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RESUMO 

 

O presente trabalho analisou como a diversidade cultural é representada na literatura infantil 

mineira, a partir das obras de dois autores contemporâneos, Leo Cunha e Ronaldo Simões Co-

elho, de Minas Gerais. A diversidade cultural possibilita repensar os valores culturais, políticos 

e sociais relacionados à compreensão do outro. Assim, rever esses princípios significa compre-

ender a cultura como construção do indivíduo a partir das práticas sociais, bem como proporci-

onar o entendimento de como o “diferente” é um desafio para os valores sociais e culturais. 

Este estudo justifica-se por contribuir para a percepção do papel desempenhado pela literatura, 

na formação da criança, já que a função de contar estórias influencia diretamente na formação 

do indivíduo e da sociedade. A pesquisa analisou três obras de cada um dos autores escolhidos: 

O Salão do Garnisé; Doido Varrido e O Lobisomem quase morreu de medo de Ronaldo Simões 

Coelho; Pão e Circo; Pela estrada a fora e O Sabiá e a Girafa, de Leo Cunha, com intuito de 

identificar as formas de abordagem da diversidade cultural e da diferença no discurso literário. 

A metodologia consistiu, por um lado, no embasamento teórico sobre literatura infantil, diver-

sidade cultural, infância e criança, no sentido de recuperar o modo como se trata a questão da 

diversidade cultural e da alteridade nos textos analisados. Por outro lado, consistiu na aplicação 

de técnicas oriundas da Análise do Discurso, em conjunto com os conceitos teóricos coletados, 

para a análise dos textos escolhidos. O estudo revelou que os livros infantis analisados traba-

lham aspectos relacionados à diversidade, à identidade e à alteridade, contribuindo para a for-

mação dos destinatários do texto e apresentando uma versão que questiona os valores culturais 

vigentes.  

 

Palavras-chave: Diversidade Cultural. Literatura Infantil. Identidade. Infância. 

 

  



 

 

ABSTRACT  

This study analyses how cultural diversity is represented at the mineira children's literature, 

from the works of two contemporary authors, Leo Cunha and Ronaldo Simões Coelho, from 

Minas Gerais. Cultural diversity makes possible to rethink the cultural, political and social val-

ues related to understanding the other person. So, review these principles means understanding 

the culture, as a construction of the individual from the social practices as well as providing an 

understanding of how "different" is a challenge for the social and cultural values. This study is 

justified by contributing to the perception of the role of literature in the child's education, as 

telling stories influences directly the formation of the person and society. The research analyzed 

three works of each of the chosen authors: O Salão do Garnisé; Doido Varrido and O Lobi-

somem quase morreu de medo from Ronaldo Simões Coelho; Pão e Circo; Pela estrada a fora 

and O Sabiá e a Girafa, from Leo Cunha, aiming to identify ways to approach the cultural 

diversity and the difference in literary discourse. The methodology consisted on one hand, the 

theoretical basis about children's literature, cultural diversity, childhood and child, in order to 

recover the way, it comes to the issue of cultural diversity and otherness in the analyzed texts. 

On the other hand, techniques derived from the Discourse Analysis were applied, together with 

the theoretical concepts collected for the analysis of selected texts. The study revealed that the 

analyzed books work aspects related to diversity, identity and otherness, contributing to the 

formation of the text recipients and presenting a version that questions the current cultural val-

ues. 

 

Key words: Cultural diversity. Children's literature. Identity. Childhood. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 - Nomenclatura sobre autoria e leitura ........................................................... 72 

 

 

  



 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 10 

1.1 Definição do problema ............................................................................................... 14 

1.2 Objetivos da pesquisa ..................................................................................................... 14 

1.2.1 Objetivo Geral ......................................................................................................... 14 

1.2.2 Objetivos Específicos .............................................................................................. 14 

1.3 Justificativa ..................................................................................................................... 15 

2 ORIGENS DA LITERATURA INFANTIL ......................................................................... 17 

2.1 De Esopo a Perrault ........................................................................................................ 17 

2.2 Do século XVIII ao século XXI ..................................................................................... 21 

2.2.1 A literatura infantil no Brasil: dos livros à internet ................................................. 27 

3 DIVERSIDADE CULTURAL E CONCEITUAÇÃO DA LITERATURA INFANTIL ...... 31 

3.1 Questões de diversidade cultural .................................................................................... 32 

3.2 Literatura infantil: conceitos e definições ...................................................................... 39 

4 O CONCEITO DE INFÂNCIA ............................................................................................. 50 

5 METODOLOGIA .................................................................................................................. 57 

6 ANÁLISE DOS LIVROS ...................................................................................................... 59 

6.1 Doido Varrido ................................................................................................................. 59 

6.2 O Lobisomem que quase morreu de medo ..................................................................... 68 

6.3 O Salão do Garnisé ......................................................................................................... 74 

6.4 O Sabiá e a Girafa ........................................................................................................... 80 

6.5 Pão e circo ...................................................................................................................... 85 

6.6 Pela estrada a fora ........................................................................................................... 96 

7 CONCLUSÃO ..................................................................................................................... 104 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 111 

APÊNDICE I .......................................................................................................................... 118 



 

 

APÊNDICE II ......................................................................................................................... 120 

 



10 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A partir de seu surgimento, no séc. XVII, a literatura infantil foi associada à formação estética 

e, ou, pedagógica da criança. Antes dessa época, a criança não era pensada como hoje. Era 

considerada como um ser humano pequeno, e a infância era vista somente como um período a 

ser percorrido para que chegasse à vida adulta, quando se tornaria um indivíduo produtivo e 

trabalhador. A literatura era uma só, para crianças e adultos. Não havia distinção de faixa etária 

ou de capacidade cognitiva para o universo literário. O que importava era a classe social (LA-

JOLO; ZILBERMAN, 2007, p. 16). 

 

Até o início do séc. XIX, na Europa, as obras destinadas ao público infantil eram relacionadas 

aos valores morais familiares e à questão didático-pedagógica. São modelos sociais e culturais 

que essas obras se encarregavam de transmitir à criança, numa postura nitidamente ideológica. 

Entretanto, ainda no séc. XIX, esses modelos passaram a ser revistos. Com a valorização do 

imaginário da criança, no Romantismo, o mundo literário infantil passou a ter outro cenário 

educativo, objetivando proporcionar emoções, desejos, paixões, enfim, todos os tipos de senti-

mentos. A criança, ao ter contato com a literatura, teve a possibilidade de se desenvolver e 

aprimorar suas experiências de vida. 

 

A literatura infantil brasileira se efetiva no final do século XIX, marcada pela influência de 

temas e textos europeus, da mesma forma que outras manifestações culturais. A tradição euro-

peia continha autores como La Fontaine, Perrault, os Irmãos Grimm, Lewis Carroll, Andersen, 

estendendo-se do séc. XVII ao séc. XIX, e exprimia um ponto de vista estritamente europeu, 

com raízes na literatura clássica, greco-latina.  

 

Esse breve panorama da origem da literatura infantil permite-nos perceber os estágios pelos 

quais essa literatura passou, com suas diferentes concepções, até vir a ser um instrumento de 

interação da criança com o mundo imaginário e com a realidade. A literatura infantil privilegiou 

ora um ora outro desses espaços, assumindo um caráter mais moralista ou mais lúdico. No 

primeiro caso, o público-alvo recebia uma mensagem pronta; no segundo, tinha a oportunidade 

de avaliar e de participar da construção de um novo conteúdo. 

 

As obras literárias infantis tornam-se, então, um eficaz instrumento para levar os pequenos a 

descobrirem um mundo mágico e fantástico, sem que eles se desconectem da vida real. É por 
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meio das estórias que a criança tem a curiosidade e criatividade estimuladas, aguçando o desejo 

por descobrir o novo. A leitura de livros infantis é o mecanismo pelo qual a criança participa 

dos mistérios e das fábulas e faz novas descobertas, de maneira prazerosa. 

 

Considerando que a leitura foi, por séculos, a única e mais importante fonte de lazer, entreteni-

mento e aquisição de informações, é por meio dela que o ser humano se aperfeiçoa cultural-

mente, ao conceber e compreender o mundo em que está inserido. Zilberman e Magalhães 

(1982, p. 57) afirmam que: 

 

Uma leitura lúdica e desarticulada de propósitos pedagógicos pode ser um importante 

instrumento para os alunos aprenderem a gostar de ler e compreenderem as diversas 

linguagens literárias. A literatura pode ser uma atividade lúdica quando dirigida à fic-

ção e à poesia. 

 

   

Portanto, a leitura pode se valer das vivências e experiências de mundo da criança, apresentando 

a ela significados e sentidos que contribuem para a construção de si e do mundo, a partir de 

uma perspectiva de interação entre o lúdico e o real. O aspecto lúdico da literatura é que vai 

atrair o leitor e lhe dar prazer para a fruição do texto. 

 

A bibliografia existente sobre a literatura infantil, entre outros, discute o seguinte aspecto: a 

literatura infantil é um mecanismo para estimular práticas pedagógicas ou é uma arte? As duas 

respostas cabem nessa discussão. A literatura pode assumir, como toda arte, um aspecto lúdico 

e desinteressado em sua produção e em sua recepção. Ao mesmo tempo em que é arte, pode 

receber um emprego pedagógico. Só não é possível o uso exclusivo da arte e da literatura, com 

a finalidade de ensinar. Esse, o ensino, é um dos componentes da literatura, mas não é o único, 

nem o maior. A expressão latina “docere cum delectare”, cunhada por Horácio (1984, p. 106-

107), pouco antes da era cristã, já refletia essa discussão. A literatura infantil é um universo 

muito amplo, cujo alcance vai muito além das propostas pedagógicas que se utilizam dela, por 

exemplo, como instrumento de ensino de língua portuguesa. 

 

Coelho (2000a) assume a posição de definir a literatura infantil como arte: 

 

A literatura infantil é, antes de tudo, a literatura; ou melhor, a arte: fenômeno de cria-

tividade que representa o mundo, o homem, a vida, através da palavra. Funde os so-

nhos e vida prática, o imaginário e o real, os ideais e sua possível/impossível realiza-

ção [...] (COELHO, 2000a, p. 9). 
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Segundo Coelho, a literatura infantil, além de ser uma representação do mundo, por meio de 

palavras que levam à imaginação, tornando-se uma modalidade artística, também está relacio-

nada com a formação da criança, proporcionando-lhe uma educação integral e intelectual. As-

sim, a literatura infantil também é:  

 

Abertura para a formação de uma nova mentalidade, além de ser um instrumento de 

emoções, diversão ou prazer, desempenhada pelas histórias, mitos, lendas, poemas, 

contos, teatro, etc., criadas pela imaginação poética, ao nível da mente infantil, que 

objetiva a educação integral da criança, proporcionando-lhe a educação humanística 

e ajudando na formação de seu próprio estilo (COELHO, 1991, p. 5).  

 

Para Sosa (1978, p. 19), a literatura infantil é “um dos aspectos da literatura dentre as várias 

modalidades artísticas”. Ela se interessa pelos contos, as fábulas, enfim, as estórias para crian-

ças, e os valoriza, voltada para a construção da psique infantil, proporcionando um vocabulário 

adequado à compreensão e concepção do conhecimento da criança. 

 

A literatura infantil também é definida pela perspectiva psicológica. Para Bettelheim (2007, p. 

12), a literatura infantil objetiva “desenvolver a mente e a personalidade da criança” e não ape-

nas lhe proporcionar um mundo lúdico. A criança também constrói significados a partir dos 

contos de fadas que valorizam as representações das experiências de vida dos pequenos.  

 

Ainda que sintética, a apresentação acima, em torno dos papéis e alcances da literatura infantil, 

passa por sua vertente artística, psicológica, e por sua função pedagógica, indispensável para a 

formação intelectual da criança. A apresentação tem o objetivo de constituir um cenário junto 

ao qual irá se desenvolver a pesquisa proposta neste texto, que vai discutir como a literatura 

infantil contemporânea representa a diversidade cultural, analisando, para isso, a obra de dois 

autores mineiros: Ronaldo Simões Coelho e Leo Cunha.  

 

Antes de abordar o tema da diversidade cultural, faz-se necessário apresentar aspectos da lite-

ratura que são primordiais para o entendimento da construção do campo literário infantil. Se-

gundo Zilberman (2003), a literatura se constitui a partir de dois elementos importantes para a 

construção da compreensão do real pela criança: por um lado, as estórias infantis, que propor-

cionam um primeiro modo de apreensão da realidade; por outro, a linguagem, que faz a medi-

ação entre a criança e o mundo, de forma que, por meio da leitura, a criança desenvolve domí-

nios linguísticos.  
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A literatura infantil nos leva também a refletir sobre o livro, que é o suporte básico para pro-

porcionar as mais variadas formas de leitura, e um instrumento de mediação entre o mundo 

fantástico e mágico e a construção do saber, entendido aqui como a apreensão e discussão do 

mundo e da realidade. O livro não é só intenção pedagógica nem, apenas, entretenimento: é 

uma forma de ler a realidade, fazendo isso de forma prazerosa. O livro tem que estar ligado à 

cultura de que a criança participa, apresentando-lhe essa cultura, suas características e suas 

possíveis contradições. Ler o livro significa ler a vida. Ressalve-se que o livro é um suporte 

tradicional já há quinhentos anos. Hoje, há outros suportes e há outras formas de leitura, além 

da leitura linguística. A ilustração dos livros e as novas mídias propõem também leituras se-

mióticas. 

 

Os livros infantis são produzidos por adultos que querem transmitir, por meio de estórias, in-

formações que julgam importantes, conforme suas concepções de mundo adulto, para a forma-

ção da criança. Assim, o livro infantil, passa a ser uma invenção e pensamento do adulto, que, 

por meio da linguagem e do estilo, transmite aspectos que se julga importantes na formação de 

leitores (MEIRELES, 1984, p. 29). Essa distinção, feita por Cecília Meireles, evidencia a sujei-

ção da literatura infantil à ideologia dos adultos. Se estes pretenderem manipular a representa-

ção do mundo pelas crianças, poderão fazê-lo; se quiserem por outro lado, incentivar uma re-

presentação própria e crítica, pelas crianças, relativizando verdades e pré-conceitos e apresen-

tando a diversidade cultural, também poderão fazê-lo. 

 

Para o livro de literatura infantil se tornar interessante para a criança, deve explorar o mundo 

imaginário, com todos os seus componentes, que incluem seres fantásticos ou comuns, por meio 

de vários gêneros, como mitos, lendas, fábulas, contos e romances. O mundo maravilhoso deve 

ser convocado para ser uma fuga da realidade e, ao mesmo tempo, uma retomada crítica dessa 

mesma realidade. Esse imaginário estará na apresentação de elementos fantásticos e fantasiosos 

ou realistas, antigos ou contemporâneos, próximos ou distantes. O importante é que tais ele-

mentos propiciem a reflexão do leitor sobre sua própria realidade, isto é, favoreçam uma ca-

tarse, considerada aqui como a capacidade de, por meio do texto literário, ver-se e ver a reali-

dade em que se situa. 

 

É importante buscar, por meio da linguagem, o acesso àquilo que é fabuloso e misterioso, des-

pertando a curiosidade. As crianças se encantam por esse mundo mágico, repleto de fantasias, 
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têm prazer e emoção de penetrar nesse universo maravilhoso e lúdico que o livro infantil pro-

porciona:  

 

A criança é criativa e precisa de matéria-prima sadia, e com beleza, para organizar seu 

“mundo mágico”, seu universo possível, onde ela é dona absoluta: constrói e destrói. 

Constrói e cria, realizando tudo o que ela deseja. A imaginação bem motivada é uma 

fonte de libertação, com riqueza. É uma forma de conquista de liberdade, que produ-

zirá bons frutos, como a terra agreste, que se aduba e enriquece, produz frutos sazo-

nados (CARVALHO, 1989, p. 21). 

 

Nesse sentido, vê-se que os livros infantis são instrumentos importantes na formação de leitores, 

que se comunicam, de maneira agradável e prazerosa, com textos que estimulem o lúdico e 

façam compreender o contexto sociocultural e as inter-relações humanas que se desenvolvem, 

possibilitando, a esses leitores, trilhar o conhecimento e compreensão do mundo.  

 

1.1 Definição do problema 

 

A pesquisa aqui proposta parte do pressuposto teórico de que a literatura infantil tem uma sig-

nificativa contribuição na formação da identidade cultural da criança. O estudo será norteado 

pela questão: Como a diversidade cultural é representada na obra de Ronaldo Simões e Leo 

Cunha, destinada ao público infantil? 

 

1.2 Objetivos da pesquisa  

 

A partir da questão de pesquisa, foram propostos os seguintes objetivos: 

 

1.2.1 Objetivo Geral  

 

Analisar como a diversidade cultural é representada na literatura infantil, em obras de Ronaldo 

Simões e Leo Cunha. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

 

1. Descrever a relação entre literatura infantil, cultura e diversidade cultural; 

2. Analisar a representação da diversidade cultural e da diferença no discurso literário;  

3. Identificar as formas de abordagem da diversidade cultural nas obras dos autores esco-

lhidos. 
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1.3 Justificativa  

 

A pesquisa proposta é pertinente, uma vez que o tema da diversidade cultural ganhou uma cen-

tralidade nunca antes observada na estória da humanidade. Discutir a diversidade vem sendo 

uma questão apontada como condição fundamental para a promoção do diálogo intercultural e, 

consequentemente, para a promoção da paz (UNESCO, 2009). Nesse contexto, justifica-se re-

alização da pesquisa, que objetiva compreender o papel que a literatura infantil pode desempe-

nhar, como um instrumento de promoção do reconhecimento e da tolerância à diversidade cul-

tural, entre as crianças. 

 

Este trabalho se justifica, também, pela importância que a literatura infantil brasileira vem as-

sumindo, com um grande número de autores, de ilustradores e de outros profissionais movi-

mentando uma indústria editorial importante e de alta qualidade. Além disso, a literatura infantil 

sempre se relacionou com a escola. Portanto, é necessário refletir sobre a apropriação que é 

feita dos textos destinados às crianças, sobre os textos que estão sendo produzidos e sobre a 

forma como os autores trabalham, em seus textos, todas as transformações trazidas pela moder-

nidade, aí incluídas as questões de identidade, de alteridade e de diferença. Por isso, trabalha-

se com o conceito de infância e com o conceito de diversidade, identidade e diferença. Esta 

pesquisa se justifica, também, pela análise de obras de dois importantes autores da literatura 

brasileira e mineira, Leo Cunha e Ronaldo Simões, tentando-se mostrar como esses autores 

abordam essas questões.  

 

A literatura infantil brasileira passou por várias mudanças, desde seu nascimento, sob a influên-

cia direta europeia até sua fase atual, quando assumiu uma fisionomia própria. À medida que a 

literatura brasileira se transformou, passou a considerar a criança como sujeito e não como ob-

jeto. Não a tomou como um leitor em miniatura, apenas, mas a considerou um ser que se en-

contra em constante aprendizado. Nesse processo, os livros são seus instrumentos para o desen-

volvimento de conceitos críticos e analíticos, e para a busca do autoconhecimento (LAJOLO; 

ZILBERMAN, 2007). 

 

A literatura tem um papel importante na formação da criança, uma vez que a função de contar 

estórias pressupõe uma influência direta na construção de cada indivíduo e da sociedade, como 

afirmam Azevedo e Rabinovich (2012, p. 212):  
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Por meio de histórias, a sociedade transmite conceitos, normas, que passam de geração 

em geração. De maneira lúdica, fácil e subliminar, a literatura atua sobre os pequenos 

leitores, levando-os a perceber e interrogar a si mesmos e ao mundo que os rodeia, 

orientando seus interesses, suas aspirações, sua necessidade de autoafirmação. 

 

A literatura infantil é uma ferramenta que proporciona, à criança, desenvolver e estimular a 

imaginação, os sentimentos e emoções de maneira agradável, lúdica e significativa. O ato de 

ouvir estórias e de recontá-las, recriando-as e interpretando-as, torna-se relevante para a forma-

ção de toda criança. É a partir dos primeiros anos que se incita a imaginação e é por meio de 

textos infantis que os pequenos são estimulados a saber ouvir, contar e recontar as estórias.  

 

Após esta Introdução, o segundo capítulo “Origens da literatura infantil” aborda o seu surgi-

mento na França, no séc. XVIII, expondo suas fontes e características, e, depois, o desenvolvi-

mento da literatura infantil brasileira, do séc. XIX ao séc. XXI. O terceiro capítulo “Diversidade 

cultural e conceituação da literatura infantil” discute a evolução do conceito de literatura infantil 

através dos tempos e indica seu significando contemporâneo. O quarto capítulo detém-se no 

conceito de infância, enquanto o quinto capítulo expõe a metodologia utilizada para, no sexto 

capítulo, fazer-se a análise das obras de Leo Cunha e Ronaldo Simões, empregando dados ob-

tidos em entrevista com os autores. Por último, vêm as conclusões e, em seguida, as referências. 
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2 ORIGENS DA LITERATURA INFANTIL  

 

A literatura infantil tem um longo percurso, desde seu surgimento oficial, no séc. XVII, até sua 

forma atual, no séc. XXI. Apesar de sua diversidade atual, a literatura infantil mantém caracte-

rísticas comuns às suas obras e às obras precursoras, de La Fontaine, de Perrault, dos Irmãos 

Grimm e Andersen.  

 

2.1 De Esopo a Perrault 

 

A literatura infantil surgiu na Europa, no século XVII, a partir da tradição literária greco-latina. 

Há outras fontes, bastante antigas, que remontam à Índia, ao Egito e ao Oriente. Além dessas, 

há as fontes célticas, em que se cultivavam os contos de fadas, as narrativas do ciclo arturiano, 

os romances medievais, todos banhados no “maravilhoso”. As várias coletâneas de contos me-

dievais e renascentistas, como o Decameron (1348-1353), de Bocaccio, o Heptameron (ca. 

1550), de Margarida de Navarra, e o Pentameron (1634-1636), de Giambattista Basile, consti-

tuem fontes, diretas ou indiretas, para a literatura infantil que irá se concretizar na França do 

séc. XVIII (COELHO, 1984, 1987).  

 

A tradição greco-latina foi influente em toda a Europa, especialmente na França. A leitura dos 

filósofos, dos pensadores e escritores gregos e latinos fez com que essa literatura motivasse 

imitações, exemplos e figuras retóricas durante os debates, na Convenção, no período da Revo-

lução Francesa, no séc. XVIII. No que se refere à literatura, um exemplo dessa influência são 

as fábulas: narrativas em que personagens animais são antropomorfizados, manifestando qua-

lidades e defeitos humanos. É um recurso usado pelo fabulista para falar mais livremente do 

homem, ainda que de forma indireta. São narrativas curtas, normalmente acompanhadas de um 

fecho, que é o moral da estória. Portanto, as fábulas têm, claramente, um intuito moralizador. 

Pode-se citar, como exemplo, as fábulas de Esopo: “A raposa e as uvas”, “O lobo e o cordeiro”, 

“O cão e o lobo”, “A rã e o boi”, “O cão e sua sombra”, entre várias outras, todas elas acompa-

nhadas pela lição moral. Esopo é um autor sobre o qual há poucos dados, constando que teria 

vivido na Grécia do séc. VII a. C. 

 

Fedro viveu no séc. I d. C., em Roma. Como era usual à época, os autores se apropriavam de 

obras anteriores, repercutindo-as, sem que isso fosse considerado um defeito. Ao contrário, era 

uma evidência da leitura e do bom gosto do escritor. Esse hábito se estende até o Romantismo 
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(séc. XIX), quando o direito de propriedade intelectual é instituído e essa “proximidade” entre 

textos é condenada. Fedro retoma as fábulas de Esopo e as reescreve. “O lobo e o cordeiro”, 

“As rãs pedindo um rei”, “A rã arrebentada e o boi”, “A raposa e as uvas”, “O homem e a 

cobra”. Em várias fábulas, Fedro transforma Esopo em personagem, como em “Esopo diver-

tindo-se” ou “Esopo a um brincalhão” (LODEIRO, 1955, p. 67-121). Considerando-se as dife-

renças históricas, pode-se dizer que as fábulas de Fedro têm um caráter mais político, uma vez 

que inseridas no ambiente romano, onde a participação política é importante, mobilizando a 

oratória, a retórica e a literatura. Suas fábulas mantêm o caráter moralista das de Esopo, no 

âmbito individual, e também se inserem no campo da pólis, mais amplo e politizado, como uma 

reflexão sobre os governantes. Por isso, Fedro chegou a ser banido de Roma.  

 

Uma evidência da presença da literatura greco-latina na literatura francesa do séc. XVII é a 

evidente intertextualidade dos textos de Esopo e de Fedro com os de La Fontaine (1621-1695), 

que publicou doze livros, entre 1668 e 1694, com 243 fábulas em verso. Suas fábulas retomam 

e amplificam a obra desses autores da Antiguidade, mantendo, no entanto, o mesmo caráter 

moralizador. Deve-se ressaltar que La Fontaine viveu durante o Classicismo francês, contribu-

indo, com suas ideias, para o Enciclopedismo e para o espírito de rebeldia intelectual, que iria 

colaborar, um século após sua morte, para a Revolução Francesa. Segundo Coelho (1984), La 

Fontaine reinventa a fábula e a conceitua, relacionando-a a outros tipos de texto: o apólogo, a 

fábula e a moralidade, isto é, apólogo é a espécie, fábula é o conteúdo e a moralidade é a sim-

bologia, a moral que se pode obter da fábula. Coelho (1984, p. 116) nos afirma que La Fontaine 

escreveu suas estórias para o filho de Luís XIV, o Delfim, e para as crianças da corte, segundo 

as próprias palavras de La Fontaine: 

 

Sirvo-me de animais para instruir os homens, 

/.../ 

Procuro tornar o vício, ridículo, 

Por não poder atacá-lo com braço de Hércules. 

/.../ 

Algumas vezes oponho, através de uma dupla imagem, 

O vício à virtude, a tolice ao bom senso. 

/.../ 

Uma moral nua provoca o tédio: 

Nessa espécie de fingimento, é preciso instruir e agradar 

Pois contar por contar, me parece coisa de pouca monta. 

 

De Esopo a La Fontaine, a fábula se transformou através dos tempos, mantendo, entretanto, a 

mesma característica: docere cum delectare, isto é, instruir ao mesmo tempo em que deleitava. 

O prazer funciona como recurso para que a instrução se faça. Não era outra a intenção desses 
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precursores, claramente exposta por La Fontaine. Em sua obra, há outras espécies de textos: 

apólogos, parábolas, alegorias, que diferem da fábula porque, nesta, há sempre um personagem 

animal que funciona simbolicamente: o cão é a fidelidade; a raposa é a esperteza; o leão é a 

força; o lobo é a injustiça; o cordeiro é a vítima inocente (COELHO, 1984). 

 

Todas essas espécies se ligam a outras, anteriores, que fornecem um substrato ancestral de que 

provieram: as parábolas, por exemplo, são bíblicas, do Antigo e do Novo Testamento; a alegoria 

foi bastante cultivada pelos gregos, que as mesclavam às narrativas míticas; os bestiários, com 

suas personagens-animais, têm origem medieval e são muito comuns atualmente, tanto nos qua-

drinhos quanto nos desenhos televisivos. Os mitos, os contos de fadas, os contos maravilhosos, 

os fabliaux medievais, tudo isso funciona como a base sobre a qual se construiu a literatura 

infantil. 

 

Segundo Zilberman (2003, p. 15), “Os primeiros livros para crianças foram produzidos ao final 

do século 17 e durante o século 18. Antes disto, não se escrevia para elas, porque não existia a 

“infância””. Ainda de acordo com a autora, a não existência da infância se deve a um outro 

acontecimento: “a emergência de uma nova noção da família, centrada [...] num núcleo unice-

lular preocupada em manter sua privacidade [...] e manter o afeto entre seus membros”. Para a 

autora, a família assumiu essa nova categoria, a infância, e, ao mesmo tempo, realizou sua edu-

cação. Assim, a literatura trazida por esses primeiros livros, assumiu o conceito horaciano de 

deleitar ao mesmo tempo em que instruía:  

 

A nova valorização da infância gerou maior união familiar, mas igualmente os meios 

de controle do desenvolvimento intelectual da criança e a manipulação de suas emo-

ções. Literatura infantil e escola, inventada a primeira e reformada a segunda, são 

convocadas para cumprir essa missão (ZILBERMAN, 2003, p.15). 

 

A reforma do pensamento, promovida na França pelo enciclopedismo, estimula o gosto pelos 

clássicos e pelos estudos, o que será assumido pela Revolução Francesa, ao tornar o ensino 

universal. A Revolução Francesa, de 1789, coloca-se como um ponto de união entre as propos-

tas racionais do Iluminismo e a visão sentimental do mundo que o Romantismo irá implantar. 

É nesse contexto, do séc. XVII ao séc. XIX, que irá surgir e se configurar a literatura infantil.  

 

Charles Perrault (1628-1703), escritor francês considerado como o criador da literatura infantil, 

revela, ao público infantil, narrativas folclóricas, transmitidas pelos camponeses, que retratam 
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a sociedade de seu tempo. Por exemplo, sua famosa obra Contos de Mamãe Gansa (Contes de 

ma Mère l’Oye, 1697) (CARVALHO, 1989, p. 74-79). Segundo Cunha (1999, p. 20), ocorreu 

o seguinte: 

No caminho percorrido, à procura de uma literatura adequada para a infância e juven-

tude, observaram-se duas tendências próximas daquelas que já informavam a leitura 

dos pequenos; dos clássicos, fizeram-se adaptações; do folclore, houve a apropriação 

dos contos de fadas – até então não voltados especificamente para a criança. 

 

Coelho (1987) afirma que, com o lançamento dos oito Contos de Mamãe Gansa, nascia a clás-

sica literatura infantil. Aí, Perrault publicou “A Bela Adormecida no Bosque”, “Chapeuzinho 

Vermelho”, “O Barba Azul”, “O Gato de Botas”, “As fadas”, “A Gata Borralheira”, “Henrique 

do Topete” e “O Pequeno Polegar”, “todos eles originários dos romances céltico-bretões e de 

narrativas indianas, que, com o tempo, transformações e fusões com textos de outras fontes, já 

haviam perdido seus significados originais” (COELHO, 1987, p. 68).  

 

Segundo Carvalho (1989), nesse mesmo século surge Fénelon, inspirado em La Fontaine, mas 

com características moralistas, de cunho instrutivo e educativo em suas obras infantis. Em A 

Ilha dos Prazeres, retrata uma terra de chocolates, coberta de ilhas de açúcar, cuja intenção era 

a de mostrar como os excessos de uma vida fácil e indolente fazem mal ao indivíduo. 

 

Retomando Perrault, nos dizeres de Lajolo e Zilberman:  

 

Perrault não é responsável apenas pelo primeiro surto da literatura infantil, cujo im-

pulso inicial determina, retroativamente, a incorporação dos textos citados de La Fon-

taine e Fénelon. Seu livro provoca também uma preferência inaudita pelo conto de 

fadas, literarizando uma produção até aquele momento de natureza popular e circula-

ção oral, adotada doravante como principal literatura infantil (LAJOLO; ZILBER-

MAN, 2007, p. 15). 

 

Apesar de as obras de Bocaccio, de Margarida de Navarra e de Basile funcionarem como ante-

cedentes da literatura infantil, consagrando uma forma de narrar, todos eles se reportavam a 

situações quotidianas e socialmente possíveis. Nelas, a ficção se faz a partir de situações veros-

símeis. Tanto isso é verdade que personagens dessas obras chegaram a ser identificados como 

históricos. A diferença introduzida por Perrault está nisso: radicalizar a ficção. Sem deixar de 

falar do quotidiano e de situações socialmente verossímeis, o autor faz crescer a importância 

do ambiente fantástico e maravilhoso dos contos de fadas. Segundo Coelho (1987, p. 70), en-

tram em cena a fantasia, o sonho e o imaginário: 
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A época de Perrault correspondeu, pois, à decadência do racionalismo clássico (“A 

razão é a medida de todas as coisas”) e à consequente exaltação da fantasia, do ima-

ginário, do sonho, do inverossímil, que empapavam uma literatura que se fazia mais 

ou menos à margem da literatura “oficial”.  

 

2.2 Do século XVIII ao século XXI 

 

Durante o séc. XVIII, na Alemanha e na Inglaterra, surge um movimento literário e artístico, o 

Romantismo, aposto ao Classicismo, que revela uma nova maneira de enxergar o mundo e o 

homem, exprimindo também um novo sentimento. O Romantismo terá seu auge na primeira 

metade do séc. XIX. Suas características são: imaginação, subjetivismo, evasão da realidade 

para o passado ou para o futuro, mistério, exotismo, pitoresco, senso da solidão, sonho, religi-

osidade, fé, ilogismo e culto da natureza e da liberdade criadora. Há um deslizamento da cultura 

clássica, universal, para a cultura local, própria de cada nação que se constitui, após um período 

de guerras e revoluções. As nações que surgem, com sua língua e seu território, valorizam es-

tória, cultura e literatura nacionais. As raízes históricas de cada nação começam a ser buscadas 

e registradas. Do mesmo modo, recuperam-se o folclore e as tradições locais.  

 

É nesse contexto que surgem as obras dos Irmãos Grimm, na Alemanha, e de Andersen (na 

Dinamarca). Em 1812-1822, os Irmãos Grimm publicam Contos de fadas para crianças e adul-

tos; Andersen, em 1835-1872, com o título de Eventyr, publica cerca de duzentos contos infan-

tis. Ambos se enquadram nos valores românticos da época, seja pela valorização do nacional e 

histórico, seja pela exaltação dos valores burgueses e individualistas. Notícia publicada pelo 

jornal inglês The Guardian, de 2012, revela que, na Alemanha, em Regensburg, foram encon-

trados quinhentos contos de fadas, recolhidos pelo historiador local Franz Xaver von 

Schönwerth, contemporâneo dos irmãos Grimm. A obra de Von Schönwerth foi publicada em 

1857, 1858 e 1859, mas não obteve notoriedade, apesar de o talento do autor ser reconhecido 

pelos irmãos Grimm (QUINHENTOS, 2013). 

 

O Romantismo introduziu um tipo de narrativa em prosa mais longa, mais elaborada e descri-

tiva, libertando o autor da rigidez clássica ou neoclássica, cujos modelos maiores eram a tragé-

dia e a epopeia. Essa narrativa, feita para o homem do séc. XIX, individualista e sentimental, 

preocupado com seus problemas quotidianos, é o romance. Por um lado, aborda a atuação do 

homem sobre a natureza, continuando o pensamento racionalista anterior, que atribui autoridade 
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e superioridade ao homem para que este domine a natureza. Por outro, faz a crítica social, de-

nunciando a exploração capitalista em que se alicerça a Revolução Industrial, ao mesmo tempo 

em que idealiza as relações sociais, ideologicamente percebidas através do sentimentalismo 

derramado.  

 

No primeiro caso, endossando o domínio do homem sobre a natureza, estão as Aventuras de 

Robinson Crusoé (1719), de Daniel Defoe, Vinte mil léguas submarinas (1870), de Julio Verne, 

Pinóquio (1883), de Carlo Collodi; no segundo, de crítica social, as Viagens de Gulliver (1726), 

de Jonathan Swift; no terceiro caso, de idealização, estão Novos contos de fadas (1856), da 

Condessa de Ségur, e Coração (1886), de Edmondo De Amicis, caracterizam os primeiros mo-

delos de romance moderno.   

 

Fora de toda classificação, está Alice no país das maravilhas, de Lewis Carroll, que retoma o 

maravilhoso dos contos de fadas, mas numa nova dimensão, em que o fantástico se mistura com 

a lógica, e o imponderável se junta com o possível, instituindo o paradoxo: “É que o paradoxo 

se opõe à doxa, aos dois aspectos da doxa, o bom senso e o senso comum” (DELEUZE, 1974, 

p. 78). No livro de Carroll, não há apenas a valorização de um elemento maravilhoso, mas a 

crítica a uma apreensão racional da realidade. 

 

O período compreendido entre o séc. XVIII e o séc. XIX representa a consolidação de modelo 

de pensamento que se inicia no Renascimento. Nesse período, há a ruptura com o espírito reli-

gioso e os valores filosóficos preponderantes durante a Idade Média, a proposição do homem 

como a medida de todas as coisas e o surgimento do espírito científico. Figuras como Galileu, 

Newton, Bacon, Descartes e outros são fundamentais para que o modelo científico seja proposto 

como um modelo de excelência, cujas ferramentas alteram a relação do homem com a natureza, 

possibilitando-lhe conhecê-la e explorá-la. Essa sobreposição do homem sobre a natureza, que 

a estuda para melhor explorar seus recursos, autoriza o pensamento científico que embasará a 

Revolução Industrial, em que tanto a natureza quanto o homem foram igualmente explorados.  

 

O pensamento racional e científico que chega ao séc. XVIII e XIX, aliado à expansão da cultura 

europeia, de caráter centrado, impõe modelos e normas que, durante a Revolução Industrial, se 

transformam em padrões de comportamento e de conhecimento para maior produtividade e 

lucro. Houve a necessidade de formar mão de obra qualificada, que pudesse ocupar os vários 

estágios do aparelho produtivo, papel que foi desempenhado pela escola, cujos ensinamentos 
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básicos envolviam ler e contar. A universalização da educação, levada a cabo pela Revolução 

Francesa, tornou-se uma garantia da modernidade e do acesso aos meios de produção.  

 

A industrialização provocou o êxodo rural, o crescimento das cidades, o surgimento do prole-

tariado, a transformação nas relações econômicas tradicionais. Todo esse conjunto de transfor-

mações configurou a modernidade, de acordo com os padrões do séc. XIX. Da mesma forma 

que houve necessidade de reflexão e de regulamentação das relações de produção, por meio das 

teorias de gestão de vários autores (Ricardo, Adam Smith, Fayol), no séc. XIX houve também 

a necessidade de reflexão e de regulamentação da escola. Era preciso que se pensasse na melhor 

maneira de se organizar a escola: transmitir conhecimento, rapidamente, para o maior número 

de pessoas possível, assim como era preciso que o ensino começasse cedo, na infância. A edu-

cação, que era feita de forma individual, espontânea e caseira, dada pela mãe ou por um pre-

ceptor, ou de forma prática, como aprendiz ou como membro de uma comunidade, de pastores 

ou de agricultores, passa a ser feita de forma massiva, organizada, a fim de incluir o sujeito num 

determinado meio de produção. Ressalve-se que nem a educação nem o consumo de literatura 

eram destinados às classes proletárias. Para elas, a educação consistia num mínimo de informa-

ção que permitisse, apenas, a operação das máquinas (HOBSBAWM, 2012). 

 

A Revolução Industrial influenciou na literatura para crianças. Com ela, ocorreram mudanças 

significativas na estrutura da sociedade, em todos os segmentos. Com a industrialização, a so-

ciedade começou a passar por um processo de modernização, refletindo, no campo da educação, 

a necessidade de se adequar aos moldes da modernidade. Sendo assim, o mercado livreiro ga-

nhou destaque, aperfeiçoando a tipografia e crescimento do livro (LAJOLO; ZILBERMAN, 

2007, p. 15-17). 

 

De acordo com Carvalho (1989, p. 90), o século XVIII foi um século das grandes revoluções e 

consequências, de modo que a criança foi a sua maior revolução:  

 

[...] a revolução científica desencadeia a Revolução Industrial, no plano socioeconô-

mico, culminando com a Revolução Francesa. Comprometido com valores tão racio-

nalistas e pragmatistas, sua Literatura era incomparável com a fantasia, embora a 

maior revolução do século XVIII tenha sido a descoberta da criança, pelo gênio de 

Rousseau. 
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Para Carvalho (1989), J.-J. Rousseau é um revolucionário da educação e da literatura infantil, 

com sua obra Emílio ou Da Educação (1762), em que a literatura infantil toma um novo cami-

nho, comprometida com pedagogia e a ética, e começa a valorizar a criança como criança, con-

cebendo-a como um ser diferente do adulto, cuja capacidade de criar e desenvolver qualidades 

intrínsecas deveria ser respeitada.  

 

Salem (1970, p. 27) também destaca a importância de Rousseau: “Ele derivou sua teoria edu-

cativa, da própria natureza das crianças. Pela primeira vez, a educação encontrou a sua finali-

dade, dentro da vida e da experiência da criança”. Segundo a autora, Rousseau estabeleceu o 

alicerce do desenvolvimento educacional da criança, considerando-a como si mesma e não 

como um adulto imperfeito.  

 

Apesar da preocupação de Rousseau, no século XVIII, o século do Iluminismo, a literatura 

ultrapassa o jogo verbal para se caracterizar como meio para a busca do conhecimento, em que 

a preocupação didática e pedagógica transforma o livro infantil em repositório dos verdadeiros 

valores da burguesia, então em ascendência (CARVALHO, 1989, p. 86-87). 

 

O Século XIX europeu, dividido entre Romantismo e Realismo, se caracteriza também pelo 

retorno dos contos de fadas, das estórias folclóricas, valorizando a recriação do mundo mágico 

e maravilhoso. É a partir do Romantismo que a literatura se consolida como uma nova técnica 

e estilo. Essa época foi chamada século de ouro do romance e da literatura infantil, por estabe-

lecer os mais importantes entretenimentos literários para todas as classes sociais. Por exemplo, 

os contos dos irmãos Grimm, como Branca de Neve e os Sete Anões, Cinderela, A Gata Bor-

ralheira, A touca mágica, O pequeno polegar, O pássaro de ouro e outros (COELHO, 1982, p. 

279-292). 

 

Para Lajolo e Zilberman, o início do século XIX configura caminhos bem-sucedidos para a 

literatura infantil, que serão adotados repetidamente:  

Os irmãos Grimm, em 1812, editam a coleção de contos de fadas que, dado o êxito 

obtido, converte-se, certo modo, em sinônimo de literatura para crianças. A partir de 

então, esta define com maior segurança os tipos de livros que agradam mais os peque-

nos leitores e determina melhor suas principais linhas de ação: em primeiro lugar, a 

predileção por histórias fantásticas, modelo adotado sucessivamente por Hans Chris-

tian Andersen, nos seus Contos (1833), Lewis Carroll, em Alice no país das maravi-

lhas (1863), Collodi, em Pinóquio (1883), e James Barrie, em Peter Pan (1911), entre 

os mais célebres (LAJOLO; ZILBERMAN, 2007, p. 20). 
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Portanto, os irmãos Grimm, partindo das tradições populares, dos aspectos folclóricos do povo 

e de sua terra, conseguiram atingir o leitor infantil, revelando reinos de fantasia para crianças 

de todo o mundo. Seus contos se consolidam como literatura universal (CARVALHO, 1989, p. 

106).  

 

Todo o acervo da literatura europeia, incorporando todas as tradições anteriores, principalmente 

a greco-latina, foi o substrato da literatura infantil brasileira, que se inicia no séc. XIX e se 

estende até agora, princípio do séc. XXI. A fonte principal foi a literatura francesa, com desta-

que para La Fontaine e Perrault, buscados diretamente ou vindos por intermédio de Portugal. A 

partir do séc. XIX, a literatura infantil no Brasil começa a se firmar, com consciência de uma 

literatura específica para o público infantil.  

 

Segundo Simões (2013, p. 234), a literatura infantil no Brasil é um fenômeno recente, desta-

cando que, para alguns autores, teria começado em 1895, com a publicação de Contos da Ca-

rochinha, de Alberto Figueiredo Pimentel. É o que afirma Carvalho (1989), que, em seu capí-

tulo sobre a literatura infantil no Brasil, traça um rápido painel sobre a literatura infantil, a partir 

desta data, mas enfatizando sua relação com a escola, a partir de 1820, ano de criação do Colé-

gio Caraça. Isso revela um outro aspecto: tanto a escola quanto a literatura infantil não eram 

para todos, mas para uma classe privilegiada, social e economicamente. Em sua síntese, Carva-

lho aborda a imprensa infantil brasileira, as principais obras estrangeiras e seus tradutores, os 

autores brasileiros de literatura infantil, como Arnaldo de Oliveira Barreto, Gondim da Fonseca, 

Thales de Andrade, Viriato Correia, Vicente Guimarães, Cecília Meireles e Vinícius de Moraes.  

 

De acordo com Cunha (1999, p. 20), “no Brasil, como não poderia deixar de ser, a literatura 

infantil tem início com obras pedagógicas e, sobretudo, adaptadas de produções portuguesas, 

demonstrando a dependência típica das colônias.” E a autora afirma que a verdadeira literatura 

infantil brasileira teve início efetivo com Monteiro Lobato, por meio de uma obra diversificada 

com relação ao gênero literário, tornando-se uma literatura centralizada, com personagens que 

delineiam o universo ficcional. 

 

Portanto, foi nessa época que José Bento Monteiro Lobato surge na literatura infantil brasileira, 

com suas obras precursoras e revolucionárias, delimitando corpo e definição ao gênero literário, 

bem como marcando a modernidade. Os textos de Monteiro Lobato vinculam a realidade social 
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do período a seus personagens contemporâneos, como nas obras Narizinho Arrebitado, Sítio do 

Pica-pau Amarelo, Reinações de Narizinho e outras. 

 

Em O Sítio do Pica-pau Amarelo, por exemplo, o autor apresentou, no início da série, caracte-

rísticas predominantes do mundo rural, por meio de fazendas cafeeiras paulistas, apresentando 

uma inquietação intelectual com as questões nacionais, com o intuito de representar o Brasil da 

maneira que o autor desejava. No sítio, também, representou as estórias de origem folclóricas, 

narradas pela doméstica negra ou ex-escrava, que retratavam os valores culturais do mundo 

rural primitivo. Posteriormente, “adotando postura iconoclasta perante os valores culturais po-

pulares, Monteiro Lobato promove a cozinheira do sítio a narradora titular em Histórias da Tia 

Nastácia” (LAJOLO; ZILBERMAN, 1986, p. 65). 

 

Segundo Coelho (1982), no século XX, Monteiro Lobato é considerado o maior clássico da 

literatura infantil brasileira, por romper com as raízes do racionalismo tradicional e proporcio-

nar espaço para a criatividade que necessitava ser liberada, bem como demonstrar uma nova 

maneira de se relacionar artisticamente com a criança e sua infância. A literatura infantil de 

Lobato é polêmica: retrata o ideário positivista de sua época, conserva alguns preconceitos de 

classe, mas, em seu conjunto, é uma obra revolucionária, que apresenta ideias novas, combate 

outros preconceitos arraigados na sociedade de seu tempo, defende posturas nacionalistas. Se-

gundo Ribeiro (1984, p. 126), apud Oliveira (2013) Lobato tinha a seguinte intenção, ao adaptar 

obras clássicas: “Levar às crianças o conhecimento da Tradição (com seus heróis reais ou fic-

tícios, conquistas da ciência, etc.) e, também, questionar com elas as verdades feitas”. Princi-

palmente, Lobato inaugura a ficção para as crianças brasileiras, a partir de material nacional: a 

fazenda, as relações familiares, o folclore afro-brasileiro, a realidade nacional. Além disso, cria 

a personagem Emília, possível alter ego do escritor, que, com suas observações ferinas, questi-

ona o bom senso manifestado por outros personagens e as “verdades feitas”. 

 

Salem (1970, p. 45), em seu estudo sobre História da literatura infantil, afirma que o séc. XX, 

“pode muito propriamente ser chamado o século da criança, porque todos os ramos das ciências 

baseiam-se agora no crescimento físico, mental e emocional da criança. A psicologia da criança 

auxilia a formulação de sua pedagogia”. Percebe-se, assim, que a concepção de literatura passa 

a valorizar o desenvolvimento e a personalidade da criança, proporcionando-lhe ser um indiví-

duo mais completo.  
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Importa ressaltar que, no Brasil vários escritores dedicaram-se à literatura infantil, nessa época: 

Coelho Neto e Olavo Bilac (Contos pátrios), Tales de Andrade (Saudade), Arnaldo de Oliveira 

Barreto (As festas das aves), entre outros. E na literatura estrangeira temos Lyman Frank Baum 

(O maravilhoso mágico de Oz), James Mathew Barrie (Peter Pan e Wendy) e, nos Estados 

Unidos, destacou-se Walt Disney, com desenhos animados: Mickey Mouse, Pato Donald, Pateta 

e outros, que se tornaram mundialmente conhecidos (LAJOLO; ZILBERMAN, 2007, p. 27-28; 

SALEM, 1970, p. 56-57). 

 

2.2.1 A literatura infantil no Brasil: dos livros à internet 

 

E, por fim, no século XXI, a literatura infantil no Brasil vive novos tempos, em todos os senti-

dos, devido à globalização, cultura, política e, principalmente, às diferenças sociais, cada vez 

mais presentes na sociedade brasileira, e até mesmo por abordar questões do direito e proteção 

à infância. Os escritores da atualidade estão adequados a essas questões, transformando o “Era 

uma vez...”, em suas obras, e propiciando que o leitor infantil se aproxime das personagens, 

vivencie ficcionalmente a estória e, em seguida, lance um olhar sobre sua própria realidade. 

 

Segundo Zilberman (2010), a literatura infantil contemporânea, no Brasil, revela uma postura 

completamente diferente, se comparada com a das décadas antecedentes. Por exemplo, o signi-

ficativo aumento de publicações de livros infantis no mercado, a expansão do leitor mirim, bem 

como a globalização, que envolve os aspectos socioculturais, muito presentes nas atuais obras 

infantis brasileiras, como a dos escritores Leo Cunha, Ronaldo Simões, Ângela Lago e outros.  

 

A literatura brasileira experimenta um momento particularmente favorável: estatisti-

camente, cresceu o número de publicações originadas de autores nascidos no Brasil; 

diversificaram-se os gêneros em que um escritor pode se manifestar, estendendo-se as 

opções dos modelos mais elevados da ficção e da poesia à produção para a imprensa, 

para o cinema ou para o público jovem; profissionalizam-se os criadores de arte, ado-

tando a prática de agentes literários, que medeiam as relações com editores, tradutores 

e divulgadores no campo cultural (ZILBERMAN, 2010, p. 183). 

 

Hunt afirma: “o que acontecerá no século XXI dependerá até certo ponto da relação simbiótica 

entre os livros para criança e as escolas. O modo como os livros são tratados na educação está 

diretamente ligado aos livros que são produzidos e comercializados” (HUNT, 2010, p. 275). 

Assim, percebe-se que os escritores da atualidade estão buscando novas maneiras de interagir 

com o novo tipo de leitor infantil, devido à era digital, da tecnologia e da internet, utilizando-
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se das ferramentas “hipermídia – encadeação eletrônica de palavras, sons e imagens, e o hiper-

texto – múltiplos textos em potencial, que só se completam pela ação do leitor” (NASCI-

MENTO, 2007, p. 8). 

 

Pode-se perceber que, com relação à Literatura Infantil, a maior vantagem trazida pelas novas 

tecnologias foi o aprimoramento do nível gráfico nas obras para crianças, em que ocorreu um 

melhoramento significativo, desde os formatos mais imaginativos, perpassando pela variedade 

dos tipos de letras e pelo aperfeiçoamento das ilustrações e cores. Nas adaptações das obras 

literárias infantis para o CD-ROM encontram-se grandes efeitos sonoros, com animações, sons, 

voz e música (CRISTÓFANO, 2010, p. 7-11). 

 

Outro fator importante é a internet, que disponibiliza inúmeras páginas direcionadas ao público 

infantil, com qualidade eficaz, com que justifica sua permanência e a grande procura por sites. 

Através dos sites de escritores, como Ângela Lago, as crianças também têm contato com o 

mundo imaginário e interagem o com as obras literárias, de maneira lúdica e prazerosa. 

 

Segundo Nascimento (2007), a escritora Ângela Lago manifestou interesse pelas novas mídias, 

no fim da década de 1990, e até o momento utiliza a tecnologia como recurso de interação com 

o leitor infantil, por meio de técnicas de ilustração nas suas estórias, como A banguelinha 

(2002), Muito capeta (2004) e a colação Virando onça (2005).  

 

No site da autora (www.angela-lago.com.br) encontram-se três obras concebidas es-

pecialmente para a internet: Oh!, uma narrativa lúdica entre um esqueleto e um ca-

chorro atrapalhados; O ABCD de Ângela Lago, um conjunto de pequenas narrativas 

interativas e jogos envolvendo as letras do abecedário e a alfabetização; e Chapeuzi-

nho!, objeto de nossa observação (NASCIMENTO, 2007, p. 13).  

 

Houve uma transformação da literatura infantil brasileira, no decorrer das últimas décadas do 

séc. XX, estendendo-se a esses primeiros anos do séc. XXI, adaptando-se às novas tecnologias 

e enriquecendo-se com os processos educativos. Assim, continua a ser um dos recursos mais 

ricos e de fundamental importância para a formação cognitiva da criança. Independentemente 

de se fazer por meio da tecnologia eletrônica ou dos livros impressos, continuará proporcionado 

contatos com o mundo imaginário, lúdico e mágico, oferecendo, às crianças, leituras que lhes 

proporcionem a construção de um saber reflexivo e crítico. 
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A literatura brasileira pode ser dividida em dois períodos: antes e depois de Monteiro Lobato. 

Após sua morte, em 1948, à sombra de sua influência floresceu um novo tipo de literatura in-

fantil. Surgiram novos autores, a indústria editorial se transformou e se modificou. Nos anos 

cinquenta, a televisão se constituiu numa forma de entretenimento e de leitura diferente do livro. 

Paralelamente, os quadrinhos aparecem também nos anos cinquenta, crescendo sempre e pro-

porcionando um outro tipo de leitura e de relação intersemiótica. A partir de 1995, o público 

tem acesso à internet, que amplia a ruptura com o livro, iniciada pela televisão a partir dos anos 

cinquenta. Todas essas transformações modificam a relação dos leitores com os livros e com a 

literatura. Entretanto, é também a partir desta data que a literatura passa a incorporar recursos 

que essas outras mídias dispunham, principalmente os da ilustração. A imagem se torna tão 

importante quanto a letra.  

 

O número de autores, que antes podiam ser contados nos dedos das mãos, se multiplica: Ruth 

Rocha, Ziraldo, Adélia Prado, Ana Maria Machado, Maria Clara Machado, Claudius, Daniel 

Azulay, Inácio de Loyola Brandão. E os vencedores do Prêmio Jabuti, na Categoria Livro In-

fantil, de 2005 a 2014: Marina Colassanti, Socorro Acioli, Marilda Castanha, André Neves, 

Nelson Cruz, Bráulio Tavares, Bartolomeu Campos de Queirós; Fernando Vilela, Gabriel, O 

Pensador, Ângela Lago. Além desses, há muitos outros: Lino de Albergaria, Nelson Cruz, Jorge 

Amado, Chico Buarque de Holanda. Luft (2010) apresenta também uma lista de autores premi-

ados pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FLNIJ), entre os anos de 2001 e 2009, 

atestando o processo de renovação de autores, temas e gêneros da literatura infantil e infanto-

juvenil brasileira. 

 

Mais que a lista de autores, é importante destacar a importância que esses autores têm dado à 

ilustração, que se constitui como uma linguagem pictórica, dialogando com a linguagem alfa-

bética. Além disso, autores buscam outras mídias, para a divulgação de suas obras em novos 

suportes. Um exemplo é a parceria entre Ana Maria Machado e o artista gráfico Claudius: o 

livro Menino Poti narra a estória do encontro do menino Poti com um bebê-macaco. As mídias 

digitais, ao que parece, deverão fazer uma parceria duradoura com as palavras e com o livro. 

Ao analisar previsões positivas e negativas acerca das relações entre livro e mídias digitais, 

Kirchof (2016, p. 205) afirma: “Ao contrário do que apregoam tanto as previsões eufóricas 

quanto as pessimistas, o que parece estar ocorrendo é uma convergência entre a cultura do su-

porte impresso e a dos meios digitais”. Isso demonstra que a literatura, para adultos ou para 

jovens e crianças, continuará a ser lida e a funcionar de várias maneiras possíveis: para a evasão, 
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para a crítica social, para o deleite, para a aprendizagem, para o lazer, para preencher a neces-

sidade que crianças, jovens e adultos têm de, ao conhecerem o outro, também se conhecerem.  
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3 DIVERSIDADE CULTURAL E CONCEITUAÇÃO DA LITERATURA INFANTIL 

 

O tema da diversidade cultural é bastante complexo. Essa complexidade advém do fato de que 

a cultura e a diversidade que ela expressa são construções discursivas, a partir de que se ordena 

o mundo a partir de um eixo e de um ponto de vista, indicando o que é semelhante e o que é 

diferente. Semelhanças e diferenças, como elementos positivos ou negativos, são consequências 

das relações que se estabelecem no discurso, principalmente a partir daquilo que Charaudeau 

chama de situação social do sujeito comunicante e do sujeito interpretante, ou seja, do autor e 

do leitor do texto.  

 

Silveira, Bonin e Ripoll (2010, p. 99) destacam a não causalidade da temática das diferenças, 

“que se relaciona [essa temática] com discursos multiculturais, pós-coloniais, pós-estruturalis-

tas, todos com significados, objetivos e efeitos bastante diversos”. O contexto para isso foi 

fornecido por discussões sobre identidade e cultura, sobre direitos, sobre gênero, sobre verdades 

científicas desmitificadas pela própria ciência, pelo redimensionamento da comunicação hu-

mana via internet, pelas mudanças nas concepções de discurso e verdade, pela revelação da 

intencionalidade e da não neutralidade discursivas.  

 

Além desses aspectos, as autoras destacam que a diferença foi apropriada pelas redes de con-

sumo e mercado e transformada em algo desejável: “Nesse sentido, não se trata apenas de trans-

formar a diferença em mercadoria, mas de potencializá-la, de torná-la espetáculo, de conferir-

lhe certo sentido sedutor, de convertê-la em algo novo, desejável, celebrativo” (SILVEIRA; 

BONIN; RIPOLL, 2010, p. 100). Segundo as autoras, as transformações socioculturais provo-

cam mudanças no universo infantil e também no universo legal: livros didáticos, os desenhos 

animados, as estórias em quadrinhos, os livros para crianças, os Parâmetros Curriculares Naci-

onais e o sistema de cotas são exemplos dessa apropriação da diversidade. 

 

Para Silveira, Bonin e Ripoll (2010, p. 101), que analisaram dezenove obras de literatura infan-

til, analisando texto e paratexto (aquilo que está à volta do texto, como prefácios, orelhas, in-

trodução), a abordagem da diversidade se dá da seguinte forma:  

 

Tudo ocorre, então, como se a diferença fosse uma característica própria dos sujeitos 

e não efeito de relações de poder e de classificações que inventamos e que produzem 

hierarquização, posicionando em desvantagem aqueles que consideramos diferentes a 

partir de normas, valores e símbolos culturais da identidade na qual nos posicionamos. 

Contemporaneamente, os discursos multiculturais produzem, como tendência geral, 
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uma positivação das diferenças, tomadas como essenciais, autorreferenciais, com va-

lor em si mesmas. Mas tal entendimento também não problematiza as condições cul-

turais e discursivas a partir das quais as diferenças são produzidas e reconhecidas 

como tal. 
 

3.1 Questões de diversidade cultural 

 

Cultura e diversidade cultural são termos que, por sua própria amplitude, precisam ser defini-

dos. Cuche (2002), apud Godoy e Santos (2014), esclarece que o conceito de cultura surge no 

séc. XVIII, na França, passando depois à Alemanha e à Inglaterra. Naquele momento, cultura 

significava um ideal universal, sendo associada à ideia de progresso, educação e razão. Em 

seguida, o termo cultura se relaciona com o termo civilização, opondo-se ou ligando-se a ele. 

Inicialmente, civilização designava “um processo progressivo de desenvolvimento humano, um 

movimento em direção ao refinamento e à ordem, por oposição à barbárie e à selvageria” (GO-

DOY; SANTOS, 2014, p. 18). A evolução semântica dos termos mostra que, no séc. XIX, cul-

tura irá designar as características nacionais, enquanto civilização terá um caráter universalista. 

 

Em seu texto, Godoy e Santos (2014) explicitam os vários conceitos de cultura, conforme as 

concepções antropológicas em que se inserem: a concepção descritiva de cultura, de Tylor, 

Boas e Malinowski; a concepção simbólica de cultura, de Leslie White e Clifford Geertz; e a 

concepção estrutural de cultura, de Thompson. As três concepções constituem um conjunto, 

complementando-se e ressaltando a necessidade desse pensar a cultura em termos particulares 

e independentes para cada sociedade. As formas simbólicas pelas quais a cultura se manifesta, 

especialmente em suas manifestações mais complexas, como a arte, “[...] pressupõem uma va-

riedade de instituições específicas dentro e por meio das quais essas formas são produzidas, 

transmitidas e recebidas.” (GODOY; SANTOS, 2014, p. 26). 

 

Em seguida os autores acrescentam: “O que elas são, o modo como são formadas, circulam e 

são recebidas no meio social, bem como o sentido e o valor que têm para os que as recebem 

depende dos contextos e das instituições que as geram, medeiam e mantêm” (GODOY; SAN-

TOS, 2014, p. 27). A cultura, portanto, depende de um conjunto de instituições, que podem ser 

entendidas como o que Althusser (1970) denominou de Aparelhos Ideológicos de Estado (AIE): 

“Designamos por Aparelhos Ideológicos de Estado um certo número de realidades que se apre-

sentam ao observador imediato sob a forma de instituições distintas e especializadas”. Entre 



33 

 

eles, estão os seguintes AIE: escolar, familiar, jurídico, político, sindical, da informação (im-

prensa, rádio, televisão), cultural (letras, Belas Artes, esportivo). 

 

Rocher (1992, p. 4) havia proposto o seguinte conceito de cultura, antecipando-se aos autores 

citados: 

 

un ensemble lié de manières de penser, de sentir et d'agir plus ou moins formalisées 

qui, étant apprises et partagées par une pluralité de personnes, servent, d'une manière 

à la fois objective et symbolique, à constituer ces personnes en une collectivité 

particulière et distincte.1  

 

Para Rocher (1992, p. 5), cultura “É tudo que as pessoas têm que saber, para viver em uma 

determinada sociedade”. Esse conjunto de modos de pensar partilhados tende a criar uma uni-

formidade, ao mesmo tempo em que possibilite certa diversidade. Vários autores já tematizaram 

essa relação entre o aspecto coesivo ou mesmo coercitivo da cultura e a diversidade que ela 

permite: Foucault (1972), Eco (1980), Bakhtin (1981) e Charaudeau (2010a, 2016) são alguns 

desses autores. Foucault (1972), por exemplo, irá falar em formação discursiva, que pode ser 

conceituada como o conjunto de enunciados que se referem a um mesmo objeto. Segundo este 

autor, se a língua dispõe de um número infinito de combinações, o discurso dispõe de um nú-

mero finito, mesmo que escape a todo registro.  

 

A formação discursiva, portanto, é caracterizada pela seguinte questão: “[...] segundo que regras 

um enunciado foi construído, e, consequentemente, segundo que regras outros enunciados se-

melhantes poderiam ser construídos?” (FOUCAULT, 1972, p. 29). Esse conjunto de regras, 

que permite a livre produção do discurso, também a delimita e restringe. Ao mesmo tempo, 

permite, delimita e restringe o pensamento. Portanto, a cultura é tudo o que as pessoas têm que 

pensar e saber para viver em uma sociedade e sua respectiva formação discursiva. A diferença 

surge a partir da ruptura, por mínima que seja, com a formação discursiva e com a ideologia 

que a alimenta. Mas, como em uma sociedade há ideologias, entre as quais a ideologia de uma 

classe dominante, há também culturas e uma cultura de uma classe dominante. A pluralidade 

de classes e de culturas permitirá que haja diversidade, entre as várias culturas e também dentro 

                                                 

1 Um conjunto coeso de maneiras de pensar, de sentir, e de agir mais ou menos formalizadas que, estando apreen-

didas e partilhadas por uma pluralidade de pessoas, de uma maneira ao mesmo tempo objetiva e simbólica, para 

constituir essas pessoas em uma coletividade particular e distinta (Tradução nossa). 
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de uma mesma cultura. Enquanto a cultura e a ideologia dominantes agem como forças centrí-

petas e conservadoras, as demais manifestações culturais e as ideologias, presentes numa soci-

edade, agem como forças centrífugas e inovadoras. 

 

Por outro lado, a cultura, um dos principais conceitos abordados nas ciências humanas, pode 

ser definida como tudo o que é produzido pela humanidade, desde realizações materiais até 

ideias e crenças de um povo (SANTOS, 2006). Sendo assim, a cultura fixa o ser humano num 

meio social ao abranger todo o cotidiano do indivíduo numa sociedade e ao permitir sua adap-

tação nesse meio social em que vive. É por meio das relações interculturais que os povos se 

comunicam e identificam as diferenças culturais. Por exemplo, a maneira de vestir, de falar, de 

comer, de cumprimentar, dentre outras, pressupõe que os indivíduos compreendem as regras 

culturais de comportamento em sua sociedade e as distinguem de outras, de outras sociedades. 

Ou que as distingam de outras, de outros grupos, dentro da mesma sociedade (SANTOS, 2006).  

 

Segundo Rocher (1992),  

 

La culture apparaît donc comme l'univers mental, moral et symbolique, commun à 

une pluralité de personnes, grâce auquel et à travers lequel ces personnes peuvent 

communiquer entre elles, se reconnaissent des liens, des attaches, des intérêts 

communs, des divergences et des oppositions, se sentent enfin, chacun 

individuellement et tous collectivement, membres d'une même entité qui les dépasse 

et qu'on appelle un groupe, une association, une collectivité, une société.2  

 

Quando se refere às particularidades da cultura, constatam-se as variações com que cada reali-

dade cultural apresenta sua lógica interna, sendo importante compreender o que dá sentido a 

suas práticas, costumes, ideias, crenças, concepções e às constantes transformações que podem 

ocorrer durante o tempo. O termo diversidade cultural está relacionado com as diversas ideias 

e concepções de mundo, com aspectos ou elementos diferentes entre si, em determinada situa-

ção ou ambiente cultural. Ou seja, relacionado com as diferentes ideologias de uma dada soci-

edade. 

 

                                                 

2 A cultura aparece como o universo mental, moral e simbólico comum a uma pluralidade de pessoas, graças ao 

qual e através do qual estas pessoas podem se comunicar, reconhecer os laços, as referências, os interesses comuns, 

divergências e oposições, sentindo-se enfim, cada um individualmente e todos coletivamente, membros de uma 

entidade que os ultrapassa e que se chama um grupo, uma associação, uma coletividade, uma sociedade (Tradução 

nossa). 
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O tema da diversidade cultural propõe uma reflexão crítica acerca da cultura e de suas implica-

ções, em especial no que se refere à relação contemporânea entre cultura, indivíduos e socie-

dade. Para os estudos culturais, são importantes as abordagens sobre identidade, linguagem e 

multiculturalismo, temas que são fundamentais para a discussão proposta sobre literatura infan-

til. Portanto, diversidade cultural é cultural e não natural, ou seja, resulta de trocas entre sujeitos, 

grupos sociais e instituições a partir de suas diferenças, desigualdades, tensões e conflitos 

(BARROS, 2008, p. 18). Em relação ao conceito de diversidade cultural, Silva (2000, p. 44) 

afirma que engloba diferentes aspectos, sendo utilizado para defender “uma política de tolerân-

cia e respeito entre as diferentes culturas”.  

 

O relatório mundial da Unesco (2009), Investir na diversidade cultural e no diálogo intercul-

tural, é um documento central para se discutir a pertinência do tema da diversidade cultural, 

uma vez que ressalta que esta é uma das questões de maior interesse no séc. XXI, quando se 

reconhece que a maioria dos países é constituída de sociedades multiculturais. A diversidade 

pode ser tomada como uma realidade positiva, que possibilita o intercâmbio entre as culturas, 

de forma a potencializar a riqueza que existe em cada uma delas. Por outro lado, as diferenças 

culturais, entre nações ou entre grupos que convivem em um mesmo espaço geográfico, podem 

ser a raiz de numerosos conflitos.  

 

A Unesco (2009) aponta, como desafio da nossa época, a capacidade de propormos uma pers-

pectiva da diversidade cultural que não se configure em ameaça, mas como um benefício, uma 

vez que toda cultura tem contribuições efetivas a dar à comunidade internacional. O sentido do 

termo diversidade cultural relaciona-se à existência de uma variedade de culturas interligadas 

por um processo de globalização. Segundo a Unesco (2009), no entanto, a diversidade cultural 

nem sempre resulta no convívio harmônico das culturas. “Perante essa variedade de códigos e 

perspectivas, os estados nem sempre encontram as respostas apropriadas, por vezes urgentes, 

nem logram colocar a diversidade cultural ao serviço do bem comum” (UNESCO, 2009, p. 3).  

 

Ainda de acordo com a Unesco (2009), os vetores língua, educação, comunicação, conteúdos 

culturais, bem como criatividade e mercados, são domínios que trazem possibilidades de en-

tendimento intercultural e proporcionam repensar as questões interculturais complexas que 

existem no mundo atual. A Unesco (2009) apresenta a questão da diversidade linguística no 

âmbito da diversidade cultural, como espelhamento de adaptação criativa dos povos às altera-

ções no meio social, bem como no seu ambiente físico. “Nesse sentido, as línguas não são 
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somente um meio de comunicação, mas representam a própria estrutura das expressões culturais 

e são portadoras de identidade, valores e concepções de mundo” (UNESCO, 2009, p. 14). 

 

Desde sempre, a língua foi o mecanismo de comunicação da humanidade, permitindo aos ho-

mens relacionarem-se uns com outros, expondo seus conhecimentos e pensamentos verbal-

mente, pela escrita e por outras formas de linguagem. Pela linguagem, foi possível estabelecer 

uma relação social, fazendo interagir culturas e ideologias e resultando num processo de difusão 

de conhecimentos. É pela linguagem, principalmente, que se veicula a visão de mundo de uma 

sociedade e de suas culturas. 

 

Chauí (2000) apresenta a definição da linguagem como via de acesso ao pensamento e mundo, 

e revela que afirmar que os seres são falantes é o mesmo que dizer que são linguagem. Esta é 

uma criação da humanidade, de uma instituição sociocultural, ao mesmo tempo em que cria o 

indivíduo, como seres sociais e culturais. 

 

A linguagem é nossa via de acesso ao mundo e ao pensamento, ela nos envolve e nos 

habita, assim como a envolvemos e a habitamos. Ter experiência da linguagem é ter 

uma experiência espantosa: emitimos e ouvimos sons, escrevemos e lemos letras, mas, 

sem que saibamos como, experimentamos e compreendemos sentidos, significados, 

significações, emoções, desejos, ideias. [...] É que a linguagem tem a capacidade es-

pecial de nos fazer pensar enquanto falamos e ouvimos, de nos levar a compreender 

nossos próprios pensamentos tanto quanto os dos outros que falam conosco. As pala-

vras nos fazem pensar e nos dão o que pensar porque se referem a significados, tanto 

os já conhecidos por outros quanto os já conhecidos por nós, bem como os que não 

conhecíamos e que descobrimos por estarmos conversando (CHAUÍ, 2000, p. 185). 

 

Coelho e Mesquita (2013) concordam com Chauí, na conceituação acima transcrita. Compre-

endem que a linguagem se caracteriza como o alicerce da vida social e está presente em diversos 

ambientes: “social, político, religioso, familiar, educacional, ideológico, midiático, econômico, 

amoroso. Por fim, a linguagem é o que medeia as relações sociais, permitindo que nos inscre-

vamos neste ou naquele lugar social” (COELHO; MESQUITA, 2013, p. 26). Stuart Hall (2003) 

apresenta a linguagem a partir da concepção de que não existe um significado fixo na mensagem 

entre emissor e receptor, e a define como: 

A linguagem, em seu sentido mais amplo, é o veículo do raciocínio prático, do cálculo 

e da consciência, por causa das formas pelas quais certos significados e referências 

têm sido historicamente confirmados. Mas seu poder de convencimento depende da 

"lógica" que conecta uma proposição a outra na cadeia de significados; onde as cono-

tações sociais e o significado histórico estão condensados e reverberam um no outro 

(HALL, 2003, p. 286). 
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Observa-se que Hall (2003), com sua afirmativa sobre a linguagem, refere-se à ausência de um 

significado fixo no processo de comunicação. A linguagem é um instrumento persuasivo que 

só se impõe por meio das interações sociais, em que os signos passam a ter significação a partir 

dos interesses das relações sociais. Essa flutuação do sentido, possibilitando novas significa-

ções, permite à literatura infantil a ter diferentes leituras e a apresentar e discutir a diversidade.  

 

Discutir a relação entre literatura infantil, criança e infância, por meio do discurso da diversi-

dade, pressupõe abordar questões culturais e socioculturais de uma sociedade. Silva (2000), 

Chauí (2000), Hall (2003), Santos (2006), a Unesco (2009) e Morgado (2010a), todos contri-

buem para a reflexão sobre a literatura a partir do contexto histórico, sociocultural e cultural 

em que é produzida, lida e interpretada, a fim de compreendermos as relações de poder exis-

tentes e representadas nas obras. 

 

Ao abordar a literatura infantil pela perspectiva das representações da diversidade cultural, en-

fatiza-se a força do campo simbólico para construir uma visão contra-hegemônica, que possa 

ser uma alternativa à visão das classes dominantes. Ou seja, a literatura infantil pode questionar 

as construções sociais e culturais que se fizeram ao longo da estória e que apresentam uma dada 

“normalidade” como natural e obrigatória. Nessa “normalidade”, aqueles que não se encaixam 

nesse “padrão” podem ser alvo de preconceitos por sua condição de gênero, etnia, linguagem, 

nacionalidade, religião, etc. 

 

As obras literárias se constituem e agem como instrumentos de construção identitária da cri-

ança, sendo essas construções no viés individual ou coletivo, que, para Nelly Novaes Coelho 

“têm uma tarefa fundamental a cumprir nesta sociedade em transformação: a de servir como 

agente de formação” (COELHO, 2000b, p. 15). Foi tomando a literatura infantil como agente 

de formação da criança que se fundamentou a questão central deste trabalho, que é analisar 

como a literatura infantil representa a diversidade cultural.  

 

Segundo Morgado (2010b, p. 17-18), a “literatura infantil pode constituir um espaço de repre-

sentação da diversidade cultural que nos rodeia, de muitas vozes que falam diretamente ao in-

telecto de leitores sobre muitas coisas, de forma variada”. Nesse sentido, a autora defende a 

ideia de que toda obra de arte, seja ela de entretenimento ou teórica, surge a partir de um con-

texto social e político de uma sociedade, respondendo de maneira “estética e ética”. Completa 

que “toda obra de literatura infantil ocupa um espaço político e social, representa e configura 
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relações sociais e culturais de poder e não pode ser separada quer da política quer da história” 

(MORGADO, 2010b, p. 18).  

 

Silva (2011, p. 15), ao abordar a diversidade cultural na escola, corrobora essa inserção da 

literatura infantil no contexto social e político, e apresenta o desafio de “lidar com a diversidade 

cultural como princípio educativo, isto é, o entendimento de que o desenvolvimento da prática 

pedagógica envolve atores sociais e culturais com identificação étnico-raciais, de gênero, de 

orientação sexual, de deficiências, dentre outros, diferentes”. Nesse sentido, percebe-se que o 

autor defende a teoria de que é importante tratar a diversidade como um princípio educativo, 

explorando a noção de identidade nacional que se efetiva nas experiências sociais e culturais de 

um indivíduo na sociedade. Sendo assim, a diversidade cultural como princípio educativo leva 

a refletir sobre valores culturais e sociais do outro, por meio do diálogo racional, até mesmo 

pelos contos de fadas que representam uma prática social e cultural presentes na formação das 

crianças, como descreve o próprio Silva (2011, p. 22): “podemos verificar que, ainda hoje, os 

contos de fada constituem uma prática social e cultural bastante utilizada na formação das cri-

anças da Educação Infantil”.  

 

Ao lado dos contos de fada, deveriam estar presentes contos de origem africana, capazes de 

fornecer, aos alunos, elementos para a construção da diversidade. Segundo Silva (2011, p. 15), 

“A abordagem da diversidade cultural na escola se realiza, portanto, a partir do encontro de 

nossos valores simbólicos, sociais, econômicos, culturais e do outro (criança, adolescente, jo-

vem, adulto e idoso), o diferente”. Essa proposta coincide com a desta análise, para quem a 

diversidade consiste em estabelecer uma oportunidade de relacionar culturas e de estar aberto 

para diferenças. Portanto, é importante o papel da escola para trabalhar, ou não, a diversidade 

cultural, principalmente por meio da literatura infantil, nas primeiras séries do ensino funda-

mental. 

 

De acordo com Lima (2010), por meio da literatura é possível despertar nas crianças o sentido 

de valores éticos, estéticos, morais e humano. Os textos literários funcionarão como mediadores 

de valores decisivos para a vida. Caiel e Oliveira (2010, p. 3) ressaltam as diferentes represen-

tações culturais como condições “para uma educação democrática, e a literatura é um instru-

mento privilegiado para canalizar a reflexão sobre as formas de significar o mundo e as relações 

que nele se estabelecem”. 

 



39 

 

A literatura infantil colabora para a construção de um saber sobre as diferenças culturais. Por 

meio das estórias infantis a criança pode tomar conhecimento das diferentes raças, culturas e 

gêneros e crenças religiosas que existem nas sociedades, tendo como princípio o diálogo entre 

as pessoas e o desenvolvimento da capacidade de reflexão sobre as diferenças de cada povo. A 

literatura infantil pode incentivar o diálogo sobre as especificidades e diferenças culturais.  

 

A conscientização sobre a diversidade cultural é de fundamental importância para a construção 

do indivíduo como ser social e que esta consciência pode ser adquirida no contato da criança 

com o mundo literário infantil. É a partir da sua própria cultura que cada sociedade constrói 

suas manifestações ficcionais, que serão mais ricas quanto maiores forem suas possibilidades 

de dialogar com outras culturas. À medida que cada sociedade produz um volume maior de 

literatura infantil, produz também a sua diversificação. A literatura infantil passa a abordar um 

universo cada vez mais diversificado reduzindo o risco de apensar instruir e moralizar. Em vez 

de procurar a padronização de pensamento ou de informação, a literatura infantil irá buscar a 

diversidade cultural. 

 

3.2 Literatura infantil: conceitos e definições 

 

Antônio Candido, em sua obra Direitos Humanos e Literatura, conceitua literatura de uma 

forma bastante ampla. Dentro desse conceito, naturalmente, está o que se classifica como lite-

ratura infantil, que chega a constituir um gênero. 

Chamarei de literatura, de maneira mais ampla possível, todas as criações de toque 

poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade; em todos os 

tipos de cultura, desde o que chamamos de folclore, lenda, chiste, e até as formas mais 

complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações (CANDIDO, 1989, 

p. 112).  

 

Lajolo (2001, p. 39) destaca uma série de características do texto literário, que podem ser ex-

pressas pelo termo literariedade, ou seja, aquilo que faz com que um texto seja assumido como 

literário. São as seguintes características: 

 

[...] 1) a oposição da linguagem literária à linguagem comum, sendo a literatura uma 

forma textual que coloca em primeiro plano a própria linguagem, ou seja, há ênfase 

na função poética dessa linguagem; 2) a integração da linguagem como organização 

especial de palavras e estruturas que estabelecem relações específicas entre si, poten-

cializando o sentido dos textos; 3) a distinção entre o caráter referencial dos textos 

não literários e o caráter ficcional dos textos literários; 4) os textos literários teriam 
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um fim em si mesmos, pois, ao colocar a própria linguagem em primeiro plano, esta-

riam operando o seu caráter estético, que ocasionaria, por sua vez, o prazer nos recep-

tores desse texto. 

 

Ao preencher esses requisitos da literariedade, a literatura infantil é, realmente, um tipo de lite-

ratura que apresenta qualidades compatíveis com aquelas pertencentes à literatura, em geral. A 

literatura infantil é objeto de estudos críticos, a partir do séc. XVIII, que consideram, ao mesmo 

tempo, os conceitos de criança e, ou, de infância, presentes no determinante que especifica o 

tipo de literatura, no sintagma “literatura infantil”, distinguindo-a da literatura adulta. Esse de-

terminante (infantil) deixa claro que houve uma intencionalidade na produção de textos para 

um leitor específico, a criança. Ainda que, à época do surgimento da literatura infantil, o con-

ceito de infância não fosse muito claro, ele é importante para se delimitar o que seja a literatura 

infantil. Peter Hunt (2010) destaca a multiplicidade de definições de infância, em relação a 

livros dedicados à criança. 

 

Em suma, a infância não é hoje (se alguma vez foi) um conceito estável. Por conse-

guinte, não se pode esperar que a literatura definida por ela seja estável [...], pois os 

conceitos de infância vão alterar radicalmente o texto e são muito mais instáveis que 

os conceitos referentes aos adultos [...] a cultura do livro toma decisões sobre a infân-

cia, e em diversos sentidos a cria ou a destrói (HUNT, 2010, p. 94-95). 

 

De acordo com Carvalho (1989, p. 194), “é na infância que se adquire o hábito de ler; é na 

criança que estão todas as potencialidades e disponibilidades para o prazer da leitura. E é evi-

dente também que se torna necessário abrir para as crianças as janelas desse mundo maravi-

lhoso... mas é preciso saber fazê-lo”. Para a autora, é importante instalar-se o hábito de leitura 

na criança, uma vez que é por meio das obras literárias que se permite conhecer e descobrir o 

mundo, de maneira a perceber que a literatura é vinculada à cultura e à sua época, e é como um 

“veículo educativo e considerando-se a permeabilidade da criança diante dos estímulos e moti-

vações, é considerável o efeito que possa causar no comportamento do leitor em fase de forma-

ção” (CARVALHO, 1989, p. 194). 

 

Na postura genérica da autora, em que se relaciona a criança à infância, tomada esta como um 

conceito absoluto, reitera-se a importância da literatura como “veículo educativo”, uma vez que 

a criança é permeável, isto é, sujeita aos ensinamentos ou, como diz a autora, “aos efeitos” a 

serem causados nesse leitor em formação. De certa forma, reitera-se o provérbio: “De peque-

nino se torce o pepino”. 
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Zilberman (2003), em seus estudos sobre literatura infantil, revela a criança como um ser em 

constante desenvolvimento intelectual, sendo possível medi-lo por meio de habilidades de ver-

balização dos conteúdos percebidos durante sua educação formal e adquiridos a partir da prática 

de leitura, seja por meio de estórias narradas por adultos, seja pela leitura do livro infantil. A 

posição de Zilberman é diferente da de Carvalho: para Zilberman a criança não é permeável a 

um processo educativo por meio da literatura, nem a literatura é um veículo educativo. Para ela, 

a literatura é um universo de signos, de que a criança se apropria para produzir sua própria 

transformação. Para Zilberman (2003), a literatura transforma a criança em leitor e em sujeito: 

 

O contato com a literatura infantil se faz inicialmente através de seu ângulo sonoro: a 

criança ouve histórias narradas por adultos, podendo eventualmente acompanhá-las 

com os olhos na ilustração. É essa última que introduz a epiderme gráfica do livro, de 

modo que a palavra escrita apresenta-se via de regra como o derradeiro elo de uma 

cadeia que une o indivíduo à obra literária. Contudo, tão logo ela instala o domínio 

cognitivo de um ser humano, converte-se num leitor, isto é, modifica a sua condição. 

Portanto, é a posse dos códigos de leitura que muda o status da criança e integra-a 

num universo maior de signos, o que nem a simples audição, nem o deciframento das 

imagens visuais permitiam (ZILBERMAN, 2003, p. 57). 

 

 A leitura é, portanto, um estágio fundamental para a penetração num mundo mais amplo de 

signos e de significações. Esse pressuposto, ou seja, a apropriação de códigos de leitura e a 

inserção num universo de signos, que Yunes e Pondé (1989, p. 41) corroboram, lhes permite 

afirmar que:  

 

Para a criança, o processo psíquico de identificação (a interação de subjetividade que 

nos lança para dentro dos livros) é ainda mais forte; daí a necessidade de o escritor ter 

consciência plena do seu mister. Os papéis propostos pelos personagens são vividos 

pela imaginação infantil com a força de um drama real. Por esta via, texto e leitor se 

fundem - o que acentua a possibilidade de impressão, sobre a consciência do leitor, 

dos modelos de comportamento e dos conflitos vividos (ideologia) no universo. A 

leitura, para a criança, bem mais que um meio de evasão ou de socialização, é um 

meio de representação do real. Desse modo, o texto ajuda-a a reelaborar o real, sob a 

forma do jogo e da ficção. 

 

As crianças, em seu contato com a literatura infantil, apropriando-se dos códigos de leitura, 

realizam a reelaboração do real. Elas passam a ler o real a partir da codificação que lhes é 

apresentada pela literatura. O livro se torna o instrumento básico e competente para proporcio-

nar as mais variadas formas de leitura, realizando a mediação entre a realidade e o mundo fan-

tástico e mágico. À medida que realiza essa mediação, está produzindo um saber, o seu próprio 

saber. Como o livro está inserido numa determinada cultura, há duas possibilidades nessa pro-

dução de um saber: haverá a reiteração de uma ideologia dominante nessa cultura, ou seja, há 
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o reforço dos paradigmas existentes, ou há a desconstrução crítica dessa ideologia e dos respec-

tivos paradigmas. 

 

Os livros infantis são produzidos por adultos que querem transmitir, por meio de estórias, in-

formações que julgam importantes, conforme suas concepções de mundo adulto, para a forma-

ção da criança. Assim, o livro infantil contém a invenção e o pensamento dos adultos, que, por 

meio da linguagem e do estilo, transmitem aspectos que julgam importantes na formação dos 

leitores infantis (MEIRELES, 1984, p. 29). O livro infantil não é bom ou adequado de per si. 

Como há duas possibilidades, pode fechar o acesso a códigos de leitura mais amplos ou pode 

abri-los. 

 

Para o livro de literatura infantil se tornar interessante para a criança, deve explorar o mundo 

imaginário, por meio de mitos, fantasias, monstros, fadas, valendo-se de formas expressivas 

como as lendas, contos e fábulas. É importante descrever, com a beleza poética e ilustrações 

imaginativas que possibilitem o deslumbramento do fabuloso e do mistério. As crianças se en-

cantam por esse mundo mágico, repleto de fantasias, têm o prazer e emoção de adentrar nas 

estórias lúdicas que o livro infantil proporciona (CARVALHO, 1989). 

 

A criança é criativa e precisa de matéria-prima sadia, e com beleza, para organizar seu 

“mundo mágico”, seu universo possível, onde ela é dona absoluta: constrói e destrói. 

Constrói e cria, realizando tudo o que ela deseja. A imaginação bem motivada é uma 

fonte de libertação, com riqueza. É uma forma de conquista de liberdade, que produ-

zirá bons frutos, como a terra agreste, que se aduba e enriquece, produz frutos sazo-

nados (CARVALHO, 1989, p. 21). 

 

Nesse mundo mágico cabe tudo: desde fadas e gnomos até o menino de rua, desde seres que 

são puros referentes, como minotauros, unicórnios ou sereias, até questões concretas da reali-

dade quotidiana, como as de gênero e de violência. 

 

Segundo Martin-Barbero (2009), a utilização do livro apresenta imbricações familiares e esco-

lares, na construção do leitor infanto-juvenil, e traz uma importante reflexão sobre a concepção 

de leitura relacionada com a comunicação: 

 

Se entendermos por leitura “a atividade por meio da qual são organizados num sen-

tido”, resulta que na leitura – como no consumo – não existe apenas reprodução, mas 

também produção, uma produção que questiona a centralidade atribuída ao texto-rei 

e à mensagem entendida como lugar da verdade que circularia na comunicação 

(MARTIN-BARBERO, 2009, p. 230). 
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Observa-se que a reflexão de Martin-Barbeiro (2009) revela que é necessário atribuir à leitura 

a uma prática de fato, isto é, a leitura não pode ser passiva: ela tem que ser produtiva, no sentido 

de questionar o sentido do texto e de propor novos sentidos, questionando a verdade que o texto 

quereria passar.  

 

Antônio Candido (1973), crítico literário brasileiro, defende que a obra literária depende da 

relação e interação do leitor, em aceitá-la ou enjeitá-la, e afirma que:  

 

A obra literária não é produto fixo, unívoco ante qualquer público; nem este é passivo, 

homogêneo, registrando uniformemente o seu efeito. São dois termos que atuam um 

sobre o outro, e aos quais se junta o autor, termo inicial deste processo de circulação 

literária para se configurar a realidade da literatura atuando no tempo (CANDIDO, 

1973, p. 74). 

 

Antônio Candido nos leva a refletir sobre a interpretação do leitor acerca daquilo que lê, ou 

seja, o leitor pode se sentir representado nas obras que lê ou não. A literatura pode ter um 

percurso de via dupla, tendo a representação da sociedade demarcada no seu tempo e espaço. 

O texto literário varia porque sua interpretação também varia. A significação não é fixa, mas 

depende do contexto em que é produzida e, depois, quando lida, depende da informação que o 

leitor joga sobre o texto, tornando-o capaz de produzir sentidos incialmente não previstos pelo 

autor (CHARAUDEAU, 2010a).  

 

O conceito de literatura infantil relaciona aspectos diversos, segundo Charaudeau (2010a): o 

autor, o narrador, isto é, as estratégias narrativas usadas pelo autor, o leitor ideal daquele texto, 

para quem ele foi escrito, e o leitor real. Ligando esses quatro elementos, combinados dois a 

dois (autor/narrador e leitor ideal e leitor real) está o texto. Desses elementos, serão destacados 

aqui a literatura propriamente dita (o conjunto de textos produzidos para a infância) e seu re-

ceptor (o leitor ideal/real), expressos no sintagma “literatura infantil”. Silveira, Bonin e Ripoll 

(2010) chamam a atenção para a duplicação de destinatários do texto de literatura infantil: mães, 

pais, familiares, professores, bibliotecários e outros profissionais da área. Todos eles exercem 

a função de censores em relação ao que é “bom” e ao que “não é bom” para os leitores infantis. 

O próprio Monteiro Lobato foi e continua sendo alvo dessa censura adulta. 

 

Apesar de este sintagma designar algo específico, representa um conjunto de obras bastante 

diversificado: desde obras originalmente adultas, como As viagens de Gulliver e as Fábulas, de 

Esopo, até aquelas que foram feitas especificamente para leitores de uma determinada faixa 
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etária. Hoje, esta faixa etária se subdividiu em outras, atendendo as demandas do mercado. Essa 

determinação de um receptor, qualificando o tipo ou o gênero de literatura, parece ser o ele-

mento decisivo para a conceituação do que seja literatura infantil: uma tipologia de textos vol-

tados para uma faixa etária determinada, reconhecida como infância, que se subdivide em esta-

mentos menores. Apesar de qualquer texto ser produzido, sempre, para um leitor previamente 

escolhido, não há como controlar sua leitura por leitores não previstos inicialmente. Alice no 

país das maravilhas, feito originalmente para crianças, é considerado hoje um livro para adul-

tos, pela complexidade simbólica que contém. Mas isso não impede que continue a ser lido e 

apreciado por crianças. 

 

A criação de um gênero dirigido às crianças surge num momento específico em que, como já 

se viu, a criança passa a se distinguir do adulto. Em fins do séc. XVIII e início do séc. XIX, em 

alguns países da Europa, ocorreram fatores que acentuaram a importância da infância: o surgi-

mento da obra de certos filósofos e pedagogos (Rousseau, Pestalozzi, Froebel, entre outros), 

que viram na infância um período com características e com necessidades próprias; o Roman-

tismo e sua idealização da fase inicial da vida; a Revolução Industrial, que necessitava da for-

mação de mão de obra em vários níveis; a consolidação da família, como uma estrutura nuclear, 

em que a criança passou a ser protegida e transformada num ser fragilizado e dependente; a 

escolarização obrigatória universal, trazida pela Revolução Francesa. A tudo isso se somou a 

reunião da literatura clássica greco-latina (Esopo e Fedro), reaproveitada por La Fontaine e por 

Perrault, à literatura popular nacional de vários países, como França, Alemanha e Dinamarca 

(Perrault, os Irmãos Grimm e Andersen). 

 

Todos esses fatores convergiram para a criação da literatura infantil, cuja caracterização contém 

dois aspectos: o primeiro, fundamental para que seja reconhecida como literatura, é o estético. 

Como o material da literatura é a linguagem, os textos dirigidos às crianças deveriam refletir as 

normas estéticas (o que belo e bom) de cada época e atender às características da literariedade. 

O segundo aspecto, não menos importante, é o pragmático, isto é, o que se pretende que essa 

obra realize junto ao seu receptor. O conceito horaciano de deleitar e ensinar, já referido, é 

bastante amplo, mas reflete os dois aspectos de que se falou acima. A partir dessa base, cada 

época produziu textos destinados aos receptores infantis contemporâneos, enfatizando um dos 

aspectos ou ambos. 
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O conceito de ensinar é também amplo, compreendendo desde a aquisição de valores morais, 

familiares, históricos, patrióticos, educacionais, até a aquisição de informações sobre o homem 

e a sociedade. Toda e qualquer literatura ensina algo, ainda que não se leia literatura “para 

aprender”. A literatura ensina e o leitor aprende porque a literatura o coloca frente a si mesmo, 

espelhando-o e forçando-o a ver-se no outro, literariamente representado. A leitura das peças 

de Shakespeare ou das tragédias de Sófocles nos ensina porque somos obrigados a nos reco-

nhecer, como pessoas e como seres humanos, nas ações representadas. Esse confronto e essa 

aprendizagem é o que se chamava de “catarse”. Guardadas as devidas proporções, essa é uma 

das formas de ensinar que cabe à literatura infantil realizar. 

 

Mas há outra forma de ensinar, menos sofisticada e mais direta. É a que estimula à obediência 

cega, à crença irrefletida, à repetição de valores e de posturas existentes em determinadas soci-

edades. Essa forma não permite que o leitor vivencie situações problemáticas e se reconheça, 

criticamente. Não há como fazer a “catarse”. Além disso, nem sempre essa postura pragmática 

de imposição de valores e crenças tem um lado estético. Se o tem, submete-se aos valores pe-

dagógicos. Se hoje o acesso à literatura e a outras formas de arte ainda é restrito para um público 

mais amplo, entende-se que, durante os séculos de constituição da literatura infantil, o acesso à 

literatura só foi possível a um público ainda menor. Isso facilitou que o aspecto pragmático 

sobrepujasse o aspecto estético, uma vez que os valores inseridos nas obras, pelos autores, eram 

sempre valores de classe relativos a esse público restrito.  

 

Portanto, eram valores reacionários e não revolucionários. Tanto é assim que, na literatura bra-

sileira, cabe a Monteiro Lobato, sob muitos aspectos um intelectual tradicionalista, o papel de 

revolucionário, por ter criado personagens que se contrapunham aos valores vigentes a sua 

época. Antes de Lobato, segundo Albino (2013), na fase da literatura infantil brasileira que vai 

até 1920, há duas preocupações básicas: a adaptação de textos europeus à linguagem brasileira 

e a atribuição a essa literatura da função de modelo, num procedimento conservador.  

 

Transformando o movimento de nacionalização em nacionalismo, a literatura lança 

mão, para a arregimentação de seu público, do culto cívico e do patriotismo como 

pretexto legitimador, conceitos que se manifestam por meio da exaltação da natureza, 

da grandeza nacional, dos vultos e episódios históricos e do culto à língua pátria. 

Nesse sentido, se por um lado a preocupação com o destinatário infantil motivou a 

adaptação que fez esses textos afastarem-se dos padrões europeus; por outro, o com-

promisso escolar e ideologicamente conservador atribuiu a essa literatura a função de 

modelo (ALBINO, 2013, p. 5). 
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Mais recentemente, Ferreira (2006), citado por Silveira, Bonin e Ripoll (2010, p. 98), indica 

que este quadro se manteve, apesar das mudanças ocorridas a partir de 1970:  

 

[...] até a década de 1960, valores como o enaltecimento à pátria, à família, obediência 

e respeito aos mais velhos, noções de higiene etc. eram intensamente presentes na 

produção destinada à criança. Após o processo de renovação da literatura para criança, 

que no Brasil ocorreu a partir dos anos 1970 [...], outros valores emergem, como, por 

exemplo, ser crítico em relação ao modo de ser da classe dominante, ser criativo, ser 

bastante informado, ser contestador das regras tradicionalmente estabelecidas, entre 

outros. 

 

Coelho (1984, p. 25) traça os limites entre os dois aspectos que a literatura infantil pode ter: 

 

Entretanto, se analisarmos as grandes obras que através dos tempos se impuseram 

como “literatura infantil”, veremos que pertencem simultaneamente a essas duas áreas 

distintas (embora limítrofes e as mais das vezes, interdependentes): a da Arte e a da 

Pedagogia. Sob esse aspecto, podemos dizer que, como “objeto” que provoca emo-

ções, dá prazer ou diverte e, acima de tudo, “modifica” a consciência-de-mundo de 

seu leitor, a Literatura Infantil é Arte. Por outro lado, como “instrumento” manipulado 

por uma intenção “educativa”, ela se inscreve na área da Pedagogia.  

 

Apesar de distinguir as duas áreas, Coelho (1984, p. 3) opta pelo aspecto literário da literatura 

infantil: 

 

Partindo do dado básico de que é através de sua consciência cultural que os seres 

humanos se desenvolvem e se realizam de maneira integral, é fácil compreendermos 

a importância do papel que a Literatura pode desempenhar para os seres em formação. 

É ela, dentre as diferentes manifestações da Arte, a que atua de maneira mais profunda 

e duradoura, no sentido de dar forma e de divulgar valores culturais que dinamizam 

uma sociedade ou uma civilização.  

 

Dessa forma, Coelho (1984) relaciona a importância da literatura infantil a questões culturais 

de uma sociedade, capazes de proporcionar, ao leitor infantil, o acesso aos bens e valores cul-

turais e o questionamento sobre si mesmo e o mundo a sua volta, de maneira a direcionar seus 

interesses, suas aspirações, seu ensejo de autoafirmação para alcançar a sua identidade. 

 

Silveira, Bonin e Ripoll (2010, p. 98) afirmam: “São bastante conhecidas as estreitas relações 

entre a literatura para crianças e a pedagogia”. Essas relações, que vêm desde o surgimento do 

gênero no Brasil, têm sido apontadas pelos críticos e especialistas em literatura infantil. Eles 

alertam que aquilo que constitui o propósito fundamental da literatura está sendo desvirtuado: 

a literariedade, o inusitado, o lúdico e o estético. 
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Cunha (1999, p. 22) também prefere não abordar a literatura infantil a partir do campo pedagó-

gico. Diz a autora: “muitas obras feitas para crianças e ditas de literatura infantil não se des-

prendem de uma peculiaridade do discurso pedagógico: a redução da criança, notadamente pela 

facilitação artística (puerilidade) e pelo tom moralizador”.  

 

Apesar de a literatura infantil ter um papel importante na formação infantil, existe ainda, se-

gundo Cunha (1999), uma resistência por parte dos literatos e educadores, que não valorizam a 

literatura como meio de conhecimento cultural, social e de mundo. Cunha também questiona 

se a abordagem da literatura infantil, pelo viés da arte, não seria uma traição à criança, já que 

ainda é o autor/adulto que se dirige a ela. Mas, segundo a autora, é a intenção do autor que fará 

a diferença e abrirá caminhos para a verdadeira educação: 

 

A literatura infantil enquanto manifestação artística não é traição: apesar de ser sem-

pre o adulto a falar à criança, se ele for realmente artista, seu discurso abrirá horizon-

tes, proporá reflexão e criação, estabelecerá a divergência, e não a convergência. E 

suas verdadeiras possibilidades educativas estão aí (CUNHA, 1999, p. 23). 

 

Por outro lado, numa abordagem psicanalítica, a literatura infantil abre outras possibilidades 

educativas, segundo Bettelheim (2007). Para ele, a partir da psicanálise foi possível comprovar 

que a criança, por meio da literatura, pode experimentar tudo, como, por exemplo, identificar 

os pais com as personagens dos contos de fadas, permitindo que tenham uma concepção de 

amor, afeto, de maneira mais saudável, não deixando que agressividade se torne um aspecto 

constante na sua formação. Assim, os contos de fadas se tornam importantes em certas fases da 

infância, por contribuir nas relações familiares e por ajudar nas emoções das crianças, de ma-

neira a proporcionar a interação entre fantasia, evasão emocional, reestabelecimento e oásis. 

Portanto, segundo o autor, os contos de fadas são decisivos na formação da criança, com relação 

a si mesma e ao mundo que a rodeia.  

 

Coelho (1987), em sua obra O conto de fadas, afirma que, por meio da literatura, é possível 

identificar que o “maravilhoso, o imaginário, o onírico e o fantástico deixaram ser vistos como 

pura fantasia ou mentira, para ser tratados como portas que se abrem para determinadas verda-

des humanas” (COELHO, 1987, p. 9). De acordo com a autora, é possível perceber que os 

contos de fadas, como a Bela adormecida, se apresentam repletos de significados e simbolismos 

essenciais não só para a formação da criança, mas para a nossa vida.  
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De acordo com Carvalho (1989, p. 172), “a literatura infantil é, ao mesmo tempo, recreação e 

terapia, suporte de cultura e o mais importante elemento de comunicação; mas, sobretudo, um 

instrumento de diálogo entre a criança e o adulto”. Esse diálogo, entretanto, é de mão única, 

uma vez que a literatura infantil é feita pelos adultos, para as crianças. A autora conceitua a 

literatura infantil como uma forma de entretenimento, que deve contribuir para a formação e 

para o crescimento intelectual da criança.  

 

Lajolo e Zilberman (1985) apresentam a literatura infantil como instrumento de formação cul-

tural do indivíduo. Em uma sociedade em constante transformação, ela exerce a função de servir 

como agente constituinte de consciência de mundo, bem como proporciona questionamento dos 

valores em circulação na sociedade. Assim, “a literatura infantil, nesta medida, é levada a rea-

lizar sua função formadora, que não se confunde com uma missão pedagógica. Com efeito, ela 

dá conta de uma tarefa a que está voltada toda a cultura - a de conhecimento do mundo e do 

ser” (LAJOLO; ZILBERMAN, 1985, p. 25). Como se comentou acima, há essas duas possibi-

lidades para a literatura infantil: ter uma função formadora, isto é, proporcionar acesso ao có-

digo e ao universo de signos, ou ter uma missão pedagógica, ou seja, repassar valores ideologi-

camente contaminados. Segundo Peter Hunt: 

 

[...] não pode haver uma definição única de “literatura infantil”. O que considera um 

“bom” livro pode sê-lo no sentido prescrito pela corrente literária/acadêmica domi-

nante; “bom” em termos de eficácia para educação, aquisição de linguagem; sociali-

zação/aculturação ou para entretenimento de uma determinada criança ou grupo de 

crianças em circunstâncias específicas; ou “bom” em algum sentido moral, religioso 

ou político; ou ainda em um sentido terapêutico. “Bom”, como uma aplicação abstrata, 

e “bom para”, como uma aplicação prática, estão em constante conflito sobre a litera-

tura infantil (HUNT, 2010, p. 75). 

 

Hunt (2010) caracteriza a relatividade das abordagens da literatura infantil, a partir de uma 

reflexão acerca da relação do leitor com o texto, revelando que não existe uma definição única, 

um conceito-padrão de “bom” livro, mas uma imposição do “sistema atual de valores críticos”, 

que o define como melhor que o outro. Portanto, “o aspecto positivo é que o conceito de ‘lite-

ratura’ conforme definido pelo sistema cultural dominante – e assim aceito de modo subcons-

ciente – deve ser visto pelo que é, seja para ser contestado ou não” (HUNT, 2010, p. 82). O 

conceito de literatura infantil depende, portanto, desse contexto amplo, o sistema cultural do-

minante, que, para cada época, elegerá o aspecto a ser considerado para a avaliação do que seja 

essa literatura e para a indicação de sua finalidade. 
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Para alguns teóricos, entre os quais se colocam Lajolo, Zilberman, Hunt, Coelho, Candido, Sa-

lem, Silva e Cunha, a literatura infantil se torna positiva por permitir a verdadeira compreensão 

da criança na sociedade, possibilitando o entendimento do seu papel social. Ela não é apenas 

um leitor em miniatura, mas um ser que se encontra em constante aprendizado, em busca de 

aprimoramento cognitivo. Assim, os livros são seus instrumentos para o desenvolvimento dos 

conceitos críticos e analíticos e para a busca do autoconhecimento (LAJOLO; ZILBERMAN, 

2007). 

 

A literatura infantil é uma ferramenta que proporciona à criança o desenvolvimento e estímulo 

à imaginação, aos sentimentos e às emoções de maneira agradável, lúdica e significativa. O ato 

de ouvir muitas estórias e recontá-las se torna relevante para a formação de toda criança, pois é 

a partir dos primeiros anos que se inicia a incitação pela imaginação e é por meio das obras 

literárias e contos infantis que os pequenos são estimulados a saber ouvir, contar e recontar as 

fábulas.  

 

Segundo Bier (2004, p. 35), o conjunto dos textos de literatura infantil, que inclui “[...] os livros 

infantis, os contos de fadas, as poesias, os mitos, o folclore, as fábulas, o teatro, as histórias 

modernas, contemporâneas, adaptações, diferentes versões”, permitirá às crianças penetrar num 

mundo de sonhos e fantasias, distanciando-se do real para melhor compreendê-lo. Do mesmo 

modo, os elementos psicanalíticos trazidos por esses textos constituem “[...] um dos mais com-

pletos meios de enriquecimento e desenvolvimento de sua personalidade, na busca de soluções 

para as suas inquietações e problemas de ordem intelectual, social, afetiva, ética e moral”. Por 

fim, elementos oníricos e psicanálise darão às crianças “[...]um dos mais completos meios de 

enriquecimento e desenvolvimento de sua personalidade, na busca de soluções para as suas 

inquietações e problemas de ordem intelectual, social, afetiva, ética e moral”. 

 

Para que se possa entender o conceito de literatura infantil e seus destinatários, é preciso com-

preender o conceito de criança e de infantil, como se verá no capítulo seguinte. 
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4 O CONCEITO DE INFÂNCIA 

Ao se tratar de literatura infantil, é necessário conceituar o que seja infantil e o que seja infância. 

Segundo a Unesco, a infância, atualmente, se estende até os 16 anos de idade. O conceito de 

infância vem se transformando na modernidade, da mesma forma que o conceito de literatura 

infantil sofreu um processo de transformação. A literatura produzida para a infância, nos sécu-

los XVIII e XIX, tinha em mente um tipo de leitor. Já a literatura destinada à infância dos 

séculos XX e XXI deve ter em mente outros tipos de leitor, uma vez que as condições sociais e 

culturais se transformaram. Apesar disso, pode-se dizer que há um fio condutor, ao longo do 

tempo, fazendo com que o leitor infantil, que hoje lê a literatura setecentista e oitocentista (La 

Fontaine, Perrault, Irmãos Grimm e Andersen), mantenha características básicas para a recep-

ção dessa literatura. Da mesma forma, o leitor adulto, que continua a ler e a fruir a Ilíada e a 

Odisseia, destinadas a leitores de outra época, apresenta alguns requisitos presentes nos leitores 

originais.  

Por outro lado, as mudanças ocorridas a partir da segunda metade do séc. XX permitiram uma 

renovação na recepção de novas formas artísticas, surgidas a partir da tecnologia e seus objetos: 

vídeo games, computadores e celulares. A partir da televisão, do computador, da internet e da 

multiplicidade de jogos interativos, houve uma mudança de vários conceitos. Texto, intertexto, 

hipertexto, produção e recepção textuais, mensagem, interação e suporte são conceitos que se 

construíram ou mudaram a partir da relação que têm com a tecnologia. Da mesma forma, con-

ceitos como literatura, literatura infantil e infância também mudaram. Munari (2011, p. 4) in-

dica as transformações da literatura a partir de seu contato com a tecnologia: 

 

Falar da escrita literária no ciberespaço é falar de outras artes, outras linguagens, ou-

tros gêneros, que para aí convergem. É falar de hipermídia, que é, ao mesmo tempo, 

a mídia e a linguagem da internet. Por outro lado, posso pensar em outros tipos de 

relação: da literatura que “está na” internet (daí é uma conversa meio analógica), da 

literatura que “sofre influência da” internet (ou sofre influência desses tempos de in-

ternet, como a literatura da modernidade sofreu da máquina a vapor) e da literatura 

que “se constrói a partir” da internet, quando a rede não é só um suporte, mas uma 

ferramenta de criação. 

 

Bem antes de a tecnologia mudar o conceito de literatura, o conceito de infância e família já 

vinha se transformando. Philippe Ariès (1986), em sua obra História social da infância e da 

família, revela a concepção de infância, por meio de uma visão linear e evolutiva, que se inicia 

na Idade Média e se alonga até o século XX. Segundo o autor, não se pode compreender a 

infância como uma etapa simples e universal, pois cada sociedade, no seu tempo histórico e 
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com suas diferenças, atribui significados essenciais para essa etapa inicial da vida do ser hu-

mano.  

 

Ariès (1986) é considerado pioneiro nos estudos sobre a infância, por tê-la conceituado e reve-

lado o sentimento da criança, seu comportamento social e suas relações familiares, evidenci-

ando a sua fragilidade e sua desvalorização a partir da velha sociedade tradicional, conforme 

diz o autor: “Afirmei que essa sociedade via mal a criança, e pior ainda o adolescente” (ARIÈS, 

1986, p. 10). 

 

Segundo o escritor, na Idade Média as crianças eram classificadas como seres inferiores e não 

existia um tratamento diferenciado para elas, pois eram tratadas como adultos, com uma única 

diferença, o tamanho. A criança era transformada em um adulto jovem, por meio de traços e 

roupas, e, a partir do momento em que atingisse a independência física, era imediatamente in-

troduzida no meio adulto, deixando de experimentar os estágios naturais da infância, comuns 

na atual sociedade (ARIÈS, 1986). 

 

Ainda na Idade Média, a família não mais controlava e assegurava a transmissão de valores e 

dos conhecimentos da criança, ou seja, a socialização da criança era feita por meio do convívio 

com os adultos, também responsáveis por transmitir-lhes a educação. Portanto, “a passagem da 

criança pela família e pela sociedade era muito breve, e muito insignificante para que se tivesse 

tempo ou razão de forçar a memória e tocar a sensibilidade” (ARIÈS, 1986, p. 10). 

 

Ariès (1986) evidencia em seus estudos que, no século XVI, inicia-se um processo de transfor-

mação da concepção da infância, bem como da sua constituição, na qual o sentimento, a pecu-

liaridade e a educação moral e pedagógica da criança começaram a surgir, trazendo mudanças 

nos costumes, como a maneira de vestir e a preocupação com a educação, além de separar 

crianças de classes sociais distintas. 

 

De acordo com autor, foi no final do século XVII que ocorreu uma mudança considerável nas 

relações sociais e familiares da infância, pois surge a escolarização, que desagrega as crianças 

dos adultos. “A escola substitui a aprendizagem como meio de educação. Isso quer dizer que a 

criança deixou de ser misturada aos adultos e de aprender a vida diretamente, através do contato 

com eles” (ARIÈS, 1986, p. 11). 
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Com o surgimento da escolarização, e com essa separação dos adultos, a criança começou a ser 

considerada como centro das atenções da família, a qual começou a se organizar em torno da 

criança, respeitando-lhe as particularidades. Também a escola se torna uma instituição que va-

loriza a razão, assegurando, com isso, a formação da criança, conforme o ideal da época, de 

boas maneiras de civilidade (ARIÈS, 1986). 

 

Vale ressaltar que Carvalho (1989) também discutiu essa questão da mudança da concepção da 

criança quando afirma que ela começou a ser tratada como tal, a partir do século XVII, com o 

surgimento das primeiras escolas, e, em meados do século XVIII, por meio da Revolução In-

dustrial, com o consequente ascendimento da burguesia, período em que a criança passa a ter 

uma posição privilegiada no meio familiar e na sociedade. 

 

Lembre-se, entretanto, que a educação familiar das crianças, sua inserção escolar, o consumo 

de literatura pelas crianças e sua consideração como consumidores de produtos específicos, 

tudo isso estava restrito à burguesia e à nobreza, uma vez que as crianças do proletariado estra-

vam destinadas exclusivamente ao trabalho, onde eram exploradas. Ianiski (2009, p. 3052) es-

clarece que: “As primeiras instituições de educação infantil, no Brasil, também receberam a 

denominação de jardins-de-infância e eram voltadas para atender apenas os filhos da elite. Não 

tinham como objetivo atender às crianças negras e pobres”. Hobsbawm (2012, p. 331), em A 

era das revoluções, ao falar sobre as relações trabalhistas durante a revolução industrial, des-

creve a situação de miséria em que os operários europeus e suas crianças se encontravam:  

 

Mas, para o homem livre, entrar em uma fábrica na qualidade de uma simples “mão” 

era entrar em algo um pouco melhor que a escravidão, e todos, exceto os mais famin-

tos, tratavam de evitá-lo, e quando não tinham mais alternativas, tendiam a resistir 

contra a disciplina cruel de uma maneira muito mais consistente do que as mulheres 

e as crianças, a quem os proprietários de fábricas davam, por isso, preferência. 

 

A delimitação da infância resultou em sua exclusão da vida social dos adultos, tanto por meio 

da família quanto por meio da escola, criando um ambiente propício à conservação da inocência 

das crianças. As obras dos autores de literatura infantil, considerados clássicos, como Perrault 

e os Irmãos Grimm, tiveram sua linguagem atenuada e as menções à sexualidade foram retira-

das ou metaforizadas, em edições posteriores, e pelo próprio Wilhelm Grimm. A partir desse 

momento, no nascimento da literatura infantil, o conceito de infância que se cria já carrega em 

si as raízes da relação entre pedagogia, escola, infância e literatura infantil (HILLESHEIM; 
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GUARESCHI, 2006; BETTELHEIM, 2007). Segundo as autoras, essa conceituação da infân-

cia, e sua consequente segregação, tem origem em Santo Agostinho, Descartes (infância como 

período a ser superado, para deixar o pecado e adquirir a razão) e Rousseau (infância como 

período de inocência), relacionadas à epistemologia cristã: 

 

Não se trata de perguntar qual desses discursos é mais verdadeiro, mas sim buscar 

compreender o que eles enunciam sobre a relação que se estabelece entre adultos e 

crianças. E, em ambas as produções discursivas, as crianças são constituídas como 

seres que necessitam de educação, seja para alcançar a razão, para livrar-se do pecado 

ou para evitar a corrupção de sua suposta inocência (HILLESHEIM; GUARESCHI, 

2006, p. 114). 

 

Lajolo e Zilberman (2010) afirmam que, no decorrer do século XVIII, a valorização da infância 

só se efetivou no espaço restrito familiar, mas, com a Revolução Industrial, a concepção de 

criança passa a considerar um novo papel social, tomando-a como motivadora de produtos in-

dustrializados e de novos campos de conhecimento:  

 

A criança passa a deter um novo papel na sociedade, motivando o aparecimento de 

objetos industrializados (o brinquedo) e culturais (o livro) ou novos ramos da ciência 

(a psicologia infantil, a pedagogia ou a pediatria) de que ela é destinatária. Todavia, a 

função que lhe cabe desempenhar é apenas de natureza simbólica, pois se trata antes 

de assumir uma imagem perante a sociedade, a de alvo de atenção e interesse dos 

adultos [...] (LAJOLO; ZILBERMAN, 2010, p. 17). 

 

A partir dessa nova interpretação da infância, nos séculos XIX e XX, psicólogos e sociólogos 

se interessaram em estudar o comportamento das crianças e jovens, no sentido de teorizar sobre 

o comportamento, no sentido de compor uma história psicológica ou sociológica da infância 

(ARIÈS, 1986). No entanto, aos poucos, na modernidade, apareceram outros especialistas como 

pedagogos, psicopedagogos pediatras, antropólogos e outros, interessados em estudar esse novo 

sujeito, que passa a revelar a importância das condições sociais e culturais na formação da cri-

ança.  

 

Para exemplificar essa questão do interesse de outros profissionais, como o psicólogo, no estudo 

da formação da criança, Ariès (1986, p. 13) define claramente que “a criança não é apenas o 

traje, as brincadeiras, a escola, e nem mesmo o sentimento da infância, ou seja, modalidades 

históricas, empiricamente perceptíveis; ela é uma pessoa, um processo, uma história, que os 

psicólogos tentam reconstruir”. Ariès destaca que o interesse dos psicólogos pela criança não a 

trata pelos seus aspectos exteriores, mas por suas características intrínsecas. 
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Portanto, por meio das elucidações de Ariès (1986), é possível perceber como aconteceu a con-

cepção de infância, a partir da Idade Média. Suas observações contribuem para o entendimento 

do verdadeiro sentido de infância e suas especificidades e para a necessidade de conhecermos 

e entendermos o papel sociocultural da infância. A construção social e histórica do conceito de 

infância tornou-se importante para a criação de uma literatura para a criança.  

 

O Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil (1998) explica a concepção de infância 

por meio de uma noção histórica que se transforma ao longo tempo, não sendo homogênea nem 

mesmo pertencente a uma mesma época e sociedade:  

 

A criança, como todo ser humano, é um sujeito social e histórico e faz parte de uma 

organização familiar que está inserida em uma sociedade, com uma determinada cul-

tura, em um determinado momento histórico. É profundamente marcada pelo meio 

social em que se desenvolve, mas também o marca. A criança tem na família, bioló-

gica ou não, um ponto de referência fundamental, apesar da multiplicidade de intera-

ções sociais que estabelece com outras instituições sociais (BRASIL, 1998, p. 21). 

 

 

Sendo assim, o Referencial Curricular defende a ideia de que a criança é um ser humano social 

e histórico, inserido numa cultura, uma vez que faz parte de um sistema familiar, que é a pri-

meira instituição de que participa e com que interage.  

 

Os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil (BRASIL, 2006) reiteram a 

concepção de criança apresentada pelo Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil. 

Remetem a uma reflexão da concepção da criança a partir do desenvolvimento social, físico e 

psicológico, partindo do pressuposto de que “a criança é um sujeito social e histórico que está 

inserido em uma sociedade na qual partilha de uma determinada cultura”, revelando que a cri-

ança não é um ser isolado, mas um ser atuante e resultado de uma história e cultura de uma 

sociedade (BRASIL, 2006, p. 13).  

 

Nesse sentido, os Parâmetros afirmam que a criança não é um indivíduo que já nasce pronto e 

acabado, mas um sujeito conhecedor e com capacidades de desenvolver suas próprias iniciati-

vas e ações, as quais estão em constantes modificações, e que a antropologia, a sociologia e a 

própria psicologia reconhecem a criança como “ser competente para interagir e produzir cultura 

no meio em que se encontra” (BRASIL, 2006, p. 13). 
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Peter Hunt (2010) apresenta um posicionamento bastante claro, com relação à definição de 

criança, quando afirma que o conceito de criança está aliado à cultura, ou seja, a concepção de 

criança é culturalmente produzida e de natureza histórica, e a ela podem ser acrescentados con-

ceitos abstratos e universais, em virtude das possibilidades de sentidos diferenciados em socie-

dades e épocas históricas diferentes. 

 

O autor defende o conceito de criança como instável e o relaciona a uma literatura também 

percebida como variável. Os livros infantis, como os contos de fadas, são adaptados conforme 

a cultura de determinada sociedade, recebendo diversos sentidos. Sendo assim, as definições de 

infância se tornam “abertas” e “variáveis”: “Em suma, a infância não é hoje (se é que alguma 

vez foi) um conceito estável. Por conseguinte, não se pode esperar que a literatura definida por 

ela seja estável” (HUNT, 2010, p. 94). Em outras palavras, reitera-se o que foi colocado por 

Candido (1973, p. 74): “A obra literária não é produto fixo, unívoco ante qualquer público; nem 

este é passivo, homogêneo, registrando uniformemente o seu efeito”. 

 

Como se pode ver, os autores citados acima revelam que o conceito de infância e, ou, de criança, 

se constitui segundo o contexto histórico e cultural presente em uma sociedade. Sendo assim, a 

criança deve ser entendida como um ser em constante desenvolvimento físico, social e afetivo, 

não sendo possível defini-la universalmente, devido às particularidades transversais de uma 

época e de um povo. Apesar dessa diversidade, há elementos comuns que possibilitam restringir 

o conceito de infância: uma faixa etária determinada; uma situação de dependência familiar; 

situação de formação intelectual e afetiva; predisposição para o lúdico; curiosidade; abertura 

para a recepção de informação e de valores. Esses são traços gerais, presentes num conceito 

contemporâneo de infância. 

 

É a partir desses conceitos de infância e dessas características que se pode pensar a literatura 

infantil como um período de tempo específico, social e culturalmente construído, historica-

mente ligado à escola e ao consumo de determinados bens culturais. Como se disse anterior-

mente, a literatura infantil, nesse contexto, tem dois caminhos; reproduzir paradigmas ou ques-

tioná-los, propiciando, às crianças, a reflexão sobre esses estereótipos, sobre si próprias e sobre 

os outros. Ao optar pela crítica e pela diversidade, a literatura infantil opta pela ruptura e pela 

proposta de uma nova visão. Nesse sentido, considera a infância tal qual Mello (2007, p. 90) a 

conceitua: “A infância é o tempo em que a criança deve se introduzir na riqueza da cultura 
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humana histórica e socialmente criada, reproduzindo para si qualidades especificamente huma-

nas”. 
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5 METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada nesta pesquisa classifica-se como qualitativa, embasada em uma pes-

quisa bibliográfica e o estudo de caso das obras indicadas abaixo. De acordo com Gil (2008), o 

estudo de caso “consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira 

que permita seu amplo e detalhado conhecimento” (GIL, 2008, p. 54). Além disso, o trabalho 

buscou aplicar a análise do discurso, observando aspectos que revelaram a presença da diversi-

dade cultural na narrativa dos livros.  

 

A pesquisa bibliográfica enfatizou os conteúdos de infância, literatura infantil, cultura e diver-

sidade cultural, com a finalidade de relacionar esses conceitos com as obras analisadas e, ao 

mesmo tempo, fundamentar teoricamente essa análise.  

 

O estudo de caso envolveu seis obras literárias infantis, que teve como intuito a análise de 

conteúdo e a identificação das representações da diversidade cultural que foram realizadas nos 

livros selecionados:  

 

 Doido Varrido de Ronaldo Simões 

 O lobisomem que quase morreu de medo de Ronaldo Simões 

 O Salão do Garnisé de Ronaldo Simões 

 O Sabiá e a Girafa de Leo Cunha 

 Pão e Circo de Leo Cunha 

 Pela estrada a fora de Leo Cunha 

 

A amostra da pesquisa foi intencional, ou seja, foram escolhidos elementos típicos e represen-

tativos do problema em questão, o que se justificou pela necessidade de analisar um número 

pequeno de livros, permitindo maior aprofundamento nos estudos dos casos em pauta.  

 

Nas obras escolhidas, procurou-se analisar como os autores trabalharam os temas da diversi-

dade cultural, envolvendo identidade, diferença e alteridade, apontando sua centralidade ou 

transversalidade nas narrativas. A análise do discurso buscou verificar de que maneira, os au-

tores (Sujeitos Comunicantes – SC) desenvolveram estratégias, como narradores (Sujeitos 



58 

 

Enunciadores – SE), para, construindo a imagem de seus leitores (Sujeitos Destinatários), po-

derem atingir os seus leitores reais (Sujeitos Interpretantes – SI). Segundo as teorias da Análise 

do Discurso (AD), desenvolvidas por Patrick Charaudeau e Dominique Mainguenau, esse pro-

cesso de comunicação, envolvendo os sujeitos (SC, SE, SD E SI), organiza-se em dois pares: 

de um lado o SC e o SE; de outro, o SD e o SI. Reunindo esses dois pares, há o produto cultural, 

ou seja, o discurso, de que o texto é a evidência concreta. Assim, a análise efetuada preocupou-

se em levantar as marcas discursivas estratégicas, usadas pelo sujeito enunciador de cada situ-

ação discursiva.  

 

Complementarmente, a análise textual buscou fundamentos de teoria literária, encontrados na 

obra de Lajolo (2001), Zilberman (2003, 2005), Lajolo e Zilberman (2007), Candido (1973, 

1989), Compagnon (2001), e na obra de autores que teorizam sobre a Análise do Discurso, 

como Mainguenau (1989, 1996, 2001) e Charaudeau (2010a). Rocher (1992), Chauí (2000), 

Hall (2003, 2005), Santos (2006), Barros (2008), Martin-Barbero (2009), Silva (2013), Cuche 

(2014), e outros, colaboraram para a reflexão sobre cultura, diversidade e identidade cultural, 

assim como sobre a relação da literatura infantil com seu contexto histórico, sociocultural e 

cultural. Essas obras, além de várias outras buscadas em artigos de revistas, possibilitaram a 

reflexão sobre vários aspectos da literatura infantil. 

 

Como técnica de pesquisa complementar, o estudo de caso se complementou com o uso da 

entrevista semiestruturada com os escritores Ronaldo Simões Coelho e Leo Cunha, permitindo 

conhecer a visão dos autores sobre a relação entre literatura infantil e diversidade cultural. As 

entrevistas foram conduzidas com base em um roteiro previamente elaborado e possibilitou que 

os entrevistados contribuíssem com outros dados que poderiam ampliar a análise do assunto em 

questão. Após o estudo das obras e da realização das entrevistas com os escritores, foram rea-

lizadas a organização e a análise dos dados obtidos. 

 

Nesse sentido, este trabalho, após amplo aprofundamento teórico sobre o tema, proporcionou 

espaço para a realização de futuras pesquisas dentro do viés da literatura infantil e a diversidade 

cultural, com um amplo campo de possibilidades de análises.  
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6 ANÁLISE DOS LIVROS  

 

A análise que se faz a seguir baseou-se na leitura intensiva dos textos, buscando evidências da 

hipótese decorrente da questão de pesquisa “Como a diversidade cultural é representada na obra 

de Ronaldo Simões e Leo Cunha, destinada ao público infantil?”. Nesse sentido, mais que apli-

car uma teoria, procurou-se identificar como os textos trabalharam a diversidade cultural, ao 

mesmo tempo em que se pretendeu relacioná-los com a teoria precedente, relativa aos conceitos 

de infância, literatura infantil, cultura e diversidade cultural. Subsidiariamente, usaram-se con-

ceitos extraídos da Análise do Discurso, especificados na Metodologia. 

  

6.1 Doido Varrido 

 

Este livro de Ronaldo Simões Coelho, com ilustrações de Humberto Guimarães, foi publicado 

em 1998. Fez parte da Coleção Navegar e foi indicado para um público infanto-juvenil de 8 a 

10 anos. Doido varrido conta a estória de um ratinho que queria descobrir sobre sua família e 

seus antepassados. Questionava-se sempre de onde teria vindo, de onde seriam seus pais, seus 

avós, seus tios, seus bisavôs e seus tataravôs. O Ratinho começou a fazer pesquisas por conta 

própria e depois começou a contar em casa e na escola suas descobertas. Afirmou que era pa-

rente de várias personagens famosas e mostrou uma lista: Dr. Ratão, que era tio-tetravô de sua 

bisavó; o rato-que-roeu-a-roupa-do-rei-de-Roma, que tinha sido um antepassado italiano; Jerry, 

que faz parte da família rica; todos os ratos do Flautista de Hamelin, que eram parentes entre 

si e seus antepassados; o Ratinho que salvou Joãozinho e Maria da bruxa malvada; o Rato co-

rajoso da estória do Leão, que ele salvou roendo as cordas.  

 

A cada dia sua lista aumentava, até que incluiu o Mickey e todos acharam que ele estava louco 

ao afirmar que tinha provas de que o rato que colocou um chocalho no gato era seu antepassado. 

Diante da situação, seus pais chamaram um médico em casa. Mas este tinha medo de doenças 

da cuca: mal ouviu a estória e indicou que se procurasse um Psiquirrata. Assim, os pais do 

ratinho marcaram a consulta com Dr. Psiquirrata, que receitou trinta e oito remédios indicados 

para evitar desmaios, febre, gritos fora de hora, dores na orelha, vontade de subir nas paredes, 

insônia, ideia de ser Napoleão-de-hospício, mania de falar sozinho, ranger dentes, ficar de boca 

aberta, diarreias, vômitos, sonhar que está voando, medo de extraterrestre e outros. Mas o Ra-

tinho não tinha nenhum desses sintomas e nunca havia ficado doente.  
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Os pais do Ratinho se assustaram com tantos comprimidos e ficaram com medo de errar os 

medicamentos. Além do mais, não tinham dinheiro para comprar tantos remédios. Então, de-

sistiram por ora e decidiram deixar o Ratinho como estava. Mas, seus pais foram aconselhados 

a procurar um especialista na Capital e foram para cidade grande à procura de um médico, para 

o bem do Ratinho. Marcaram a consulta com o Dr. Especialista, que realizou uma entrevista 

com os pais e, depois, com o Ratinho. Na entrevista com pais, foi só troca de acusações, um 

culpando o outro pelas condições psicológicas do Ratinho. Quando o Doutor entrevistou o Ra-

tinho, o achou o maior barato: inteligente, afetuoso, educado, seguro, decidido e bem sabedor 

do que queria da vida. Falaram sobre árvores genealógicas e o médico sugeriu leituras sobre o 

assunto.  

 

O parecer do Doutor não foi aceito pelos pais, por não concordarem que uma pessoa saudável 

se interessasse por desenterrar defunto. Diante do descontentamento com o diagnóstico, os pais 

ficaram com tanta raiva que procuraram uma lista telefônica de nomes de especialista e marca-

ram consulta com o primeiro que atendesse imediatamente. Conseguiram o médico, de cujo 

parecer gostaram, alegando que o caso do Ratinho era de internação em hospício. Assim, o 

Ratinho foi enviado para o hospício e por lá ficou por um bom tempo. Quando o Ratinho chegou 

ao lugar, observou o quarto onde ia ficar e, à noite, roeu um pedaço de parede, fazendo um 

buraco para passear. Saía todas as noites do lugar e, no dia seguinte, dormia o dia todo, de tão 

cansado. E assim fazia todos os dias em que ficou no hospício. Como não dava trabalho, nin-

guém se lembrava dele.  

 

Até que chegou o dia de sua alta e voltou para sua casa. Todos o acharam mais ajuizado, apesar 

de continuar sendo o mesmo. Ratinho estava cada vez mais interessado pelos estudos, chegando 

a aprender outras línguas para se comunicar com outros parentes e estudiosos de outros países. 

Um dia, encontrou uma Ratinha, na Biblioteca Pública, com os mesmos interesses de estudo, 

ficando muito amigos. Começaram a ganhar muito dinheiro com encomendas de retratos, de 

certidões de nascimento e de outros documentos, que as famílias expunham em suas salas. Com 

o dinheiro, fizeram uma poupança para o casamento, e convidaram, para padrinho, aquele es-

pecialista que havia achado o Ratinho maior barato. E, ao final, tudo indica que os interesses 

do Ratinho vão se encaminhar para futuras gerações.  

 

A estória do Doido Varrido inicia-se com a frase “Estão querendo internar Ratinho”. Isso é 

diferente dos outros dois livros do escritor, em que a narrativa começa no tempo passado. Neste, 
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inicia-se no tempo presente, revelando que o narrador narra os acontecimentos no momento em 

que está presenciando os fatos, ainda que não participe das ações da estória. Trata-se de um 

narrador heterodiegético, isto é, um narrador que fica fora da estória que narra. 

 

Ronaldo Simões também se utiliza da intertextualidade, de maneira explícita, ao citar, no texto, 

várias outras personagens da literatura infantil: o Flautista de Hamelin, conto folclórico dos 

Irmãos Grimm; o Dr. Ratão, do conto Dona Baratinha; Ratinho Jerry, do clássico Tom e Jerry, 

de William Hanna e Joseph Barbera, criado para a Metro-Goldwyn-Mayer, em 1940; o conto 

de Joãozinho e Maria, dos Irmãos Grimm; a fábula de Esopo, O Leão e o Rato; Mickey – per-

sonagem clássica da Disney; o clássico Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes y 

Saavedra; o trava língua O rato-que-roeu-a-roupa-do-rei-de-Roma, além do poema “Navio Ne-

greiro” de Castro Alves, que retrata o transporte de escravos negros para o Brasil.  

 

Ao escolher o rato como personagem, o autor aproxima-se da fábula, espécie que, tradicional-

mente, usa animais com o intuito de demonstrar as características humanas. Neste livro, a es-

colha do rato serviu para afirmar os conceitos de diferença, identidade e exclusão, uma vez que 

o rato é objeto de repúdio, rejeição e desprezo, apesar de tão presente nas narrativas. 

 

Ao longo do livro, por meio da construção narrativa, percebe-se que questões como identidade 

e diferença são abordadas de maneira lúdica, mas com o propósito de trazer uma discussão 

sobre “ser diferente”, no sentido de identificar o conceito de identidade a partir do “eu real”, ou 

seja, é aquilo que se é, em relação ao “outro” e ao meio social, proporcionando, assim, uma 

reflexão sobre as mudanças no campo da identidade. O texto apresenta, também, uma discussão 

sobre a diferença a partir do pressuposto de que a diferença é algo constatado, e rejeitado, pelo 

outro. A partir do momento em que o Ratinho se manifestou diferente, isso afetou a “normali-

dade” de todos os outros. A rejeição da identidade do Ratinho se dá porque ele faz algo que 

ninguém, até então, havia feito. 

 

Para Tomaz Tadeu Silva (2013), existe uma exigência da vida moderna, em que o indivíduo 

deve assumir diferentes identidades de acordo com o contexto social, mas essas identidades 

diferentes podem apresentar-se em conflitos, a partir da concepção de ser ou não ser normal. 

Em Doido Varrido, verifica-se que o Ratinho assume uma posição de originalidade, revelando 

a sua diferença a partir ponto de vista do “eu sou”, saindo dos moldes fixos da sociedade. Assim, 

afirma sua identidade, independentemente da concepção que os “outros” têm a seu respeito.  
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É possível verificar esse conflito pela busca da identidade na estória, no momento que a perso-

nagem protagonista questiona suas origens e busca respostas em pesquisas sobre seus antepas-

sados, resultando numa atitude repressiva de seus familiares e da sociedade, conforme no tre-

cho: 

O que acontece é o seguinte: Ratinho é curioso desde pequeno, querendo saber de 

onde veio, para que, por que, e agora quer saber tudo sobre sua família e seus ante-

passados. Continua perguntando de onde veio, de onde são seus pais, seus tios, seus 

avós, seus bisavôs, seus tataravôs. As respostas não lhe agradam. Sempre quer mais 

dados, sempre quer mais informações. Começou, por isso, a fazer pesquisas por conta 

própria. E cada vez se interessava mais pelo assunto. Um dia ele contou em casa suas 

descobertas. Depois andou contando na escola. Ele afirma ser parente de ratos famo-

sos e mostra uma lista: [...] (COELHO, 1998, p. 4). 

 

Esse trecho indica que Ratinho busca, mais profundamente, de acordo com as possibilidades 

que sua cultura lhe oferece, sua ascendência. Há quem não se preocupe com isso e há, como 

ele, quem goste e busque o parentesco. Segundo Hall (2005), a identidade é construída a partir 

da interação entre o “eu” e sociedade. Existe no indivíduo uma essência interior, o “eu real”, 

que é construído e transformado a partir de um diálogo constante com os mundos culturais 

(exteriores) e as suas identidades. Portanto, é por meio dos questionamentos e das descobertas 

do Ratinho, que se detecta essa interação, no sentido de revelar que, no mundo real, a forma 

como o indivíduo se projeta “a si mesmo” está relacionada com as identidades culturais cons-

truídas ao longo de sua estória. No entanto, o fato de a personagem querer saber sobre seus 

antepassados reafirma a necessidade de interiorizar os seus valores dentro do convívio familiar 

e social, para que se atinja uma identidade incontestável e sem acusações de anormalidade. 

 

Nesse trecho, a identidade e a diferença são apresentadas como uma relação social, imposta 

pela sociedade e que a diferença é formada por uma visão negativa dos familiares e da socie-

dade, que promovem a exclusão daquelas pessoas consideradas como “diferentes”. 

 

Em Doido Varrido, observa-se que a identidade questionada, responsável pela instauração da 

diferença, é a “loucura”. Ao se rotular alguém de louco, está-se criando um estigma e, ao mesmo 

tempo, permitindo que se afaste este “louco” do convívio social. E isso pode se expandir para 

todos os casos que estejam em desacordo com o padrão social. De acordo com Hall (2005, p. 

109), o processo de construção da identidade ocorre a partir do discurso social em que o indi-

víduo está inserido, dentro de contextos históricos e institucionais específicos da diferença e a 

exclusão.  



63 

 

É precisamente porque as identidades são construídas dentro e não fora do discurso 

que nós precisamos compreendê-las como produzidas em locais históricos e instituci-

onais específicos, no interior de práticas discursivas específicas, por estratégias e ini-

ciativas específicas. Além disso, elas emergem no interior do jogo de modalidades 

específicas de poder e são, assim, mais o produto da marcação da diferença e da ex-

clusão do que o signo de uma identidade idêntica, naturalmente constituída, de uma 

“identidade” em seu significado tradicional – isto é, uma mesmidade que tudo inclui, 

uma identidade sem costuras, inteiriça, sem diferenciação interna.  

 

Silva (2013) vai mais além do que Hall nessa questão identitária, quando afirma que a identi-

dade e a diferença estão estreitamente conectadas com a relação de poder, que a sociedade 

produz ao criar classificações a partir da identidade. Isso quer dizer que a definição de identi-

dade – discursiva e linguística - depende da relação do poder, não sendo simplesmente definida, 

mas imposta. O poder de definição da identidade e demarcação da diferença é produzido pelo 

mundo social, que classifica os bons e os maus, demarca as fronteiras entre “nós” e “eles”, 

impõe a normalidade (nós somos normais e eles são os anormais) e define quem são os incluídos 

e os excluídos do meio social.  

 

A afirmação da identidade e a marcação da diferença implicam, sempre, as operações 

de incluir e excluir. Como vimos, dizer “o que somos” significa também dizer “o que 

não somos”. A identidade e a diferença se traduzem, assim, em declarações sobre 

quem pertence e sobre quem não pertence, sobre quem está incluído e que não está 

incluído. Afirmar a identidade significa demarcar fronteiras, significa fazer distinções 

entre o que fica dentro e o que fica fora (SILVA, 2013, p. 82). 

 

Em Doido Varrido, percebe-se que essa questão de o poder social definir quem são os normais 

e anormais está muito presente, por retratar a concepção que a sociedade faz do indivíduo 

quando se apresenta fora das estruturas sociais impostas. Há passagens, na estória, que indicam 

essa imposição de uma normalidade. Por exemplo, o momento em que se chama um médico, 

às pressas, para examinar o Ratinho, por acharem que havia enlouquecido, apenas por querer 

conhecer sua própria estória e seus antepassados:  

 

O médico foi chamado às pressas. Era gordão, muito calmo, mas tinha um medo da-

nado de doenças da cuca. Nem quis examinar Ratinho. Só quis ouvir a história e, em 

seguida, disse: 

- É caso para psiquiatra. Tudo indica que se trata de um quadro de parafuso-de-menos, 

que outros chamam de aduela-furada. Procurem o dr. Psiquirrata. 

- Mas esse doutor também não é meio abilolado? – perguntou a família. 

- Por isso é que ele se entende com quem não regula a bola – respondeu o bom doutor, 

tratando de dar o fora daquela casa, não sem antes aceitar um lanche reforçado (CO-

ELHO, 1998, p. 7). 

 

Nesse trecho, pode-se observar que existe uma imagem do que se considera como uma pessoa 

normal ou anormal para a sociedade. A partir do instante em que o próprio médico demonstra 
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medo em atender o Ratinho, isso reafirma a exclusão de uma pessoa considerada “diferente” 

do meio social e sua estigmatização. Revela que os indivíduos, que não se enquadram nas es-

truturas normais, devem se juntar às pessoas classificadas como anormais. Na narrativa, há uma 

crítica aos médicos: os psiquirratas foram os médicos indicados para atender o Ratinho exata-

mente por não regularem da cabeça e, por isso, serem capazes de entenderem o estado clínico 

do “doente”. Isso se enquadra no preconceito, existente no texto e em nossa sociedade, contra 

psiquiatras, considerados “um pouco” loucos. Ou, como diz o provérbio, “de médico e de louco, 

cada um tem um pouco”. Como o Ratinho foi classificado dentro de um quadro de “parafuso-

de-menos”, a estória, a partir desse diagnóstico, começa a se desenvolver para que ele seja 

excluído do convívio social, confinado em um hospício. Com isso, o autor faz também uma 

crítica à psiquiatria e à sociedade, que escondiam seus loucos em hospícios. 

 

A questão da diferença, na obra, está demarcada pela exclusão social, ao representar que a di-

ferença acontece quando se desprende de uma identidade socialmente considerada. O Ratinho, 

ao se desprender da identidade imposta pelo meio social, e ao tentar valorizar o seu “eu”, de-

sencadeou um processo de manifestação da diferença. Mesmo com a repressão que sofreu, por 

ir contra os padrões culturais, sociais e familiares, não desistiu de ser o que queria ser. 

 

A partir do confronto do Ratinho com os modelos sociais, surge uma imagem deteriorada da 

personagem, imposta pelo social. Isto significa dizer que o Ratinho, estigmatizado, é rejeitado 

pela sociedade. Isso retira dele todas as suas oportunidades e esforços, como indivíduo, e resulta 

na perda da sua identidade. Mais que isso, resulta no seu desaparecimento, por meio da inter-

nação. A sociedade anula a identidade do indivíduo e institui o modelo que irá preservar o 

sistema de valores e crenças, isto é, o sistema de poder, excluindo todos aqueles que se contra-

põem a ele. Na estória, foi o que aconteceu com o Ratinho, pois a partir do momento em que 

tentou romper com os padrões de identidade social, passou a assumir a posição de “diferente”, 

classificado como “incapaz” e “louco”, ficando à margem e tendo que se sujeitar às imagens 

que a sociedade lhe impôs.  

 

Assim, diversamente do que ocorre na realidade, em Doido Varrido, a imagem deteriorada do 

indivíduo se desconstrói: o louco recupera sua “normalidade”, casa-se e é feliz para sempre. 

Nesse sentido, a narrativa recupera expectativa de grande parte das narrativas infantis, que é 

dar uma solução a um problema e apresentar um final feliz. Ratinho recupera seus direitos e 

conquista seu espaço dentro da sociedade, como pode-se constatar no trecho: “Tudo indica que 
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os interesses do Ratinho vão se dirigir, dentro de pouco tempo, também para as futuras gerações. 

É só esperar para ver” (COELHO, 1998, p. 14). Não há, no texto, nenhuma ação contra a vio-

lência de que sofreu.  

 

Apesar disso, a obra contém uma denúncia importante contra a repressão que se executa contra 

todo aquele que, de várias formas, se mostra diferente. A obra aponta que o indivíduo, que não 

se encaixa nos padrões sociais de comportamento, passa a ser um sujeito sem voz, sem espaço, 

sem papéis sociais e sem função. Por isso, passa a ter um anonimato social, ou seja, é conside-

rado um ninguém, um marginalizado nas relações com o outro, o que inclui loucos, alcoólatras, 

epilépticos, mendigos, prostitutas, negros, crianças de rua e outros que se apresentem fora dos 

padrões estabelecidos pela sociedade. O autor revela que a maneira encontrada pela nossa so-

ciedade de retirar esses indivíduos fora do convívio social é o confinamento, em prisões, asilos 

e hospícios, condenando-os, assim, à exclusão social.  

 

O livro de Ronaldo Simões tem um caráter autobiográfico, uma vez que é médico psiquiatra, 

por reproduzir, por meio do discurso narrativo, e de maneira lúdica, as suas experiências vividas 

no antigo Hospital Colônia de Barbacena. Na década de setenta, como chefe da Fundação Hos-

pitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), denunciou o hospital pelas atrocidades que ali 

ocorriam impunemente. 

 

Em entrevista para Revista Ecológico, o escritor foi revelado como o primeiro médico brasileiro 

a denunciar o comércio de cadáveres no hospício de Barbacena, quando, em depoimento à re-

vista, contou o que acontecia naquele hospital:  

 

“Dois ensinamentos de Basaglia jamais sairão das nossas cabeças: ideias se combatem 

com ideias; e fatos se combatem com fatos.” Foi o que recordou o psiquiatra e hoje 

escritor Ronaldo Simões Coelho, ex-chefe da Fhemig, uma das primeiras vozes, 

mesmo dentro do governo, a denunciar as atrocidades que aconteciam impunemente 

no ex-Hospital Colônia de Barbacena. 

Isso se deu durante o emblemático “III Congresso Mineiro de Psiquiatria”, realizado 

na sede da Associação Médica de Minas Gerais, no final da década de 1970, com a 

presença de Basaglia. “O que acontece ali é a desumanidade, a crueldade planejada. 

No hospício, tira-se o caráter humano de uma pessoa, e ela deixa de ser gente”, disse 

ele, na época (À LEMBRANÇA, 2014). 
 

Em Doido Varrido, constatam-se aspectos que caracterizam essa vivência num hospital psiqui-

átrico, revelando que o diagnóstico como louco não se fundamentava somente no quadro clí-

nico, mas na simples mudança comportamental. A classificação de louco, para o indivíduo, não 
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ocorria por meio de um embasamento científico, mas determinada pela ausência de comporta-

mentos sociais ditos “normais”. No trecho da obra, a seguir, pode-se observar um fato que pos-

sivelmente ocorria em hospícios, pois era o médico quem determinava quais eram os loucos, 

dando um diagnóstico alicerçado em interesses particulares dos familiares e da sociedade: 

 

Acharam um que podia atender na mesma hora. Devia ser desses médicos que não 

têm clientes. Este os agradou, no entanto. Foi logo afirmando que o ratinho estava 

completamente varrido, necessitando de tratamento urgente no hospício e que ele cu-

rava fácil essa maluqueira e que isso e aquilo. Dali mesmo o coitado foi mandado para 

o hospício (COELHO, 1998, p. 12). 

 

No mesmo texto da revista Ecológico, há um poema de Ronaldo Simões sobre o hospício, que 

condiz com o livro sobre o Ratinho, como por exemplo, o diagnóstico de “loucura”, utilizado 

para o doente mental e para o morador de rua, prostitutas, alcoólatras, enfim, para todos aqueles 

que fossem “diferentes”, e que devessem ser escondidos e afastados da sociedade.  

 

A minha visão do hospício 

                     Ronaldo Simões Coelho 

 

Quem prestar atenção desde o início, 

vai ver que nos hospícios 

o fim tem seu começo no início. 

 

Porque eu não trabalho e não tenho ofício. 

Eu vim parar no hospício, 

onde não trabalho e onde não tenho ofício. 

  

E se padeço aqui com outros o suplício, 

que é o próprio hospício, 

ameaço os de fora com o mesmo suplício. 

  

O diagnóstico não é mais que um artifício 

pra nos mandar pro hospício, 

onde passamos a ser também um artifício. 

  

Por ser um marginal, restolho, um resquício. 

É que eu vim pro hospício, 

e aqui sou de um ser humano só um resquício. 

  

A sociedade escolheu pra quem é difícil 

um lugar como o hospício. 

Mas foi aqui que aprendi a ser difícil. 

Eu sou agora um ser à parte, um estrupício 

às custas desse hospício, 

que é por sua vez um estrupício. 

  

Sinto-me como um abscesso, um panarício 

inflamado no hospício. 

Só que ninguém espreme o panarício. 
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Dizem que anda por aí um agouro, um auspício, 

para me tirar do hospício. 

Mas já não creio mais em nenhum auspício. 

  

Só creio que não haja benefício 

em se sofrer no hospício, 

lugar de confusão entre o mal e o benefício. 

  

O retrato que fiz não é supositício. 

É o retrato do hospício, 

e só eu é que sou um ser supositício. 

  

Se eu tinha dentro de mim o erro e o vício, 

aqui no hospício 

descobri o que é o mal, o erro e o vício. 

    (À LEMBRANÇA, 2014). 

 

Como se pode ver, são duas abordagens diferentes do mesmo problema: a doença mental to-

mada como pretexto para uma eugenia social, que não considera as diferenças e, por isso, as 

exclui. Segundo Foucault (2007), na nossa sociedade encontra-se outro princípio de exclusão, 

não mais uma interdição, mas uma rejeição e uma separação. Para o autor, desde a Idade Média, 

o discurso sobre o “louco” o caracterizava como aquele que não podia circular no meio dos 

outros e ter o convívio social, tirando-lhe inclusive o direito à palavra, pois não podia nem 

mesmo testemunhar na justiça. Assim, por meio desse discurso sobre o “louco”, considerado 

como diferente, se constrói uma identidade para aqueles vistos como normais, permeada pela 

relação de poder. Esse discurso define os processos identitários para determinar o indivíduo que 

deve ou não ser excluído do convívio social.  

  

Nesse contexto, Doido Varrido, apresenta-se importante para construção de uma reflexão para 

o público infantil, sobre a questão da identidade e diferença, no sentido de proporcionar uma 

reflexão sobre como a nossa sociedade trata a questão da diferença, de maneira a revelar que a 

exclusão não é a solução. Na estória, o Ratinho foi excluído pela família e sociedade, mas ele 

não era um “louco”: apenas estava afirmando sua identidade, independente dos preconceitos e 

críticas a seu respeito. No entanto, é por meio do discurso que são produzidas as identidades e 

as diferenças, uma vez que é o discurso que institui e legitima identidades e diferenças dentro 

da sociedade.  

 

Doido Varrido permite que seu leitor pense sobre várias questões normalmente escamoteadas 

de sua reflexão. Uma delas é a questão da identidade e da diferença. Outra é a repressão contra 

tudo aquilo que se apresente distante daquilo que seu meio social, representado por sua família, 
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considere como fora de uma normalidade ou de um paradigma. Além dessas duas questões, a 

narrativa apresenta os estereótipos sociais, que consideram que o médico psiquiatra, por tratar 

loucos e entende-los, é também um pouco louco. Dentro desses estereótipos, está o discurso 

científico, empregado para dar respeitabilidade a preconceitos e a falsas abordagens da reali-

dade. Apesar desse quadro de crítica ao discurso moralista da sociedade, a narrativa mostra que, 

após receber alta, ou seja, sendo sancionado pelo discurso científico predominante, Ratinho 

volta para se inserir na normalidade e numa atividade produtiva que, talvez por isso, seja aceita. 

Por isso mesmo, deixando de ser “diferente” para ser “normal e produtivo”, Ratinho possa vol-

tar-se, além do passado, para o futuro. Seria interessante que os leitores pudessem fazer todas 

essas leituras e refletir sobre essas questões. 

 

6.2 O Lobisomem que quase morreu de medo  

 

No livro O Lobisomem que quase morreu de medo (1988), com ilustrações de Rubia Roberta, 

conta-se a estória de um menino lobisomem que não sabia da existência dos humanos, por 

acreditar que os homens eram uma criação de sua avó, que contava estórias para assustar as 

crianças. Nesse livro, há a inversão de uma situação bem conhecida: a criança que tem medo 

de entidades assustadoras, como o lobisomem, a mula-sem-cabeça, o saci e outras. Nessa nar-

rativa, em vez da criança assustada, há uma criança lobisomem ainda mais assustada porque 

viu duas crianças humanas. Depois dessa visão aterradora, corre para contar aos outros lobiso-

mens que viu humanos, tal como eram descritos nas estórias de sua avó. Mas ninguém acredita 

que tais seres humanos existam... 

 

O tema principal do livro Lobisomem é a questão da identidade e da alteridade. Para trabalhá-

lo, o autor apresenta o medo que o lobisomem sente do homem. O medo é uma emoção que 

revela um dispositivo de defesa para um perigo aparente ou real. Nessa obra, o enredo utiliza o 

medo provocado pela constatação de que o ficcional se transforma em realidade. O que era puro 

referente se transforma num objeto concreto. Por meio da visão do narrador heterodiegético, 

que narra em terceira pessoa e não participa dos fatos, o leitor mirim tem a possibilidade de 

perceber que seu próprio medo do desconhecido (lobisomens, sacis, mulas sem cabeça) é trans-

ferido para uma dessas entidades e que, de atemorizado, passa a ser atemorizador. Essa inversão 

das posições tradicionais questiona a centralidade do ser humano, sua própria integridade e 

autopercepção, apresentando-lhe o outro lado e mostrando-lhe que a diferença não é apenas dos 
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outros em relação a ele, mas dele em relação aos outros. Ou seja, o ser humano passa a ser o 

outro, relativizando o seu lugar no mundo. 

 

Ronaldo Simões Coelho dialoga intertextualmente com a lenda do lobisomem, cujas origens 

são gregas, e com outros textos literários que também trabalham a questão da alteridade, como 

Frankenstein, de Mary Shelley, publicado em 1818, e Drácula, de Bram Stoker, de 1897. Todas 

essas personagens indicam o outro como um ser perigoso para o ser humano e reforçam a iden-

tidade humana e sua atitude de defesa: o outro deve ser combatido e destruído. Além disso, 

retoma a tradição oral de contar estórias, uma atividade tipicamente humana, mas que é feita 

pela avó do lobisomem:  

 

A própria lobisavó garantia: 

- Você está influenciado pelo que conto procê. 

É claro que homens não existem.  

Mas o lobicriança, ainda tremendo, afirmava que tinha visto gente (COELHO, 1988, 

p. 6).  

 

Quando o menino lobisomem estava aprendendo a andar de bicicleta, se deparou com dois me-

ninos humanos, iguais aos que sua avó descrevia nas estórias, e percebeu que os homens real-

mente existiam, que não eram uma invenção. Assim, com muito medo, ele corre e vai contar 

aos outros lobisomens que viu dois humanos, mas ninguém acreditou nele, até que os levou ao 

local onde viu as crianças e todos puderam comprovar que os seres humanos existiam. Ao se 

depararem com os dois meninos, seres humanos, todos entraram em pânico e foi uma correria 

tremenda. A estória termina com o relato de que o caso ainda é contado às crianças lobisomens, 

que também continuam achando que tudo é invenção da lobisavó. Criticamente, o autor desloca, 

para os lobisomens, a incapacidade que os homens têm de verem além de si mesmos. É por isso 

que, em vez de serem considerados reais, os homens continuam a ser ficção para os lobisomens. 

Como ficção, são apenas referentes, passíveis de serem captados pelo signo linguístico, mas 

não de terem uma existência concreta. Mas, por serem ficção e viverem nas estórias, podem vir 

a ser reais. 

 

A narrativa se inicia com a fórmula tradicional das estórias infantis: “Era um lobisomem que 

não sabia, ainda, da existência de gente” (COELHO, 1988, p. 2). Em seguida, se desenvolve 

normalmente: “Até que um dia, quando estava aprendendo a andar de bicicleta, viu dois meni-

nos, tão parecidos com aquilo que sua lobisavó descrevia, que não teve dúvidas: o tal homem 

existia mesmo” (COELHO, 1988, p. 3). O clímax acontece com o medo coletivo: “E lobivelho, 
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lobiadulto, lobijovem, lobimenino, lobicriança foram todos até o lugar onde os dois meninos 

estavam. E eles estavam lá!!!” (COELHO, 1988, p. 8). O final da estória, como se disse no 

parágrafo anterior, concede aos lobisomens a mesma atitude humana: não reconhecer a alteri-

dade, negá-la e exorcizá-la por meio da violência (o que não é sugerido na estória) ou por meio 

da ficção: “Mas hoje, quando este caso é contado, os lobisomens pequenos acham que é tudo 

invenção da lobisavó. E, apesar do medo, morrem de rir” (COELHO, 1988, p. 9). 

 

Essa volta à “normalidade” é descrita por Nelly Coelho (2000, p. 70), ao afirmar que a “história 

surge de uma situação problemática que desequilibra a vida normal das personagens. Situação 

que vai se modificando através da narrativa até sua solução final e a volta ao equilíbrio normal”. 

Em Lobisomem, a situação problemática é o encontro do pequeno lobisomem com crianças, 

que eram gente. A personagem se depara com o desconhecido, gerando assim o desequilíbrio 

emocional, o medo e, ao final, tudo volta ao normal e se torna uma lenda, passando por gera-

ções: “[...] os lobisomens pequenos acham que é tudo invenção da lobisavó. E, apesar do medo, 

morrem de rir.” 

 

Em O Lobisomem que quase morreu de medo, há um narrador externo, onisciente, que conta a 

estória. Não há menção à forma como veio a saber dos fatos narrados. Ele, simplesmente os 

conhece e os relata. Carlos Reis e Ana Cristina Lopes (1988, p. 61) afirmam que a definição 

conceitual de narrador deve ser compreendida principalmente como autor textual, sendo uma 

entidade fictícia, que tem a função de enunciar o discurso, como protagonista da comunicação 

narrativa. No entanto, vale ressaltar que o narrador é uma criação fictícia do autor para ser o 

transmissor do discurso. Sendo assim, não pode haver confusão entre narrador e autor.  

 

Por outro lado, para Compagnon (2001, p. 47), o autor é uma entidade real, responsável pelo 

universo do texto narrativo. Assim, existe uma relação entre texto e autor, em que o autor é 

responsável pelo sentido e significação do texto. Mas, independentemente da sua intenção tex-

tual, o que importa é a interpretação que o leitor faz daquilo que está lendo. Umberto Eco, com 

sua teoria precursora, antecipou os conceitos de Compagnon e de Carlos Reis e Ana Cristina 

Lopes, afirmando que existe um leitor-modelo: o espectador disposto a se divertir com a estória. 

O leitor-modelo é “uma espécie de tipo ideal que o texto não só prevê como colaborador, mas 

ainda procura criar” (ECO, 1994, p. 15).  
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Em sequência, Eco (1994, p. 15) afirma que: “Um texto que começa com ‘Era uma vez’ envia 

um sinal que lhe permite, de imediato, selecionar seu próprio leitor-modelo, o qual deve ser 

uma criança ou pelo menos uma pessoa disposta a aceitar algo que extrapola o sensato e o 

razoável”. O Lobisomem que quase morreu de medo inicia com “Era um”, corroborando a afir-

mação de Umberto Eco, pois o leitor-modelo de que necessita são crianças na faixa etária de 3 

a 7 anos, que leiam ou ouçam a estória. Mas, principalmente, que aceitem a narrativa tal qual 

ela é feita. Da mesma forma, Eco distingue entre o autor-empírico e o autor-modelo que, como 

os chamamos, são o autor e o narrador.  

 

Com essas duas categorias, Eco se antecipa ao que será postulado pela Análise do Discurso, 

que irá problematizar a relação entre autor e leitor. Para ela, o processo narrativo inclui quatro 

sujeitos: o autor (Sujeito Comunicante) e o narrador (Sujeito Enunciador), de um lado, e o leitor 

destinatário (Sujeito destinatário) e o leitor interpretante (Sujeito interpretante), de outro. Se-

gundo Charaudeau (2010a), há dois circuitos: o social, em que se incluem o autor e o interpre-

tante, e o linguístico e textual, em que estão o narrador e o leitor destinatário. A cada um desses 

pares Eco chama, respectivamente, de autor-modelo e de leitor-modelo.  

 

Para falar ou escrever, o autor usa uma série de estratégias, desdobrando-se em narrador. É este 

narrador que fala, oralmente ou no texto, constituindo o conjunto de estratégias do autor. O 

texto que contém essas estratégias é enviado ao leitor destinatário, que é a imagem modelar, 

ideal, que o autor faz de seu leitor efetivo, real, o interpretante. Nenhum texto transita direta-

mente do autor para o interpretante sem ser mediatizado pelas estratégias do narrador e pela 

imagem construída do destinatário. Quando o autor emprega a fórmula “Era uma vez...”, está 

usando uma estratégia que pressupõe um “leitor modelo”, isto é, um destinatário ideal capaz de 

aceitar a narrativa e tudo o que ela contém. O interpretante, leitor efetivo do texto, pode aceitá-

la ou não, ler o texto ou rejeitá-lo, considerá-lo “seriamente” ou tomá-lo como algo “impossível 

de acontecer” (CHARAUDEAU, 2010a; MAINGUENAU, 2001). 

 

Como o leitor-modelo de O Lobisomem que quase morreu de medo, isto é, o destinatário, é a 

criança, o enredo do texto é bastante simples. Esse tipo de enredo, sem maior complexidade, é 

uma concessão a esse leitor e à sua capacidade de leitura. Todos os outros textos analisados 

terão também esse enredo simplificado. O enredo ou estória é o conjunto de fatos que se entre-

laçam, compondo a narrativa, a trama da estória, de maneira a se inter-relacionar com todo o 

desfecho narrativo, apresentando uma organicidade, com início, meio e fim.  
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A narrativa, para Carlos Reis e Ana Cristina Lopes, tem um narratário que nada mais é que o 

destinatário de que nos fala Charaudeau. Assim, percebe-se uma confluência, apesar da nomen-

clatura diferenciada, das duas teorias. Para Reis e Lopes (1988, p. 5) “o narratário é uma enti-

dade fictícia, um “ser de papel” com existência puramente textual, dependendo diretamente de 

outro “ser de papel”, o narrador que se dirige de forma expressa ou tácita”. Para Charaudeau 

(2010a, p. 45), o sujeito destinatário é o interlocutor ideal:  

 

O TUd (sujeito destinatário) é o interlocutor fabricado pelo EUc (sujeito comunicante) 

como destinatário ideal, adequado ao seu ato de enunciação. O EUc tem sobre ele um 

total domínio, já que o coloca em um lugar onde supõe que sua intenção de fala será 

totalmente transparente para TUd. 

 

Portanto, há uma semelhança entre os vários conceitos, como se vê no quadro abaixo: 

 

Quadro 1 - Nomenclatura sobre autoria e leitura 

 UMBERTO ECO REIS E LOPES CHARAUDEAU  

AUTORIA 

Autor empírico Autor EUc  

(Sujeito comunicante) 

Autor modelo Autor  EUE  

(Sujeito enunciador) 

LEITURA 

Leitor empírico Leitor TUi  

(Sujeito interpretante) 

Leitor modelo  Narratário TUd  

(Sujeito destinatário) 
Fonte: A autora. 

 

O Lobisomem é uma narrativa em terceira pessoa, cujo narrador é heterodiegético, “que justa-

mente se caracteriza pelo fato de narrar uma história que conhece pela sua experiência de tes-

temunha direta dessa história” (REIS; LOPES, 1988, p. 121). Ele simplesmente conhece a es-

tória e vai contá-la a alguém: seu leitor-modelo ou destinatário. Esse tipo de narrador se distan-

cia com relação às personagens, permanecendo anônimo: “Era um lobisomem que não sabia, 

ainda, da existência de gente. Achava que os homens eram uma invenção de sua avó, que gos-

tava de contar histórias para assustar os lobisomens pequeninos como ele” (COELHO, 1988, p. 

2). Neste trecho, o narrador inverte a relação do homem com o lobisomem: é este que não sabia 

que gente existia, pensando que homens eram inventados pela avó que contava estórias. De 

imediato, portanto, coloca-se a questão da alteridade. 
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A alteridade está relacionada com a interação e a concepção que o sujeito tem para com o outro, 

ou seja, a alteridade está presente na interação entre o “eu”, o que cada ser tem no seu particular 

e no seu interior, e o “outro” - o que enxergamos no outro. Existe um confronto com o estranho, 

o não familiar que, sem percebemos, realizamos. Isto é, o indivíduo existe somente a partir da 

oposição e, ou, diferença para com o outro. De acordo com Amaral (2007, p. 7):  

 

O conceito de alteridade foi formulado por Emanuel Lévinas (1906-1995). Para ele, a 

alteridade baseia-se na constante constatação das diferenças que estabeleço entre eu e 

o outro e consiste em conferir ao outro uma existência como sujeito, de modo que ele 

não se constitua num objeto para mim. A partir do momento em que atribuo esse sig-

nificado ao outro, que lhe confiro alteridade, será possível conviver com o diferente, 

reconhecendo que ele tem direitos iguais aos meus, através da constatação e do res-

peito às diferenças individuais, culturais, sociais, resultando em uma convivência har-

mônica e na cooperação para o bem-estar comum. 

 

Por outro lado, como ressalta a autora, pode ser que a alteridade não seja respeitada: “Assim, 

alteridade é ser capaz de apreender o outro na plenitude da sua dignidade, dos seus direitos e, 

sobretudo, da sua diferença. Quanto menos alteridade existe nas relações pessoais e sociais, 

mais conflitos ocorrem”. O conceito de alteridade, portanto, apresenta aspectos positivos e ne-

gativos: ao mesmo tempo em que colabora para a constituição da minha identidade, a partir da 

diferença com o outro, pode contribuir para a aniquilação desse outro, exatamente por causa 

dessa diferença, da sua alteridade em relação a mim.  

 

A obra do Lobisomem nos convida a refletir sobre nossa própria identidade, a partir da nossa 

construção de alteridade e do nosso olhar para o outro, proporcionando questionamentos sobre 

o outro e sobre nós. Isso nos revela que as relações sociais estabelecem os conceitos de identi-

dade e diferença, estruturadas no universo cultural, ou seja: a cultura impõe um padrão e, por 

meio desse modelo, se constrói a identidade e alteridade. Sendo assim, como afirma Silva 

(2013, p. 19): "A cultura molda a identidade ao dar sentido à experiência e ao tomar possível 

optar, entre as várias identidades possíveis, por um modo específico de subjetividade." Mas, 

segundo este mesmo autor: “a identidade e a diferença não são, nunca, inocentes” [...]. (SILVA, 

2000, p. 81). 

 

Outra abordagem possível no enredo do livro é a questão da monstruosidade, que o autor in-

verte. Para o ser humano, para quem sua imagem e integridade são normais, personagens como 

Lobisomem são seres que apresentam algo que falta ou algo deformado no corpo, distanciando-
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se das regras de normalidade física que a sociedade espera. O escritor, ao apresentar o ser hu-

mano como algo monstruoso, do ponto de vista do lobisomem, possibilita refletir que nós somos 

os monstros que determinamos o que somos (identidade) e sem nos darmos conta da possibili-

dade de aceitarmos que somos diferentes (alteridade). Somos condicionados, cultural e social-

mente, a nos considerarmos normais, sem suspeitarmos de que podemos ser diferentes para 

outros. 

 

Neste contexto, a obra de Ronaldo Simões, O Lobisomem que quase morreu de medo, apresenta 

uma estrutura conhecida pelo leitor empírico e capaz de ser aceita pelo leitor-modelo: o pequeno 

lobisomem encontra criaturas humanas e se assusta com isso, pois o que era ficção passa a ser 

realidade. Essa estrutura narrativa simples e reconhecível é utilizada, pelo autor, para discutir 

algo nem tão simples ou reconhecível: as relações entre identidade (o mesmo) e alteridade (o 

outro). Por isso, não há como aprofundar psicologicamente as personagens: a protagonista (lo-

bicriança) é personagem plana, isto é, um estereótipo. Da mesma forma, espaço e tempo não 

têm importância na narrativa. Uma vez capturado ficcionalmente pelo “era uma vez”, o tempo 

indetermina-se. Usa-se o recurso do “salto” para condensar o tempo, em que os fatos narrados 

constituem-se no passado e o tempo também não é utilizado, de forma complexa, pelo narrador. 

É o que se observa na mudança temporal do passado para o presente, ao finalizar o enredo: 

“Mas hoje, quando este caso é contado [...]” (COELHO, 1988, p. 9).  

 

Considerando-se o leitor modelo do texto, ou o seu sujeito interpretante, na conceituação de 

Charaudeau, pode-se dizer que o texto atingiu seu objetivo: discutir, ficcionalmente, a relação 

entre identidade e alteridade, e mostrar que são posições reversíveis. Dessa maneira, permite-

se que a criança reflita sobre sua identidade e a construa de forma a reconhecer o outro como 

condição para que essa identidade seja possível. Pode-se dizer que, assim, a literatura infantil 

irá ajudar nesse processo, segundo Mariosa e Reis (2011, p. 48): 

 

A literatura infantil pode influenciar de forma definitiva no processo de construção de 

identidades das crianças. A literatura serve, muitas vezes, como fonte de significados 

existenciais que poderão ser aplicados ao mundo real. Então, conforme Abramovich 

(1989), para que o indivíduo possa formar a sua própria identidade, ele precisa recriar 

a realidade e imaginá-la. 

6.3 O Salão do Garnisé  

 

O Salão do Garnisé foi publicado em 1989, com ilustrações de Jarbas Juarez, e faz parte da 

coleção “Pinta o sete”. Na própria contracapa do livro diz-se: 
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Os textos desta coleção destinam-se às crianças que, a partir dos 7 anos, vivem a fase 

da inquietação e do movimento. Tecendo um contraponto entre a fantasia e realidade, 

bruxas, fadas e animais compõem um mosaico, onde também aparecem temas sérios, 

como a Ecologia e os questionamentos suscitados por problemas de natureza pessoal. 

 

Este livro conta a estória do nascimento de um “Pintinho-do-Pescoço-Pelado”, que causou a 

maior confusão no galinheiro. Antes do seu nascimento, no galinheiro não acontecia nada de 

mais: de vez em quando havia uma briguinha entre o Galo e os frangotes que o desafiavam, 

enfim, era um galinheiro de vida pacata. No Salão de Beleza do Garnisé, a rotina era a mesma: 

atendia as galinhas com seus topetes, aparava as esporas do Galo, coisas assim. Mas o Garnisé 

estava sempre discreto, só ouvindo as conversas dos clientes. Quando nasceu o Pintinho-do-

Pescoço-Pelado e todos os habitantes do galinheiro foram visitá-lo, ficaram admirados com o 

pescocinho dele.  

 

A notícia logo se espalhou e as visitas começaram. Chegou a vaca com sua bezerrinha, a porca 

com seus oito bacorinhos, o cabrito, o cavalo. Foram todos os que moravam perto e longe do 

galinheiro conhecer o novo pintinho, que ganhava só elogios. Logo depois das visitas, o Salão 

de Beleza do Garnisé começou a aumentar o movimento, pois todos queriam ficar com os seus 

pescoços pelados, iguais ao do pintinho. O Galo ficou com seu pescoço vermelho que nem 

pimentão. As galinhas, com as pelancas à mostra, e o ganso, com um pescoção branquela que 

nunca tomou sol. Logo, começaram os cochichos e as críticas.  

 

A notícia da moda do pescoço se espalhou e começaram as visitas novamente. Cada um que 

chegava ria dos pescoços dos habitantes, que foram ridicularizados e viraram motivo de chaco-

tas. Então, os habitantes se sentiram encabulados com a situação e começaram a esconder os 

seus pescoços com gravatas e colarinhos. Outros queriam fazer implante de penas, por quererem 

suas penas de volta. Mas, logo, as penas começaram a crescer e cada um voltou a ser como era 

antes. Tudo voltou ao normal. E o Pintinho-do-Pescoço-Pelado continuou do mesmo jeito que 

nasceu. Passou algum tempo, e mais ninguém se lembrava do episódio. Mas o Garnisé, que 

colecionava lembranças, fez um álbum de fotografias onde registrou todos aqueles aconteci-

mentos. E “quem gosta de vê-las e quer saber de tudo que se passou é um frango muito vistoso, 

na verdade quase um galo. De pescoço pelado” (COELHO, 1989, p. 11).  

 

Essa narrativa tem um enredo bastante simples, que relata as complicações de um galinheiro a 

partir do nascimento de um Pintinho-do-pescoço-pelado. Pode ser tomado como uma fábula, 



76 

 

pois as personagens são antropomorfizadas: as personagens são animais com representação de 

características humanas, que falam, dialogam uns com outros e têm sentimentos.  

 

Ronaldo Simões Coelho estabelece uma relação intertextual com O Patinho Feio, do dinamar-

quês Hans Christian Andersen, de 1843, ainda que inverta o texto original. Em O Salão do 

Garnisé, o Pintinho-do-Pescoço-Pelado se tornou um ser diferente, cuja aparência foi invejada 

por todos os outros habitantes do galinheiro. Mesmo tendo nascido diferente, não foi excluído 

nem perseguido pelas outras aves. Ao contrário. Ao final da estória, vê-se que o pintinho se 

tornou um frango vistoso, que iria ser um galo soberbo, como em Patinho Feio, em que o pro-

tagonista se torna um belo e jovem cisne. Se no conto de Andersen a diferença em relação aos 

demais foi percebida pelo patinho, que se sentiu rejeitado, aqui a diferença atinge os moradores 

do galinheiro. 

 

Neste texto, trabalha-se também a questão da alteridade e da identidade, mas de forma diferente 

do que se faz no texto anterior. Aqui, é a opinião alheia que faz com que os moradores do 

galinheiro voltem a ser como eram antes, com a mesma aparência de sempre. Isso significa que 

o conceito do “eu” e o “outro” são correlativos, pois a identidade do indivíduo depende de como 

ele é visto pelo outro. É esse outro quem define “o que sou”, “o que devo ser” e “o que não 

sou”.  

 

Desse modo, a questão do “outro” surge na obra como um elemento importante para o reconhe-

cimento de si, ou seja, é por meio dos olhos do outro que os moradores do galinheiro se enxer-

garam e, consequentemente, foi por meio do olhar dos outros que recolheram as impressões 

sobre si mesmos. Sendo assim, constata-se que é a partir da alteridade que se constroem as 

identidades individuais, em que a diferença trazida pelo outro, demarca a concepção do “eu”. 

 

Segundo Silva (2013, p. 65), “existe um contínuo processo de identificação, no qual buscamos 

criar alguma compreensão sobre nós próprios por meio de sistemas simbólicos e nos identificar 

com as formas pelas quais somos vistos por outros”. No entanto, percebe-se que a construção 

do “eu” ideal depende da presença constitutiva do outro, mas este pode estar delimitado na sua 

constituição de alteridade, por ser visto como o reflexo do eu. Isso quer dizer que, dentro do 

contexto do livro, a construção da identidade daqueles moradores do galinheiro, no momento 

que foram ridicularizados pelos outros, ocorreu a partir do desejo pelo retorno a suas origens, 

antes de criarem a moda do pescoço pelado. Isso evidencia que se está preso a um estereótipo 
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que se é obrigado a manter, pelo outro, impedindo qualquer mudança. A adoção do pescoço 

pelado foi uma opção, mas deixar crescer o pelo, de novo, foi uma pressão. Se o outro é positivo 

para fazer surgir a identidade, pode ser nocivo ao impedir qualquer mudança. 

 

O autor, por meio de elementos lúdicos, propõe uma reflexão acerca da construção da identi-

dade e de como a sociedade constantemente classifica os indivíduos, encaixando-os em deter-

minados parâmetros de comportamento e estereótipos. Revela que essa classificação social 

inibe o surgimento de diferenças. Estas, em vez de possibilitarem alterações na identidade, que 

não é estável nem permanente, tornam-se estigmas. No caso da estória do Salão do Garnisé, 

isso se apresenta no momento em que os outros habitantes riram dos moradores do galinheiro, 

que foram ironizados e estigmatizados pela nova aparência. 

 

De acordo com Hall (2006), a construção da identidade, dentro da concepção sociológica, ocupa 

um espaço entre o “interior” e o “exterior” – entre o mundo pessoal e público, ou seja: o indi-

víduo se projeta para dentro de si mesmo, a partir das identidades sociais, e simultaneamente 

internaliza seus significados e valores, para alinhar seus sentimentos subjetivos com os lugares 

objetivos que o indivíduo ocupa no mundo cultural e social. Assim, “o sujeito assume identida-

des diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um “eu” 

coerente” (HALL, 2006, p. 13). Na obra, a representação das identidades em diferentes contex-

tos está presente no momento que os habitantes quiseram se tornar excêntricos e, após o cons-

trangimento, por meio de encontro social, quiseram voltar o aspecto “normal”, como no trecho: 

“Aos poucos, porém, as penas voltaram a crescer. Cada um voltava a ser como era antes. Tudo 

serenou” (COELHO, 2005, p. 11). 

 

É interessante observar, na obra, a discussão da identidade e diferença. Há o Pintinho-do-Pes-

coço-Pelado que é uma raça diferente, e há o Garnisé, uma raça de galinhas menores que a 

galinha doméstica. Num primeiro momento, os outros habitantes do galinheiro querem se iden-

tificar com o Pintinho. Num segundo momento, são impedidos de fazê-lo, para que tudo volte 

ao “normal”. Nesse caso, sua aparência provoca uma reação autoritária: os visitantes que riem, 

na verdade, se incomodam com a nova aparência. Eles são, portanto, o outro, para quem novas 

aparências são questionadoras e constituem rupturas. Para que isso não ocorra, esses visitantes 

tornam a nova aparência algo ruim, negativo: um estigma. O “Pintinho-do-Pescoço-Pelado” e 

o Garnisé são o que são. Mas a população do galinheiro precisa de novas imagens em que se 

mirar e com que construir sua identidade. Se isso não é possível, paciência. O jeito é voltar à 
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aparência e às identidades antigas. Segundo Oliveira e Maio (2013, p. 6), há o seguinte: “Muitas 

são as padronizações e normas que a sociedade impõe às pessoas, deixando evidente que caso 

fujam “às regras”, quem o fizer será punido de inúmeras maneiras, e uma dessas maneiras é a 

discriminação”. 

 

Outro aspecto importante é o espaço da narrativa: um salão de beleza. No mundo real, é o 

espaço em que as identidades podem ser construídas ou retocadas. É um ícone social, que faz 

parte do mundo da moda, capaz de oferecer a imagem adequada a uma situação social em que 

o olhar do outro é fundamental para a construção ou para a aprovação de uma identidade. É 

nesse espaço que os habitantes do galinheiro irão buscar sua nova imagem e sua identidade. O 

movimento do salão aumentou devido à novidade do pescoço pelado, demonstrando que os 

habitantes do galinheiro elegeram a aparência para se impor no meio social, indicando a impor-

tância da forma como eles seriam vistos esteticamente pela sociedade. No momento em que os 

habitantes do galinheiro se sentiram constrangidos com as críticas sobre a nova moda do pes-

coço pelado, foi o caos:  

 

Os habitantes do galinheiro ficaram encabulados. 

Sem saber o que fazer, uns tentavam esconder o pescoço, outros punham gravatas e 

colarinhos. Outros queriam fazer implante de penas. Muitos queriam suas penas de 

volta. Houve até quem pensasse em entrar na Justiça contra o Garnisé (COELHO, 

1989, p. 11). 

 

A nova aparência dos habitantes do galinheiro faz com que sejam considerados fora de moda. 

Agora, que não faziam mais parte do todo, eram tidos como feios. Não é à toa que o autor elege 

o salão de beleza como o ponto mais importante daquela sociedade. Como o nome diz, é “salão 

de beleza”, condição para todos conquistassem nova aparência e nova identidade. Segundo Kir-

chofI e Bonin (2013, p. 1073), beleza e feiura são representações: 

 

A concepção da beleza e da feiura como uma construção cultural, portanto, implica 

que os atributos que consideramos belos ou feios são construídos dentro de sistemas 

de representação. Assim sendo, a valorização de certos traços tidos como estetica-

mente aprazíveis cede constantemente espaço para outros ajuizamentos possíveis, 

sendo que esse processo ocorre mediado pelas regulações envolvidas no processo de 

produção e consumo de representações e identidades. 

 

Segundo Klein (2010), o processo de representação é dinâmico e resulta de um embate entre 

representações. No caso do texto, há duas representações em jogo: a dos habitantes do gali-

nheiro, que rasparam o pescoço e se tornaram diferentes, com uma nova identidade, e a dos 

visitantes, que transformaram aquela nova marca corporal num estigma. Como se vê, no texto, 
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este segundo grupo é que se torna vencedor e detentor da representação tradicional. Veja-se o 

que Klein (2010, p. 183): 

 

Por meio das representações — do que dizemos, pensamos, sentimos ou fazemos —, 

construímos e transmitimos sentido sobre o mundo. Contudo, isso não se dá simples-

mente a partir de significados já existentes ou previamente aceitos. As representações 

não são naturais ou definitivas, nem tampouco fixas, estáveis ou determinadas. Elas 

constituem campos de lutas nos quais os significados são negociados, construídos, 

impostos; elas estão envolvidas em jogos de poder e seus efeitos estão implicados na 

produção de identidades e diferenças. 

 

Em O Salão do Garnisé, o autor discute como a identidade é indicada por “aquilo que sou”, 

enquanto a diferença é caracterizada como “aquilo que o outro é”. Ou seja, a identidade é sim-

plesmente um fator autônomo, o “eu”. Sendo independente, tem a si mesma como referência. 

A diferença também é independente, mas no sentido de ver o “outro”. Portanto, identidade e 

diferença têm uma relação de dependência, uma vez que a identidade é a direção, o ponto central 

para que se defina a diferença, mas ambas estão inseridas numa relação social, sendo impostas 

e definidas dentro de um contexto sociocultural. Nesse sentido, é por meio da identidade do 

“eu”, do “como eu me vejo” que se definirá a relação com o outro, “como o outro é”, permitindo 

que haja ou não diferença.  

 

Outro aspecto interessante de ser observado é que, ao final da narrativa, apresenta-se a questão 

da memória dos fatos indesejados, pois o Garnisé “colecionava lembranças”, tirando fotos de 

todos os momentos. O mais intrigante é que somente o Pintinho-do-Pescoço-Pelado, que se 

tornou um frango vistoso, é quem gostava de reviver as lembranças. Isso pode revelar que, não 

tendo sido ele quem passou pelo constrangimento, não tendo vivido as questões de exclusão 

nem tendo sido estigmatizado, as imagens não lhe interessem nem lhe tragam problemas quanto 

à própria identidade. 

 

Na obra de Ronaldo de Simões Coelho, pode-se supor que a cultura interiorana e pacata do 

povo mineiro seja retratada: “Não aconteciam muitas coisas no galinheiro. De vez em quando 

um frangote desafiava o Galo. Ou a Galinha cacarejava perigos. No mais, era a rotina dos patos, 

marrecos e gansos” (COELHO, 1989, p.1). O galinheiro pode representa a vida pacata do inte-

rior e a forma como as notícias se propagam, de bico em bico: “Todos os habitantes do gali-

nheiro vieram conhecê-lo. [...] As rolinhas espalharam a notícia fora do galinheiro. Tanto fala-

ram do novo pintinho, que as visitas logo começaram” (COELHO, 1989, p. 5).  
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E, por fim, o jeito mineiro do Garnisé, que como todo barbeiro mineiro, “é discreto e econômico 

até nos modos” (LIMA, 1945, p. 20), moderado com as palavras e revelando o jeito tranquilo 

de lidar com os outros. O narrador descreve o jeito da personagem, conforme segue: “O Garnisé 

ouvia, discreto, a conversa dos clientes. Nunca dava palpites” (COELHO, 1989, p. 3). Portanto, 

é bem possível que as características do povo mineiro estejam representadas no texto pelas 

relações e aspectos culturais e sociais representados, que contêm as características mineiras no 

modo de viver e ver a vida. No bom e no mau sentido. 

 

6.4 O Sabiá e a Girafa 

 

No livro O Sabiá e a Girafa (1993), de Leo Cunha, com ilustrações de Graça Lima, conta-se a 

estória de um Sabiá e de uma Girafa, que se encontram num entrelugar, situado entre os desejos 

e os limites de cada um. O texto também ocupa um espaço intermediário, entre a prosa e a 

poesia, participando das características de cada uma. Por um lado, é uma narrativa que conta a 

estória das duas personagens; por outro, utiliza vários recursos linguísticos, como associações, 

assonâncias e rimas, características da poesia. Esses recursos aproximam o texto das formas 

simples do cancioneiro brasileiro, como a literatura de cordel, em que a narrativa é feita de 

forma poética. 

 

Nessa prosa poética, a narrativa revela um sabiá que não sabia “avoar”, como se diz no próprio 

texto, mas que sabia cantar muito bem. O Sabiá tentava, de todas as maneiras, aprender a voar. 

Apesar de sempre cair, nunca desistia, por acreditar que um dia iria conseguir “avoar”. A Girafa 

não é diferente: na estória, por querer mudar a vida, sonhava em cantar como os pássaros, mas 

era muda. Ela “tentava imitar o azulão, o rouxinol, a cotovia. Mas a voz não derramava”. Por 

obra do acaso, o Sabiá e a Girafa se encontraram. O Sabiá, que estava a chorar em cima do pé 

do caju, caiu na cabeça da Girafa, que se lamentava, em baixo da mesma árvore. Ambos se 

descobriram por meio de suas fragilidades e uniram em busca do desejo de serem felizes. O 

Sabiá ficou morando na cabeça da Girafa, que lhe proporcionou as alturas e as vertigens de um 

voo. Por outro lado, a Girafa obteve o seu canto doce e eterno. 

 

Esse texto, em prosa poética e em linguagem simples, possibilita ao leitor sentir o mundo de 

maneira particular. Pode-se dizer que, com as duas personagens, o autor conseguiu representar 

o universo de carências e de desejos de cada leitor. Leo Cunha se utiliza dos recursos de lin-

guagem, com imagens e símbolos que representam esse universo, que é, ao mesmo tempo, tão 
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pequeno e tão importante. Assim, cria significações dentro do texto, de forma que o receptor 

possa descobrir a luta constante entre os desejos e os limites de cada indivíduo, representado 

por duas personagens: o sabiá e a girafa, principalmente por suas carências. 

 

Nas palavras de Carvalho (1989, p. 222), a “poesia é transfiguração da realidade objetiva ou 

subjetiva em expressão de beleza e de contemplação emocional. É o encontro e a harmonização 

do eu existencial com o eu poético, realizando a revelação do ser da essência. Poesia é vida em 

sua mensagem mais profunda”. O que essas palavras grandiloquentes dizem é que a literatura, 

poesia ou prosa, aborda sempre o ser humano em sua dimensão mais profunda, mais essencial. 

Ainda que prosa e poesia trabalhem a linguagem de forma diferente, mais extensiva, na prosa, 

e mais condensada, na poesia, o objetivo é sempre o mesmo: apresentar a essência do ser hu-

mano. Nesse sentido, constata-se que o autor se utilizou da linguagem poética, para atingir seu 

leitor, por meio da relação da realidade com a fantasia.  

 

É por meio desta que o leitor, infantil ou adulto, consegue voltar para dentro de si mesmo, 

enxergar-se e enxergar a realidade que o cerca. Por isso, o autor concilia recursos da prosa e da 

poesia. Usando sonoridade e ritmo, provoca uma sensação lúdica que deleita e, ao mesmo 

tempo, ensina. Não é um ensino opressivo, obrigatório, cartorial. Trata-se de oferecer ao leitor, 

de forma agradável, lúdica e profunda, a possibilidade de pensar. Vejam-se o trecho e as rela-

ções: passar/passear; passar de passarinho/sem caminho; a esmo/mesmo: “Passar de passarinho, 

passear devagarinho, sem pra onde nem caminho. À toa, à toa, a esmo. Só queria mesmo avoar” 

(CUNHA, 1993, p. 5). Essas relações destacam, ludicamente, o caráter livre e descompromis-

sado do voo dos pássaros, ao mesmo tempo em que revelam um apurado trabalho com a lin-

guagem. 

 

A poetização da prosa ocorre por meio da musicalidade das palavras, intencionalmente esco-

lhidas para a obtenção de um efeito sonoro e poético. Esse processo de escolha cuidadosa das 

palavras se torna fundamental para que se consigam efeitos a serem captados pelo leitor. Assim, 

a prosa poética recorre a características específicas da poesia, como a rima, a aliteração, a me-

táfora, as métricas, a musicalidade, importantes para que se tenha uma boa literatura, capaz de 

despertar a emoção e a reflexão. Veja-se, por exemplo, o seguinte trecho: “Dias de sonhos ra-

santes, noites de sono arrasado. Mas ele, ressabiado, teimava em assobiar. Dorremifava macio, 

no galho ou na bacia, o desejo de avoar” (CUNHA, 1993, p. 7). Nele, pode-se verificar a relação 

entre rasantes/arrasados; ressabiado/assobiar, que se ligam ao voo dos pássaros, que dão voos 
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rasantes, mas cuja impossibilidade deixava o sabiá arrasado. O neologismo “dorremifava”, por 

cantava, traduz bem o desejo de “avoar” do sabiá, ao mesmo tempo em que representa a música. 

 

A sonoridade e a repetição de palavras são recursos constantes na poesia, como se vê nos exem-

plos abaixo: jurava/girafa; conto/canto/desencantado; tenor/temor, que rimam com cor e dor: a 

dor da falta de altura. Esta é uma metáfora que traduz bem a impossibilidade de voo do sabiá. 

A linguagem e a linguagem poética, principalmente, sempre jogam com identidade e diferença: 

ao mesmo tempo em que usam a semelhança de sons, empregam a diferença de sentido, como 

se vê nas relações apontadas acima, neste parágrafo. 

Assobiava que eu nem te conto. Antes o canto de tenor, a cor na noite escura. Depois 

o canto de temor, a dor da falta de altura. Cantava que eu nem te conto, o sabiá desen-

cantado. 

Um dia, o sabiá dizia, um dia eu consigo avoar. 

Um dia, jurava a girafa, um dia eu consigo cantar (CUNHA, 1993, p. 6, 8 e 16). 

 

Conclui-se que o autor, por meio da musicalidade e do jogo de palavras, proporciona ao leitor 

um contato com o texto poético, mesmo que este não seja, efetivamente, um poema. Aproxima-

se desse gênero para despertar, no leitor, a beleza de descobrir as palavras e seus significados. 

Ao mesmo tempo em que explora o jogo de palavras e de sons, aborda as questões da identidade 

e da diferença, de forma poética. O autor se apresenta próximo do seu leitor, por meio da afeti-

vidade que transmite no texto, por meio do narrador, dono da narrativa: “Mas o sabiá da minha 

história não sabia avoar.” “Mas a girafa da minha histtória era muito diferente.” “Minha história 

acaba aqui. Mas a dos dois continua [...]” (CUNHA, 1993, p. 2, 12, 24). Esse final contribui 

para relacionar real e ficção, deixando ao leitor a tarefa de pensar como a estória continuaria. 

 

Umberto Eco (1994, p. 21), em sua reflexão sobre as relações entre autor e leitor, aborda a 

questão do autor-modelo, bastante pertinente nessa análise, quando afirma que o autor-modelo:  

 

é uma voz que nos afetuosamente (ou imperiosamente, ou dissimuladamente), que nos 

quer a seu lado. Essa voz se manifesta como uma estratégia narrativa, um conjunto de 

instruções que nos são dadas passo a passo e que devemos seguir quando decidimos 

agir como o leitor-modelo (ECO, 1994, p. 21). 

 

Leo Cunha apresenta essa voz afetuosa na obra, utilizando-a como uma estratégia narrativa para 

se aproximar do leitor e trazê-lo para seu lado, e, por meio de recursos poéticos, como a melodia 

das palavras, que se torna um tom “doce” e “leve” de ouvir a estória, envolve o leitor no enredo, 

levando-o a agir como leitor-modelo. No texto, há a ruptura de paradigmas, como o de que 
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pássaros voam e o de que girafas não cantam. São essas situações inusitadas, que vão colocar 

em cena o desejo da girafa de ser diferente e a impossibilidade de o sabiá ser ele mesmo, que 

atraem o leitor e o fazem ser solidário com as duas personagens.  

 

Nesse sentido, o autor constrói um discurso sobre a diversidade da identidade e diferença hu-

mana, e, por meio de estratégias narrativas e recursos poéticos, possibilita reflexões sobre o 

tema, permitindo um diálogo das experiências vividas com a ficção, uma vez que diferença e 

identidade se tornam o ponto de união para a solução das tristezas e amarguras das personagens. 

Nesse texto, a questão da diferença não é apresentada como algo negativo, de que resulte a 

exclusão, mas como algo positivo, retomando o conceito de alteridade, de Lévinas. O sabiá e a 

girafa têm duas situações diferentes, mas complementares: o sabiá tem uma falta (não voa), 

enquanto a girafa tem um desejo (cantar). Os desejos e as fragilidades devem ser resolvidos, 

física ou emocionalmente, indicando que não há limites para superar as diferenças. O texto 

promove uma reflexão sobre a diversidade humana, sobre as diferenças que existem na nossa 

sociedade e sobre o desejo de ser diferente, isto é, de ter uma nova identidade. Se o Sabiá queria 

voar, manifestava o desejo de ser como os outros pássaros, de adquirir a sua identidade de sabiá; 

se a Girafa queria cantar, queria adquirir uma nova identidade, já que girafas não cantam. 

 

O livro em estudo é um convite à reflexão sobre faltas e desejos, sobre a necessidade de read-

quirir a identidade ou de querer uma outra, nova e diferente, e sobre como faltas e desejos 

podem se complementar. Essa temática reflete a importância dessa temática, abordada por pen-

sadores modernos e contemporâneos (GIDDENS, 2002; HALL, 2005; BAUMAN, 2001, 2005, 

2013a, 2013b; CANCLINI, 2008; MORIN, 2005, 2008a, 2008b, 2011), acerca da pluralidade 

que deve existir, possibilitando uma sociedade moderna, que busque a aceitação das diferenças 

e o desejo de ser diferente e, ao mesmo tempo, a aceitação da vontade individual de não ser 

diferente, isto é, de ser “como todo o mundo”. “Mas a girafa da minha história era muito dife-

rente. A muda queria mudar. Não o mundo, mas a vida” (CUNHA, 1993, p. 13). O texto enfatiza 

a construção da identidade. O “eu”, sabe-se, se constrói a partir do “outro”, do olhar do outro. 

Nesse texto, o outro não é ameaçador, mas reassegurador: se o Sabiá quer ser como os outros, 

com cuja imagem se identifica, a Girafa quer ser ela mesma, diferente das outras girafas. O 

texto não questiona essas opções: simplesmente as apresenta.  
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Neste sentido, a interpretação do indivíduo a respeito de si mesmo, torna-se um elemento pri-

mordial para constituir sua própria identidade, e, de acordo com Silva (2013, p. 60), “interpre-

tação é um termo utilizado por Louis Althusser (1971) para explicar a forma pela qual os sujei-

tos – ao se reconhecerem como tais: “sim, esse sou eu” – são recrutados para ocupar certas 

posições-de-sujeitos”. Portanto, na estória do sabiá e da girafa, esse reconhecimento do “eu” 

como posições-de-sujeitos está representada na maneira como as personagens lidam com suas 

próprias diferenças, não deixando que um “defeito” seja algo que os torne sujeitos sem uma 

identidade formada. É a partir de suas dificuldades e desejos que se posicionam como indiví-

duos sociais e, principalmente, não são questionados e julgados por suas escolhas de vida, como 

se pode constatar no fechamento do enredo: “Minha história acaba aqui. Mas a dos dois conti-

nua, sem plateia nem juiz, depois do final feliz” (CUNHA, 1993, p. 25). 

 

A identidade sempre estará em processo contínuo de transformação e não se deve falar de iden-

tidade como algo acabado, mas da identificação como um processo em andamento. Segundo 

Hall (2005, p. 39), “a identidade surge não tanto na plenitude da identidade que está dentro de 

nós, mas de uma falta de inteireza que é “preenchida” a partir de nosso exterior, pelas formas 

através das quais nós imaginamos ser vistos por outros”. Assim, a obra de Leo Cunha permite 

à criança refletir que se deve enxergar o outro, de maneira positiva, e se colocar no lugar do 

outro, buscando identificar as limitações relativas à sua identidade no meio social, a partir de 

um processo contínuo de construção identitária. 

 

Silva (2013, p. 76), diz que “a identidade e a diferença têm que ser ativamente produzidas. Elas 

não são criaturas do mundo natural ou de um mundo transcendental, mas do mundo cultural e 

social. Somos nós que as fabricamos, no contexto de relações culturais e sociais”. Neste sentido, 

a identidade e a diferença são construções culturais e sociais. Isso quer dizer que elas são os 

resultados de um processo de produção simbólica e discursiva e da forma como a sociedade as 

produz e as classifica, positivas ou negativas. Dessa forma, a “identidade, tal como a diferença, 

é uma relação social” (SILVA, 2013, p. 76). 

 

Outro aspecto importante é a questão emocional das personagens, como elas se projetam diante 

das suas limitações, sendo a melancolia e a desilusão o ponto de encontro do desfecho feliz de 

se unirem e vencerem as dificuldades de cada um. Essa demonstração de sentimento que altera 

o comportamento humano, a partir dos fracassos de se querer atingir um objetivo, está relacio-
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nada com a busca incessante pela identidade. De acordo com Silva (2013, p. 110): “as identi-

dades são construídas por meio da diferença e não fora dela. Isso implica o reconhecimento 

radicalmente perturbador de que é apenas por meio da relação com o Outro, da relação com 

aquilo que não é, com precisamente aquilo que falta [...]”. Desse modo, a relação com o “outro” 

no livro, está subentendida na visão do sabiá, retratada na passagem do enredo em que deseja 

voar entre as nuvens. A ilustração reafirma seu ensejo em ser um passarinho como os outros. 

Na estória da girafa, também, aparece essa vontade de ser o outro, quando ela tenta imitar o 

canto do azulão, rouxinol e cotovia. Mas, como não consegue, brota um sentimento de desilusão 

e revolta: “Mas a voz não derramava. Então reclamava baixinho: para que tanta altitude, pra 

cantar só passarinho?” (CUNHA, 1993, p. 15).  

 

O autor logo transforma a tristeza das personagens em um sentido de busca da felicidade, cri-

ando a oportunidade de vislumbrar no outro a sua plenitude de ser feliz. A oportunidade de 

conseguir vencer as limitações passa a ser maior que esse sentimento de desilusão, como se 

pode constatar nos dois trechos da estória: “Um dia, o sabiá dizia, um dia eu consigo avoar”. 

“Um dia, jurava a girafa, um dia eu consigo cantar” (CUNHA, 1993, p. 9, 17). O autor soluciona 

o problema das personagens, criando, para eles, um entrelugar: já não são mais diferentes entre 

si e diferentes dos outros, ainda que não consigam preencher a falta e satisfazer o desejo. O 

Sabiá ainda não voa nem a Girafa canta. O Sabiá quase-voa e a Girafa quase-canta. É nesse 

entrelugar que ambos são felizes, complementando-se, isto é, sendo solidários um com o outro. 

 

O livro O Sabiá e Girafa traz uma mensagem que desconstrói a exclusão social. Permite ao 

leitor, infantil ou adulto, perceber como é possível transformar as dificuldades e, ou, as fragili-

dades, em pontos positivos que podem ser compartilhados com o outro de maneira a proporci-

onar parcerias para a felicidade. Foi somente pelo olhar do outro, de um sobre o outro, que 

ambos puderam construir suas respectivas identidades. 

 

6.5 Pão e circo 

 

No livro Pão e circo (2002), de Leo Cunha e André Salles-Coelho, com ilustrações de Nelson 

Cruz, conta a estória de dois meninos de rua, Digo e Tetê. Eles se conhecem na porta do parque 

de diversões e iniciam uma amizade verdadeira, sem interesses nem preconceitos. Essa amizade 

acontece por causa de provocações, muito divertidas, construindo-se, aos poucos, uma verda-

deira afeição de um pelo outro.  
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Tetê era uma menina ingênua, simpática e bem-humorada. Digo era o oposto, sempre solitário 

e resmungão. Até que um dia o destino fez com que eles se conhecessem na porta do parque de 

diversões. Ela estava a dançar e sorrir, na frente do carrossel, e ele a resmungar, cabisbaixo, 

procurando moedas no chão. Digo, ao ver Tetê dançando, a repreende, dizendo que não havia 

música, pois, o parque estava fechado. Mas ela não se deixou abater pela falta de música e logo 

abriu um sorriso. A partir desse primeiro encontro, inicia-se uma amizade de dois meninos 

diferentes.  

 

Tetê sempre alegre, fazendo brincadeiras, como no episódio do saquinho de pipocas, que ela 

havia encontrado no chão. Digo achou que tinha pipocas dentro do saco e xinga Tetê, dizendo 

que estava morrendo de fome e ela podia espalhar as pipocas. Entretanto, descobrem que no 

saco só havia papel amassado. Tetê, diante da situação, perguntou se Digo queria brincar com 

o saco, mas como ele desdenhou, ela jogou o saquinho no lixo. Em seguida, Tetê começou a 

brincar de jogar moedas em Digo, e acabou acertando uma senhora que passava na rua. Essa 

senhora gritou com Digo, chamando-o de maluco. Digo ficou muito nervoso e tentou se defen-

der. Mas Tetê, sempre brincalhona, achava graça e dava muitas risadas.  

 

O outro encontro ocorreu na praça. Digo estava a andar pela praça e presenciou a cena: carros 

de polícia com sirene “esgoelando”, alguns guardas com proteção pesada. Todo aquele alvoroço 

era porque eles achavam que havia uma bomba no local. Na realidade, era um saco de pão. Os 

policiais ficaram aliviados e as pessoas que assistiam à cena ficaram desapontadas, exceto Digo, 

que ficou com o saco de pão. Tetê aparece logo após o ocorrido e se aproximou devagarinho de 

Digo, que estava sentado no banco da praça e começou a lhe fazer perguntas: “- Não foi você, 

que outro dia ... – Eu mesmo – Digo responde seco. [...] Você também mora na ... – Moro – 

Digo interrompeu.” No decorrer do diálogo, Tetê acabou dando uma maçã a Digo, para matar 

a fome e foi embora, dando um tchauzinho. Digo somente lhe respondeu quando ela já estava 

virando a esquina.  

 

O terceiro encontro não demorou muito para acontecer. Digo estava deitado no chão, coberto 

com um monte de jornais, por estar sentindo muito frio. Tetê vinha caminhando e viu aquele 

punhado de jornais espalhados: começou a ler em pé mesmo. Ria tanto das notícias que acordou 

Digo. Tetê tomou o maior susto e ele também. Digo acordou com aquele mau humor, e Tetê 

resolveu lhe dar uma maçã, para agradá-lo. Digo agradece com um quase sorriso. Tetê começa 
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a brincar de malabarismo, com três bolas de plástico que achou na sucata. Digo, então, começou 

a rir do mau jeito dela com bolinhas: assim, ela descobriu que Digo sabia rir. Logo depois, os 

dois foram parar na porta de uma igreja. Ficaram ali, assentados, observando as pessoas que 

estavam saindo de um casamento. Tetê começou a sonhar com seu casamento e perguntou a 

Digo se ele tinha vontade de se casar. Digo respondeu que não e disse que ela nunca iria se 

casar e a mandou se olhar no espelho. Mas, como não tinha espelho, ela foi se olhar no vidro 

da vitrine. Nesse momento, Tetê, olhou para a vitrine, viu um lindo brinco e o desejou. Digo 

começou a dizer que eles são pobres, maltrapilhos e nunca poderiam comprar uma joia daquela. 

Tetê, então, respondeu que sabia que não podia ter um brinco daqueles e que não ia se casar, 

mas questionou: por que não podia achar bonito o brinco e querer se casar? Começou a chorar 

sem parar. Digo tentou consolá-la e logo eles voltaram a brincar.  

 

O próximo encontro, já foi combinado: “esperar juntos o sopão da cantina da esquina”. Depois 

foram caminhar sem destino, contando sobre a vida. Até que se depararam com um muro bem 

alto. Eles ficaram curiosos e subiram em latões. Digo no latão maior e Tetê num latão bem 

pequeno. Começaram a brincar de equilibristas de circo. Caiu a noite e eles estavam com fome. 

Nenhum dos dois tinha moedas nos bolsos. Foi quando Digo teve a ideia de ir ao estágio de 

futebol no dia seguinte, pela manhã, para roubarem. Pularam o muro do estádio de futebol. O 

plano de Digo era simples: no momento da “Ola”, as pessoas distraídas, Tetê aproveitaria e 

pegaria a primeira bolsa que avistasse, saindo correndo. Foi o que aconteceu. Tetê pegou a 

bolsa, correu e jogou para Digo, que fugiu. Tetê foi pega pelos cabelos por um guarda e acabou 

se perdendo de Digo. Tetê convenceu o guarda a soltá-la, pois não sabia nada sobre Digo, nem 

o nome dele sabia.  

 

Digo procurou por Tetê, mas não a achou e gastou com sorvete todo o dinheiro que estava na 

bolsa. Quando ele estava procurando por mais dinheiro, encontrou, no fundo da bolsa, um in-

gresso para o “Grande Circo do Oeste”. Assim, entrou no circo. Digo ficou encantado com o 

circo. Nunca tinha visto coisa igual ao espetáculo dos palhaços. Durante a apresentação, os 

palhaços fizeram brincadeiras com Digo, e ele começou a fazer parte do espetáculo, divertindo 

o público, correndo e se escondendo dos palhaços. A partir dessa brincadeira, um dos palhaços 

convidou Digo para trabalhar com eles, fazendo o que tinha feito naquele momento: correr e se 

esconder. Digo, com o convite, ficou um pouco confuso, mas decidiu ir com o circo mundo a 

fora.  
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Tetê estava procurando Digo, em todos os cantos, na praça, no parque, enfim, em todos os 

lugares a que ele costumava a ir. Até que ela encontrou um pipoqueiro, que lhe deu um saquinho 

de pipocas e lhe entregou a gaita do Digo. Digo tinha uma gaita que adorava tocar. Nesse mo-

mento, ela descobriu o nome dele. O pipoqueiro deu a Tetê um ingresso para o parque de di-

versões, disse que estava guardando para Digo, mas como ele não apareceu, estava lhe dando. 

Tetê só perguntava pelo amigo, até que o pipoqueiro a mandou se divertir no parque. Tetê pegou 

o ingresso e saiu correndo para o parque. Antes, disse ao pipoqueiro: “- Quando Digo aparecer, 

fala que eu tô lá dentro, na roda-gigante” (CUNHA; SALLES-COELHO, 2002, p. 39).  

 

Nesse texto, os autores utilizam uma narrativa lúdica e poética para revelar a estória de dois 

meninos que lutam pela sobrevivência nas ruas, com a necessidade e o desejo pelo pão, mas 

sem perder a inocência, a alegria, a esperança e o sonho. Leo Cunha e André Salles-Coelho 

tratam de questões sociais do mundo real, como a infância abandonada nas cidades do nosso 

país. Há meninos e meninas de rua, desabrigados, tendo que viver em busca do pão e à mercê 

da solidariedade do outro. Metaforicamente, mas também de forma realista, o texto aborda a 

exclusão social e a discriminação social, ao retratar a pobreza, a miséria, a marginalização, que 

são elementos que potencializam o processo de exclusão social. A leitura desse livro proporci-

ona, para seus leitores, uma reflexão sobre as crianças de rua, pois todos já se depararam com 

elas, mas sem ter a oportunidade de conhecer as suas necessidades, seus sonhos e desejos, nem 

o que os fez estar nessa condição de indivíduos excluídos do convívio social. 

 

A narrativa se inicia com um poema, que anuncia a estória. Por meio da poesia, constrói um 

diálogo entre a fantasia e o real, e convida o leitor a refletir e a desenvolver a imaginação. O 

pequeno poema lembra a fala dos palhaços de circo, fazendo o reclame,3 como se dizia antiga-

mente, do espetáculo que vai haver: “Hoje tem espetáculo? Tem, sim sinhô. É às oito da noite? 

É, sim sinhô. Hoje tem marmelada? Tem, sim sinhô. Hoje tem goiabada? Tem, sim sinhô. É de 

noite? É de dia? É, sim sinhô. E o palhaço, o que é? É ladrão de mulher!”. Nessa fala inicial, 

cabem os jogos de palavras (mendiga, não me diga; Ora, se digo. E Digo, era um mendigo?) e 

a declaração de que, apesar de mendigos, meninos de rua não são iguais: “Então os dois eram 

iguais? Ora, ora, claro que não”. Depois disso, o convite para que se descubra como são: “E 

como eram, então?” A percepção de igualdade vem do leitor, para quem todos os meninos de 

                                                 

3 Do francês réclame, palavra feminina, que significa publicidade. 
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rua não têm individualidade nem identidade. É como se constituíssem uma massa indiferenci-

ada, sem rosto e, portanto, sem coisa alguma que os caracterize como indivíduos. Logo, muito 

diferentes do leitor, que se acha portador de um rosto, de uma identidade e individualidade.  

 

Essa é a história de Digo e Tetê. 

Conhece não? Vem conhecer. 

Quem era Tetê?  

Uma mendiga.  

Não me diga! 

Ora, se digo.  

E Digo? Era um mendigo? 

Se negar, estou mentindo. 

Menino e menina de rua, 

menina e menino da rua, 

um ou outro, tanto faz. 

Então os dois eram iguais?  

Ora, ora, claro que não. 

E como eram, então?  

(CUNHA; SALLES-COELHO, 2002, p. 2)  

 

Essa fala anuncia a estória da obra, convidando ao leitor a conhecer a estória de dois meninos 

de rua diferentes, Digo e Tetê. Logo de início, os autores dão um toque de humor à estória, 

utilizando uma linguagem simples e o jogo de palavras: “Uma mendiga. Não me diga! Ora, se 

digo. E Digo? Era um mendigo?”. Leo Cunha e André Salles-Coelho também se utilizam da 

intertextualidade, de maneira explícita, ao citar no texto, como notas de referências, que se 

apropriaram de trechos dos poemas: A onda, de Manuel Bandeira, Pão e Circo e Objetos não 

identificados, de Cassiano Ricardo, em seus poemas dos capítulos 8 e 17. 

 

 

Poema do Capítulo 8: 

 
a ola 

a ola olha a ola  

a ola lá  

a ola  

ela não tem orla 

a ola não olha 

a bola 

não olha lá o olé 

a ola só olha a ola 

                         molhada de onda 

                       e bandeira 

(CUNHA; SALLES-COELHO, 2002, p. 21). 

 

 

Percebe-se que o poema do capítulo 8 faz uma referência ao movimento da “ola”, dentro de um 

estádio esportivo, quando os expectadores de uma partida de futebol se assentam e se levantam, 

em sequência, imitando o movimento de uma onda. A estrutura simétrica do poema, remete a 
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esse movimento da ola, bem como à sonoridade das palavras, que permite ao leitor a imaginar 

a cena do enredo: a menina de rua, Tetê, tenta roubar a bolsa de uma pessoa, no momento da 

ola, mas se distrai ao ser engolfada pela beleza e movimento da ola. Nesse sentido, a intertex-

tualidade neste poema está evidenciada não somente na menção a uma “ola”, mas na referência 

a “bandeira”, numa apropriação intertextual de Manuel Bandeira, aproveitando seu poema “A 

onda”: a onda anda/ aonde anda/ a onda?/ a onda ainda/ ainda onda/ ainda anda/ aonde?/ 

aonde?/ a onda a onda. 

 

Poema do Capítulo 17: 

 
O brinco que a menina  

Viu na vitrina,  

Por detrás do trinco... 

 

O embrulho contendo pão 

que a polícia achou suspeito... 

 

O planeta me puxa o braço 

pela manga da blusa. 

Pra leste e pra oeste; e não 

me dá o direito de opção... 

 

Nas horas difíceis a música 

se cala. 

Num jogo de metais 

e instrumentos de sopro... 

 

E por que cada queda 

que sofro 

é uma festa para os meninos?... 

 

A arte de circular sobre a esfera. 

E de ganhar meu pão. 

Num circo... 

(CUNHA; SALLES-COELHO, 2002, p. 36) 

 

Com relação ao poema do capitulo 17, os autores retratam a mistura de sentimentos do menino 

de rua, Digo, ao se deparar com a oportunidade de ganhar seu pão, trabalhando no circo com 

os palhaços, e a incerteza se deixaria tudo para trás, até mesmo sua amiga Tetê. Isso se dá ao 

tentar encontrá-la e ter a vontade de levá-la consigo, como se pode constatar no fragmento, que 

antecede o poema: “O circo ia embora de madrugada e Digo não sabia o que fazer. Tentava 

achar a amiga? Chamava pra ela ir também? Rodava o planeta com o circo? Ia correndo pro 

parque de diversões? Ou deixava tudo pra lá? Ou não? Tudo se misturava na sua cabeça” (CU-

NHA; SALLES-COELHO, 2002, p. 36). Portanto, esse poema reafirma essa confusão de sen-

timentos do menino de rua, aludindo ao que se passava na cabeça de Digo, pois nos versos é 
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possível identificar suas vivências relatadas na narrativa, como, por exemplo, no verso: “O em-

brulho contendo pão que a polícia achou suspeito...”, que retrata o episódio em que os policiais, 

protegidos com escudos, confundem um saco de pão com uma bomba, e Digo acaba ficando 

com o pão.  

 

A obra apresenta características poéticas e estabelece um diálogo do mundo real com o lúdico, 

por meio do jogo de palavras. Os autores convidam o leitor a praticar a sua imaginação e a 

refletir sobre questões sociais e interpessoais, mas permitindo-lhe construir seu mundo de so-

nhos, que, consequentemente, lhe proporcionam desenvolver suas habilidades cognitivas e in-

terpretativas. Esse diálogo do mundo real com a fantasia está presente, por exemplo, no episódio 

da narrativa do roubo da bolsa no estádio de futebol, em que o narrador narra os fatos como se 

fosse um narrador de uma partida de futebol: “- Lá vai, lá vai, lá vai! Correu para direita, jogou 

a bolsa pro outro, que disparou pela lateral! Corre, minha gente, que essa bolsa é minha! Marca 

o da direita que eu seguro a da esquerda! Fecha tudo aí atrás!” (CUNHA; SALLES-COELHO, 

2002, p. 23). Percebe-se, nesse fragmento, que existe uma proximidade da realidade com a 

fantasia, uma vez que os autores, por meio do humor, retratam uma cena como se fosse uma 

partida de futebol, aproximando o leitor de uma vivência real.  

 

Outro aspecto importante da obra é que os autores conectam o mundo concreto ao mundo de 

fantasia do leitor, possibilitando que este possa olhar o meio em que vive. Isso não impede que 

o contato com a realidade seja permeado pelo aspecto lúdico e pela quebra dos estereótipos 

linguísticos, como se vê no poema abaixo:  

 

Chocolate com pedaço de coco, 

coco com amor em pedaços, 

baba de ovos e fios de moça 

ou baba-de-moça e fios de ovos?, 

uma bola de baunilha 

com uma pilha de sucrilhos, 

marshmallow, caramelo 

e cogumelo (não, que é salgado!) 

e delicado e granulado (colorido!), 

uma bola de chicletes 

com bolinhas de confetes, 

calda quente, calda fria, 

uma bacia de geleia 

grande ideia!, 

uma bola de umbu com castanha de caju, 

outra de kiwi com castanha do Piauí 

ou será que é do Pará? 

Onde é que ele ia parar?, 

Mais o flocos (não dispensa) 
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mas o creme (não compensa). 

Nossa, mas que lambança! 

E no final, um suspiro.  

Ufa! Que delícia... 

(CUNHA; SALLES-COELHO, 2002, p. 27). 

 

O humor e simplicidade da linguagem são recursos narrativos evidenciados neste poema, que 

apresenta uma linguagem que atinge a imaginação das crianças, provocando sua capacidade de 

criar e imaginar. Observa-se que os autores demonstram, de forma poética, que a criança de rua 

também tem o direito de expressar suas vontades e desejos, sendo possível realizá-los e concre-

tizar tudo aquilo que se almeja, até mesmo um simples sorvete.  

 

Os recursos narrativos, para que a estória se desenvolva como um jogo entre o imaginário e o 

real, se apresentam como o enredo de um filme, como se verifica no texto que fala sobre os 

autores e a estória, na própria contracapa do livro:  

 

Ah, os dois tinham uma paixão em comum: o cinema. Foi assim que, em 1990, apa-

receu a primeira ideia para o Pão e circo: ia ser um roteiro de filme, contanto a história 

de Digo e Tetê, dois meninos de rua. Uma história que misturasse realidade e imagi-

nação, alegria e tristeza, encontro e desencontro, brincadeira e fome, o sonho do circo 

e a luta pelo pão.  

Com o tempo a ideia foi crescendo, ganhou versos e brincadeiras, sem perder o lado 

sombrio. E agora, onze anos depois, a história ficou madura neste livro, belamente 

ilustrado por Nelson Cruz.  

 

Há cenas isoladas, como o encontro dos dois meninos, a dança solitária de Tetê ao lado do 

parque de diversões, cenário que abre e fecha a narrativa, o quase atropelamento de Tetê, salva 

por Digo. Nessas cenas iniciais, a caracterização das duas personagens: Tetê, alegre, desligada, 

meio inconsequente, e Digo, resmungão, cabisbaixo, introspectivo. Depois disso, há um corte 

para uma nova cena: “Uns dias depois, Digo andava pela praça, cabisbaixo, quando reparou 

uma agitação estranha”. É a falsa bomba que, na verdade, é um pão. Nesta cena, dá-se um novo 

encontro das personagens, em que Tetê demonstra sua bondade, oferecendo uma maçã ao amigo 

Digo. Há um novo corte, e a cena descreve, apenas mostrando, o estado de privação das crian-

ças. Digo dorme sob uma pilha de jornais, no chão, quando é “lido” por Tetê. Dali, a cena se 

desloca para a porta de uma igreja, de onde saem recém-casados, despertando sonhos em Tetê 

e obrigando Digo a lembrá-la da realidade: por mais que deseje, jamais terá o objeto de seus 

sonhos. A frase-chave dessa cena é: “Você não se enxerga”, de duplo sentido. Primeiro, porque 

Tetê realmente não se vê no vidro da vitrine; segundo, porque acredita ser possível sonhar. 

Enquanto isso, Digo é quem tem os pés no chão e “se enxerga”, suprimindo toda e qualquer 

possibilidade de sonho. 
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A nova cena é a do campo de futebol, onde ambos executam um roubo durante a execução da 

“ola”. Aproveitando a distração dos torcedores, Tetê rouba uma bolsa, mas é pega. Digo, que 

consegue escapar, gasta o dinheiro da bolsa em sorvetes e encontra o ingresso para um espetá-

culo de circo. Esse espetáculo faz a ligação com a abertura da narrativa, semelhante à publici-

dade de um espetáculo circense, ao mesmo tempo em que constitui a cena seguinte, que marca 

a separação dos dois amigos. Ao assistir ao espetáculo, Digo acaba fazendo parte dele. Por sua 

atuação, é convidado para entrar para o circo e contracenar com os palhaços. Apesar das dúvidas 

e da vontade de reencontrar Tetê, Digo parte com o circo. Assim, abre-se espaço para a última 

cena: Tetê procura Digo em vários lugares e acaba indo ao parque de diversões. Acaba ga-

nhando, do pipoqueiro, pipocas e um ingresso. Antes de ir para o parque, pede que o pipoqueiro, 

conhecido de Digo, dê um recado: “Quando o Digo aparecer, fala que eu tô lá dentro, na roda-

gigante”. 

 

Leo Cunha e André Salles-Coelho, ludicamente, constroem um discurso sobre a diversidade 

social, mostrando como a sociedade age com as crianças de rua. Como o texto se organiza como 

um roteiro de filme, realmente mostra a realidade dos meninos de rua, sua identidade e sua 

diferença. Cabe ao leitor ver a realidade e ser capaz de lê-la. O processo argumentativo não é 

apenas linguístico: é, principalmente, pictórico. São as cenas os principais argumentos, assim 

como as ilustrações, que dialogam com o texto. À página 5, um grafite: “Abaixo a fome”. À 

página 11, um outro: “Mais escolas!”. Às páginas 14 e 15, as promessas de felicidade a presta-

ções, impossível para quem vive na rua: “Liquidação” e “Compre sem dinheiro”. À página 16, 

há um grafite no muro: “Salário Digno”. À página 25, a ilustração é do guarda detendo Tetê, 

ficando evidente a violência que usa para isso. 

 

Os autores abordam o tema exclusão social, de maneira bem sutil, por meio da construção de 

uma narrativa poética e de um tom de humor, possibilitando ao leitor refletir sobre a sua situa-

ção social e a dos grupos marginalizados, como o dos meninos e meninas de rua. O texto apenas 

mostra essas questões sociais: questiona a postura da sociedade quanto a uma criança de rua, 

mas não constrói um discurso moralista. O grifo acrescentado à citação abaixo é bastante elu-

cidativo: 

 

Tetê não perdeu tempo: jogou outra moeda. Só que, dessa vez, acertou uma senhora 

que ia passando.  
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- Ficou maluco?! – a mulher gritou pro Digo. – Vai jogar moeda na sua mãe! 

- Não fui eu. Não fui eu, não! – Digo se defendeu, atabalhoado. – Foi uma garota que 

está ali... quer dizer do outro lado... quer dizer ... 

– Que garota que nada, seu safado! Não tem ninguém na rua além de você, mal-edu-

cado! A senhora saiu batendo o pé. – Não é à toa que tá na rua... (CUNHA; SAL-

LES-COELHO, 2002, p. 5-6, grifo nosso). 

 

Nota-se que os autores apresentam questões relativas à educação das personagens, pois tanto 

Digo quanto Tetê demonstram atitudes educadas, como não jogar lixo na rua, não pegar objetos 

que não lhes pertencem e agradecer às pessoas, como se pode verificar nos trechos abaixo. Em 

contraposição, o roubo da bolsa, no estádio, representou um caso extremo, dada a penúria em 

que se achavam. 

 

- Olha um saco de pipoca! – Ela apontou para um canto e saiu em disparada, toda 

serelepe. Não vai ver se tem dono, não! – Digo bufou, ranzinza. 

Quer um saco de pipocas? Tetê gostou da ideia. Balançou a cabeça dizendo que sim. 

 – Não tem dono? – perguntou. 

Tem não. Quer dizer, o dono sou eu, e eu tô te dando. 

Ela agradeceu, envergonhada, e já ia se afastando quando escutou: (CUNHA; SAL-

LES-COELHO, 2002, p. 3, 37-38). 

 

O texto, por meio de sua narrativa simples e divertida, revela também que as crianças desen-

volvem ações sociais no seu espaço de convivência, no seu dia-a-dia. Apesar de estarem numa 

posição de excluídas da educação formal, isto é, fora das escolas, conseguem desenvolver a 

capacidade de formular estratégias adaptativas, que lhes proporcionam o crescimento como se-

res humanos aptos ao convívio com o outro.  

 

Esses meninos de rua, apesar de todas as dificuldades, conseguem ser felizes, brincam, dançam, 

jogam bola, ou seja, expressam sua cultura. Isto significa que Digo e Tetê, por não fazerem 

parte de convívio social “adequado”, como a sociedade estipula, não são incapazes de conviver 

com outros indivíduos, pelo contrário, são crianças nas mesmas condições de qualquer ser hu-

mano, que sabem se relacionar com o outro. Principalmente, mostram como são verdadeira-

mente, em suas relações interpessoais, e como também sabem se resguardar de uma sociedade 

que os marginaliza. Isso fica claro no episódio em que se conta como Tetê transmitia sua alegria, 

através da dança, em frente ao parque de diversões: “- Ei menina, para com isso! Não tá vendo 

que o parque tá fechado? Tetê levou um susto e parou de dançar. – É mesmo? Eu podia jurar 

que estava ouvindo música. E desabou no chão, desiludida. Mas não demorou pra abrir um 

sorriso” (CUNHA; SALLES-COELHO, 2002, p. 3). 

 



95 

 

Pão e circo, explicitamente, trata do “menino de rua”, denunciando a exclusão e a estigmatiza-

ção, de um grupo, pela sociedade. O texto revela a infância carente de dois meninos, com ne-

cessidades de cuidados e atenção, como outros quaisquer. A narrativa discute o imaginário so-

cial sobre o tema, que inclui a pobreza, a marginalidade e a identidade social. Entretanto, a 

caracterização do “menino de rua” se constitui a partir de um processo culturalmente imposto 

pela sociedade, que classifica o morador de rua como tendo uma identidade social negativa e, 

portanto, passível de ser excluído. Mas, no texto, os meninos de rua se definem a si mesmos, a 

partir das suas condições de vida reais e da categorização lhes é atribuída pela sociedade, como 

se constata no diálogo das duas personagens protagonistas: “- Não foi você que outro dia ... - 

Eu mesmo – Digo respondeu seco. [...] - Você também mora na ...- Moro – Digo respondeu” 

(CUNHA; SALLES-COELHO, 2002, p. 9).  

 

Os autores mostram que o conceito de “meninos de rua” é introjetado, e eles são obrigados a 

aceitar uma identidade imposta, como se isso fosse algo comum. Como nas palavras de Silva 

(2013, p. 82): “A identidade e a diferença estão estreitamente relacionadas às formas pelas quais 

a sociedade produz e utiliza classificações”. Assim, a identidade desses meninos de rua é cons-

tituída a partir das relações sociais de que fazem parte, mesmo como excluídos dessas relações. 

Ou seja, a identidade se constrói a partir do grupo dominante no processo de socialização, que 

reafirma sua própria identidade, e, consequentemente, impõe uma outra identidade, diferente e 

menos valorizada, a outros membros do grupo social. Essa imposição se dá pelo discurso e pela 

violência. 

 

Em suma, Pão e circo propõe uma reflexão sobre o conceito “meninos de rua”, que faz refe-

rência a um grupo social excluído. Observa-se que, logo de início, com o primeiro poema que 

anuncia a estória, os autores, de maneira lúdica, trazem a categorização “Menino e menina de 

rua, menina e menino na rua, um ou outro, tanto faz”. Esse poema, juntamente com todo o 

contexto da obra, possibilita ao leitor a pensar sobre o porquê de essas crianças terem sido 

deixadas na rua. A expressão “menino ou menina na rua” nos remete a uma situação esporádica, 

crianças na rua, mas “meninas ou menino de rua”, define uma população sem apoio familiar e 

social, ou seja, pode ser qualquer criança abandonada, que se encontre em desacordo com as 

normas estipuladas pela sociedade.  

 

Nesse sentido, o livro apresenta criticamente a representação social institucionalizada de que 

os meninos de rua ou moradores de rua são maltrapilhos, pobres, sujos, que sobrevivem sob 
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viadutos e papelões, sendo apenas catadores de lixos e de sucatas. Essa representação margina-

liza quem já está, por questões sociais, destinado à marginalidade e impossibilitado de sair dessa 

situação. O texto evidencia que essa situação de exclusão já foi introjetada: “Nós somos uns 

pobres, esfomeados, maltrapilhos. Você nunca vai ter um brinco desses!”. (CUNHA, SALLES-

COELHO, 2002, p. 14). Ao concluir o texto, os autores mostram duas saídas, duas possibilida-

des de mudança, ambas passando pelo imaginário: Digo vai ser palhaço de circo: irá fazer arte 

e divertir as pessoas, dando-lhes sonhos e sorrisos e Tetê vai apenas sonhar e se divertir, como 

se pudesse viver para sempre no parque de diversões. São duas soluções que permitem fugir da 

realidade e construir algo melhor. 

 

6.6 Pela estrada a fora 

 

Pela estrada a fora foi primeiro livro de Leo Cunha, publicado em 1993, com ilustrações de 

Cláudia Ferreira, e faz parte da série “Era outra vez”. Conta a estória de um garoto de 13 anos 

e de sua avó. Uma relação muito profunda, apesar das diferenças de geração e de conceitos de 

vida. O garoto é bem-humorado, irreverente, evoluído e cheio de saúde. A avó, Pedrina, é muito 

religiosa e conservadora, mas muito brincalhona. Tem idade já avançada e saúde debilitada. A 

narrativa se desenvolve relatando a longa viagem do garoto a Montes Claro-MG, para visitar a 

avó doente, acompanhado por seu tio, o Zebe, sempre caladão. No percurso, o adolescente, 

entediado com o silêncio do tio, começa a viajar nas lembranças dos causos mineiros que sua 

avó contava e nos episódios acontecidos com ele e sua avó, que lhe proporcionaram ensina-

mentos de vida. Essas lembranças vão sendo retomadas, até o encontro emocionante com a avó, 

com um desfecho bem-humorado e surpreendente. 

 

Um dos causos contados pela avó, por exemplo, é bastante divertido. É o do Divino Cavaqui-

nho, que tinha esse nome não por tocar cavaquinho, pois não sabia tocar instrumento musical 

algum, mas por cavar buracos para a esposa. Seu nome, de verdade, era Valdevino Soares. A 

esposa do Sr. Valdevino tinha um amante que lhe dava presentes. Ela os enterrava no fundo do 

quintal e, no dia seguinte, pedia ao marido para cavar, porque estava com o “pressentimento” 

de que iria achar algo, apontando para o local certo onde estava o presente: “Cava aqui, Divino, 

cava aqui!”. E o Sr. Divino achava o presente e entregava-o à esposa na maior inocência. Assim, 

durante a viagem, o garoto tece várias lembranças bem-humoradas, enquanto o seu tio ficava 

sempre caladão.  

 



97 

 

No decorrer da estória, aparecem outras personagens que fazem parte da trama contada pelo 

menino: a colega de sala de inglês, Aurélia, por quem o garoto se apaixona; Dona Eliete, a irmã 

da avó, que adorava dar palpite nas estórias contatas pela avó Pedrina; a mãe do garoto, que o 

achava doido por conta da mania com as palavras; e o Dr. Buarque, o médico que vai ao encon-

tro da avó, no final da narrativa, e cuja chegada, quase sempre, significava morte próxima.  

 

Em um determinado momento da viagem, o garoto revela ao seu tio Zebe, que nem sempre 

tinha gostado de sua avó: “Sabe, tio, antes eu não gostava da vó...”, em virtude das suas cren-

dices religiosas. Ele se escondia dela e de suas amigas beatas, no quarto, fingindo que estava 

dormindo e só saía na hora do almoço. Mas um certo dia, quando a avó estava em sua casa, 

fingiu que acordou mais cedo e foi para a sala conversar com ela. A avó o chamou para se 

assentar do lado dela e começou a brincar com adivinhações de palavras com o garoto. A partir 

disso, eles se tornaram amigos, compartilhando segredos e palavras: “Eu resolvi que, daquele 

dia em diante, toda vez que alguém me viesse com aquela pergunta “de quem que você gosta 

mais, do papai ou da mamãe?”, eu ia responder: “Da vovó”” (CUNHA, 1993, p. 18).  

 

O propósito do adolescente em visitar a avó, tão urgentemente, é que ela estava muito doente, 

à beira da morte, e ele queria lhe contar que tinha resolvido escrever suas memórias, mas não 

sabia como iniciar. Ela, com certeza, o ajudaria a encontrar a palavra certa para o início de sua 

estória. E o garoto consegue pegar a palavra certa com a avó minutos antes dela morrer. Foi no 

momento em que o médico deu uma injeção grande nela. De repente, ela abriu os olhos, virou-

se para o Doutor e soltou: “Fé da puta!!!”. E morreu. “O único palavrão que ela falou na vida. 

E eu, não sei como, soltei um meio sorriso ali no meio das lágrimas. A vó tinha acertado. Eu 

agora podia começar minhas memórias” (CUNHA, 1993, p. 43). 

 

Esse texto apresenta uma relação intertextual entre o título e a música do Chapeuzinho Verme-

lho: “Pela estrada a fora, eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha”. Diferente 

da estória do Chapeuzinho Vermelho, em Pela estrada a fora, não há lobos nem caçadores, 

muito menos doces, mas um garoto que vai pela estrada a fora das palavras, numa viagem ao 

encontro de sua vovozinha, em busca da palavra ideal para iniciar suas memórias.  

 

Leo Cunha, em sua obra, apresenta uma narrativa simples, em que o narrador-personagem, em 

primeira pessoa, relata a estória da qual participa como personagem, e em que dá voz a outras 

personagens. O narrador-personagem é o garoto, que se apresenta numa relação íntima com as 
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personagens que vão surgindo no livro, de maneira a revelar que os fatos narrados e as situações 

que se entrelaçam são fortemente demarcados pelas características emotivas de um narrador 

que vivenciou a estória. A narrativa se constitui a partir do ponto de vista do narrador. 

 

Observa-se que, no texto, o narrador-personagem não é nomeado, como sua avó Pedrina. A 

narrativa revela apenas que é um adolescente de “treze anos”, quando se refere à fala de sua 

mãe sobre o fato de desejar escrever memórias: “Onde já se viu escrever memória com treze 

anos? Memória quem escreve é gente vivida, experiente” (CUNHA, 1993, p. 4). Isso representa 

uma ruptura com aquilo que é considerado normal: memórias são de gente grande, experiente. 

No entanto, no universo ficcional, isso é possível. 

 

Aspectos da estratégia narrativa, como o tempo, o espaço, as personagens e a linguagem, estão 

evidentes na obra. O tempo é recurso que proporciona uma estruturação dos acontecimentos ou 

situações que vão surgindo, e, no livro, há um tempo cronológico, ou seja, os fatos transcorrem 

em sequência, com um início, meio e fim. A narrativa se constrói, no decorrer da viagem do 

garoto com tio Zebe, de Belo Horizonte a Montes Claros, e na própria estória se revela o tempo 

dessa trajetória: “O tio Zebe tava indo pra Montes Claros. Me enfiaram no carro. É Euzébio o 

nome dele. Caladão, o tio Zebe. Pra você ver, daqui lá dá seis horas, parando duas vezes”. “Eu 

só sei que ainda faltavam cinco horas de viagem” (CUNHA, 1993, p. 3, 7). A narrativa é um 

deslocamento entre dois pontos extremos, da mesma forma que a viagem. Esses dois desloca-

mentos, físico e narrativo, se sobrepõem, ainda que digressões sejam feitas, ampliando o tempo 

físico e fazendo com que a narrativa transborde de seus limites. 

 

O espaço dá maior verossimilhança à narrativa, segundo Coelho (1984). Nesse sentido, o es-

paço da obra apresenta-se como o percurso da viagem a Montes Claros, revelando aspectos 

reais de uma estrada: “Lembrei de outras coisas, tentei adivinhar as placas da estrada, [...]” 

“Qualquer coisa que eu via naquela estrada acabava desviando e entortando o pensamento até 

chegar nela” (CUNHA, 1993, p. 3,5). Mas, por meio das lembranças do garoto, o espaço vai se 

construindo como espaço social. Como acontece com o tempo, o espaço da estrada é sobreposto 

por outros espaços, à medida que são evocados pelo narrador. Há a menção à casa do garoto, à 

casa da avó, à escola, que são espaços em que se desenvolve a trama a partir das experiências 

vividas pelo narrador-personagem: “– Dá próxima vez que a vó foi lá em casa eu fingi que tinha 

acordado mais cedo e fui pra sala conversar com ela”; “A essa altura da história, a casa da vovó 
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já estava vindo abaixo de tanto o povo rir”; “A aula de inglês, depois do dia do destino, eu 

reparei que a Aurélia ficou me olhando torto, no bom sentido” (CUNHA, 1993, p. 16, 24, 36).  

 

Por meio das ações das personagens, a estória permite que o leitor interaja com o texto e perceba 

os detalhes, as características de cada personagem, de maneira a compreender as relações inter-

pessoais trazidas na narrativa. Percebe-se que o protagonista é um garoto comum, que passa 

por situações similares às de seus leitores: ir à casa da avó, à escola, viajar, descobrir o mundo, 

afirmar-se. Isso significa que tais situações favorecem ao leitor familiarizar-se com as persona-

gens e com sua identidade.  

 

Com relação à linguagem, Leo Cunha se utiliza da linguagem coloquial e do jogo de palavras, 

com o intuito de atribuir um efeito de humor ao texto, atraindo o leitor para a leitura, que re-

produz o linguajar interiorano mineiro e simples. Essa linguagem coloquial encontra-se bem 

demarcada na narrativa, pois a maneira de falar das personagens retrata a simplicidade da ora-

lidade mineira, com redução de vogais e sílabas: “pra” (para); “tava” (estava); “fé” (filho), e 

outras. Revela também o jeito de mineiro de encurtar as palavras, inventar novas palavras e 

ditos populares: “vamo”; “putzgrila”; “putzbreu”; “né”; “chata de galocha”, “pernilongo chupa 

e voa”; “cava aqui”; “ó ela”; “sal-temos”; macarrão-nada”; “fé da puta”, etc. Nesse sentido, a 

linguagem permite que o leitor se identifique com o texto.  

 

O texto de Leo Cunha revela uma mistura de aspectos cotidianos de uma família conservadora 

e tradicional, com tradições culturais do povo interiorano de Montes Claros, Minas Gerais, e da 

inocência de um garoto em lidar com a perda de um ente querido. É possível perceber aspectos 

culturais de uma família conservadora: a tradição da avó de ir à missa com suas amigas beatas; 

rezar e ler a bíblia em casa, suas crendices, como a de não falar palavrão - “desgraça”- perto 

dos mais velhos, pois a avó do garoto o reprimia, mandando lavar a língua com sabão: “Que 

linguagem mais chula, menino. Bate na boca com paralelepípedo, lava a língua com sabão, pra 

você vir almoçar” (CUNHA, 1993, p. 21). O autor reproduz cenas da tradição cultural, de cren-

ças e valores morais, aproximando o texto da realidade, e revelando como as crianças eram 

educadas “naquele tempo”. A criança se desenvolve e se constitui como indivíduo a partir do 

meio em que convive, lidando com diversidades e diferenças, de maneira consciente e bem-

humorada.  
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O livro apresenta um quadro familiar típico dos anos setenta, com uma avó ainda rígida e con-

servadora, com conceitos religiosos, mas que se demonstrava amiga, compreensiva e brinca-

lhona com o neto. Ela tinha um círculo de amizade, composto por beatas. Havia o Tio Zebe, 

sempre carrancudo e de poucas palavras. E a irmã da avó, Dona Eliete, que se apresentava uma 

pessoa extremamente moralista, cujas atitudes demonstravam seus conceitos morais e sociais, 

como no episódio em que sua irmã, Dona Pedrina, conta o causo do Divino Cavaquinho: “Dona 

Elite, irmã da vovó, aplaudia e ranzinzava que já era hora de parar com aquela falta de vergo-

nha”. [...] “Dona Elite pedia licença para ir fechar as janelas, mas voltava correndo pra não 

perder o início. O resto do povo se empilhava pra perto da vó” (CUNHA, 1993, p. 32 - 33). 

Sendo assim, a estória é de uma família típica, com seus hábitos e amizades, revelando sua 

identidade.  

 

Segundo Jonathan Culler (1999, p.108):  

 

A literatura sempre se preocupou com questões de identidade e as obras literárias es-

boçam respostas, implícita ou explicitamente, para essas questões. A literatura narra-

tiva especialmente seguiu os destinos dos personagens à medida que eles se definem 

e são definidos por diversas combinações de seu passado, pelas escolhas que fazem e 

pelas forças sociais que agem entre eles.  

 

Culler defende a ideia de que as obras literárias fornecem uma gama de modelos implícitos de 

como se constrói a identidade, bem como apresentam que a identidade principal das persona-

gens resulta de ações, de luta, de concepção de mundo. O teórico também afirma que a literatura 

não apenas apresentou o tema identidade, mas “desempenhou um papel significativo nas cons-

truções de identidades dos leitores” (CULLER, 1999, p. 110), por encorajar a identificação do 

leitor com as personagens, revelando os fatos a partir do seu ponto de vista. É o caso do prota-

gonista, que, a partir da influência de sua avó Pedrina com as palavras, decidiu construir a sua 

identidade de escritor, brincando com as palavras e escrevendo suas memórias: “Desde pequeno 

eu parecia com a vovó. Primeiro só fisicamente, depois tudo-mente. Ainda mais nesse negócio 

de cismar com umas palavras assim sem mais nem por quê” [...] “Depois eu vou esquecendo 

tudo o quero contar livro...” (CUNHA, 1993, p. 2; 4). 

 

Isso significa que a obra de Leo Cunha condiz com a afirmativa de Culler, no sentido de que o 

autor conseguiu traçar as características das personagens a partir de identidades do mundo real, 

ou seja, as personagens revelam identidades comuns do convívio do leitor, principalmente de 
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um leitor mineiro, que consegue identificar aspectos do povo e das tradições e crendices minei-

ras. Sendo assim, a obra retrata identidades com que o leitor possa se identificar, se projetando 

nas ações cotidianas das personagens, como por exemplo, no episódio do garoto na aula de 

inglês, que se apaixona pela colega de classe, Aurélia: “Eu estava sem prestar atenção na aula, 

porque eu só conseguia prestar atenção no cabelão preto dela encostando no meu ombro” (CU-

NHA, 1993, p. 22). 

 

Nesse contexto, vê-se que, em Pela estrada a fora, a representatividade da construção identitá-

ria das personagens centrais – o garoto e sua avó – se definem por meio de discursos que retra-

tam a vida de um adolescente de família de classe média, morador na cidade grande, como um 

jovem que constrói sua identidade, por meio de suas escolhas e ações, e de uma avó do interior 

de Minas, repleta de conceitos arraigados em tradições religiosas, comportamentos e crenças. 

Mas ela que se revela uma avó aberta ao diálogo, confidente, carinhosa e, principalmente, com 

sabedoria de vida, que transmitia seus conhecimentos por meio de suas estórias e vivências, 

como se vê no fragmento a seguir:  

 

Nem contei do namoro pra minha mãe, porque ela ia tentar me convencer de que não 

era destino coisíssima nenhuma. Mamãe é assim: disconcorda, como dizem lá em 

Montes Claros, e ainda quer porque quer convencer a gente.  

A vó não. Acredita lá nas crenças dela, mas sabe muito sabida que eu penso coisa 

diferente. As vezes ela brinca com a mãe:  

- Eu sou mulher de muita fé, você é mulher de pô café (CUNHA, 1993, p. 25-26). 

 

A narrativa retrata um modo de vida de duas personagens, que vão construindo e estruturando 

um saber sobre o “outro”, resultando em uma construção de alteridade. A avó demonstrava para 

o “outro” ser uma pessoa enraizada nas suas crendices e tradições religiosas. Era conservadora, 

mas tinha um lado de humor, brincava com as palavras e gostava de contar os causos mineiros 

que divertiam toda a família: “Antigamente vovó não podia ouvir a palavra desgraça, nem em 

pensamento. Depois acostumou. Mas palavrão ela nunca, jamé, falou. Sempre foi toda religiosa, 

essas coisas. Adorava também umas palavras insólitas, feito a palavra insólito. Me ensina um 

monte” (CUNHA, 1993, p. 6). E o garoto se revela um adolescente irreverente e avançado nas 

ideias, pois sonhava em ser escritor, e gostava de brincar com as palavras como sua avó: “Que 

nada. Eu já sei que muito escritor morre novo. Eu é que não vou arriscar de ter um derrame, um 

troço. Eu, hem? Nem vou embrulhar minha memória até ficar gagá. Depois eu vou envelhe-

cendo e vou esquecendo tudo o que quero contar no livro...” (CUNHA, 1993, p. 4). 
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A metalinguagem se faz presente em toda a obra, enlaçada aos temas da identidade e alteridade. 

Logo no início da estória, o narrador já reflete sobre as palavras: “Minha palavra favorita sem-

pre foi hortifrutigranjeiro. Não pelo sabor. É pelo nome mesmo, o jeitão esquisito dela, cheia 

de meias outras palavras” (CUNHA, 1993, p. 1). Propõe para o leitor uma viagem pelas pala-

vras, com intuito de revelar como é possível descobrir o mundo por meio delas. Não usa apenas 

a linguagem e as palavras, mas, ao usá-las vai refletindo sobre o “gume das palavras”, sua força 

e sua importância, levando o leitor a também pensar sobre o “canto e plumagem das palavras”. 

 

O brincar com as palavras, também, está muito presente no texto. Esse recurso da narrativa, de 

brincar, demonstra uma forma de autonomia sobre si e sobre seu discurso, ou seja, o garoto, por 

meio do ato de brincar com as palavras, de demarcar o seu “eu” e o seu discurso, reflete o que 

é: “Desde pequeno eu parecia com a vovó. Primeiro só fisicamente, depois de tudo-mente. 

Ainda mais nesse negócio de cismar com umas palavras assim sem mais nem porquê” (CU-

NHA, 1993, p. 2). Observa-se nesse trecho que o autor brinca com as palavras “fisicamente/ 

tudo-mente, e usa o termo “palavra” para dizer sobre palavras e linguagem.  

 

No fragmento a seguir, o narrador evidencia a brincadeira com as palavras.  

Afinal, toda criança gosta de brincar. Com isso, convida o leitor a participar da brincadeira com 

ele: 

 

- Da próxima vez que a vó foi lá em casa eu fingi que tinha acordado mais cedo e fui 

pra sala conversar com ela. Sabe que ela não nada de testamento, nem terço nem no-

vena? Chamou para eu sentar do lado dela e falou que se eu era tão metido a bom em 

português, se eu era tão coisa com as palavras, que eu falasse qual palavra de oito 

letras que tirando quatro ainda fica oito. Não consegui saber. Era biscoito.  

[...] 

- Achei legal, pedi pra ela fazer outra (CUNHA, 1993, p. 16-17). 

 

A alteridade está presente na obra. Na construção do “si mesmo”, em que o garoto constitui o 

seu “eu” por meio da inter-relação com seus familiares, principalmente sua avó, tão outra e, ao 

mesmo tempo, tão próxima. Desse modo, existe uma troca de conhecimentos singulares na 

construção de cada “eu”. Nesse processo, o “outro” ajuda a construir uma relação de qualidade, 

pois é a partir dele que se legitimam as escolhas do “eu”. As diferenças se completam e se 

tornam algo positivo nas relações interpessoais. Isso ocorre no texto, no momento em que o 

garoto se identifica com sua avó, com o jeito dela de lidar com as palavras, quando ele detecta, 

nela, a capacidade de contar causos e de brincar com as palavras. Apesar das diferenças de cada 

um, as duas personagens interagem de maneira positiva e o garoto legitima o seu “eu”, quando 



103 

 

também apresenta o gosto de brincar com as palavras e o desejo de escrever suas memórias, 

que gerava certo conflito com sua mãe: “Quem me vê falando acha que minha mãe não está 

nem aí pras palavras. E não está mesmo. Quando eu fui pedir pra ela sugerir uma frase, uma 

palavrinha que fosse, pra eu começar minhas memórias, ela falou: “Qualquer uma, que ma-

nia!””(CUNHA, 1993, p. 12). 

 

Nessa premissa, infere-se que compartilhar os pensamentos e conceitos individuais ajuda no 

processo de construção de identidade do indivíduo. A partir do outro, é possível constituir uma 

percepção sobre si mesmo e, consequentemente, construir a própria identidade. Na obra, o ga-

roto transmite essa ideia de aceitação de sua identidade, a partir do momento que assume que 

gosta das palavras, e que quer ser escritor.  

 

Leo Cunha, em Pela estrada a fora, faz o leitor refletir e repensar como a influência da família 

interfere nas escolhas pessoais, importantes para a construção da identidade. Essa influência 

está retratada de maneira positiva, indicando que as diferenças e identidades se completam den-

tro desses grupos sociais, familiares ou escolares. O autor também faz um convite para a relei-

tura de mundo, por meio das palavras, induzindo a criança a viajar com as palavras e a descobrir 

um novo modo agradável de lidar com o mundo que, afinal, é feito de palavras.  

 

O texto possibilita uma viagem pela estrada a fora das palavras, permitindo que o leitor perceba 

que é possível brincar com elas e refletir sobre o uso da linguagem. Temas, como a diferença, 

identidade e alteridade se entrelaçam na trama, permitindo que o leitor reflita sobre a importân-

cia de lidar com esses conteúdos, principalmente, sobre o fato de que a identidade de cada um 

repousa sobre a sua consciência da diferença e da alteridade. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa partiu do pressuposto de que a literatura infantil contribui para a formação da 

identidade da criança, para a sua educação, no sentido mais amplo e aberto do termo, oposto ao 

uso pedagógico da literatura, e para sua percepção das diferenças e da alteridade. Da mesma 

forma, pressupôs que a literatura infantil deve questionar valores e paradigmas da sociedade 

em que é produzida, a fim de que o leitor a que se destina – a criança – adquira uma visão crítica 

sobre sua cultura e sobre si mesmo. Portanto, considera-se que as obras de Ronaldo Simões 

Coelho e Leo Cunha têm essas características e contribuem para a formação de seus leitores 

infantis. 

 

O referencial teórico utilizado no embasamento desta pesquisa utilizou textos já clássicos, sobre 

literatura infantil, infância e criança: Zilberman (1981), Carvalho (1989), Coelho (1984, 1991), 

Cunha (1999), Lajolo (2001), assim como artigos de revistas acadêmicas da área. Para a funda-

mentação teórica sobre diversidade, diferença e alteridade, contou-se com a contribuição de 

Chauí (2000), Hall (2003), Santos (2006), Bettelheim (2007), Hunt (2010), Silva (2013), além 

de bibliografia buscada em revistas acadêmicas. Para a operacionalização da leitura dos textos 

literários escolhidos, utilizaram-se as teorias expostas por Compagnon (1999), Charaudeau 

(2010a-b), Lopes e Reis (1988), Candido (1973, 1989), além das obras de Cunha, Lajolo e 

Zilberman. Não se pretendeu fazer uma análise literária, em sentido estrito, mas uma leitura 

que pudesse localizar estratégias, literárias ou não, usadas pelos autores para exporem os temas 

em questão. Por meio dessa metodologia, pôde-se fazer uma abordagem diacrônica, desde as 

origens da literatura infantil até o momento atual, e, ao mesmo tempo, realizar a análise literária 

dos textos, relacionando-a às questões de diversidade, identidade e alteridade, que se inserem 

no âmbito da diversidade cultural. 

 

As limitações da pesquisa relacionam-se à extensão e diversidade da questão de pesquisa e dos 

aspectos relacionados. A relação entre literatura infantil e escola, por exemplo, não foi abordada 

com a profundidade que requer, uma vez que isso exigiria pesquisa de campo, a fim de identi-

ficar como as escolas trabalham a literatura infantil e com que objetivos. Da mesma forma, não 

se considerou a recepção da literatura infantil por seus destinatários, o que também exigiria uma 

longa pesquisa de campo, aplicação de entrevistas, transcrição e análise. Cada um dos aspectos 

envolvidos e aqui desenvolvidos, como diversidade cultural, diversidade, identidade e alteri-

dade, poderia ser pesquisado de modo mais profundo, dada sua importância neste momento da 
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pós-modernidade em que estamos, mas ultrapassando os limites desta dissertação. Esses aspec-

tos, contudo, são recomendados para estudos futuros, quando se poderá fazer uma nova delimi-

tação do tema, relacionando-o exclusivamente com algum desses aspectos. 

 

A partir da questão de pesquisa “Como a diversidade cultural é representada na obra de Ronaldo 

Simões e Leo Cunha, destinada ao público infantil?” e dos objetivos propostos, geral e especí-

ficos, pensa-se ter respondido a primeira e atingido os segundos. Assim, esta dissertação con-

sidera que delineou, com clareza, como a diversidade cultural foi representada nas obras de 

Ronaldo Simões e Leo Cunha. Essa representação da diversidade cultural se fez pelo estabele-

cimento de vínculos entre literatura infantil e cultura, representada no discurso literário desses 

autores, isto é, como esses autores a trabalharam, a partir de temas como identidade, diversidade 

e alteridade. 

 

Discutiu-se, neste estudo, a relação entre literatura infantil e o discurso da diversidade, com a 

abordagem de questões culturais e socioculturais de uma sociedade, relacionadas a questões de 

identidade, alteridade e diferença, e como os autores mineiros trabalharam esses temas. Esse é, 

portanto, o elemento comum a todas as obras analisadas, indicando que os autores se preocu-

param em questionar determinadas “verdades” que circulam em nossa cultura, principalmente 

a respeito do outro, seja ele quem for. Outro elemento comum a todas as obras foi o tratamento 

literário que receberam, evidenciando o cuidado no uso das palavras, sua exploração poética, 

por meio de aliterações, assonâncias, jogos de palavras, misturando aspectos fonéticos e semân-

ticos, além da construção narrativa. Portanto, fez-se a mistura de gêneros, mesclando poesia e 

prosa. 

 

A pesquisa buscou ainda, por meio de um dos objetivos específicos, relatar as estratégias ado-

tadas pelos escritores para veicular um discurso literário a favor da valorização da diversidade 

e da diferença. Constatou-se que, nas obras escolhidas, existem diferentes identidades, a partir 

da vivência e experiências com o outro, e que essas obras promovem uma reflexão sobre a 

diversidade humana. Elas indicam as diferenças que existem na nossa sociedade e que há o 

desejo de se ter uma identidade, a partir da relação de alteridade. A colaboração entre a Girafa 

e o Sabiá exemplifica esse conceito.  

 

Por meio de entrevista semiestruturada e conduzida com base em um roteiro previamente ela-

borado, os dois autores contribuíram com outros dados que ampliaram a análise do tema em 
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questão. Assim, com a posterior comparação das análises com as declarações dos entrevistados, 

foi possível verificar que os autores não tinham a intenção de trazer para as obras, reflexões 

sobre a identidade, diferença e alteridade.  

 

Não pretendo doutrinar ninguém, não faço nada com essa intenção, como médico po-

dia fazer um artigo como do piolho (risos). Como escritor não vou doutrinar nada. O 

que escrevo acho engraçado, divertido. Não sou doutrinário, acho que não é função 

de quem escreve querer ter essa intenção, tem muitos escritórios que são assim, tem 

essa intenção moralista, mentirosos. (risos) Isso é prazer, lazer, despertar para mundo. 

(P13) Ronaldo Simões Coelho 

 

Não é minha intenção, deve ser talvez pela minha profissão, a semelhança é tão 

grande, todo doente é igual, a doença é que é diferente. Mas os doentes são iguais, 

você tem que tratar do doente. Então essa maneira, você pode até achar repetitiva, e 

esse cara escreve a mesma coisa. Não estou sempre escrevendo a mesma, estou sem-

pre relatando as mesmas coisas que acontecem no mundo. (P14) Ronaldo Simões Co-

elho 

 

Não tive a intenção de falar dessas questões da diversidade. É um tema que me inte-

ressa bastante, por estar envolvido nesse meio, dou aulas no UNIBH, tenho alunos 

com quotas do PROUNI, como etnias, e lido direto com homossexuais, mas não quer 

dizer que vou escrever, por exemplo, um livro sobre homossexuais (P10) Leo Cunha 

 

Apesar de os autores afirmarem que não pretendiam abordar diversidade, alteridade, identidade 

e diferença, e que isso não foi inserido nas obras com a finalidade de proporcionar ao público 

infantil uma reflexão de como lidar com essas questões e como respeitar as diferenças humanas, 

o fato é que tais temas estão lá. Isso demonstra o que a Análise do Discurso e outras teorias, 

antes dela, afirmam: o autor, apesar de sua intencionalidade, não tem domínio total sobre seu 

texto, nem o texto contém a totalidade de sua significação. Esta será dada pelo leitor, que irá 

jogar, sobre o texto, toda a sua experiência e capacidade de leitura. 

 

Os escritores informaram que, ao criarem uma estória, retrataram suas experiências, seja no 

convívio familiar ou social. Leo Cunha relatou que a estória do Sabiá e da Girafa foi inspirada 

em episódio que vivenciou no Zoológico, ao ouvir uma criança falando com o pai que a girafa 

ia comer o passarinho, pois havia um passarinho voando perto da cabeça da girafa. A criança 

ficou com medo de a girafa engolir o passarinho, o que não aconteceu. Em lugar da agressão, 

houve a cooperação entre ambos, segundo o livro. 

 

Compagnon (2001, p. 65) fala sobre a intenção e a consciência entre o texto e seu autor, em seu 

livro O demônio da teoria, no sentido de que a intenção do autor não importa para a análise 

literária: “Pode-se separar o autor biográfico de sua concepção de literatura [...]”. Essa afirma-
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ção corrobora Charaudeau (2010b, p. 17), que afirma que “a linguagem não é um objeto trans-

parente” nem o processo de comunicação é “o resultado de uma única intencionalidade”, uma 

vez que o receptor “pode construir um sentido não previsto pelo emissor”. Portanto, as análises 

podem ter trazido uma interpretação que os autores não tiveram a intenção de inserir nas narra-

tivas. As questões levantadas pela interpretação textual revelaram que as estórias dos livros 

correspondem uma visão de mundo dos autores e ao contexto sociocultural em que estão. Essa 

visão de mundo ultrapassou a intencionalidade dos autores e até mesmo a percepção que têm 

dela. Não doutrinaram: apenas educaram, no sentido amplo de que se falou, possibilitando a 

percepção da alteridade. 

 

Os entrevistados mostraram que suas percepções de mundo e sua interação com o meio social 

estão inseridas nas obras. Relataram que foram influenciados pelo convívio familiar, em que a 

escrita e a leitura estavam muito presentes. Suas estórias sempre trazem um pouco da vida do 

autor, inserida em seus textos: 

 

Minha família é muito ligada à Literatura, principalmente minha mãe, que tinha uma 

livraria em Belo Horizonte, isso na década de 70 e 80, livraria de livros infantis, cha-

mava Casa de Leitura e Livraria Miguilim e eu ia estudava de manhã e ia quase todo 

dia a tarde, gostava muito de ir lá e lá eu fiz umas oficinas de criação poética, poesia 

crônica, eu fiz uma com Ronald Claver, foi na livraria que tive maior contato mais 

com a escrita, de uma forma livre, livro que não era só para atender a escola. Naquele 

momento, eu não imaginava ser escritor, isso foi uns 10 anos antes. Na faculdade sim. 

Faculdade de Jornalismo, 1989, que eu comecei a escrever algumas coisas literárias, 

tipo peças de teatro, crônica, esquetes, coisa que cabia no curso, aí o pessoal achou 

legal, estimulou, professores e colegas e tal. Ali que comecei a achar que tinha uma 

possibilidade, caminho de trabalhar com isso, até então era só mais na brincadeira. 

(P1) Leo Cunha 

 

Quase sempre a inspiração vem alguma coisa de minha infância, alguma passagem da 

minha infância ou de alguém que eu já adulto que conheci, então tem personagem 

meus que são inspirados alguma coisa da minha filha ou do meu filho, ou algum filho 

de algum vizinho, de um amigo, ou então coisas que eu via assim na rua. (P3) Leo 

Cunha 

 

Na minha casa tinha tanto livro, imagina mais ou menos esse espaço cheio de livros, 

livro jogado no chão. Meu pai e minha não tinham censura, você podia ler o livro que 

você quisesse. Tinha todo tipo de livro, de toda espécie, a leitura fazia parte igual fazer 

parte de almoçar, tomar banho, essas coisas todas. Então a leitura veio antes. E eu 

quando tinha 7 anos eu queria ser médico e ser escritor. Tanto é que meu primeiro 

livro que escrevi foi um livro de bicho, porque meu pai me mostrou um ninho do tico-

tico, tinha um passarinho que jogava fora os ovinhos do ninho para botar o tico-tico 

para chocar. Isso é muito comum, isso existe ainda. E eu fiquei com uma raiva danada 

daquilo, e inventei uma história que o marido da tico-tico viu que estava acontecendo 

isso e não tinha mais outro jeito de jogar tudo fora e não tinha como ter filho, como 

fazer o filho do outro nascer. O que o marido fez: jogou fora os ovinhos e colocou 

pedrinhas redondinhas iguais ovinhos e a ladra ficou voando e não nascia nunca os 

filhos, e ficava bicando as pedrinhas. Resultado machucou o bico. Essa história nunca 

publiquei. (P1) Ronaldo Simões 
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Pois é! Tenho um livro chamado Tia Delica. Tia Delica era minha tia, minha mãe 

morava lá em casa com ela e tudo que a gente precisava ela resolvia, era baixinha, não 

casou, então tudo era com ela, a gente queria ir ao cinema, ela que levava, a gente 

queria tomar picolé, ela que levava, ela dava banho na gente, além de escutar história. 

Então escrevi um livro sobre ela quando ela morreu. Ela foi achada morta por um 

filho, caiu da cama, deve ter tido um infarto, caiu da cama, foi levantar e caiu e eles 

ficaram apavorados com aquela história. Então escrevi a história dela, muito leve, em 

que eu mostro essas qualidades, essas delícias que era ela. Tia Delica, ela chama Ade-

lina, então Tia Delica. (P3) Ronaldo Simões 

 

As análises feitas, comparadas com as declarações dos escritores, comprovam que existem vi-

vências e experiências, do mundo real, representadas nas obras. Os autores inseriram aspectos 

cotidianos, fatos da vida real, mas transformados de maneira lúdica e ficcional, proporcionando 

uma interação com o leitor. Os escritores afirmaram que as personagens criadas têm muito do 

autor, pois retratam relações com pessoas próximas ou fatos vivenciados. Leo Cunha informou 

que a estória do livro Pela estrada a fora não é uma obra autobiográfica, mas baseada no contato 

que ele tinha com seus avós. Disse que dois dos livros que têm muito dele são Na marca do 

pênalti e Sorte Grande, não analisados aqui. Ronaldo Simões também afirmou que todas as 

personagens têm muito dele: “eu acho que todos os personagens representam o autor, as diver-

sas facetas do autor, do autor mau, do autor bonzinho, do autor sábio”.  

 

Existem diferenças nas estratégias narrativas de cada autor, como a nomeação das personagens. 

Ronaldo Simões deixou claro que suas personagens não têm nome e a maioria são bichos: “Tia 

Delica, tem nome, acho que é o único livro que tem nome, meus personagens não têm nome. 

Se colocasse nome no macaquinho, um milhão de pessoas que vão lê-lo não se identificaria, e 

se ele não tem nome, todo mundo pode ser ele. Não fiz isso pensado, foi feito automaticamente”. 

Ronaldo Simões apresenta uma forma de escrever mais clássica, fazendo uma brincadeira com 

as inversões das estórias dos clássicos da literatura, como no livro o Lobisomem quase morreu 

de medo. Ele se preocupa com seu leitor: afirmou que tem que estudar muito para escrever e 

tem “amor pelo leitor e respeito”.  

 

Já Leo Cunha nomeia suas personagens, trazendo para a narrativa uma representação a partir 

de um sujeito identificado. Mas, na obra Pela estrada a fora, afirmou na entrevista que não 

colocou nome no protagonista, com o intuito de levar, para o leitor, a ideia de que qualquer 

garoto poderia ser aquele garoto da estória. O autor revelou uma preocupação também com o 

leitor, afirmando que escreve seus textos várias vezes, lê em voz alta para encontrar a melhor 
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sonoridade para as palavras, como uma estratégia que utiliza para atingir o leitor. Seus textos 

trazem a poesia e a leveza do humor, uma característica bem marcada em suas obras.  

 

Pela análise feita, revelaram-se as estratégias narrativas adotadas, em que se abordam a diver-

sidade, a diferença e aspectos da construção da identidade, mesmo que isso seja feito “automa-

ticamente” ou “sem intencionalidade”. Os depoimentos coletados nas entrevistas reiteraram as 

observações desta pesquisa, mesmo que os autores tenham afirmado não estarem fazendo dou-

trinação ou terem tido qualquer intenção senão a construção ficcional. O Lobicriança, o Gar-

nisé, o Ratinho, Digo e Tetê, o Sabiá e a Girafa, o Pintinho-do-Pescoço-Pelado, a Vovó e o 

Psiquirrata são personagens que, ao mesmo tempo, são construções ficcionais e contribuições 

para a reflexão sobre os temas abordados: diversidade, identidade e alteridade. 

 

A elaboração ficcional permite aos leitores lançar um olhar sobre o meio em que vivem e per-

ceber que sua identidade é relativa, dependendo da maneira como veem o outro e como são 

vistos por ele. Tanto os livros de Ronaldo Simões quanto os de Leo Cunha revelam esse prin-

cípio de alteridade, em que o “eu” não existe sem o “tu”, que é o “outro”. As abordagens da 

identidade e da diferença variam desde uma apresentação mais leve, no livro O lobisomem que 

quase morreu de medo, até um enfoque mais poético, como no livro O Sabiá e a Girafa, pas-

sando pela denúncia de violências graves contra a pessoa, em Doido Varrido e em Pão e Circo. 

Neste último livro, o título é profundamente irônico, retomando o panis et circenses dos roma-

nos, ainda atual. Também nesse livro, apesar do pessimismo quanto ao futuro dos meninos e 

meninas da, e na, rua, a ilustração inicial funciona como uma bandeira de esperança. Os dois 

protagonistas projetam sombras numa parede, com as mãos, como que sinalizando, para o leitor, 

que ainda há esperanças, que ainda se pode sonhar. 

 

Nos livros infantis analisados foi possível perceber aspectos culturais inseridos nas narrativas, 

como crenças, valores, costumes, preconceitos, hábitos, religiões e mitos, dentre outros, que 

revelam o universo cultural de uma sociedade, afirmando a existência de uma identidade cultu-

ral. Com exceção do texto O Sabiá e a Girafa, todos os textos têm, como pano de fundo, a 

estrutura familiar. A inserção dos autores numa cultura em que a família é importante pode tê-

los levado a adotá-la como ambiente para o desenvolvimento das estórias.  

 

Os escritores são, antes de tudo, leitores. Por isso, se preocupam com seus leitores, tendo de-

monstrado, em suas declarações, amor e carinho por seus trabalhos. Foi possível identificar a 
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beleza e a magia que é escrever para as crianças, uma vez que os escritores escrevem a partir 

de suas leituras, com a liberdade de transformar suas recordações e experiências em estórias 

que mistura fantasia e realidade. Eles consideram a literatura como uma arte, a partir da qual 

irão atingir as crianças. Ronaldo Simões, na entrevista, criou uma belíssima relação entre uma 

obra de arte, ser artista e ser criança:  

 

A criança vê o mundo maneira totalmente diferente da gente. Então quando a gente 

vê um quadro que a gente gosta do quadro e fica extasiado diante do quadro, diante 

de uma escultura de Aleijadinho, diante de uma brincadeira dessas, quem é que está 

enxergando isso, é a criança. A criança você guarda dentro de você. As pessoas não 

guardam a criança dentro de si, principalmente hoje, todo mundo uniformizado, as 

crianças aprendem a mesma coisa, não podem pensar sozinhas. Então a criança é des-

pertada pela obra de arte, seja música, seja o que for. Agora, só aqueles que cultivam 

a criança é que são capazes de ser bons artistas. Então se a gente deixa de ser criança 

a gente deixa de viver as melhores coisas da vida. [...] O segredo é não deixar de ser 

criança. (Ronaldo Simões) 
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APÊNDICE I 

 

Roteiro de entrevista – Escritor Ronaldo Simões Coelho 

 

1. Como começou o seu envolvimento com a escrita? 

2. Como você se vê na literatura mineira e, ou brasileira? Há influências, afinidades, 

diferenças?  

3. De onde vem as personagens? De alguma forma se relacionam com alguém que co-

nhece? 

4. Quando escreve um livro partilha a estória com alguém para se aconselhar, por exem-

plo, um amigo ou familiar? 

5. Qual de suas obras/personagens é sua/seu favorito? Por que? O que ela/ele significa 

para você?  

6. Por que escreve estórias somente para o público infantil?  

7. Qual a relação de sua profissão de médico psiquiatra com a de escritor? Pode-se dizer 

que existe uma influência da psiquiatria nos enredos dos livros, como no caso de 

Doido Varrido? 

8. Em seu livro, Doido Varrido, existe alguma influência de sua experiência como mé-

dico do hospital de psiquiátrico de Barbacena? 

9. Ainda nessa obra, há um olhar a exclusão, evidenciando que o indivíduo que não se 

encaixa nos padrões sociais de comportamento, é estigmatizado e deixado em confi-

namento. Estou certa nessa análise? Você quis demostrar a questão da identidade e a 

diferença nesse texto?  

10.  Você inverte a situação social e cultural do homem em Lobisomem quase morreu de 

medo? É por isso que, em vez de serem considerados reais, os homens continuam a 

ser ficção para os lobisomens?  

11. Como foi o feedback do público sobre o livro do Lobisomem?  

12. Em O Salão do Garnisé, há uma relação com O Patinho Feio? Como isso se dá? 

13. Percebi que em Salão do Garnisé, você trata também a questão da alteridade e da 

identidade, mas de forma diferente do que se faz no texto do Lobisomem, pois é a 

opinião alheia que faz com que os moradores do galinheiro voltem a ser como eram 

antes, com a mesma aparência de sempre. Nessa estória, você quis mostrar que quem 

define “o que sou”, “o que devo ser” e “o que não sou” é o outro? Ou quis indicar que 

nem sempre a mudança é necessária? 
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14. Nas três obras trabalhadas existem a questão da identidade, diferença e da alteridade. 

Nas outras obras também trata dessas questões? Por que? 

15. No momento da criação das obras, você atenta para as questões da diversidade (cul-

tural, social, etnias, etc.)?  

16. Percebi que em suas obras as personagens são sempre animais. Por que essa repre-

sentação de personagens antropomorfizadas nas suas estórias? 

17. Dizem que as personagens têm muito do autor. Qual das personagens dessas três obras 

tem mais de você? Por que? 

18. Quais são os seus planos? Próximo projeto? 
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APÊNDICE II 

 

Roteiro de entrevista – Escritor Leo Cunha 

 

 

1. Como começou o seu envolvimento com a escrita? 

2. Como você se vê na literatura mineira e, ou, brasileira? Há influências, afinidades, di-

ferenças? 

3. De onde vêm as personagens? De alguma forma se relacionam com alguém que você 

conhece? 

4. Quando escreve um livro, partilha a estória com alguém para se aconselhar, por exem-

plo, um amigo ou familiar? 

5. Qual de suas obras/personagens é sua/seu favorito? Por que? O que ela/ele significa para 

você?  

6. Por que escreve estórias somente para o público infantil?  

7. Qual a relação de sua profissão de jornalista e publicitário, Professor Universitário com 

Doutorado em Cinema, com a de escritor? Existe uma influência de sua experiência 

nessas áreas de formação nos enredos dos livros? 

8. Em seu livro Pão e Circo, observei que você apresenta a discriminação, o abandono e a 

exclusão dos meninos de rua. Fale um pouco sobre isso. Como foi o feedback do público 

sobre o livro?  

9. Por meio dessa estória, você quis proporcionar uma reflexão sobre a diversidade social?  

10. Pela Estrada a fora tem caráter alto bibliográfico? Por que?  

11. Nessa obra, percebem-se diferentes características das personagens, proporcionando 

identificar a diversidade de identidade, a partir das vivências e experiências com o outro. 

Qual foi sua pretensão em trazer essas questões para dentro da obra? 

12. Você teve a intensão de proporcionar ao leitor uma reflexão sobre a construção do jeito 

de agir, de ser, da identidade do sujeito, influenciada pelas relações sociais, entre o in-

divíduo e o grupo social no qual está inserido? 

13. Com relação a obra O Sabiá e a Girafa, que é um texto em prosa poética, você trata da 

questão da deficiência de maneira bem metafórica. Pode-se afirmar que o texto promove 

uma reflexão sobre a diversidade humana, sobre as diferenças que existem na nossa 

sociedade e sobre o desejo de ser diferente, isto é, ter uma nova identidade? 
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14. Nesse texto do sabiá e da girafa, percebe-se que a diferença das personagens se com-

pleta. Assim, a estória traz uma mensagem que desconstrói a exclusão social. Seu obje-

tivo com a narrativa foi proporcionar ao leitor a percepção de como é possível transfor-

mar as dificuldades e, ou, as fragilidades, em pontos positivos que podem ser compar-

tilhados com o outro? 

15. Como se pensou o uso da linguagem poética em O Sabiá e a Girafa e Pão Circo? 

16. Percebi que em Pão e Circo e em Pela estrada a fora existe um tom de humor. Que 

efeitos pretende atingir ao utilizar o humor? 

17. Nas três obras trabalhadas, existe a questão da identidade, diferença, alteridade e da 

exclusão social. Nas outras obras também trata dessas questões? Por que? 

18. No momento da criação das obras, você atenta para as questões da diversidade (cultural, 

social, etnias, etc.)?  

19. Dizem que as personagens têm muito do autor. Qual das personagens dessas três obras 

têm mais de você? Por que? 

20. Quais são os seus planos? Próximo projeto? 

 


