1890 e primeiro decênio do século XX, o que se 
pretendia era menos valorizar o campo por suas condições 
concretas, objetivas de vida e muito mais para se evitar 
a tomada de consciência da miséria, que ficava explícita, 
completamente visível, nas ruas dos grandes aglomerados 
urbanos. “Criar cidades... é contrastar o rico e o pobre, o 
andrajo e a seda, a fome e as jóias, o porão imundo e o 
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palácio luminoso”... confessava francamente Oliveira Lima 
num artigo publicado em 1933, in Vida de Sorocaba, citado 
por Sêneca Fleury, que exaltava a necessidade de pregar:

“por todos os meios o sentimento de apego à gleba, 
de amor ao trabalho rural, de estima pela natureza. 
É preciso despertar nas gerações a simpatia 
pelas ocupações campesinas, a dedicação pelos 
animais, a admiração profunda pelos esplendores 
da natureza, o desejo de uma vida simples e calma 
consagrada ao pacífico e nobilitante labor diurno, 
ao ar livre, sem a enervante e perigosa agitação 
das metrópoles e aos reconfortadores momentos 
de descanso e paz do corpo e do coração, 
indispensável a quem labuta, e que o trabalho 
outorga ao honesto obreiro.”

É o próprio autor deste “inspirado” discurso que 
reconhece abertamente a importância de manter a população 
afastada das grandes cidades 

“ninhos onde proliferam as idéias revolucionárias 
extremistas, que hão sacudido nosso próprio país, 
tão contrário, por índole às ideologias rubras”.

Reconhece ainda que a informação política circula 
rapidamente nas cidades e a tomada de consciência ocorre 
com mais velocidade nos centros urbanos, afirmando: 

“quando não chegaram ainda aos ouvidos do 
nosso homem da roça sequer as primeiras 
murmurações do comunismo, já o nosso operário 
da cidade conhece-lhe a ideologia e promove 
agitações desde as greves até os conflitos 
armados que ensangüentam a pátria.”

Dentro de um quadro como esse, onde eminentes figuras 
da educação brasileira propunham para o livro escolar 
modelos de textos do final do século XIX ou, quando mais 
recentes, de obras geradas ou estimuladas e difundidas 
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pelo fascismo da Itália – não era de se esperar que os livros 
de Monteiro Lobato fossem admirados pela elite. Enfrentou, 
esse autor, obviamente, muita resistência, mas, por outro 
lado, suas obras fascinavam as crianças e os segmentos 
mais intelectualizados e liberais da sociedade.

Os livros de Lobato caracterizavam-se pela contestação, 
pela irreverência, pela criatividade. E todo seu talento criador 
explodia livremente, porque, no plano editorial, não sofria 
limitações, já que era seu próprio editor – e isto equivalia 
a não precisar submeter seu texto ao crivo de nenhum 
juiz, de nenhum censor, nem ter de se ajustar a qualquer 
norma editorial para ser editado. Ele dava a si próprio os 
parâmetros que lhe parecessem convenientes.

Podia ousar – e ousava. Escrevia o que queria, e 
assumia sozinho todos os riscos. Não fosse assim, ele 
jamais teria sido editado. Ninguém acredita que alguma 
editora do circuito comercial da época ousaria, em 1944, 
publicar considerações como estas de Emília, em O Cinto 
de Hipólita:

“- Isto de asnos falantes diz dona Benta que é o 
que há mais no mundo. Diz que até nos tronos há 
asnos falantes, e, nos congressos, nos ministérios, 
nas academias. Mas só há asnos de dois pés e com 
forma humana”.

Lobato, naturalmente, não era bem visto pelo trono,nem 
pelo congresso, nem pela academia, nem pela ditadura de 
Getúlio que o perseguiu, prendeu várias vezes até afastá-lo 
do país. 

As instituições conservadoras não o suportavam. 
Não era apreciado também em sua cidade: em Taubaté 
queimaram seus livros em praça pública. Mas nada disso o 
detinha. Quando sua primeira editora faliu, fundou outra em 
1925, a Cia Editora Nacional, sem parar de produzir. Mais 
tarde associou-se à editora Brasiliense, sempre construindo 
trincheiras para continuar lutando.

Como Lobato, outros grandes escritores surgiram 
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a partir da Semana de Arte Moderna e do Modernismo.  
Muitos também se dedicaram – uns mais, outros menos - à 
literatura infantil, como Oswald de Andrade, Érico Veríssimo, 
Graciliano Ramos, Carlos Drummond de Andrade, Manuel 
Bandeira, Mário Quintana, Vinicius de Moraes. Nunca, 
também, se calaram quando foi preciso lutar contra a 
censura, em favor do direito à liberdade de expressão. 

Mais Censura e Opressão: 1964
A censura promovida pela ditadura militar, a partir de 1964, 

também abateu-se, pesada, contra escritores brasileiros e 
o primeiro livro censurado foi “Assim marcha a família”, 
de José Louzeiro, publicado pela Civilização Brasileira. A 
lista continuou crescendo ao longo do período repressivo 
e atingiu, entre muitos, Antonio Calado, Ignácio de Loyola 
Brandão, Dias Gomes, Renato Tapajós, Rubem Fonseca, 
Chico Buarque, Aguinaldo Silva, Luís Maranhão, Alex Polari, 
Guilherme Figueiredo. Entre muitos outros autores de obras 
não ficcionais vitimizados pela censura da ditadura, estavam 
José Álvaro Moysés, Hélio de Almeida, Lídia Rosenberg 
Aratangy.Sob um clima de “liberdade vigiada”,vigente na 
época em algumas áreas, Alcides Ribeiro Soares publicou 
uma série de artigos no jornal Correio Sindical de Unidade, 
a partir de 1978, contra a ditadura militar e sua política 
econômica e social, o que acabou lhe custando a proibição 
de trabalhar na UNESP, onde fora aprovado em concurso 
público nesse mesmo ano.Mas, quem se calava?

No teatro, diante de prisões e perseguições contínuas , 
foram buscadas novas alternativas para denunciar o arbítrio 
e vencer a censura. Um dos recursos usados foi desmistificar 
fatos históricos do passado a fim de criticar o momento 
político que o país atravessava, por intermédio de peças 
como Arena Conta Tiradentes, ou ainda eliminar a palavra, 
como na pantomima de Roberto Freire O&A, que abolia a 
palavra construindo uma metáfora da situação política do 
país, em que o velho e o novo se confrontavam, as forças 
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conservadoras cantando em Ó e as forças progressistas 
cantando em  A, com a derrota final das conservadoras, que 
se calaram, abafadas pelo  som do canto em A.

Para crianças, o teatro apresentava peças como Serafim-
fim-fim, de Carlos Meceni, belo musical garantindo que o 
fim é a liberdade, ou peças como Os saltimbancos, de Chico 
Buarque.

Em pleno vigor da repressão,a ditadura militar foi 
alegorizada na literatura brasileira por J.J. Veiga, em seu 
romance “A hora dos ruminantes” e por Érico Veríssimo em 
“Incidente em Antares”, e desafiada por  José Louzeiro na 
obra “Em carne viva”, que,mesclando ficção e realidade, 
denunciava a tortura de Stuart Angel e o drama de sua mãe,  
a estilista Zuzu Angel. 

Na literatura infantil, um recurso usado para criticar o 
autoritarismo e a opressão, driblando a censura, foi recorrer 
à carnavalização, nos termos propostos por Bakhtin, como 
fez Ruth Rocha, ao escrever “O reizinho mandão”. Em plena 
ditadura militar essa obra foi publicada e se tornou referência 
nacional, não só pela sua qualidade estética,  mas pela qualidade 
de seu testemunho sobre a capacidade de resistência que 
artistas, escritores, editores e outros intelectuais brasileiros 
têm demonstrado, usando seu talento, criatividade e coragem 
para denunciar a censura em suas variadas formas e exercitar 
o direito à liberdade de expressão, para alargar cada vez mais 
o espaço democrático em nosso país.
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