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A Literatura infantil é, antes de tudo, literatura,
ou melhor, é arte: fenômeno de criatividade que
representa o Mundo, o Homem, a Vida, através
da palavra. Funde os sonhos e a vida prática; o
imaginário e o real; os ideais e sua possível/impossível realização.
| Nelly Novaes Coelho |
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APRESENTAÇÃO

A Literatura Infantil, indiscutivelmente, possibilita uma nova
forma de pensar, por se caracterizar como um instrumento que
desperta o prazer e as emoções promovidos por meio das histórias
que permeiam os textos para crianças. Ao despertar a imaginação
poética, estabelece uma educação mais humanizada, pois é também
elemento essencial na formação de sujeito.
Nesse sentido, os ensaios que compõem este segundo volume de Literatura Infanto-juvenil: leituras e perspectivas, organizado pela professora Teresa Mendes (Instituto Politécnico de
Portalegre, Portugal) servirão como aportes teóricos e práticos
tanto para educadores quanto para pais e mediadores de leitura
nas séries iniciais, pois permitem saber sobre as práticas e as atividades com leitores nas séries iniciais desenvolvidas no âmbito da
sala de aula e também no âmbito familiar.
As práticas pedagógicas sustentadas pelo texto de José Saramago - A Maior Flor do Mundo - consistem em possibilidades de
se articular e despertar as imaginações nos leitores iniciantes, pois
suas autoras analisam os resultados obtidos com a implantação do
projeto pedagógico no contexto de Prática Pedagógica no 1.º Ciclo
de Escolaridade, cuja finalidade consistiu na abordagem transdisciplinar centrada num livro de qualidade estética e literária, envolvendo as diversas áreas disciplinares, e implicando o envolvimento
das famílias. A discussão das autoras, por meio de um projeto de investigação-ação, pautou-se no desenvolvimento das competências
literárias em várias áreas do saber, numa perspectiva integradora e
significativa para as crianças, entendidas como sujeitos ativos no
processo educativo e de ensino-aprendizagem. A conclusão apresentada pelas autoras é que a dimensão poética emergente de um
percurso educativo centrado na abordagem de livro de qualidade
estética e literária como A Maior Flor do Mundo promove a transApresentação
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versalidade com as diversas áreas de conteúdo apresentadas de
forma integrada, sequenciada e lógica.
No ensaio intitulado Culturas em diálogo: literatura infantil
e educação intercultural, a discussão é a diversidade étnica, racial
e sociocultural que caracteriza as sociedades contemporâneas, à
escala planetária, e a inevitável coexistência de grupos minoritários no seio das chamadas culturas dominantes, características
incontornáveis da era em que vivemos. As autoras deste ensaio
problematizam também o modo como a alteridade é concebida
e percebida no sistema educativo português e no universo do
livro para crianças, de modo a equacionar formas de fomentar a
educação intercultural desde a educação pré-escolar, no sentido
de se promover atitudes de tolerância e de respeito pelo outro,
seja por meio dos livros ou por meio das práticas do educador
de infância, nomeadamente nas Orientações Curriculares para a
Educação Pré-escolar.
A temática do ensaio intitulado Literatura Infantil e desenvolvimento emocional da criança em idade pré-escolar: atividades
práticas em jardim de infância é a importância da literatura infantil
no desenvolvimento emocional de crianças em idade pré-escolar,
tendo por base a investigação realizada em contexto de prática pedagógica numa instituição portuguesa da rede pública da educação,
e teve como público-alvo um grupo heterogêneo de crianças entre
os 3 e os 6 anos. Como objeto de estudo, as autoras valeram-se de
textos infantis e dos desenhos das crianças
Os livros infantis Elmer e O Elefante Diferente (que espantava
toda a gente) serviram como aporte teórico/temático para a autora
em um instigante ensaio em que se estabelece uma relação dialogal e uma fusão intersemiótica entre as linguagens verbal e icônica
que potencia a instauração de uma atmosfera poética de verdadeira
pregnância significativa que se afigura imprescindível na formação
estético-literária do leitor infantil e que nele devem coexistir, interseccionando-se de forma equilibrada e harmoniosa, o texto verbal
e o texto icônico, por possuírem tais textos qualidades estéticas que
alarguem a capacidade imaginativa e hermenêutica do jovem (pré)
leitor e que estimulem a sua sensibilidade artística o mais precocemente possível.

Literatura Infantil no jardim de infância: abordagem pedagógica transversal e interdisciplinar é a temática discutida pelas professoras Teresa Mendes e Lúcia Martins, que sistematizam alguns
dos aspectos mais significativos de um projeto de investigação-ação desenvolvido em contexto pré-escolar. Também problematizam o lugar da Literatura Infantil no jardim de infância, numa
perspectiva de transversalidade e em estreita articulação com as
áreas e os domínios previstos nos documentos de referência para
a Educação Pré-Escolar.
As representações do negro em textos infantis, a exemplo de
O Beijo da Palavrinha (de Mia Couto) e A Viagem de Djuku, (de
Alain Corbel), consistem em uma temática emergente no ensaio Literatura infantil e educação intercultural: modos de ver o outro, de
Teresa Mendes. Esta autora discute as diferentes estratégias utilizadas para caracterizar física e psicologicamente as protagonistas dos
livros referidos, bem como o seu modus vivendi e o espaço geográfico e sociocultural em que se movimentam.
A busca (ou a questão) da identidade ou ainda a sua rejeição
é outra temática discutida neste livro por meio da análise proposta pela professora Teresa Mendes, a partir da leitura de Alice’s
Adventures in Wonderland, de Lewis Carroll e A Bolsa Amarela, de Lygia Bojunga Nunes. Esta autora infere que de forma distinta estes textos infanto-juvenis concedem à criança-adolescente
a oportunidade de se identificar com as personagens fictícias que
se debatem com questões existenciais de fundo. Para Mendes, os
percursos do imaginário, nessas obras, o sonho ou a criação ficcional e romanesca constituem as opções subjetivas de acesso a
uma identidade temporariamente perdida ou rejeitada.
Todos os estudos apresentados neste livro podem servir de
guia para educadores e também para mediadores de leitura com
educandos/leitores nas fases iniciais de alfabetização, pois apresentam atividades e resultados eficientes das práticas realizadas
em salas de aula, sempre tendo a preocupação de tornar o educando sujeito do processo de leitura e desenvolvimento cognitivo.
Wilbett Oliveira
Ensaísta, poeta e editor

Apresentação
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RELAÇÃO TEXTO-IMAGEM
NOS LIVROS PARA CRIANÇAS:
LEITURAS DE ELMER
E O ELEFANTE DIFERENTE
(QUE ESPANTAVA TODA A GENTE)
Teresa Mendes

INTRODUÇÃO

A ilustração consiste em elemento fundamental nos livros para
crianças por estimular a sensibilidade, a imaginação, a capacidade
imagética e a compreensão por parte dos jovens (pré)leitores. Na
verdade, muito antes de a criança saber ler, ela procede, de forma
natural, espontânea e intuitiva, mesmo sem a intervenção de um
adulto mediador, à exploração das imagens de um livro que lhe
é especialmente destinado. Num processo fascinante de contínua
descoberta, a criança apropria-se afetivamente do objeto que tem
em seu poder, folheando as páginas e construindo um percurso
imaginativo pessoalíssimo, a partir das ilustrações e dos elementos compositivos que configuram a narrativa visual.
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O desenvolvimento da sua capacidade imaginativa dependerá, em certo grau, da qualidade do texto e das ilustrações, mas,
sobretudo, da profunda coesão interna que a fusão intermodal e
intersemiótica proporciona. Efetivamente, quanto mais artísticas,
sugestivas e plurissignificativas forem as imagens, maior será o
dinamismo hermenêutico da criança e mais sentidos ela conseguirá extrair da composição plástica e da iconografia simbólica
em que se funda o código visual. Da mesma forma, quanto mais
rico, fecundo e polissêmico for o texto verbal, maiores possibilidades a criança terá de aprofundar a sua competência narrativa,
preenchendo os espaços em branco e encetando uma aventura
enunciativa de intensa cooperação interpretativa, que passa pela
desocultação dos sentidos implícitos e implicados no ato de ler.
Mas a percepção do livro como verdadeiro objeto estético
dependerá, inevitavelmente, e em última instância, dessa relação
de complementaridade e de correspondência significativa entre
os dois discursos que coexistem, e se inter-relacionam, no livro
para crianças. Essa interação possibilita não só a adesão afetiva
do leitor ao livro enquanto objeto estético como simultaneamente
favorece a mobilidade interpretativa do potencial receptor infantil
devido ao caráter plurissignificativo dessas duas linguagens artísticas – a verbal e a gráfico-plástica.
Teresa Mendes

De fato, de forma autônoma ou de forma conduzido pelo
adulto-mediador, a criança vai detendo ora no texto verbal ora
no pictórico, procurando construir, com a sua particular forma
de ver e de sentir, os sentidos manifestos ou latentes que tanto as
palavras quanto as imagens explicitamente veiculam (ou apenas
sugerem e insinuam).
Nesse sentido, o livro para crianças tem de ser uma obra de
arte. Nele devem conviver, complementando-se de forma harmoniosa, o texto icônico e o texto verbal, imbuídos de qualidades estéticas que alarguem a competência interpretativa do jovem (pré)
leitor e que lhe permitam educar a sensibilidade o mais precocemente possível.
Os livros que analisaremos neste ensaio – Elmer (escrito e
ilustrado por David Mckee) e O Elefante Diferente (que espantava
toda a gente), de Manuela Castro Neves com ilustração de Madalena Matoso - são obras que consideramos de grande qualidade
estético-literária. Traçaremos, em seguida, um percurso interpretativo para analisar, nessas duas obras, as componentes verbal e
visual e evidenciarmos o jogo de sentidos que resulta da profunda
relação de complementaridade entre ambas.
DAS PALAVRAS ÀS ILUSTRAÇÕES: LEITURAS DE ELMER
E O ELEFANTE DIFERENTE (QUE ESPANTAVA
TODA A GENTE)
Nos livros selecionados há uma inegável proximidade ideotemática, que, de forma mais ou menos evidente, se anuncia desde logo
no lugar do paratexto. Na realidade, as capas destes magníficos livros
representam plasticamente elefantes que o leitor, ao ativar a sua competência interpretativa e o seu conhecimento do mundo empírico e
factual, percebe serem diferentes de todos os da sua espécie.
Se, no caso de Elmer, o discurso verbal omite, no título,
que ele é diferente, a ilustração não deixa margens para dúvidas,
apresentando o elefante por meio de um padrão quadriculado e
colorido, o que indicia tratar-se de um animal com uma “personalidade” alegre e divertida. Na capa de O Elefante Diferente (que
Relação texto-imagem nos livros para crianças: leituras de Elmer e O elefante diferente ...
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espantava toda a gente), o discurso verbal e o pictórico conjugam-se harmonicamente para sublinhar essa particularidade diferenciadora seja por meio do atributo que, no título, se justapõe ao
nome comum “elefante” – “diferente” -, seja por meio da cor. Na
verdade, a ilustradora acrescenta, pelo seu sentir artístico e interpretativo, esse pormenor diferenciador, atribuindo ao elefante a
cor vermelha, o que não surge explicitado no título da obra (nem
no seu corpo, como adiante se verá).
Tais opções pictóricas e verbais funcionam como estratégias
de antecipação de leitura, seduzindo o potencial receptor infantil
e provocando nele uma natural vontade de entrar no texto e confirmar, ou não, as suas expectativas iniciais. Em contexto educativo, esta fase de pré-leitura é determinante na formação do leitor
competente e crítico, ao que o adulto-mediador deverá insistir
na exploração dos elementos paratextuais de modo a estimular a
curiosidade e a capacidade imaginativa da criança, e, naturalmente, o seu desejo pela leitura.
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Justamente neste sentido, também as folhas de guarda do
último título auxiliam a criança a ativar a sua mobilidade interpretativa e a fazer previsões sobre o texto, funcionando igualmente como estratégias de antecipação da leitura. Detendo-se nelas, a
criança pode dar asas à sua imaginação e avançar com hipóteses
especulativas sobre o texto propriamente dito, hipóteses que serão
posteriormente confirmadas ou desmentidas durante o ato de ler.
Muito provavelmente, a esta altura a criança estará a interrogar-se sobre as razões que fazem dos protagonistas destes dois livros
elefantes diferentes. Muito provavelmente também, perceberá, de
forma intuitiva ou conduzida pelo adulto-mediador, que essa diferença está muito para além da cor que lhe é atribuída. É o primeiro
passo ao nível da compreensão leitora: entender que o que vê, na
superfície do texto escrito ou da imagem, tem outros sentidos, quer
dizer uma outra coisa, embora não saiba ainda exatamente o quê.
A leitura integral das obras em análise permitirá à criança a
retirar ilações, a decifrar as mensagens implícitas e implicadas nos
textos e nas ilustrações que se lhe oferecem ao olhar, a preencher
vazios discursivos e a fazer inferências. Compreenderá, assim, inTeresa Mendes

Elmer, o elefante xadrez, de David McKee (capa)

O elefante diferente, de Manuel Castro Neves (capa)

Relação texto-imagem nos livros para crianças: leituras de Elmer e O elefante diferente ...

tuitivamente, que em ambos os livros há em comum a valorização
da diferença e da identidade, o que propicia, de forma implícita,
apelo à tolerância.
Efetivamente, a obra escrita e ilustrada por David McKee é
protagonizada por um elefante diferente de todos os outros, um
elefante “aos quadrados”, “amarelo e cor de laranja e encarnado e
roxo e azul e verde e preto e branco”, um elefante “que mantinha os
[outros] elefantes felizes”, mas que, ainda assim, insatisfeito com
essa sua condição (e a sua cor da pele), procura transfigurar-se
num elefante comum, encetando para tal, literal e simbolicamente, um percurso de transformação que se revelará todavia frustrante, dado que a reação dos outros animais a essa mudança é
de indiferença, não sendo reconhecido nem cumprimentado de
forma efusiva como sucedia antes da metamorfose.
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O desfecho natural (e previsível) desta narrativa é, pois, a
aceitação de si e da sua identidade individual (e implicitamente
também da sua espécie). A chuva, símbolo de purificação e de
renovação, que cai sobre o protagonista quando ele se encontra
coberto com sumo de “frutos cor de elefante”, devolve-lhe, real e
metaforicamente, as suas verdadeiras cores, o que será confirmado intratextualmente por um dos elefantes da manada: “Oh Elmer
[…]! Não levaste muito a mostrar as tuas verdadeiras cores”. O
pequeno leitor percebe facilmente o alcance de tais palavras na estrutura profunda do texto e fazendo a transposição entre o código
linguístico e o simbólico.
Em termos discursivos e técnico-literários, neste livro o autor recorre ao aspecto humorístico, presente em vários momentos
da narrativa, passando sutilmente valores ao usar uma linguagem
simultaneamente poética e metafórica que a criança não terá dificuldades em decifrar. Na verdade, o recurso a diversos procedimentos discursivos e retórico-estilísticos concede ao texto verbal
uma poeticidade e uma cadência melódica que contribuem para
a sua qualidade literária. Observamos o seguintes recursos de linguagem no seguintes trechos:
a) aliteração: “Quanto mais olhava para os elefantes sérios, silenciosos, sossegados, soturnos, mais vontade tinha de rir”;
Teresa Mendes

b) construção anafórica: “esfregou-se […] até não haver sinais de
amarelo, nem de cor de laranja, nem de encarnado, nem de cor-de-rosa, nem de roxo, nem de azul, nem de verde, nem de preto,
nem de branco”;
c) elisão, assíndeto e polissíndeto: “Era uma vez uma manada
de elefantes. Elefantes novos, elefantes velhos, elefantes altos ou
magros ou gordos. Elefantes assim, elefantes assado, todo diferentes, mas todos felizes e todos da mesma cor”. Esse recursos
exemplificam a versatilidade da linguagem literária neste livro
em particular.
Quanto às ilustrações que complementam o texto, igualmente assinadas por David McKee, “acentuam a especificidade da
personagem e propõem um jogo de disfarces entre os elefantes,
divertindo o leitor, que é implicitamente chamado a descobrir Elmer no meio de uma insólita manada” (Ramos, 2020). Jogando
com o contraste cromático entre o cinzento (dos outros elefantes) e a abundância da cor (em Elmer), com as simetrias e as disjunções, o autor/ilustrador constrói um universo pictórico que,
ampliando os sentidos sugeridos ou insinuados pelo texto verbal,
e pautando-se pelo humor, estimula a sensibilidade artística e a
capacidade imaginativa da criança (pré)leitora.
Deste modo, neste livro em particular, a articulação entre
texto e imagem potencializa a instauração de uma atmosfera lúdica e poética de grande eficácia comunicativa que contribui para a
formação estética e literária do pequeno leitor. Na verdade, podemos considerar que se trata, neste caso, de uma relação de complementaridade entre os códigos – linguístico e visual -, na esteira,
aliás, do proposto por Nikolajeva e Scott, 2000, que definiram várias dimensões em termos de interação texto-imagem, nomeadamente de simetria, complementaridade e contradição.
No caso da complementaridade, que se verifica nos livros
em análise e em muitos outros, afirmam as autoras:
In enhancing interaction, pictures amplify more fully the meaning of
the words, or the words expand the picture so that different information
in the two modes of communication produces a more complex dynaRelação texto-imagem nos livros para crianças: leituras de Elmer e O elefante diferente ...
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mic. When enhancing interaction becomes very significant, the dynamic becomes truly complementary.”1 (Nikolajeva; Scott, 2000, p. 225).

No caso de Elmer, como na maior parte dos picturebooks, as
imagens vão mais além do que o texto: acrescentam pormenores
ilustrativos não explicitados no texto verbal e toda uma iconografia simbólica que desafia o dinamismo hermenêutico do leitor,
implicando-o ativamente no processo de leitura da obra. Por esse
motivo, o leitor é, em certa medida, um coautor da obra, um doador de sentidos.
No que diz respeito à mensagem que a obra de David Mckee
sutimente transmite ao jovem leitor, parece-nos evidente o apelo à
tolerância e à aceitação das diferenças, individuais, mas também,
implicitamente, culturais e étnicas, sendo assim um livro que, para
além de se instituir como um objeto estético de grande qualidade,
constitui um recurso a ser inserido no contexto educativo.
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O Elefante Diferente (que espantava toda a gente), escrito
por Manuela Castro Neves e ilustrado pela premiada ilustradora
Madalena Matoso, é também um livro que aborda, de uma forma lúdica e humorística, a questão da diferença, embora noutra
perspectiva. Na verdade, trata-se de uma narrativa versificada que
conta a história de um elefante, cuja tromba, por ser muito comprida, irreverente, “atrevida” e “muito espertinha” adquire vida
própria, autonomizando-se do sujeito e antecipando-se a ele nas
ações que pratica.
À semelhança do livro de David McKee, o texto tematiza a
questão da diferença e da aceitação de si, mas explora, por exemplo, “curiosas sugestões ligadas ao tratamento da figura do duplo,
uma vez que a tromba, ao surgir com uma personalidade distinta
da do seu dono, ganha individualidade e autonomia, fugindo ao
seu controlo” (Ramos, 2010). No fundo, trata-se de colocar em
evidência os dois lados da personalidade de um sujeito dilemático
Ao aprimorar a interação, as imagens ampliam mais completamente o significado das
palavras, ou as palavras expandem a imagem, de modo que informações diferentes nos
dois modos de comunicação produzam uma dinâmica mais complexa. Quando o aprimoramento da interação se torna muito significativo, a dinâmica se torna verdadeiramente complementar.
1

Teresa Mendes

e cindido, e de enfatizar a dificuldade em conciliar opostos em
matéria de construção de identidade.
Em termos de arquitetura discursiva e textual, o livro apresenta uma estrutura tripartida: no primeiro momento, apresenta-se o elefante por meio do início típico dos contos tradicionais
“Era uma vez um elefante diferente.” Esta afirmação inaugural é
posteriormente desdobrada no discurso, explicitando-se o motivo
dessa diferença: “Tinha uma tromba tão comprida/ que espantava
toda a gente./ Quando ele ia a qualquer lado, a ponta da sua tromba/ ia muito, muito à frente”.
A partir daí, concede-se ao protagonismo a tromba deste
elefante sui generis, por meio da sucessão de seis quintilhas, das
quais cinco são iniciadas pela conjunção subordinativa condicional “se”, evidenciando a (salutar) irreverência e o atrevimento da tromba - apresentada por meio de expressões linguísticas
marcadas por um tom claramente judicativo (“muito espertinha”,
“armada em fina”, “muito atrevida”, “desatinada”, “impertinente”
e “malandreca”). Este primeiro momento, marcado pelo recurso
ao paralelismo estrutural e anafórico, finaliza com o desaparecimento da tromba, desconstruindo-se, nesta parte final, o esquema
repetitivo até então dominante.
No segundo momento desta narrativa versificada, o elefante
solicita a intervenção (simbólica) de uma pomba para que procure
a irreverente tromba. Em termos discursivos, a narrativa em verso
recupera então o procedimento anafórico para dar conta das deambulações da pomba em busca da tromba desaparecida: “Viu cavalos
galopando […]/ Viu patinhos deslizando […]/ Viu papoilas salpicando […]/ Viu um menino brincando”. Esta segunda parte termina com a indicação que o esforço da pomba foi em vão e que, apesar
de ter visto tudo o que viu, “O que não viu foi a tromba”.
Dando conta do desânimo do elefante, coitado, que ficou
bem desanimado, sentando-se no sofá, o texto adquire então um
ritmo narrativo mais lento. Na realidade, esse abrandamento do
ritmo narrativo decorre, a nível formal, da própria dimensão da
estrofe (com sete versos) e da não obediência à estrutura paralelística precedente. No fundo, o discurso parece traduzir e espelhar o
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sentimento disfórico de profundo desalento e tristeza que atinge o
sujeito, mas rapidamente tudo se altera com a (re)entrada em cena
da tromba. Essa mudança ao nível do registo e do ritmo narrativo,
marcada discursivamente pela presença da adversativa “mas” em
posição inicial de frase/verso e pela preferência por estrofes mais
curtas a partir de então – duas quadras e uma quintilha -, parece
acompanhar o estado eufórico do sujeito-elefante ao reencontrar
a sua tromba (e, simbolicamente, tornar assim uno o que andava
disperso e separado).
A comicidade do discurso, que resulta do absurdo de situação e de linguagem explorado até à exaustão, aliada ao ritmo narrativo que as estratégias de versificação potenciam, facilita a adesão
da criança à leitura do texto, não sendo, todavia, como nos parece,
tão linear a entrada na sua estrutura profunda, uma vez que, muito
provavelmente, o potencial recetor infantil se limitará a fruir livremente o texto lido sem se aventurar pelos caminhos do inefável.
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É necessária, pois, a intervenção do adulto-mediador, na
fase da pós-leitura, para auxiliar a criança a desenvolver a sua capacidade inferencial e a perceber que este elefante diferente, como
se insinua no título, assustava e espantava toda a gente, mas que,
ainda assim, não conseguia viver sem a sua irreverente tromba,
como se comprova intratextualmente no momento em que, após
o seu desaparecimento, “o elefante, coitado, ficou bem desanimado”, sem saber da sua trombinha. Após uma série de tentativas,
frustradas de procurá-la, a tromba regressa, enfim, de um baile de
Carnaval, deixando o elefante “aos pulinhos, bem contente”, o que
sinaliza a recuperação da identidade nesse reencontro feliz entre o
eu e o seu duplo. Demonstra-se assim à criança, de forma sensível
e inteligente, que é preciso conviver pacificamente com as diferentes partes do nosso corpo, mesmo com aquelas que provocam nos
outros reações incompreensíveis de estranheza e até de rejeição.
As ilustrações de Madalena Matoso “exploram jogos cromáticos decorrentes do uso combinado e articulado das cores e das
formas, ao mesmo tempo que acrescentam pormenores ao texto,
sublinhando a sua dimensão lúdica” (Ramos, 2010). A proliferação da cor, em tonalidades quentes muito apelativas, em contraste
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com o fundo branco da dupla página, a preferência pelas formas
geométricas e a inclusão de pormenores ilustrativos não explicitados pelo discurso verbal conferem à ilustração uma expressividade e uma eficácia comunicativa evidentes.
Além dessas estratégias gráfico-plásticas, há ainda a destacar a presença da hipérbole visual que a componente pictórica explora insistentemente. Na verdade, auxiliando a criança a
focalizar o olhar e a progredir na narrativa pictórico-verbal, a
representação icônica de uma tromba que serpenteia pelas páginas do livro ajuda o pequeno leitor a percorrer os espaços representados por vezes de forma labiríntica, como sucede aliás
nas folhas de guarda desta obra, e a deter-se nos pormenores
ilustrativos. Por meio da leitura desses pormenores, a criança
poderá construir outros mundos ficcionais possíveis e alternativos, o que se afigura imprescindível no desenvolvimento da sua
capacidade imaginativa e efabulatória.
Ressaltamos ainda que a ilustração, exercendo a sua função
interpretativa, apresenta plasticamente o elefante por meio da cor
vermelha, o que é simplesmente elidido no discurso verbal. Tal opção, para além de testemunhar a liberdade criadora e hermenêutica
da artista plástica, desafia o leitor a atribuir sentidos à superfície
visual e a mover-se livremente pelos caminhos da interpretação.
Podemos afirmar que, de uma forma lúdica mas simultaneamente poética, as obras aqui analisadas exploram um tema
axial nas sociedades contemporâneas, marcadas por uma enorme
diversidade e heterogeneidade social e cultural: a diferença. Esse
multiculturalismo que hoje em dia caracteriza o mundo em que
vivemos gera, contudo, frequentes vezes, situações de discriminação (no limite, extremadas), de desrespeito e intolerância pelo
Outro. Ora, em Elmer, o tema é abordado de uma forma sutil e
poética, fazendo implicitamente e sem falsos moralismos, o apelo
à tolerância e à valorização da diferença.
Mas a época atual é também marcada pelo culto exagerado
e obsessivo da imagem. Ser diferente significa, neste nível, não se
ajustar aos padrões de beleza convencionais, pelo que facilmente
a criança poderá ser estigmatizada e ridicularizada, acarretando
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essa situação problemas vários de ordem psíquica e emocional
que passam inevitavelmente pela rejeição da sua imagem corporal. De uma forma lúdica e divertida, O Elefante Diferente (que espantava toda a gente) aborda a diferença com toda a naturalidade,
desmistificando o drama da inaceitação de si que atinge muitas
crianças e jovens na sociedade atual.
Além desses aspectos, a riqueza expressiva e poética dos textos e das ilustrações que iluminam e complementam estes livros,
e, em particular a relação de profunda coerência intersemiótica
entre as duas linguagens artísticas que convivem harmonicamente
nestes dois livros para crianças, tornam estas duas obras objetos
estéticos de grande qualidade.
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Ora, justamente, à criança deve ser dada a oportunidade
de contatar com textos literários de qualidade, isto é, “textos que,
permitindo-lhe experimentar o rico caudal das possibilidades do
imaginário, lhe possibilitem igualmente fruir uma palavra intensificada na sua riqueza pluri-isotópica” (Azevedo, 2005, p. 169) e,
simultaneamente, com ilustrações artísticas e plurissignificativas,
que desenvolvam e aperfeiçoem a sua sensibilidade estética e a
sua capacidade imaginante.
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IDENTIDADE E A ALTERIDADE
EM ALICE’S ADVENTURES
IN WONDERLAND, DE LEWIS CARROLL
E A BOLSA AMARELA,
DE LYGIA BOJUNGA NUNES
Teresa Mendes

INTRODUÇÃO
No seu processo de formação, a criança passa por diversas
etapas que a conduzem à apropriação de conhecimentos, valores
e afetos, determinantes na consolidação da sua personalidade. A
sua visão do mundo, necessariamente condicionada pela curta experiência de vida que possui, constrói-se numa permanente interação com o meio envolvente, sendo fundamental para o percurso
cognitivo e psicoevolutivo do ser em crescimento o contacto com
a literatura que lhe é particularmente dirigida.
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Com efeito, a Literatura InfantoJuvenil, pela especificidade
semiótica de que se reveste, propicia o enriquecimento e o alargamento progressivo do aparelho formal da língua materna e, consequentemente, permite a construção de mundos alternativos ao
real, ao mesmo tempo que estimula o sentido do Belo e incute
todo um sistema axiológico imprescindível à formação do carácter individual e às trocas sociais efetivas.
Nesse sentido, obras como Alice’s Adventures in Wonderland, de Lewis Carroll e A Bolsa Amarela, de Lygia Bojunga Nunes, ainda que de forma distinta, concedem à criança-adolescente
a oportunidade de se identificar com as personagens fictícias que
se debatem com questões existenciais de fundo. Os percursos do
Imaginário, em ambas as obras, o sonho ou a criação ficcional e
romanesca, constituem as opções subjetivas de acesso a uma identidade temporariamente perdida ou rejeitada.
A (DES)CONSTRUÇÃO DO SUJEITO
A busca da identidade ou a sua rejeição
Em Alice’s Adventures in Wonderland, a questão da identidade é colocada transversalmente ao longo da narrativa, sendo
submetida a abordagens e formulações desconcertantes e inesperadas no contexto da literatura infantil do século XIX. De facto, logo no primeiro capítulo, Alice cai literalmente num túnel
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que a conduzirá ao mundo fantástico e onírico da Wonderland.
Porém, não se trata de uma queda dolorosa. É antes a passagem
para um mundo esotérico e subterrâneo, povoado de símbolos e
de experiências inimagináveis, um mundo desregrado, construído às avessas, onde Alice vai perder temporariamente (enquanto
o sonho durar) a consciência da sua verdadeira identidade. Sem
pontos de referência e sofrendo de uma amnésia que lhe impede
o acesso a um passado recente, Alice dá voz ao que Roger Henkle denomina como “crucial anxieties of chilhood and adolescence - associated with growth in size, with stability of identity, with
loss of control” (1982, p. 90).
O seu desejo é o de penetrar no jardim paradisíaco, parcialmente vislumbrado pelo buraco da fechadura. Mas esse jardim,
apetecido e inatingível durante grande parte da narrativa, permanece uma miragem. A natural frustração de Alice resulta precisamente do sentimento de impotência e de incapacidade de alcançar o inalcançável. A sua reação é a mais lógica, se pensarmos que
se trata de uma criança sadicamente impossibilitada de chegar ao
seu objeto de desejo: chora compulsivamente, dando origem a um
“mar de lágrimas” onde é forçada a nadar para sobreviver. Essas
lágrimas, abundantemente vertidas por uma Alice gigantesca em
situação de desespero, irão pôr em causa a (des)organização do
universo alegórico do qual jamais chega a fazer parte: os animais
que o povoam surgem sem se saber de onde e são arrastados pela
fúria das águas.
Mas a personagem que unifica os episódios da efabulação
romanesca e lhes atribui algum sentido, embora precário, vê-se na
contingência de se confrontar com a voz da sua consciência que,
em tom imperativo e ameaçador, a censura severamente: “I advise
you to leave off this minute!”(Carroll, 1994, p. 19). Este tipo de
construção é reiterado noutros momentos, embora com formulações linguísticas que apresentam ligeiras variações estruturais e
semânticas, reveladoras ainda assim de uma animosidade entre o
eu, impulsivo e conturbado, e o outro eu, imperialista e ditatorial,
que há em mim: “You ought to be ashamed of yourself!” ou “Stop
this moment, I tell you!” (p. 22).
Identidade e a alteridade em Alice’s Adventures in Wonderland e a Bolsa Amarela ...
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Porém, Alice-ela-própria sucumbe perante a sua inevitável fragilidade, não se contendo (nem isso seria verosímil, aliás,
neste contexto). Assim, para além de chorar ainda mais, assume
que “it’s no use now [...] to pretend to be two people! Why, there’s hardly enough of me left to make one respectable person” (p.
19), numa clara assunção do seu estado fragmentário e disperso.
Consciente, pois, da sua instabilidade (e precariedade) enquanto
sujeito, o eu especular parte em demanda de si próprio, através
de um movimento introspetivo que passa pela autorreflexão e
pelo autoquestionamento.
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Com efeito, pelo recurso à memória (ou ao que dela resta),
Alice tenta reconstituir um passado que pressente próximo mas,
de certo modo, intangível, procurando dar resposta à questão
“Who in the world am I?” (p. 24), central, aliás, na corrente teórica do denominado exame de consciência proposto por Wiliam
James. Por isso, recorre à comparação com a alteridade e ao princípio da inventariação de saberes, na tentativa de (re)construir a
sua identidade, procurando, pela memória retrospectiva, recordar-se de crianças que com ela interagiam numa infância (só para
ela) simbolicamente perdida. Deste modo, pelo processo comparativo, Alice constata a impossibilidade de se ter transformado em
alguém seu conhecido, embora exclua, desta tentativa de identificação, o gênero masculino. Começa, pois, a perceber-se que a
própria Alice vai eliminando hipóteses no seu percurso cognitivo,
o que já indicia alguma certeza em relação à sua identidade.
A estrutura linguística da negação não é, contudo, sempre a
mesma, dando conta de uma convicção íntima e inexorável quando se refere a Ada (“I’m not Ada”), logo atenuada, pelo tom incrédulo da perífrase (mesclado de desalento) quando fala de Mabel:
“I can’t be Mabel”. Alice demarca-se destas duas personagens fantasmáticas por não possuir os mesmos atributos físicos de uma
e os conhecimentos (precários) da outra. E como não consegue
ser suficientemente convincente na sua argumentação, limita-se a
proferir um enunciado meramente tautológico e especular, típico
do discurso infantil. “She’s she and I’m I”.
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Assim, a busca da identidade revela-se infrutífera nesta primeira fase, porque nem a comparação com uma certa alteridade,
ausente e circunscrita a um tempo passado aparentemente irrecuperável, nem o recurso aos princípios da enciclopédia do mundo
e da inventariação de saberes lhe permitem o autoconhecimento.
Neste processo mental de reconstrução de si própria, Alice só sabe
quem não é.
Na obra de Bojunga Nunes, Raquel, contrariamente ao que
acontece com Alice, sabe quem é e o que desejaria (ou não desejaria) ser, ou seja, é em termos de rejeição que o problema se coloca
na obra. De facto, em nenhum momento da narrativa se registam
as formulações linguísticas de (auto)questionamento que encontramos na obra de Carroll. O problema do sujeito, agora, reside
na recusa de uma identidade que lhe causa incômodos e perturbações psicológicas acentuadas, o que o leva a procurar uma falsa
identidade para ser aceite pelos outros.
A narrativa inicia-se precisamente com a afirmação (que
pode ser interpretada como um pedido de socorro) de um eu que
sente necessidade de se esconder dos outros, o que é sintomático
de um estado de ansiedade provocado por uma qualquer ameaça proveniente do exterior, tal como a perífrase verbal no-lo dá a
entender: “Eu tenho que achar um lugar p’ra esconder as minhas
vontades” (Nunes, 1989, p. 5). O leitor pressente, portanto, estar
na presença de um sujeito atormentado, pressentimento esse que
ganha consistência à medida que penetra no discurso.
De facto, recorrendo quer ao discurso indireto na primeira
instância narrativa (como forma de narrativizar a sua história de
vida e dar testemunho da sua cosmovisão subjetiva), quer à forma
dialogada (com personagens pertencentes ao universo representativo do mundo dos adultos ou do Imaginário), quer ao registo
epistolar (com as personagens fictícias criadas pelo sujeito com o
propósito de lhe servirem de interlocutores intratextuais), Raquel,
a protagonista, apresenta-nos uma realidade amarga e difícil de
suportar: ninguém tem tempo para conversar com ela (“Eles dizem que não têm tempo. Mas ficam vendo televisão” (p. 7)), ninguém tem paciência para ela porque “Todo o mundo já é grande
Identidade e a alteridade em Alice’s Adventures in Wonderland e a Bolsa Amarela ...
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há muito tempo” (p. 7), todos são prepotentes, ridicularizando-a
pelo que faz e pelo que pensa.
Por isso, na segunda carta que dirige ao seu amigo imaginário, André, Raquel desabafa: “Tou sobrando, André. Já nasci sobrando” (p.7), relembrando o que todos, cruelmente, lhe repetem:
que não foi desejada. Psicológica e emocionalmente, essa constatação é responsável por perturbações significativas, como a baixa
autoestima, a falta de confiança em si própria, a hiperemotividade,
a revolta e o desejo de evasão, que se pode tornar num desejo apaziguador para um sujeito desiludido como Raquel. Deste modo,
“a inadaptação é vivida, experimentada, sentida e suportada como
um incômodo e, por vezes, como um tormento” (Avanzini, 1980,
p. 85), de onde a dupla inadequação de si a si e aos outros.
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Curiosamente, desse confronto traumático com a alteridade-real-adulta, Raquel consegue tirar ilações filosóficas normalmente formuladas enquanto questões retóricas reveladoras
de grande maturidade reflexiva, servindo, assim o creio, a intenção de Lygia Bojunga Nunes de criticar o mundo dos adultos, axiologicamente subvertido. Para Raquel, esse é um mundo incompreensível (“gente grande é uma turma muito difícil
de entender” (p. 19)) e, simultaneamente, um mundo que não
compreende as crianças (“gente grande não entende a gente”
(p. 16)). Por isso, e porque lhe apresentam uma realidade distorcida com a qual não se identifica, ela deseja ser precisamente o que não é. Através de um processo de transferência e de
indiferenciação, Raquel deseja ser (como) outros não porque
eles representem um ideal, mas porque deseja ser aceite, o que
significa que existem condicionalismos que a impelem à construção de uma falsa identidade.
Assim, quer deixar de ser criança para poder fazer e pensar
o que quiser sem ter que se justificar; quer ser rapaz, porque as raparigas se encontram impossibilitadas de fazer tudo o que Raquel
tem vontade; por fim, quer ser escritora para, deste modo, criar
um mundo fictício, filtrado pelo seu olhar subjetivo - um mundo
onde as personagens atuem de acordo com os princípios que ela
considera corretos e naturais; um mundo onde não haja hipocriTeresa Mendes

sia, falsidade, vaidade e animosidade entre as pessoas; um mundo,
enfim, idealizado e paradisíaco, alternativo ao real.
Sentindo, porém, que as suas vontades poderão causar estranheza e indignação, Raquel tem necessidade de as esconder
num lugar inacessível ao olhar irônico e carregado de hostilidade
dos outros. Esse lugar há de ser uma bolsa amarela que ninguém
quer e que, para a menina, tem o poder mágico de esconder as sua
vontades e as personagens fictícias que ganham vida própria mas
que não encontram lugar no mundo do «real». É, pois, pela escrita
que Raquel partirá à verdadeira descoberta de si própria, criando
um universo imaginário que atuará como forma de compensação
e a ajudará a revalorizar-se e a afirmar-se pela positiva.
Totalidade e fragmentação – o sujeito cindido
Tal como Raquel, também Alice precisa de se encontrar
num lugar-outro, a Wonderland. No entanto, por se tratar de um
mundo onírico, a ordem está subvertida, não existindo um sistema regulamentado que sirva de ponto de referência para o sujeito.
O seu mal-estar é, contudo, evidente e resulta de um desajuste total com essa a-realidade. A sua necessidade de saber quem é, neste
mundo às avessas, fá-la proceder a inúmeras operações mentais
que resultam, como vimos, infrutíferas.
Ora, se Alice não consegue, através da sua capacidade intelectiva (tornada precária neste submundo), desvendar a sua verdadeira identidade, o seu olhar perscrutador tenderá a focalizar-se
em si própria enquanto matéria corpórea. A corporeidade surge,
então, como um problema porque a personagem tem consciência
do seu corpo como um objeto estranho e disforme, transfigurado
pelo poder de uma poção mágica que o faz adquirir proporções
gigantescas ou microscópicas. Esses fenômenos estranhos causam
perplexidade a Alice-ela-própria e aos outros, que a tomam sempre por quem não é.
Neste sentido, a totalidade do sujeito surge duplamente
comprometida: por um lado, o espírito surge dissociado do corpo
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(de onde a existência de uma alteridade subjetiva que funciona
como a voz da consciência, determinada em controlar os ímpetos
do eu emotivo); por outro, o próprio corpo não tem fronteiras
definitivas porque se encontra submetido a constantes mutações,
o que despoleta situações embaraçosas quer para Alice quer para
as outras personagens. Ora, justamente, se “uma das tarefas mais
importantes para a criança se orientar no mundo consiste em
alcançar uma clara percepção do próprio corpo, da sua imagem
corporal” (Leal, 1985, p. 26), é compreensível que Alice, não entendendo os fenômenos de transformação ocorridos no seu corpo, não consiga perceber o seu lugar no mundo. Sabe apenas que
nada em si é normal, nomeadamente o tamanho.
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Sentindo-se, por isso, desajustada e inadaptada ao reino da
Wonderland, encontra formas de compensação psicológica, das
quais a mais curiosa é a transferência de sentimentos normalmente associados a seres e objetos de estimação para partes do seu
corpo que, através desse olhar desfocado, ganham vida e identidade próprias. Assim, os pés, que “funcionam como uma parte do
eu, de-integrada do todo, diferenciada como um segmento dessa
realidade” (Leal, 1985, p. 20), adquirem, na perspectiva do sujeito,
uma autonomia e uma diferenciação que só fazem sentido precisamente num discurso do tipo nonsensical.
A questão da identidade surge, pois, colocada também ao
nível das representações parciais do sujeito. O caso dos pés é significativo, uma vez que, numa perspectiva simbólica, os pés servem
com “ponto de apoio do corpo durante a caminhada” (Chevalier;
Gheerbrant, 1994, p. 509), para além de serem os responsáveis
pela sua verticalidade (literal e metafórica). Nesta linha, também
o pescoço de Alice surge carregado de um simbolismo polivalente, embora o menos polêmico seja o de simbolizar “a comunicação da alma com o corpo” (Chevalier; Gheerbrant, 1994, p.
525). Assim sendo, facilmente se compreende o destaque que lhe
é dado intratextualmente, uma vez que, na busca da identidade, se
pretende conciliar dois aspectos vitais para a condição humana:
alma e corpo. Porém, o pescoço de Alice, pelas proporções que
circunstancialmente adquire e pelos movimentos ziguezagueantes que executa, é confundido pela pomba aterrorizada com uma
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serpente. A pomba não diferencia uma parte do corpo de Alice
dos répteis que, para ela, funcionam como ameaça permanente.
Assim sendo, a identidade é novamente problematizada no discurso. Alice sabe que não é uma serpente, pelo que a sinédoque só
é sentida por ela, mas a sua argumentação, no sentido de desfazer
o engano, não consegue persuadir o Outro.
O poder da linguagem é, pois, também ele posto em causa,
porque os atos ilocutórios normais não funcionam entre a pessoa e a alteridade, seja pelo ruído no circuito comunicativo, seja
devido a condições funcionais dependentes dos contextos. Isto
significa, em última análise, que a linguagem já não se sujeita
ao ato voluntarista da personagem, antes parece, também ela,
autonomizar-se e perder o sentido, o que aliás se regista com
frequência na narrativa: “her voice sounded hoarse and strange,
and the words did not come the same as they used to do” (p. 25).
Contudo, a “deliberada ausência de sentido [...] é preferível à
insignificância” (Yaguello, 1997, p. 32), até porque, neste caso, se
trata de uma aparente ausência de sentido, uma vez que a verdadeira mensagem, aquela que subtilmente nos é transmitida pelo
jogo desconcertante do nonsense, é a de um outro sentido, o do
desvio à norma, ao carácter convencional e arbitrário do signo,
numa clara apologia da liberdade criadora e criativa do ser humano, preconizada no século XIX.
Esta representação do sujeito, baseada numa parte de si
mesmo, isto é, na sua capacidade de verbalização, é, portanto,
também ela, uma tentativa frustrada de se aceder à identidade. De
facto, Alice não consegue fazer-se entender nem tão pouco atualizar, pela palavra, conhecimentos passivos que lhe poderiam revelar o grande enigma da sua condição ontológica. Há de ser pela
palavra, mas desta vez em situação efetiva de diálogo com outras
personagens, diretamente provenientes do universo da efabulação
e do imaginário, que Alice se irá confrontar de novo com a questão da identidade, a partir de estruturas linguísticas submetidas
ao princípio da reversibilidade.
Aliás, esta questão axial não se configura, nesta obra, apenas
em torno da representação antropológica da personagem. Todas
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as outras, de uma forma ou de outra, a problematizam, embora
diferentemente, sobretudo quando surgem como atributos de si
próprias. Assim, cabeças sem corpo, corpos sem cabeça, um gato
que aparece e desaparece e do qual o sorriso se autonomiza são
representações frequentes nesta narrativa, dando conta da fragmentação do eu. Contudo, todas as personagens nos fazem refletir
sobre a condição do sujeito e a sua precariedade, quer pelas diversas figurações que adotam, quer pelas relações e pelos “diálogos”
que estabelecem entre si e que permitem, pelo processo contrastivo, aceder ao enigma da identidade.
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Curiosamente, também na obra de Lygia Bojunga Nunes
se reflete sobre a condição do sujeito a partir do relacionamento
com o outro. De fato, sentindo-se dividida entre pulsões divergentes (que a impelem ora o um movimento introspetivo ora a
uma necessidade de abertura ao Outro), Raquel experimenta um
enorme desejo de originalidade, expresso pela sua vontade de ser
escritora, por exemplo. Contudo, essa originalidade é inconciliável, porque mal aceite, com a atitude distante de uma alteridade
ensimesmada e egoísta.
Assim, este sujeito, cindido entre o que é e o que desejaria
ser, constrói uma imagem compensatória e distorcida de si próprio destinada a iludir o próximo. Isso prova que ainda não encontrou o equilíbrio nem a maturidade emocional suficientes para
se assumir como é. Devido a todos os condicionalismos apontados, que desencadeiam sentimentos e atitudes sintomáticos de
perturbação emocional, Raquel tem necessidade, como vimos, de
se projetar, de modo simbólico, pela escrita, encontrando nessa
atividade satisfação e tranquilidade. Deste modo, recorre ao seu
Imaginário para criar um universo romanesco que diverge diametralmente do mundo que conhece. Nesse mundo, agora criado,
não há lugar para machismos irracionais e intoleráveis (por isso,
o galo foge do galinheiro porque “achava que era galinha demais
para um galo só”(p. 19)), nem para brigas absurdas e sem motivo
(por isso, o galo de briga foge quando se apercebe que é “besteira morrer nessa praia só porque eles cismaram que eu tenho que
brigar”(p. 103)). Nesse universo, os objetos aparentemente mais
insignificantes e imprestáveis, como o guarda-chuva ferrugento
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ou o alfinete, têm valor e até os adultos que moram na Casa dos
Consertos são agradáveis, simpáticos e compreensíveis, vivendo
num clima de verdadeira harmonia e felicidade.
A escrita funciona, pois, como um mecanismo de projeção
e de pulverização do sujeito num universo simbólico significativo
e autorreferencial. As personagens são representações idílicas que
se configuram como manifestações ora do eu ora de uma alteridade inexistente no mundo «real». Na verdade, Raquel sente uma
necessidade enorme de dar vida a personagens que a compreendam e que lhe sirvam de interlocutoras. À falta de amigos verdadeiros, encontra no seu Imaginário outros amigos que surgem
acidentalmente quando tem vontade de conversar ou de refletir
sobre o mundo dos adultos. Em cada um deles se encontra a parte
idílica de um eu que se vai construindo pela narrativa a partir
das opiniões, dos conselhos e das experiências vividas por essas
personagens fictícias. Elas funcionam como uma voz secreta de
um eu que precisa de estímulo para acreditar em si próprio e são,
sem que Raquel se dê conta, a personificação de sentimentos e
ideias que se atropelam no interior deste sujeito em ebulição. Não
é de admirar, portanto, que, do confronto com essas personagens
fictícias, provenientes de um mundo imaginário onde o sujeito se
movimenta à vontade, Raquel se aperceba daquilo que realmente
é importante na vida e consiga, a partir desses exemplos, libertar-se dos receios e das frustrações que a atormentam e a aprisionam.
O CONFRONTO COM A ALTERIDADE
Entre o “real” e a fantasia
No mundo onírico da Wonderland, Alice depara-se com
personagens estranhas (na aparência e no comportamento), com
quem estabelece diálogos surpreendentes e absurdos. É, aliás, ao
nível da linguagem, a meu ver, que as personagens se revelam ainda mais estranhas na medida em que, em alguns casos, se limitam
a proferir palavras descontextualizadas e, por isso, esvaziadas de
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sentido no discurso, encadeamentos paronímicos, deslocações de
sentido, dissimetrias, ambiguidades, analogias linguísticas, lapsos,
mal-entendidos e paradoxos, desencadeando situações de conflito
e incomunicabilidade.
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Importa, contudo, perceber apenas até que ponto, pelo
exercício da interlocução, se configura a questão da identidade na
obra. O caso mais flagrante é o do diálogo entre Alice e a lagarta: a
conversa entre ambas começa com uma questão sobre a identidade de Alice: “Who are you?” (p. 53). Ora, se até aqui era o eu que
se interrogava sobre si próprio, agora é o outro que o confronta
com a mesma questão, embora formulada a partir de outro ponto
de vista. Ou seja, não é só Alice que tem dúvidas sobre si própria,
tal como a sua resposta hesitante nos faz ainda supor; também
os outros não sabem quem ela é, tomando-a em alguns casos por
quem (ou pelo que) não é. Efetivamente, a pomba interroga-a
noutros termos: “What are you?” (p. 63). A resposta de Alice vai
no sentido de se inserir num determinado paradigma, o do género feminino (“I’m a little girl”), embora também esta afirmação
parcial da identidade seja frustrada, porque a pomba não a considera semelhante às outras meninas que conhece.
Uma última tentativa de dar resposta ao enigma ontológico
é ensaiada pela rainha de copas: “What’s your name, child?” (p.
95), o que pressupõe que a rainha a considera excluída do mundo dos adultos a que Alice pertence. Esta responde: “My name is
Alice” (p. 95). Do ponto de vista linguístico, esta resposta também
não é esclarecedora, porque a relação entre o sujeito e o nome que
o designa é da ordem do convencional e do arbitrário, como no-lo
demonstrou Saussure. Assim sendo, o facto de Alice saber o seu
nome não significa que saiba ainda quem é. Há apenas uma parte
de si que é revelada, um atributo, como acontece, aliás, noutros
momentos da narrativa.
Na verdade, Alice sabe que não é Ada, nem Mabel, nem
uma serpente, por um lado, e que é uma menina chamada Alice,
por outro, mas a identidade continua a ser reconhecida apenas
parcialmente. O sujeito encontra-se, pois, minado pela fragmentação e pela instabilidade, sendo as diversas formulações profeTeresa Mendes

ridas pela alteridade (“Who are you?”, “What are you?”, “What’s
your name?”) apenas variantes que demonstram, precisamente, a
inoperância da identidade neste universo.
A outro nível, o universo da efabulação romanesca, em A
Bolsa Amarela, simultaneamente povoado por personagens criadas pelo sujeito (e dele autonomizados pelo poder do Imaginário) e por personagens pertencentes ao universo representativo
do «real» - os adultos -, também dá conta da crise de identidade
de uma menina em processo de formação. As diversas manifestações da alteridade coexistem, interagem e dialogam umas com as
outras, como acontece em casa da tia Brunilda, mas é com Raquel
que a relação se solidifica à medida que a narrativa vai avançando.
Ao criar um mundo fantástico, povoado de personagens idílicas
que se opõem às que encontra no mundo real, Raquel não prevê
que ele contagie a realidade e que as personagens se autonomizem
iniciando um processo de transferência de um universo para o
outro (que terá efeitos interessantíssimos na consolidação da personalidade da sua criadora).
Interessa, de momento, perceber de que modo a identidade
das personagens, provenientes dos dois universos, serve a intenção crítica da autora. Assim, as questões levantadas a partir da
aparição do galo a Raquel resvalam para a crítica social que se
descortina por detrás das palavras inocentes do galo. De facto, ele
fugiu do galinheiro que Raquel inventara por não aceitar as normas instituídas por essa microestrutura social, afirmando em tom
imperativo: “Não quero mandar sozinho. Quero um galinheiro
com mais galos! Quero galinhas mandando junto com os galos!”
(p. 37). Ora, aqui se afloram alguns problemas correlacionados
com a nossa realidade civilizacional: por um lado, o domínio absoluto e secular do homem sobre a mulher e, por outro, a necessidade de uma distribuição igualitária do poder por ambos os sexos.
Já o caso do guarda-chuva ferrugento, que, contrariamente
a Raquel, tem o poder de escolher o seu sexo, é diferente. Efetivamente, «a» guarda-chuva, sendo na essência semelhante a Raquel,
é o oposto de tudo o que ela ambiciona para si: pertence, com
orgulho, ao gênero feminino e quer “ser pequena toda a vida” (p.
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52). Como vimos, Raquel deseja precisamente o contrário. Por
isso, esta personagem fá-la pensar e questionar-se sobre o que
está certo e errado. Esta guarda-chuva ferrugenta não tem, contudo, qualquer tipo de utilidade. A própria Raquel, desiludida,
pergunta a Afonso, o galo: “o que é que eu vou fazer com uma
guarda-chuva que não tem nome, não tem fim de história, não
abre, não funciona?” (57). Repare-se como a identidade da guarda-chuva surge pela voz de Raquel numa perspectiva de negatividade: se ela não é nada, para quê importarmo-nos com ela? A
tomada de posição de Raquel é, portanto, enternecedora. Com
efeito, e apesar de tudo, resolve guardá-la: “em vez dela servir de
guarda-chuva, agora serve p’rá gente gostar de olhar” (p. 57). É
o regresso à inocência perdida. É a desconcertante afirmação da
simplicidade existencial.
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De entre as personagens criadas por Raquel, destaco uma
última que me parece servir a intenção de criticar mais um aspecto social: o galo de briga, chamado Terrível. A sua história de vida
surge narrativizada por Afonso, seu primo, que no-lo apresenta
como sendo um galo treinado para brigar, a quem, metafórica e
simbolicamente, “costuraram o resto do pensamento” (58) para
ele não ter a liberdade de tomar decisões. Esta personagem obriga-nos a refletir sobre a lei do mais forte numa sociedade perversa
e pervertida e sobre o aproveitamento que alguns, sem escrúpulos
e princípios, fazem da ingenuidade dos outros, geralmente deslumbrados por promessas vãs.
No outro plano da alteridade, o destaque incide na tia Brunilda que, através do olhar subjetivo de Raquel, personifica o mundo da hipocrisia e da superficialidade. A forma como se dirige a
Raquel, recorrendo constantemente a diminutivos para fazer crer
que a considera incapaz de compreender outro tipo de linguagem
- a dos adultos -, é sintomática do desajuste entre ambas e da falta
de sensatez que os adultos têm ao lidar com crianças. Aliás, todas as personagens que se encontram reunidas em sua casa dão
conta de uma total inadequação ao mundo dos mais pequenos,
demonstrando, além do mais, falta de consideração e de respeito
para com Raquel. Na verdade, todos os membros da família têm
uma necessidade tão grande de agradar à tia Brunilda (para esta,
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em contrapartida, os presentear) que mudam de atitude em sua
presença, fingindo ser o que não são.
Raquel dá-se conta da incoerência e da crueldade dos adultos que, em casa, agem de uma determinada maneira e que, em
contacto com os outros, fazem precisamente o contrário: “Quando eu comecei a cantar o tal verso lá em casa, o pessoal me mandou ficar quieta porque eu ‘tava enchendo a paciência de todo o
mundo. Agora ficavam pedindo: - Canta, filhinha, canta!” (73).
Este episódio em que a menina é forçada a dançar e a cantar sem
ter vontade, é confrangedor porque percebemos, e ela também,
que Raquel é sadicamente atirada para a arena só par fazer rir os
outros. É, portanto, extremamente reconfortante para o leitor assistir à revolta de Raquel quando enfrenta a tia Brunilda e todos
os adultos presentes na sala, dizendo o que ninguém quer ouvir.
Esse gesto tem um valor simbólico muito forte, pois Raquel só é
capaz de se libertar das suas inquietações quando enfrenta uma
alteridade com a qual está em completa dissonância.
Relações interpessoais
Também na obra de Lewis Carroll há personagens que adotam atitudes insensatas e cruéis, como a rainha; há personagens
que gostam de evidenciar a sua autoridade perante os outros,
como o rato, mas que não gostam de ser interpeladas ou contestadas (até porque não sabem responder a essas interpelações); há
personagens que ora adotam atitudes de autoritarismo para com
os seus subalternos, ora se subjugam e humilham perante os seus
superiores, bajulando-os, como acontece com o coelho.
Neste universo, Alice não sabe muito bem que atitudes deve
adaptar com as diferentes personagens. Como qualquer menina
da sua idade, conhece o código vitoriano da interpelação, mas está
permanentemente a ser confrontada com personagens que o desconhecem ou o recusam. Como afirma Yaguello (1997, p. 122), “face
a cada novo interlocutor, a sua preocupação é sempre selecionar
no seu código as formas de interpelação adequadas, o que a leva
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a avaliar a idade, o estatuto e a classe social de cada um”, pelo que
o seu conflito com o estranho mundo da Wonderland está subtilmente marcado por indicações de natureza sociolinguística. A sua
frustração é, por isso, enorme quando lhe falam brutalmente, não
evidenciando nenhum tipo de consideração por ela.
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É natural, portanto, que no último capítulo, Alice altere a
sua postura: a menina obediente, tímida e insegura que até então
tinha sido, transforma-se numa outra, mais ousada e corajosa, que
enfrenta as diversas manifestações de alteridade, contradizendo-as, apontando-lhes falhas e, em suma, desautorizando-as, como
acontece com os reis de copas. Pelo tom determinado de Alice se
percebe que, a pouco e pouco, ela vai recuperando a confiança em
si própria, estando prestes a adquirir consciência da sua verdadeira identidade. Isso acontece, precisamente, quando consegue
discernir a verdadeira identidade dos outros: “Who cares for you?
[...] You’re nothing but a pack os cards” (p. 145). A partir daqui
está encontrado o caminho de regresso à normalidade: Alice desperta e dá-se conta de que tudo não passou de um sonho. Depois
de tantas e infrutíferas tentativas, está finalmente solucionado o
enigma da identidade em Alice’s Adventures in Wonderland.
Na obra de Bojunga Nunes, como na de Carroll, a tentativa
de autoafirmação de Raquel passa pelo confronto com a alteridade, do qual retira ensinamentos que se hão de revelar imprescindíveis na aceitação da sua identidade. Assim, como vimos, os
adultos pertencentes ao universo representativo do real influenciam-na negativamente ao longo da narrativa. Porém, ao enfrentá-los, como fizera Alice com o baralho de cartas, Raquel revela
ter adquirido maturidade suficiente para se aceitar como é e não
recear mais as opiniões dos outros.
O episódio em casa de tia Brunilda, em que se assiste a
uma explosão emocional estrepitosa de Raquel, é, pois, marcante,
constituindo o ponto de viragem na personalidade desta menina-adolescente. Ela, que, para além disso, vinha sendo gradualmente
confrontada com as experiências e os argumentos das personagens fictícias saídas do seu Imaginário, e que, inconscientemente,
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a faziam revoltar-se com o mundo à sua volta, afirma, no capítulo
nono: “Comecei a pensar diferente” (p. 107). Para isso contribui
também o facto de não controlar mais a sua vontade de escrever:
“resolvi que se eu queria escrever qualquer coisa eu devia escrever
e pronto. [...] Queriam rir de mim? Paciência” (p. 107). Estas palavras evidenciam uma alteração substancial na sua maneira de ser:
a menina que vivia atormentada por pensar que se riam dela já
não se importa com o que digam. O tom decidido e peremptório
das suas afirmações prova que Raquel amadureceu do ponto de
vista emotivo.
Mas é, sem dúvida, na Casa dos Consertos que Raquel
encontra as personagens que mais a hão de influenciar positivamente. De facto, a menina construíra uma imagem negativa
do mundo dos adultos, mas, neste espaço simbólico e idílico, é
confrontada com um mundo diferente (e porventura utópico)
onde todos gostam de estudar, mantendo-se, por isso, sempre
jovens; onde há reversibilidade na distribuição de papéis e onde
a liderança é questionada porque todos resolvem tudo em conjunto. Lorelai, também ela uma personagem inventada por Raquel (podendo funcionar como seu alter ego), é a responsável
por lhe apresentar este mundo de forma simples e desconcertante. Perante esta nova realidade, Raquel pensa de si para si:
“fiquei achando que gente grande não era uma turma tão difícil
de entender como eu pensava antes” (p. 119). Afinal, Lorelai e a
sua mãe gostavam de ser quem eram, servindo, do ponto de vista
funcional, de exemplo para ela.
Assim, a aceitação de si mesma passa pela decisão de libertar as suas vontades de ser grande e menino e de se assumir
plenamente como escritora. Um outro aspecto de consolidação
da sua personalidade reside na aceitação do seu próprio nome,
libertando-se de todos os nomes, sempre masculinos, que guardara na sua bolsa amarela. A bolsa perde a sua funcionalidade,
pois Raquel já não precisa de se esconder dos outros. Por isso,
pelo processo metonímico que equipara a bolsa à própria Raquel,
se compreende que, no final, ambas se sintam leves: afinal, o peso
(palavra polissêmica, empregue em sentido denotativo, no caso
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da bolsa, e conotativo, no caso de Raquel) que ambas carregavam
dentro de si tinha sido definitivamente liberto.
CONCLUSÃO
Deste modo, podemos concluir que a questão da identidade
é colocada diferentemente nas duas obras, apesar de, em ambas,
a demanda do sujeito (ou a luta pelo sentido, como diria Bruno
Bettelheim) ser feita através dos diferentes percursos do Imaginário: o sonho e a criação ficcional. Assim, em Alice’s Adventures in
Wonderland, existe um sujeito precário e fragmentário que procura encontrar-se no mundo absurdo e onírico da Wonderland.
Essa busca incessante fá-lo recorrer a diferentes mecanismos discursivos que se sucedem e se desdobram progressivamente até à
revelação final, que surgirá a partir do confronto inevitável com
uma alteridade com a qual jamais se identifica.
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Em A Bolsa Amarela, a questão da identidade também é
resolvida no final, quando o sujeito se liberta daquilo que o aprisionara e enfrenta uma alteridade da qual, tal como Alice, diverge.
Simplesmente, nesta obra, existe uma outra alteridade proveniente do seu próprio Imaginário e que interage com o sujeito numa
dupla perspectiva: didática e filosófica. São os seres fictícios criados por uma menina em processo de formação e de crescimento
emocional e criativo que lhe servirão de exemplo na aceitação de
si mesma e, consequentemente, na consolidação da sua personalidade, rejeitada desde o início.
Por tudo o que atrás fica dito, considero que ambas as obras se
dirigem a um público preferencialmente infantojuvenil, como no-lo provam os elementos paratextuais, o registo linguístico adotado,
a função lúdica que comportam e as personagens que as povoam,
num clima feérico e maravilhoso. Porém, a subtileza das mensagens
e das reflexões que ambas proporcionam são a prova de que tanto
Carroll como Bojunga Nunes querem ir mais longe e atingir o adulto naquilo que ele tem de mais vulnerável: a sua consciência.
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LITERATURA INFANTIL
E EDUCAÇÃO INTERCULTURAL:
MODOS DE VER O OUTRO
Teresa Mendes

ENQUADRAMENTO
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No mundo atual, um mundo em constante transformação,
onde o multiculturalismo acarretou uma nova forma de se conceber a relação com a diversidade linguística e cultural, a educação
para a cidadania plena institui-se como um dos pilares fundamentais dos sistemas educativos no sentido de preparar os mais novos
para a aceitação e a valorização das diferenças, no respeito pela
identidade cultural do Outro. É necessário, pois, que a Escola promova uma verdadeira educação intercultural, erradicando atitudes de segregação e contribuindo para a relação horizontal entre a
chamada cultura dominante e as que com ela coexistem.
Mas a verdade é que “A coexistência de diversas culturas
numa mesma sociedade e o reconhecimento de que todas elas
possuem igual valor e dignidade coloca, inevitavelmente, desafios
à educação e ao ensino” (Marques e Borges, 2012, p.82). Sabendo
que a Escola não pode ser um espaço de clivagens e assimetrias,
o papel do adulto-mediador é, por conseguinte, extremamente
relevante no sentido de construir percursos educativo-pedagógicos norteados por princípios e valores que apelem à integração do
Outro na comunidade de acolhimento, respeitando e valorizando
a sua identidade cultural e não a considerando inferior à cultura
dominante num determinado contexto sociohistórico, político,
ideológico e cultural. Neste contexto, a literatura infantil pode
instituir-se como um valioso recurso pedagógico para o educador
de infância ou o professor do ensino básico, no sentido não só de
promover a educação literária dos mais novos mas também a sua
consciência cívica, a tolerância e o respeito pelas diferenças culturais, étnico-raciais e outras, pois,
A educação intercultural implica […] uma mudança de atitude nos
educadores, mas também a sensibilidade para os múltiplos recursos
que poderão facilitar a abordagem intercultural. É neste sentido que,
a literatura infantil tem uma enorme importância, pois constitui-se
um recurso pedagógico potencial, no que respeita às atividades pedagógicas orientadas, no sentido da educação intercultural. (Marques;
Bastos, 2016, p. 480).
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Por via da literatura se pode, de facto, promover a educação
intercultural das crianças e jovens, sem que esse propósito comprometa e desvirtue, obviamente, a natureza polissêmica e pluri-isotópica deste subsistema literário específico, cuja função primordial é
a de provocar estesia no potencial leitor infanto-juvenil (e adulto).
Deste modo, se a “leitura da literatura infantil permite (…) à criança, a interiorização de códigos culturais, identitários de um povo e
de uma sociedade, mas também a abertura ao outro, o respeito pela
diversidade, a compreensão de novos valores” (Balça, 2007, p.133),
é fundamental que o educador de infância ou o professor do ensino
básico, de entre o leque de obras de qualidade estético-literária que
seleciona para abordar com as crianças, lhes dê a conhecer livros e
histórias acerca de outras culturas e de outras vivências, para que a
experiência da leitura seja enriquecedora e desafiante. Vieira (2006)
diz, a propósito, que “Ler histórias acerca de culturas diferentes
pode ser uma experiência de aprendizagem única e muito enriquecedora, evitando a criação de ideias/“preconceitos” negativos e estereotipados. É também uma forma de ajudar a criança a descobrir
a sua própria identidade.” (p. 69).
A leitura da literatura infantil, realizada pela criança alfabetizada ou pelo educador de infância junto dos pré-leitores, pode
de facto desencadear nos mais novos uma profunda reação emotiva e não ser necessário nenhum tipo de abordagem educativo-pedagógica para explorar o enredo, a estrutura e a sequência narrativa, a caracterização das personagens… Tais aspectos, de natureza
narratológica, deverão ser objeto de uma análise fina e sistemática
em determinados momentos, com determinados livros, e sempre
com uma clara intencionalidade pedagógica, de modo a desenvolver nas crianças a sua competência leitora, mas nem sempre tais
movimentos heurísticos deverão ser executados pelo adulto-mediador sob pena de se matar o gosto pela leitura e se perder leitores numa fase crucial do seu desenvolvimento (Pennac, 2010).
Assim, mesmo quando se delineia um projeto educativo
que visa a aquisição de competências pessoais, identitárias, socioemotivas e relacionais, entre outras, é preciso formular objetivos de aprendizagem específicos de modo a que haja momentos
de exploração dos livros e outros em que se deixa a criança fruir
Literatura infantil e educação intercultural: modos de ver o outro
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simplesmente a leitura sem qualquer tipo de abordagem pedagógico-didática. Ainda assim, e porque o adulto deve estar particularmente atento à criança e à exteriorização do seu sentir, poderá
questioná-la sobre o que sentiu ao ler ou ouvir ler a história, se
gostou ou não e porquê. Este tipo de questionamento não é inocente. As perguntas formuladas têm em vista a educação literária
da criança, visando fazê-la refletir sobre a sua experiência de leitura, mas também expressar-se de forma argumentativa, desenvolvendo assim a sua oralidade.
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A abordagem intercultural que a leitura de certos livros para
crianças potencia implica contudo um tipo de questionamento direcionado para a configuração e os modos de agir das personagens
e a representação eufórica ou disfórica dos espaços em que essas
mesmas personagens se movimentam, mesmo que não se cruzem
intradiegeticamente com interlocutores de outras culturas. Nesse
sentido, cabe ao adulto-mediador, pelo questionamento direcionado, ajudar a criança a realizar de forma eficaz e semanticamente
produtiva uma leitura simultaneamente literária e cultural. Com
efeito, por via da reflexão crítica que a leitura da obra e o consequente questionamento favorecem, a criança vai elevando o seu
grau de compreensão leitora mas também aprende a compreender-se, a compreender o seu lugar no mundo, e a olhar os outros,
outras culturas, outras realidades, outros modos de se ser pessoa
num espaço-tempo em que as diferenças culturais e as desigualdades (ainda) imperam. Entende-se assim que o contacto com textos literários que apresentam personagens em diferentes contextos
culturais permite alargar horizontes e criar, nos mais novos, uma
visão ampliada do mundo (Debus, 2018, p. 22). Nesse sentido,
Se ler o outro e sobre o outro tem importância fundamental na formação
leitora do indivíduo, o contato com textos literários, que apresentam personagens em diferentes contextos, ou a existência de escritores oriundos
de diferentes contextos permite uma visão ampliada do mundo. Desse
modo, a literatura negra ou afro-brasileira e/ou a temática da cultura africana e afro-brasileira se faz imprescindível. (Debus, 2018, pp. 22-23).

Reportando-se à realidade brasileira, Debus (2018, p. 26)
destaca que existem atualmente no mercado editorial do país, no
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que à produção literária para a infância e a juventude de autoria
afro-brasileira diz respeito, três tendências predominantes: 1) literatura que tematiza a cultura africana e afro-brasileira; 2) literatura afro-brasileira; e 3) literaturas africanas. No primeiro caso inserem-se as obras cuja temática é a cultura africana e afro-brasileira,
sem que a questão da autoria seja um fator determinante para a
categorização desta produção literária; no segundo se incluem as
obras escritas por autores afro-brasileiros, enquanto que no terceiro surge a produção literária de autoria exclusivamente africana, sendo que nesta se podem subcategorizar duas dimensões:
1. Literaturas africanas de diferentes línguas (língua portuguesa, língua
inglesa, língua francesa, entre outras) a partir da multiplicidade linguística do continente. 2. Literaturas africanas de língua portuguesa – o recorte de pesquisa e análise pode ser demarcado pelo país (Angola, Cabo
Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe), sem adentrar
na especificidade da negritude dessa literatura. Essa categoria sugere outras subcategorias, como literatura vinculada à origem oral (lenda, fábulas, entre outras) e literatura contemporaneíssima (narrativas curtas em
diálogo com a ilustração) (Debus, 2018, p. 26).

Apesar de o mercado editorial português não incluir um
número tão volumoso como o brasileiro de obras que abarquem
estas três categorias, elas estão contudo representadas em Portugal, fazendo inclusivamente parte das listas recomendadas pelo
Plano Nacional de Leitura (www.pnl.pt), seja na modalidade de
leitura recreativa e lúdica seja na de leitura orientada, isto é, dirigida pelo adulto-mediador.
Contudo, e independentemente da sua classificação e de os
conteúdos abordados nas obras de literatura infantil possuírem ou
não uma dimensão multi/intercultural, o mais importante é fazer
com que as crianças a) se coloquem no papel das personagens,
para que, através delas, consigam compreender o mundo configurado pela narrativa ficcional; b) identifiquem valores plasmados
na narrativa, atendendo muito especialmente à forma como se resolvem os conflitos; c) partilhem vivências, relacionando-as com
os textos; d) partilhem experiências e opiniões de forma crítica e
reflexiva (Morgado, 2010, p. 28).
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Daí que nos interesse, neste estudo, enveredar pela análise
de duas obras de literatura infantil, editadas em Portugal, em que
o Negro surge representado, de modo a retirar ilações acerca da
sua relevância na formação estética e cívica dos mais novos: a primeira, escrita por um autor africano - o moçambicano Mia Couto
– insere-se na categoria «literaturas africanas», proposta por Debus (2018, p. 26); a segunda, de autoria de Alain Corbel, o ilustrador francês “com alma africana” (Silva, 2007), surge incluída na
categoria «literatura que tematiza a cultura africana e afro-brasileira». Se, no caso da primeira, antevemos uma representação do
Negro a partir de uma visão endógena, dado que o autor, sendo
africano, projeta inevitavelmente no narrado uma imagem da sua
cultura de origem baseada na sua mundividência e no seu modo
de sentir África, já Corbel, de origem francesa, presumivelmente
terá da cultura africana um olhar mais distanciado, um olhar externo, étranger e étrange, mesmo sendo assumidamente um escritor e um homem apaixonado pelo continente africano.
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Deste modo, seguiremos, na nossa análise, o modelo de
Morgado e Pires (2010), que incide em três vertentes interligadas:
inclusão de processos de identificação étnico-raciais das personagens; importância da análise da representação do espaço como
forma de entender o desenvolvimento de identidades étnico-raciais ou de grupos minoritários, e modos de configuração das relações com a diversidade (Morgado e Pires, 2010, p. 112).
Nesta lógica, interessa-nos: a) analisar a representação das
personagens - a sua caracterização física, psicológica e sociocultural; o modo como se veem a si próprias e como são percepcionadas pelos outros intra diegeticamente, e as relações que estabelecem com a alteridade); b) analisar a forma como os espaços
surgem em suas discursividades no interior dos textos e representados plasticamente nas ilustrações, retirando ilações sobre o seu
simbolismo e sobre a forma como poderão ser lidos e percebidos
pela instância receptiva que, não sendo da mesma cultura, deles
tem apenas, eventualmente, uma visão disfórica.
Na nossa análise, teremos, inevitavelmente, em conta o
modo como o texto verbal e o texto visual se articulam e se complementam entre si, através de um diálogo intersemiótico de proTeresa Mendes

funda congruência semântica. Aliás, essa relação de complementaridade e de fusão intermodal e intertextual que se estabelece
entre o texto verbal e o icônico permitirá ao potencial receptor infantil percorrer livremente os trilhos que lhe são propostos ou sugeridos desafiando-o a atribuir sentidos ao narrado e aos elementos compositivos que configuram a narrativa visual, num processo
de contínua descoberta que se deseja dinâmico e enriquecedor.
Na verdade, como procuraremos demonstrar, texto e imagem
conjugam-se harmonicamente, permitindo ao leitor pessoalizar a
leitura a partir dessa interseção entre os dois códigos – o verbal
e o gráfico-plástico – e perceber o Outro e as suas circunstâncias
através das palavras e das imagens, fazendo inferências de ordem
estético-literária mas também, naturalmente, (inter)cultural.
LITERATURA INFANTIL E EDUCAÇÃO INTERCULTURAL:
TEXTOS E CONTEXTOS EM ANÁLISE
O Beijo da Palavrinha, de Mia Couto e Danuta Wocjiechowska
O Beijo da Palavrinha, uma obra
de grande riqueza estética e literária,
apresenta, segundo Morgado e Pires,
um “ponto de vista sobre África que
confirma alguns dos estereótipos do
mundo ocidental: vida de pobreza e
miséria, fome, solidão, ausência de
cuidados de saúde e seca prolongada
que torna difícil o viver das pessoas e a
sobrevivência das crianças” (Morgado
e Pires, 2010, p. 162). Na verdade, nela
encontramos um cenário disfórico,
longe de tudo, onde mora Maria Poeirinha, a “menina que nunca
vira o mar” (p. 6), e sua família.
A distância entre esse lugar remoto e o litoral é enfatizada,
hiperbolicamente, no interior do texto, logo na primeira página,
quando o narrador omnisciente afirma: “viviam numa aldeia tão
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interior que acreditavam que o rio que ali passava não tinha fim
nem foz” (p.6). Embora não haja referência textual relativamente
a esse espaço, nunca se afirmando de forma explícita que se trata
de uma aldeia africana, as ilustrações de Danuta Wojciechowska,
na edição portuguesa, permitem ao leitor fazer essa dedução por
diversos motivos: a) pela paleta cromática selecionada pela ilustradora, constituída por cores quentes – amarelo, laranja, vermelho – sugerindo tratar-se de um território climaticamente quente
e árido; b) pela representação icônica dos espaços – a savana, as
palhotas, os canaviais junto ao rio; c) pela utilização do castanho
escuro na pele das personagens, que permite percebê-las como
pertencentes à raça negra; d) pela iconografia simbólica escolhida
pela ilustradora para representar visualmente as personagens atribuindo-lhe uma dimensão cultural, conseguida pela indumentária (sobretudo da figura materna, que embala Poeirinha) e pela
forma como os cabelos surgem representados – com penteados
que o potencial leitor infantil imediatamente associará aos africanos (ou afro-brasileiros ou afroamericanos).
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Ilustrações de O Beijo da Palavrinha

Daí que a relação dialógica entre texto verbal e pictórico
seja particularmente profícua para que o leitor atribua sentidos ao
narrado e ao imagético de forma simbiótica e holística, fazendo
uma leitura simultaneamente estético-literária e cultural, sendo
que facilmente interpretará que a ação desta narrativa se passa no
continente africano, num contexto de homogeneidade cultural.
Na verdade, em O Beijo da Palavrinha o conteúdo não é
de teor intercultural, uma vez que não existem duas culturas em
interação. Trata-se de uma obra em que se descreve um contexto monocultural e socialmente homogêneo - a exceção reside na
personagem do Tio Jaime Litorânio, uma personagem que se presume ter já uma visão distanciada da sua própria cultura devido à
sua experiência de vida num outro espaço geográfico e cultural e
que “Um certo dia, chegou à aldeia […] e achou grave que os seus
familiares nunca tivessem conhecido os azuis do mar” (p. 10).
Com efeito, embora não de forma explícita, intradiegeticamente,
infere-se daqui que o Tio, por conhecer o mar e saber do seu poder curativo, será alguém com mais vivências e horizontes mais
alargados do que os seus familiares e que afirma, aforisticamente,
que “Quem nunca viu o mar não sabe o que é chorar!” (p. 10),
pois “Há coisas que se podem fazer pela metade, mas enfrentar o
mar pede a alma toda inteira” (p.10), como assegura, em discurso
indireto livre, o narrador omnisciente.
Importa, portanto, equacionar a forma como o jovem leitor
português poderá (ou não) realizar uma leitura intercultural desta
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obra, fazendo contrastar o modus vivendi e o espaço geográfico,
social e cultural em que se movimentam as personagens e as suas
próprias vivências. Apesar de as personagens pertencerem todas à
mesma cultura, o adulto-mediador poderá e deverá abordar esta
obra numa perspectiva axiológica que permita às crianças ocidentais conhecer, pela via da ficcionalidade, um Outro diferente de
si, do ponto de vista cultural e étnico-racial, mas principalmente
aceitar e valorizar essas diferenças – individuais e/ou coletivas.
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No que diz respeito à caracterização das personagens e à
sua relação com a alteridade, podemos começar por referir que,
no centro da narrativa se encontram duas crianças: Maria Poeirinha, uma menina com “sonhos pequenos, mais de areia do que
castelos” (Couto, 2003, p. 6), que um dia adoece gravemente, e seu
irmão Zeca Zonzo, que o narrador caracteriza como sendo “desprovido de juízo” e de “cabeça sempre no ar” (Couto, 2003, p.6). A
vida de extrema carência em que vivem é, muito provavelmente,
a causadora da debilidade física da menina, que “Num instante,
(…) ficou vizinha da morte” (Couto, 2003, p.12). Na verdade, a sua
vulnerabilidade física estaria, como defende Combinato (2016, p.
380), associada à vulnerabilidade social vivenciada pela família e,
como se presume, por todos os que habitavam a pequena aldeia
longe de tudo, onde nada chegava.
A doença e sua causa não são nomeadas no texto. Não importa. Dado o contexto social e a localização da aldeia “... viviam numa
aldeia tão interior que acreditavam que o rio que ali passava não
tinha nem fim nem foz” (Couto, 2006, p.5.), é possível imaginar que
a causa da doença e/ou a dificuldade para realizar o tratamento tenham relação com esse contexto social. (Combinato, 2016, p. 380).
É o Tio Jaime Litorânio quem, na iminência da morte de
Poeirinha, vislumbra como única possibilidade de salvação e de
cura para a menina que esta veja o mar (“Metam a menina no
barco que a corrente a leva em salvadora viagem” (Couto, 2006,
p.14)), mas ela não tinha condições de enfrentar tal percurso: “a
menina estava tão fraca que a viagem se tornou impossível” (Couto, 2006, p.16). Ou seja, mais uma vez, como assinala Combinato
(2016: 381), “manifesta-se a condição de vulnerabilidade (física e
social) da menina” pois o meio de transporte era um barco.
Teresa Mendes
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Ilustrações de dupla página de O Beijo da Palavrinha

É então que Zeca Zonzo, numa estratégia que os adultos
consideram de “tontice”, decide alegoricamente “mostrar o mar”
a sua irmã, escrevendo num papel a palavra «mar» e ajudando-a,
com os seus próprios dedos, a contornar cada letra da palavra, de
tal modo que Maria Poeirinha “consegue evocar o mar e senti-lo:
as ondas na letra «m», as gaivotas enroladas sobre si mesmas na
letra «a» e a rugosidade das rochas na letra «r»” (Morgado e Pires,
2010, p.163). Como afirmam ainda as autoras,
A recriação da realidade é a estratégia utilizada para fazer face a um
mundo de pobreza e miséria, sem recursos materiais. São os recursos
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de solidariedade ativa entre irmão e irmã, tio e sobrinha, mãe e filha
que reorganizam a aridez do espaço físico e o definhamento físico e
psicológico da personagem numa experiência de regozijo (Morgado;
Pires, 2010, p. 163).
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Depois disso, a menina acaba por morrer, mas a sua morte
é invocada poeticamente e de forma eufemística e metafórica pela
voz do narrador - “Então, do leito de Maria Poeirinha se ergueu a
gaivota branca, como se fosse um lençol agitado pelo vento.” (Couto, 2003, p. 26) -, dando ao leitor a possibilidade de preencher os
não-ditos (e aquilo que intratextualmente apenas é sugerido e insinuado) através da sua sensibilidade e da sua competência leitora.
Aliás, as questões retóricas que surgem imediatamente após esta
frase, carregada de um forte simbolismo e de profundo conteúdo
semântico, funcionam como mecanismos textuais e narrativos de
interpelação direta ao leitor, ao seu espírito reflexivo e à sua capacidade inferencial: “Era Maria Poeira que se erguia? Era um simples
remoinho de areia branca? Ou era ela seguindo no rio debaixo do
manto feito de remoinhos, remendos e retalhos?” (p. 26).
Cabe ao leitor fechar o circuito comunicativo nesse momento de abrandamento narrativo, interpretando o lido. Na página seguinte, e após um hiato temporal significativo (“Ainda hoje, tantos
anos passados” (p.28), poderá confirmar que a protagonista desta
magnífica obra, tendo sido “beijada pelo mar”, se “afogou numa
palavrinha”, como o irmão, olhando para a fotografia da menina,
metaforicamente refere, aludindo à sua morte.
Assim, percebe-se que as personagens que se movem neste
espaço físico-geográfico e cultural muito provavelmente desconhecido do jovem leitor português, embora vivendo na miséria,
mantêm entre si relações de afetividade, solidariedade e entreajuda, surgindo aos olhos do leitor sem o estigma da violência que
porventura ainda se cultiva nas sociedades ocidentais relativamente a outras culturas, nomeadamente a africana. Na verdade,
como sublinham Torres et al. (2015, p. 14). “O texto propõe uma
leitura diferente da relação afetiva entre os irmãos, baseada na
partilha de sonhos e na transferência de fantasias, assim como da
própria morte, aqui entendida como o início de um novo ciclo,
uma espécie de viagem numa nova dimensão”.
Teresa Mendes
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Ilustrações do livro O Beijo da Palavrinha

É, portanto, uma obra em que a promoção da educação intercultural se faz indiretamente, através do diálogo e da partilha
de ideias que a leitura orientada pelo professor proporcionará,
desconstruindo estereótipos e preconceitos culturais e étnico-raciais e apelando a valores essenciais da educação para a cidadania
plena: a tolerância e o respeito pelo próximo e pela sua idiossincrasia (pessoal e sociocultural).
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A Viagem de Djuku, de Alain Corbel
A obra A Viagem de Djuku, escrita por Alain Corbel e ilustrada por Eric Lambé, tem como protagonista uma jovem que almeja uma vida melhor e que por isso parte da sua pequena aldeia
levando na sua bagagem afetiva, simbólica e metaforicamente,
todas as coisas que são importantes para si e das quais não se pretende desapropriar: a velha guitarra de Quecuto, a palmeira e o
embondeiro da aldeia, o caldeirão de Nhô-Nhô, a casa de Pepito,
a barca e as redes de pesca de Benvindo.
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Capa do livro A Viagem de Djuku

Por meio de um discurso conotativo e metafórico, imbuído de
grande plasticidade literária, o narrador diz-nos que, no momento
da partida, e antes de se fazer à estrada, Djuku olha pela última vez
a sua aldeia, e “Olha-a durante tanto tempo e tão apaixonadamente
que todas as coisas onde o seu olhar toca entram no seu corpo”
(Corbel, 2008, s.p.). Dessa forma se manterá, daí em diante, ligada
às suas origens, aos espaços, objetos e pessoas que fazem parte da
sua história e, em última instância, da sua identidade.
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Como se pode ler intratextualmente, pela voz do narrador,
Djuku, depois desse último olhar, “Sente que todas estas coisas
[a guitarra, a palmeira e o embondeiro,…] estão dentro dela firmemente atadas como carga de um navio. Sente que a cada passo
dos muitos que dará a aldeia estará consigo” (Corbel, 2008, s.p.).
Assim, sempre que, na grande cidade para onde parte em busca
de melhores condições de vida, se sentir sozinha e com saudades
de tudo o que deixou para trás, as lembranças que carrega consigo,
dentro de si, do seu corpo, fá-la-ão suportar melhor a dureza dos
dias e da solidão.
Em A Viagem de Djuku tematiza-se, portanto, a questão
do trabalho imigrante na grande cidade (nunca nomeada), uma
cidade “de grandes edifícios iluminados aqui e ali por pequenas
cintilações” (Corbel, 2003, s/p.), uma cidade onde
milhares de homens e de mulheres […] se precipitam para os seus locais de trabalho. Viram à direita, viram à esquerda, sem nexo, embrenham-se nas entranhas da terra para logo saírem mais adiante, sobem e
descem escadas, corredores, ruas e depois avançam a golpes de gritos e
assobios, de buzinas e apitos ulululantes.
- É uma floresta de gente em marcha! – exclama Djuku, que nunca tinha
visto tanta gente na sua vida. (Corbel, 2003, s/p.)
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Ilustrações de A Viagem de Djuku

É nesse espaço que lhe é totalmente estranho e desconhecido
que começará a trabalhar no restaurante «Barriga da Baleia»,
sendo que as suas habilidades de cozinheira lhe permitirão
confeccionar pratos deliciosos que farão sucesso entre os
clientes do restaurante.
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Ilustração de A Viagem de Djuku

De Djuku nada conhecem. O narrador heterodiegético sintetiza, desta forma simultaneamente poética e irônica, a
admiração dos clientes pela comida feita por aquelas duas
mãos – “uma esquerda genial, uma direita fabulosa” (Corbel, 2008, s. p.) – sem se preocuparem em saber a quem elas
pertencem, bastando-lhes apreciar a dança das mãos que
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seguram os pratos: “É que era um espetáculo, como dizer?,
real ver aquelas mãos elevando um prato através da abertura que separa a cozinha da sala do restaurante. […] Em
palco estavam apenas as suas mãos.” (Corbel, 2008, s.p.).
Só quando Djuku, ao ouvir o nome da sua aldeia na televisão da sala, sai do seu espaço - simultaneamente de libertação
(mental) e clausura (física e social) - e chora na sala em frente
dos clientes, é que estes se mostram interessados em saber a sua
história. “Dá-se então o momento do encontro e partilha”, como
referem Morgado e Pires (2010, p. 154). A partir daqui, a relação
com a alteridade transforma-se: Djuku, que até então era apenas
percebida pelos outros através de uma representação parcial de si,
passa a ser vista como uma pessoa que todos querem conhecer e
ajudar, existindo, como assinalam ainda as autoras supramencionadas, “uma evolução de uma solidariedade não activa para uma
solidariedade activa” (Morgado; Pires, 2010, p.156), ou seja, uma
evolução em termos de partilha:
No início [da narrativa], existe ajuda entre as pessoas das diferentes aldeias, depois há solidão numa 2ª fase da vida de Djuku, e partilha nos
dois sentidos, no final, entre personagens do grupo minoritário e personagens do grupo maioritário (os clientes do restaurante), o que revela a
possibilidade de os indivíduos se situarem de forma dinâmica em estádios diferentes, na relação com a adversidade, conforme as experiências
a que são expostos. (Morgado; Pires, 2010, p. 156).

De fato, ao verem chorar Djuku no momento em que irrompe intempestivamente pela sala, os clientes interpelam-na,
chegando mesmo a nomeá-la (“Seca as tuas lágrimas, Djuku. Diz-nos o que te aconteceu” (Corbel, 2008, s. p.). Mais, ajudam-na
a apanhar as coisas que a protagonista trazia consigo, metaforicamente, no seu corpo, desde que saíra da sua aldeia e que agora
tinham começado a sair de dentro de si à medida que ia falando:
“[ela] começa a contar e os objetos que estavam há tanto tempo
dentro dela saíram da sua boca […]. Os clientes e o Sr. Isidoro [o
proprietário do restaurante] apanhavam os objetos à medida que
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eles surgiam” (Corbel, 2008, s. p). Mas nenhuma das ajudas, como
bem observam as autoras que temos vindo a citar, surge como forma de caridade, “o que colocaria Djuku, intencionalmente, numa
posição de inferioridade. Ela é solitária, mas não marginalizada”
(Morgado; Pires, 2010, p. 156).
Por aqui se percebe que não existe um choque cultural nesta
narrativa, já que os indivíduos do grupo maioritário não discriminam Djuku no momento em que esta se revela enquanto Pessoa.
Da mesma forma, em momento algum a protagonista desta narrativa perde a sua identidade cultural e esquece as suas raízes. Aliás,
quando começa a trabalhar no restaurante, na grande cidade, na
cidade que compara a uma “floresta de gente em marcha” (Corbel,
2008, s. p.), de imediato inclui na ementa pratos novos, confeccionados com ingredientes e condimentos sentidos como estranhos
pelos clientes habituais do restaurante (coentros, cominho, funcho, menta, alecrim), mas que são familiares para Djuku, já que
fazem parte da sua cultura gastronômica.
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Ou seja, a personagem consegue penetrar num espaço que
lhe é desconhecido e que poderia tê-la feito desistir do seu propósito de conseguir uma vida melhor (em termos econômicos), mas
Djuku, apesar da solidão e das saudades da sua aldeia e dos seus,
mantém-se fiel aos seus desígnios, o que a permite configurar psicologicamente como uma personagem forte, resiliente, e fiel a si
própria e à sua identidade cultural.
Assim, e contrariamente ao que sucede na obra de Mia Couto já apresentada, A Viagem de Djuku é uma obra de conteúdo
intercultural embora o mesmo só seja evidenciado pelo texto visual, já que o verbal elide a referência aos brancos e aos negros
que se cruzam na narrativa. Aliás, o único Negro que surge nesta
obra é precisamente a protagonista, Djuku, mas nem esse aspecto
é mencionado no texto verbal, o que nos deixa margem para deduzirmos que a intenção do autor poderá ter sido justamente a de
rasurar a referência à raça das personagens e ao seu aspecto físico para que, desse modo, o leitor não se deixasse influenciar por
eventuais preconceitos e estereótipos de natureza étnico-racial e
encarasse as personagens com um olhar culturalmente neutro.
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Podemos, contudo, afirmar que, apesar dessa estratégia autoral deliberada de não existir explicitamente qualquer referência
à origem cultural e étnico-racial das personagens, a obra possui,
implícito, um conteúdo de teor intercultural, que a instância recetiva, de forma mais ou menos consciente, decifrará, sobretudo a
partir das ilustrações de Eric Lambé, daí retirando eventuais ilações sobre a forma como a protagonista desta obra, uma personagem negra, se relaciona com a alteridade,m pois
na relação com a diversidade, a presença e/ou ausência de características físicas diversas entre as personagens não são tornadas explícitas
pelo narrador heterodiegético. É a ilustração que nos dá, logo na capa
do livro, a informação sobre a cor de pele de Djuku. Isto não é, em si,
uma “diferença”, apenas surge dessa forma quando aparecem outras personagens na narrativa – os habitantes da cidade […] e os clientes do
restaurante […], que são todos brancos – e também nesse momento a
diferença física só é apresentada pela imagem, nunca referida no texto.
(Morgado; Pires, 2010, p. 154).[

Uma vez mais (já acontecera o mesmo em O Beijo da Palavrinha), as ilustrações complementam e interpretam o texto verbal, estabelecendo com ele uma congruência intersemiótica altamente produtiva do ponto de vista semântico. Tal como na obra
de Mia Couto, ilustrada por Danuta Wojciechowska, também em
A Viagem de Djuku são as ilustrações que espelham a dimensão
(inter)cultural de forma mais evidente e explícita, representando
plasticamente as personagens com uma cor de pele branca ou negra, e configurando os espaços, no plano imagético, como lugares que o leitor rapidamente associará ao contexto africano, pela
paleta cromática e pela iconografia simbólica utilizadas. Esse é o
poder da ilustração: o de interpretar e recriar o texto, ampliar sentidos nele implicados e assim fomentar no leitor a sua competência estético-literária e cultural.
É, pois, nesse jogo dialético entre texto e imagem, entre o
dito e o não dito, o visível e o invisível, que o leitor se constrói enquanto ser cognoscente e crítico, capaz de compreender as mensagens subtilmente veiculadas pelos textos e as imagens ou pelos
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silêncios que neles e entre eles se erguem, dando-lhe assim a possibilidade de construir leituras plurais e de estabelecer relações
intertextuais e interculturais que o enriquecerão enquanto leitor e,
por certo, enquanto ser humano, mais atento à sua mundividência
e à dos Outros.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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É pela via da afetividade que os livros encontram os seus
leitores e que os leitores se encontram nos livros, seja pela emoção
estética, seja pela identificação projetiva, seja pela capacidade de
entrar num mundo paralelo onde, como diria Ruy Belo, “tudo é
possível” (Mendes, 2013, 37). Nesse mundo ficcional, tantas vezes
diferente do vivido pela instância receptiva, a criança conhece outros espaços e outros tempos, outras vivências e outras culturas.
Se o olhar for isento de preconceito, mais facilmente ela desenvolverá atitudes positivas, de respeito e tolerância, face ao Outro.
Nesse sentido, por um lado, ao adulto-mediador cabe a tarefa de
auxiliar a criança a decifrar e compreender os mecanismos verbo-icônicos que garantem a qualidade estética dos textos e das
imagens, na produção literária para crianças, e, por outro, suscitar
a reflexão que a leitura das obras potencia, sobretudo ao nível da
educação para e na cidadania plena.
Socorremo-nos por isso das palavras de Balça (2019) para
enfatizar a relevância que a literatura infantil possui, enquanto
subsistema literário, para promover a educação estética e cultural das crianças, privilegiando a sua dimensão artística mas nela
encontrando potencialidades ao nível da transmissão de valores e
de princípios de uma cidadania ativa que têm em vista a formação de leitores competentes e críticos e cidadãos idealmente mais
tolerantes e mais justos num tempo de profundas transformações
políticas, ideológicas, sociais e culturais:
As questões multiculturais configuram-se como uma das grandes preocupações da sociedade atual à escala planetária e estão bem presentes
nos textos literários para os mais novos. Assim, a leitura destes textos
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literários pode promover nas crianças a capacidade de distinguir entre a
sua perspectiva e a perspectiva do Outro, uma vez que o conhecimento
do Outro, da sua cultura, dos seus costumes, das suas regras de conduta, das suas opções religiosas ou sexuais, permitirá certamente que
elas possam desenvolver atitudes de alteridade para com os indivíduos.
(Balça, 2019, p. 4).

Na realidade, no quadro das profundas transformações a
que as sociedades contemporâneas têm sido sujeitas nas últimas
décadas, a literatura infantil, para além da sua inegável função estética, pode instituir-se como um recurso pedagógico e um instrumento valiosíssimo na promoção de uma verdadeira educação
intercultural junto dos mais novos, dependendo da forma como
as abordagens em contextos educativos formais ou não formais se
concretizam. Morgado sublinha, justamente, que “para promover
a educação intercultural há que ler a literatura infantil de forma
crítica e de modo a promover a interação ou diálogo positivos entre grupos culturais em sociedades multiculturais e a ‘negociação
entre culturas’. (Morgado, 2010, p. 14).
Em síntese, a multiculturalidade/interculturalidade é, provavelmente, uma das questões de maior importância com a qual
se defrontam os professores e educadores na atualidade e um dos
maiores desafios da educação num contexto global de crescente
diversidade (Vieira, 2006, p. 9). Assim sendo, é absolutamente vital, em nosso entender, que os adultos que têm responsabilidades
diretas na educação e na formação de crianças e jovens possuam,
eles próprios, uma visão do mundo e uma concepção do Outro
desprovidas de preconceitos ou estereótipos de qualquer espécie,
para que o seu exemplo de tolerância e de respeito pela alteridade
seja seguido pelos mais novos e para que os seus discursos não
discriminatórios sejam sentidos como genuínos por quem está
em rápido processo de crescimento. Por conseguinte, as investigações mais recentes nesta área, como assinalam Marques e Bastos,
2016), demonstram que a formação de educadores de infância e
os professores do ensino básico e secundário deve apoiar-se
numa organização e numa estratégia que favoreçam o contacto com a diversidade de situações e de pontos de vista e a mobilização em situações
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reais dos conhecimentos construídos e/ou aprofundados. É, portanto,
uma formação que não despreza os conhecimentos, mas que não termina
na sua aquisição, pois tem como mira desenvolver competências no agir
e para o agir. (p. 480).

Nesse sentido, defendemos que as crianças e os jovens
precisam de modelos, de bons modelos, para se apropriarem
das mensagens positivas que lhes queremos passar; precisam de
bons exemplos para interiorizarem e aplicarem no seu quotidiano, naturalmente, os princípios morais e cívicos que os ajudarão
a crescer como pessoas, na aceitação e valorização das diferenças – sejam elas culturais ou de outra natureza (e o adulto-agente
educativo tem também a esse nível um papel decisivo). Porque,
é fundamental não esquecer, o respeito pela diferença começa
quando nos olhamos, olhos nos olhos, e percebemos que, apesar
das diferenças que nos separam, somos todos Pessoas.
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LITERATURA INFANTIL E FORMAÇÃO
DE LEITORES EM IDADE PRÉ-ESCOLAR:
UTOPIA OU REALIDADE?
Teresa Mendes

O CONTATO PRECOCE DA CRIANÇA COM OS LIVROS
E A LITERATURA INFANTIL
É hoje em dia consensual, entre a teoria e a crítica literárias,
que os livros para crianças, sobretudo aqueles em que a dimensão
artística impera, suscitam e potenciam a fruição estética e o prazer
de ler/ouvir ler, e permitem desenvolver a imaginação, o espírito
crítico, a capacidade inferencial e a competência leitora dos mais
novos. Da mesma forma permitem o envolvimento emocional e
afetivo com o narrado e com as personagens que pulverizam os
universos textuais e pictóricos em que se edifica a literatura infantil, permitindo igualmente à criança, pelas leis da ficcionalidade,
ampliar o seu conhecimento do mundo e a criação de outros possíveis e alternativos ao real, por via da imaginação e da criatividade, pois
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A literatura, concretizando uma imaginação criadora, ajuda o leitor a
interrogar o mundo, a pensá-lo de modo alternativo, liberto das constrições do mundo empírico e histórico-factual. De facto, não mantendo
uma relação de fidelidade especular com o mundo empírico e histórico-factual, os mundos possíveis da literatura permitem questionar indiretamente o leitor e suscitam nele a consecução de importantes efeitos
cognitivos. (Azevedo e Balça, 2019, p. 20-21).

Desta forma se percebe a relevância dos livros para crianças
e o seu contributo para o desenvolvimento holístico da criança,
devendo por isso ser presença constante no seu quotidiano, como
defende Veloso (2005):
Sempre defendi que o livro deve estar ao lado do biberão. Se o adulto
ler histórias ao bebé nos primeiros meses de vida, o sistema neurológico do pequeno ser é impressionado favoravelmente, permitindo que
os estímulos linguísticos, carregados de grande afetividade, promovam
inúmeras sinapses e desencadeiem múltiplas reações de adaptação ao
mundo envolvente… Os banhos linguísticos que o ato de contar histórias proporciona representam um fator de grande importância no
desenvolvimento da criança; as competências que esta vai adquirindo
permitem-lhe avanços significativos na compreensão do mundo e nas
aprendizagens emocionais e cognitivas. (Veloso, 2005, p. 5).
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Na verdade, sendo um dos seus direitos inalienáveis, a criança deve ter, desde tenra idade, contacto com os livros, em geral, e
com aqueles em que a vertente estética e imaginante predomina, em
particular, de modo alimentar o seu espírito indagador e a aventurar-se pelos trilhos do legível, do visível e do inefável, seja de forma
espontânea e voluntária, seja conduzida pela mão do adulto-mediador, a quem cabe a tarefa de encontrar as estratégias de deslumbramento que favoreçam a aproximação gradativa da criança com
o livro, mas também a responsabilidade de a auxiliar a encetar um
percurso hermenêutico que estabelecerá os alicerces de uma educação estética e literária de verdadeira pregnância significativa, essencial na sua formação de leitor competente e crítico.
Efetivamente, ainda antes de saber ler, a criança, se devidamente estimulada nesse sentido, consegue ir-se apropriando do
policódigo literário e decifrando as associações lexicais, as analogias semânticas e os recursos estilísticos que o discurso verbal
declina, de forma explícita ou sublimar e subentendida, atribuindo ao narrado significados plurais que só a linguagem literária,
socorrendo-se dos artificialismos e mecanismos textuais que lhe
são inerentes, potencia.
Com efeito, se é inegável que o texto verbal destinado aos
mais novos se institui primeiramente como “um complexo e subtil
“laboratório linguístico” (Aguiar; Silva, 1981, p. 14) que permitirá
à criança explorar, por vezes com surpreendente criatividade, as
potencialidades e as virtualidades do sistema modelizante primário em termos fônico-rítmicos, lexicais, semânticos e pragmáticos, é igualmente verdade que, como afirma Reis, “a linguagem
literária não se reduz às potencialidades comunicativas e significativas da língua em que se expressa”, uma vez que “o sistema
linguístico constitui apenas o componente expressivo em que se
articula o polissistema literário” (Reis, 1997, p. 133).
Deste modo, é a própria natureza polissêmica e pluri-isotópica da narrativa infantil que permitirá à criança-leitora pessoalizar a significação textual e construir uma pluralidade de leituras
devido à dimensão plurissignificativa da linguagem literária. Daí
que a participação ativa da criança (pré)leitora, neste dinâmico
processo hermenêutico de interpretação do lido, se afigure como
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imprescindível para estabelecer os alicerces de uma verdadeira
competência leitora que facilitará a entrada gradual na literatura
adulta, porque a criança se apropria das regras e da polifuncionalidade do texto literário, aprende a não automatizar o seu olhar e
a penetrar na estrutura profunda do texto, percorrendo os caminhos que lhe são propostos ou insinuados, pois
o texto literário de qualidade é aquele que, graças a uma organização
complexa e intensa da linguagem, mantém incessantes possibilidades
subversivas face aos códigos, assegurando aos seus receptores a possibilidade de aí encontrarem, a cada nova leitura, novos espaços para a
aventura hermenêutica. (Azevedo, 2004, p. 15–16).
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Nesse processo hermenêutico de apropriação e construção
de sentidos, a criança, assumindo-se como um ser cognoscente e
como cocriadora do universo textual, é coagida a preencher os espaços em branco e a encetar uma aventura enunciativa de intensa
cooperação interpretativa, tal como postula Umberto Eco na sua
Obra Aberta (1963). Nesse sentido,
é o preenchimento dos vazios discursivos, dos espaços em branco que
ativará a dinâmica do jogo, que fomentará a cooperação interpretativa, a
atividade criativa e construtora, a faculdade imaginativa da entidade leitora, potenciando e promovendo a sua liberdade semiótica e prolongando o prazer estético que o texto possibilita. (Campos, 2006, p. 14-15).

É certo que um leitor da etapa infantil possui ainda uma
competência enciclopédica em fase embrionária, necessitando da
intervenção de um adulto-mediador para aceder de forma mais
eficaz à estrutura profunda do texto. Com efeito, sendo a criança
um ser em crescimento, é natural, portanto, que possua algumas
limitações – culturais, vivenciais e outras – decorrentes da fase de
desenvolvimento em que se encontra. Rita Barroso da Silva refere
justamente que a criança pré-escolarizada
ainda não é propriamente um leitor, visto que precisa da mediação do
adulto […] para lhe ler a história à qual ela se entrega por inteiro como
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se de um jogo se tratasse, aprendendo lentamente a lidar e a controlar
as suas emoções, desejos e realidades alternativas. (Silva, 2003, p. 25).

No entanto, tal não significa que a criança em idade pré-escolar não consiga compreender, de forma mais ou menos consciente, as analogias, os duplos sentidos, as associações lexicais
inusitadas, as cadências e os efeitos sonoros e musicais dos textos
que lê ou ouve ler. Para além disso, a criança pré-leitora (e a leitora
inicial) possui desde tenra idade uma razoável consciência narrativa, que lhe permite não só compreender os esquemas narrativos mais previsíveis e as convenções literárias mais elementares
(como o princípio da ficcionalidade e a construção tipificada de
personagens) como inclusivamente apropriar-se deles para construir pequenas histórias de forma autônoma e criativa, pois
A los dos años, la mayoria de ellos [los niños y niñas] usa convenciones
literarias en sus soliloquios, juegos y relatos (fórmulas de inicio y final,
uso de pretérito imperfecto, cambio del tono de la voz, presencia de personajes convencionales, etc). Es un claro indicio de que a los dos años
los niños ya identifican la narración de historias como un uso especial
del lenguaje. (Colomer, 1994, p. 20).

Assim sendo, deixar cair no vazio essa apetência da criança
pelas histórias e menosprezar a sua capacidade intelectiva dando-lhe a ler apenas livros demasiado simplificados e redutores sem
lhe oferecer alternativas de qualidade e congruência estético-literária, isto é, livros que estimulem a sua capacidade inventiva e
perceptiva e que apresentem uma nova forma de representação do
real, poderá comprometer em definitivo a sua formação de leitor
competente. O papel do adulto-mediador é, portanto, decisivo a
este nível, porque em nenhuma outra fase da vida a criança depende tanto do adulto para se passear pelos bosques da ficção.
Texto e imagem nos livros para crianças:
o diálogo intersemiótico
Sendo a literatura para crianças uma comunicação literária sui generis, adequada a um público leitor situado nos estádios
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sensório-motor, pré-operacional e das operações concretas, de
acordo com a perspectiva piagetiana do desenvolvimento infantil,
existem naturalmente particularidades diferenciadoras relativamente à literatura endereçada a leitores mais velhos, situados na
fase das operações formais, sendo a principal a presença da ilustração e do diálogo intersemiótico.
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Com efeito, e porque no caso particular das crianças pré-leitoras e leitoras iniciais a leitura das imagens precede a leitura do
texto, é necessário um suporte visual que facilite a compreensão da
palavra e provoque deslumbramento, pois, como sabemos, muito
antes de a criança saber ler, ela procede, de forma natural, espontânea e intuitiva, mesmo sem a intervenção de um adulto mediador,
à exploração das imagens de um livro que lhe é especialmente destinado (ou não). Num processo fascinante de contínua descoberta,
a criança vai-se apropriando afetivamente do objeto que tem em
seu poder, folheando as páginas e construindo subjetivamente um
percurso imaginativo muito próprio, a partir das ilustrações e dos
elementos compositivos que configuram a narrativa visual.
A ilustração detém assim uma inegável importância neste
universo do livro endereçado ao público infantil (pré)leitor por
facilitar a captação de sentidos que o texto verbal, de forma explícita ou implícita, veicula, sendo que o ilustrador se apropria da
história que é convidado a ilustrar, interpretando-a e recontando-a através da sua particular expressão artística e de uma retórica
visual que inclui o recurso a uma composição plástica sugestiva e
apelativa, a uma iconografia simbólica e a uma paleta de cores que
traduza a mensagem e os sentidos veiculados pelo texto escrito.
Atento ao que “se esconde atrás das linhas do texto e permanentemente se oferece e escapa aos sentidos” (MAIA, 2002, p. 3),
o ilustrador constrói, pois, com o seu olhar subjetivo e com a sua
arte, um universo imagético e pictórico que será tanto mais rico e
significativo para a criança quanto mais se desligar do estereótipo.
Deste modo, o diálogo intersemiótico entre dois modos de representação e de significação da realidade, que harmonicamente se
interpenetram e complementam - o texto verbal e o texto icônico
–, é determinante numa fase crucial de aquisição e consolidação
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de estruturas cognitivas, perceptivas e linguísticas que antecedem
a leitura compreensiva dos textos.
O desenvolvimento da capacidade imaginativa da criança
dependerá, portanto, numa primeira instância, da qualidade das
ilustrações, isto é, da sua riqueza estética e semântica, da sua complexidade plástica e da sua dimensão simbólica, mas também do
texto verbal e, sobretudo, da profunda coesão interna que a fusão
intermodal e intersemiótica entre texto e imagens proporciona.
Efetivamente, quanto mais artísticas, sugestivas e plurissignificativas forem as imagens, e os textos em que se fundam, maior será
a mobilidade interpretativa da criança e mais sentidos ela conseguirá extrair da composição plástica e da textura verbal que se lhe
oferecem ao olhar.
Contudo, se, por um lado, a imagem se institui como um
precioso auxiliar na captação de sentidos, pela capacidade de iluminar e recriar o texto escrito, por outro lado, os elementos compositivos da narrativa gráfico-plástica inserem-se numa lógica de
relativa simultaneidade e de espacialização temporal que obriga a
criança a um esforço redobrado ao nível da percepção e da interpretação. Efetivamente, quem lê uma narrativa visual (sem antes
ter realizado uma leitura-outra, do texto verbal que normalmente
a antecede) precisa não só de possuir uma sensibilidade estética
apurada que lhe permita aceder ao enigma da representatividade
plástica (cada vez mais abstrata e desligada do estereótipo) como
também conhecer os códigos técnico-expressivos e simbólicos de
que se reveste a imagem icônica, de forma a conseguir ativar a
sua competência interpretativa. Para tal, a educação estética é fundamental em todos os níveis de ensino (e também na educação
pré-escolar) para que a criança e o jovem aprendam a usar este
sistema semiótico plurifacetado da mesma forma que dominam
outros códigos e outras linguagens.
Porém, em contexto educativo, nem sempre as ilustrações
são objeto de análise sistemática e criteriosa por parte de alguns
professores e/ou educadores, preocupados quase exclusivamente
com a decifração e a compreensão do código escrito. Na realidade,
como afirma Veloso, “ensina-se a criança a ler mas não se educa
o olhar” (Veloso, 2007, p. 9), sendo por isso necessário fornecer
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ao jovem (pré)leitor os mecanismos heurísticos que lhe permitam
aprender a ler compreensivamente o texto e a entender a gramática da imagem.
Compreende-se assim a importância da ilustração num livro para crianças, mas não é ela que atribui à obra o seu estatuto
de texto literário, pois, como sublinha Juan Cervera (1992), “o que
produz o ilustrador não é literatura, mas imagem” (p. 20). Ainda assim, a percepção do livro como verdadeiro objeto estético
dependerá, inevitavelmente, e em última instância, da relação de
complementaridade e de congruência semântica entre os dois discursos que coexistem, e se interseccionam, no livro para crianças.
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Neste contexto se entendem (e se sublinham) as palavras
de Rui Marques Veloso, que defende que “o livro para crianças,
precisamente porque é para crianças, tem de ser uma obra de arte”
(Veloso, 2007, p. 9). Com efeito, as imagens artísticas devem provocar o espanto e alargar a competência interpretativa do pequeno leitor. A ilustração não pode, por isso, ser uma reprodução ou
explicação do legível (Maia, 2002, p. 3), uma mera e desinteressante repetição do conteúdo, sob o risco de castrar a capacidade
imaginativa da criança e de fazer abortar o seu poder criativo.
No entanto, nem sempre os livros que chegam às mãos das
crianças possuem as qualidades estético-literárias que as ajudarão
a enformar o seu espírito crítico e reflexivo e a apurar a sua sensibilidade artística. O mercado editorial, apesar de, nas últimas
décadas, ter vindo gradativamente a apostar nos livros de qualidade destinados a um potencial receptor infantil, coloca ainda à
disposição do público consumidor um vastíssimo leque de obras
destituídas de qualquer valor artístico, onde imperam a) as imagens estafadas e estereotipadas; b) “a orgia da cor sem gosto nem
critério” (Gomes, 2007, p. 4); c) os textos de conteúdo redutor e
infantilizante, falsamente moralizadores e com uma linguagem
artificial e simplista. Submetidas a uma lógica mercantilista que
não se coaduna com os princípios formativos de uma verdadeira
educação pela arte, essas obras multiplicam-se a grande velocidade, deixando para trás os livros que obedecem a rigorosos critérios de exigência e qualidade. Ao adulto-mediador cabe, portanto,
Teresa Mendes

a tarefa de selecionar de entre a vasta panóplia de livros existentes
no mercado aqueles que efetivamente podem trazer benefícios às
crianças, sem menosprezar ou proibir as leituras que estas, de forma quase sempre aleatória, já fazem.
Educação estética e literária na Educação Infantil
O educador de infância, como qualquer outro agente educativo, necessita de estar devidamente (in)formado sobre a especificidade deste subsistema intersemiótico designado de literatura
infantil para mais facilmente, e de forma criteriosa e fundamentada, selecionar as obras que considera mais relevantes para abordar
na sua sala de atividades. Entendemos que, entre outros aspectos,
existem critérios essenciais que devem reger as suas opções:
a) A qualidade estética e literária da obra;
b) A adequação da obra, em termos de linguagem, ao nível de desempenho da leitura das crianças, atendendo à sua heterogeneidade maturacional e ao seu desenvolvimento cognitivo, linguístico,
psicoevolutivo e emocional;
c) A temática e a sua adequação aos interesses das crianças e à sua
experiência de vida (embora defendamos que qualquer tema pode
ser abordado com crianças em idade pré-escolar, desde que essa
abordagem seja feita de forma sensível e com bom senso).
De fato, à criança deve ser dada a oportunidade de contactar com textos literários de qualidade e, simultaneamente, com
ilustrações artísticas e plurissignificativas, que desenvolvam e
aperfeiçoem a sua sensibilidade estética e a sua capacidade imaginante. Com efeito, em contexto educativo de jardim de infância,
a educação estética e literária, como temos vindo a defender, é
imprescindível para a criança, a vários níveis. Entendemos que
o educador de infância não se deve limitar à leitura de histórias
(ou ao exercício de contar) apenas com o propósito de provocar
o prazer e a fruição da leitura ou da narração oral, embora, nos
documentos reguladores da Educação Pré-escolar, em Portugal,
se advogue que
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É através dos livros que as crianças descobrem o prazer da leitura e desenvolvem a sensibilidade estética. As histórias lidas ou contadas pelo/a
educador/a, recontadas e inventadas pelas crianças, de memória ou a partir de imagens, são um meio de abordar o texto narrativo que, para além
de outras formas de exploração, noutros domínios de expressão, suscita o
desejo de aprender a ler. O gosto e interesse pelo livro e pela palavra escrita iniciam-se na educação de infância. (Silva et al., 2016, p. 166).
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Apesar de corroborarmos tais afirmações, consideramos
que também a compreensão leitora é crucial para a formação de
futuros leitores competentes e críticos. Se é certo que as atividades
de animação de leitura são essenciais na captação de potenciais
futuros leitores fluentes e envolvidos com o ato de ler/ouvir ler,
também é imperativo que se exercite a compreensão da leitura em
contexto educativo pré-escolar, conforme demonstram os estudos
nesta área, por forma a garantir o desenvolvimento da capacidade
interpretativa e da competência leitora dos mais novos. Por isso,
assumimos que a atitude do adulto-mediador, em geral, e a do
educador, em particular, deve ser a de um “perguntador” e de um
“provocador” que estimula a imaginação, o espírito crítico e o
pensamento divergente dos mais novos. Aliás, como defendemos
noutro lugar (Mendes, 2015),
apesar de a Literatura Infantil ter como missão primordial suscitar o prazer
de ler ou de ouvir ler, não podemos ignorar que, para se formar leitores
competentes e críticos, é necessário promover os alicerces de uma verdadeira educação literária desde a mais tenra idade. (Mendes, 2015, p. 145).

Nesse sentido, a leitura literária, a par da leitura compreensiva das ilustrações artísticas e da sua articulação intersemiótica
com o texto verbal, como sucede no caso dos álbuns ou picturebooks, deve instituir-se como uma prática significativa e recorrente em contexto educativo, desde a educação pré-escolar.
Literatura e práticas educativas na Educação Infantil
As pedagogias hodiernas da Educação enfatizam a dimensão participativa da criança na construção do seu saber e a atiTeresa Mendes

tude responsiva do adulto-mediador, em particular do educador
de infância, na criação de um ambiente educativo promotor de
aprendizagens significativas e integradoras que contribuam para o
desenvolvimento holístico da criança. A abordagem de projeto é,
nesse sentido, determinante para se proceder à concepção de um
trabalho que congregue as várias áreas de conteúdo (Formação
Pessoal e Social, Expressão e Comunicação e Conhecimento do
Mundo) plasmadas nas Orientações Curriculares para a Educação
Pré-escolar (OCEPE) (2016), bem como os domínios e subdomínios que aí são elencados: domínios da Educação Física, da Educação Artística (subdomínios das Artes Visuais, do Jogo Dramático/
Teatro, da Música e da Dança), e ainda os domínios da Linguagem
Oral e Abordagem à Escrita e da Matemática (SILVA et al., 2016).
No contexto pedagógico específico do jardim de infância, o
trabalho de projeto pode ser considerado uma abordagem pedagógica centrada em problemas, ou “um estudo em profundidade
sobre determinado tema ou tópico”. (Katz; Chard, citado por (Vasconcelos, 2011, p. 10). Ou seja, a pedagogia de projeto “incentiva a
criança a colocar questões, a resolver problemas e, a ter percepção
de fenômenos significativos ao seu redor, tornando assim, as suas
aprendizagens significativas” (Terroso, 2013, p. 19). Com efeito, e
independentemente dos modelos curriculares que, de forma mais
ou menos rígida, regem as práticas dos educadores de infância, a
abordagem de projeto surge como uma metodologia potenciadora do envolvimento das crianças na resolução de problemas e na
construção do seu saber, ancorada nas pedagogias participativas e
socioconstrutivistas que colocam a criança no centro do processo
educativo, podendo assim “antecipar, desenvolver e estimular os
processos de aprendizagem e de co-construção do conhecimento”
(Vasconcelos, 2011, p. 8). Neste tipo de abordagem, “as atividades,
planeadas em conjunto, deverão surgir a partir dos interesses e
da curiosidade dos mais novos, e, naturalmente, do seu desejo de
aprender, de querer saber mais” (Mendes; Cardoso, 2018, p. 533).
No que à literatura diz respeito, e apesar da natureza artística
da literatura infantil e de a mesma não necessitar de servir de pretexto para a exploração de conteúdos relacionados com outras áreas
e domínios, defendemos, contudo, que esta pode, inevitavelmente,
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instituir-se como um recurso educativo e pedagógico suscetível de
desencadear abordagens inovadoras no jardim de infância (e fora
dele), inter-relacionando-se com outras áreas e domínios devido às
suas inúmeras virtualidades e potencialidades.
Na realidade, o sistema literário infantil é um universo inesgotável, de múltiplas possibilidades educativas e didáticas, dependendo
da criatividade do adulto-mediador (educador de infância ou qualquer outro agente educativo) encontrar as estratégias mais sugestivas e apelativas para captar a atenção da criança e a sua curiosidade
pela leitura, e, simultaneamente, as que se revelem mais eficazes para
inquietar, desenvolver o espírito indagador e reflexivo e fomentar a
compreensão leitora da criança, no respeito pela sua inteligência e
idiossincrasia, pelos seus interesses e ritmos de aprendizagem.
Considerações finais
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Apesar de as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar (2016) aludirem “apenas” ao prazer e motivação para ler
e escrever (SILVA et al, 2016, p. 71), numa ótica meramente funcional da abordagem à linguagem oral e escrita, advogamos que
os livros são um direito da criança e que a literatura infantil deve
estar presente e ser uma constante na sua vida desde tenra idade.
Defendemos igualmente que a abordagem à literatura infantil, em
contexto pré-escolar e em níveis subsequentes, não deve cingir-se
meramente à dimensão afetiva com a história lida ou contada, ou
ao prazer de ler. Apesar de considerarmos que esse é, na verdade, o
objetivo primordial da Literatura tout court, não podemos ignorar
que a educação literária é absolutamente vital para a construção de
futuros leitores – fluentes, mas sobretudo competentes e críticos.
Aliás, na formação de educadores de infância, nas várias
instituições de ensino superior em Portugal, a aposta na educação
literária já se faz sentir não só no desempenho pedagógico dos
educadores de infância formados preferencialmente nas últimas
décadas nas instituições de ensino superior politécnico ou universitário, mas também em termos de investigação, tendo esta vindo a crescer exponencialmente, a par da qualificação de docentes
com especialização nesta área.
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Estamos portanto em crer que os profissionais da educação,
porque devidamente formados e informados, são os principais
agentes da mudança. São eles que, munidos de uma bagagem teorética e conceptual, mas também pedagógica e didática, adquirida ao longo do seu percurso acadêmico, poderão contribuir para
formar leitores com capacidade crítica, reflexiva e judicativa e
competências várias nos domínios da leitura literária, da leitura
icônica e da leitura intersemiótica.
Se é certo que abordar a Literatura Infantil e a Educação
Literária no contexto da Educação Pré-escolar, até final do século
XX, ainda era considerada uma utopia, hoje em dia é uma realidade irrefutável e incontestada, apesar da lacuna existente em
documentos de referência, como o são as OCEPE. Seja como for,
os educadores de infância não se cingem ao que é sugerido ou
indicado nesses documentos de apoio à sua prática educativo-pedagógica. Vão mais longe na abordagem que fazem dos livros,
fazendo da Educação Literária presença constante na sua sala de
atividades e fora dela.
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Sendo a Educação Pré-Escolar a primeira etapa da educação
básica e tendo esta um papel decisivo na vida da criança, é neste
momento que o educador deve promover estratégias que a ajudem
a desenvolver a sua sensibilidade estética, a sua consciência cívica
e ecológica, mas também a estruturar o seu pensamento, a tomar
consciência do mundo que a rodeia e a desenvolver as suas aptidões
naturais, estimulando o seu interesse e a sua curiosidade em vários
aspectos e domínios. Concretamente no que ao contacto com a leitura e a escrita diz respeito, e tendo o educador a consciência que
a criança é um sujeito ativo no seu processo de desenvolvimento e
aprendizagem, cabe-lhe a ele criar condições favoráveis ao contacto
com a linguagem escrita e com práticas de leitura diversificadas que
permitam à criança adquirir o gosto pela leitura e, simultaneamente, desenvolver a sua compreensão leitora. Deve, obviamente, mediante interações sociais significativas para as crianças, incentivar a
sua participação ativa e valorizar as opiniões das crianças, de forma
a estimular a sua expressão oral e a sua capacidade argumentativa
mas também a sua integração no grupo.
A colaboração da família é fundamental neste contexto, pois
as interações sociais estabelecidas no contexto familiar e no contexto de jardim de infância são “um fator-chave na preparação das
crianças mais novas para a literacia” (Papalaia; Olds; Feldman,
2007, p. 326), estando comprovado que as situações de conversação promovidas no período pré-escolar, bem como o contacto
frequente e significativo com a leitura e a linguagem escrita, criam
uma maior probabilidade de as crianças se tornarem bons leitores
e de escreverem com progressiva correção e desenvoltura ao longo
do seu percurso escolar, desenvolvendo assim as suas competências literárias. Na verdade,
Os conhecimentos e competências de literacia que as crianças apresentam
à entrada para a escolaridade básica são adquiridos através de experiências
precoces, no contexto da família e no contexto do jardim de infância, sendo
comummente aceite na literatura a grande influência destes contextos na
promoção destas competências. (Leal, Peixoto, Silva; Cadima, 2006, p. 2).
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É extremamente importante proporcionar à criança situações de contato com a Literatura Infantil, uma vez que os bons
leitores são aqueles que tiveram uma infância rica em convívio
com os livros infantis de qualidade estético-literária, pois “[o]s
contatos frequentes com o livro, em casa e nas atividades pré-escolares, constituem momentos privilegiados das experiências de
pré-leitura”, assim como “favorece[m] a ligação afetiva aos livros e
ao ato de ler.” (Gomes, 1996, p. 32).
Os resultados da investigação nesta área têm justamente
vindo a demonstrar que o contacto precoce e frequente da criança
com os livros de qualidade, em particular com a Literatura Infantil, alarga a capacidade imaginativa da criança e favorece a interiorização progressiva das regularidades dos textos e das convenções
literárias (Mergulhão, 2008, p. 56), nomeadamente a aquisição de
sistemas de símbolos e a compreensão das estruturas narrativas.
O educador deverá criar ambientes de aprendizagem promotores do envolvimento significativo com a leitura (Mata, 2008,
pp. 87-92), de forma a que o “pequeno leitor envolvido” (Mata,
2008, p. 70) desenvolva aptidões e comportamentos de leitor essenciais para se tornar, mais tarde, um leitor competente e crítico.
No entanto, para que tal aconteça, e para que as crianças se sintam
verdadeiramente motivadas e implicadas com o ato de ler, é fundamental que desenvolvam o seu “projeto pessoal de leitor”, que
se caracteriza “pelo modo como as crianças dão sentido à aprendizagem da leitura e da escrita” (Mata, 2008, p. 16). Isto é, as crianças identificam motivos pessoais que justificam a sua vontade de
aprenderem a ler e a escrever, como por exemplo, para lerem livros, para lerem legendas dos filmes, para escreverem cartas, entre
outros. Na verdade, como afirma Lourdes Mata, em A descoberta da escrita, o “projeto pessoal de leitor” prende-se diretamente
com o “querer aprender a ler e a escrever, pois isso vai permitir
utilizar esse saber de modo funcional, dando resposta à resolução ou desenvolvimento de situações concretas”. (Mata, 2008, p.
16). A criança interioriza assim “os sentidos e as razões para a
aprendizagem da leitura e da escrita” (Martins, 1998, p. 56), o que
lhe permitirá traçar objetivos pessoais e desempenhar um papel
ativo na construção de conhecimento, tal como foi amplamente
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defendido por Piaget e pelas perspectivas curriculares ativas (ou
construtivistas) e interativas, que, precisamente, “conceptualizam
as crianças como construtores ativos da sua própria aprendizagem”. (Fernandes, 2007, p. 21).

82

Assim sendo, a sala de jardim de infância deve ser um espaço onde o desenvolvimento global da criança e a aprendizagem
(desencadeada por tarefas integradoras e significativas que permitam “a exploração, a descoberta e a construção de conhecimento” (Fernandes, 2007, p. 21) se assumem como vertentes indissociáveis num processo em que a criança se institui como sujeito e
não como objeto do processo educativo, tal como preconizam as
Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar (OCEPE)
(Silva et al., 2016). Por isso, o/a educador/a educadora deverá proporcionar oportunidades de manipulação, sistematização e fruição do impresso, dando particular relevância à Literatura Infantil,
por permitir aos mais novos o desenvolvimento de múltiplas capacidades e competências, das quais destacaríamos a capacidade
imaginativa, a sensibilidade estética, o enriquecimento lexical e
sintático e ainda a compreensão leitora.
Esta perspectiva é igualmente defendida por José António
Gomes quando afirma que os comportamentos e as atitudes de
uma educadora de infância empenhada em “promover uma educação linguística e literária e ajudar a construir (pré-)leitores” estão visíveis no proporcionar à criança “um enriquecimento pessoal e estético através dos livros […] de qualidade” e na criação
de “situações lúdicas que concorram para o desenvolvimento cognitivo e socioafetivo da criança”. (Gomes, 2011, p. 1), utilizando
como recurso os livros e a literatura.
LITERATURA INFANTIL: CONCEITO, ÂMBITO E ESTATUTO
No universo dos livros destinados a crianças, podemos encontrar livros literários e não literários, que cumprem, necessariamente, funções distintas. Se é certo que encontramos livros de
grande qualidade no domínio do chamado livro-informativo ou
documentário, também é verdade que muito daquilo que se puTeresa Mendes | Lúcia Martins

blica em Portugal e no mundo tem em vista apenas um propósito
comercial. As crianças, porque ainda não apuraram o gosto, e alguns adultos, pouco informados e pouco esclarecidos, continuam
infelizmente a preferir livros destituídos de uma dimensão estética e imaginante, seja porque são mais baratos seja porque, à primeira vista, são mais “apelativos” para as crianças. Sabemos que as
crianças que não têm contato sistemático com livros de qualidade
estético-literária escolherão invariavelmente aqueles livros cujos
heróis conhecem das suas séries televisivas preferidas (de desenhos animados), por exemplo, apesar de esses livros serem, regra
geral, demasiado simplistas.
No entanto, o atual mundo editorial está repleto de livros de
grande qualidade estética e literária, para o que terá contribuído a
aposta de escritores e ilustradores no livro-objeto artístico e também, é importante referir, a aposta de algumas editoras que, contrariando a lógica mercantilista e economicista de grandes grupos
editoriais que ainda detêm o monopólio no mundo da edição,
apostam na edição do livro artístico, numa atitude de respeito pela
inteligência e pela educação estética dos mais novos.
Todavia, o educador tem a responsabilidade de oferecer à
criança alternativas estéticas que ajudem a desenvolver a sensibilidade artística dos mais novos, nomeadamente por meio de textos
que facilitam a entrada no mundo da fantasia e que possibilitem
o contato com uma linguagem ambivalente e plurissignificativa
que permitirá à criança estabelecer laços afetivos com o ato de
ler, mas também desenvolver a sua capacidade inferencial e a sua
competência leitora. É por isso que o adulto-mediador deverá ser
crítico relativamente às propostas de leitura que lhe são fornecidas
quer pelo PNL, quer pelos documentos orientadores da sua prática pedagógica porque ninguém melhor do que ele conhecerá as
crianças que tem à sua frente e as suas necessidades.
Deverá igualmente auxiliar a criança a compreender as ilustrações artísticas que complementam e enriquecem a componente
verbal porque a criança que foi habituada a observar e a interpretar as imagens num livro esteticamente enriquecedor mais facilmente conseguirá retirar ilações, fazer interpretações e construir
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percursos de leitura a partir da narrativa visual, leituras essas que
se articularão com o que está escrito. Essa possibilidade de proceder a uma leitura dual (texto e imagem) contribuirá, obviamente,
para a melhor compreensão do livro no seu todo.
Em suma, o adulto-mediador deverá fomentar o contacto da criança com a Literatura Infantil, um subsistema literário
que engloba “toda a produção que tem como veículo a palavra
com um toque artístico ou criativo e como destinatário a criança”
(Cervera, 1992, p. 11). Este entendimento do fenômeno “literatura infantil” não é recente, “a Literatura Infantil é a literatura que
tem como destinatário extratextual as crianças” (Silva, 1981, p.
11), embora as investigações recentes nesta área de estudo tenham
vindo a enfatizar o papel ativo, crítico e dinâmico do leitor em
formação, atribuindo-lhe um papel crucial ao nível da recepção
do texto. (Bortolussi,1985, Colomer, 1994)).
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Isso significa que a qualidade literária é imprescindível num
bom livro para crianças por permitir explorar as possibilidades da
língua e estabelecer associações lexicais e semânticas que despertarão os mais novos para a beleza do discurso, ajudando-os a alargar as suas competências imaginativa e leitora, não esquecendo
que o principal objetivo da Literatura (infantil ou para adultos) é
permitir a fruição e o prazer de ler. No entanto, a Literatura Infantil, considerada um “laboratório linguístico”, também permite
à criança alargar o seu vocabulário, entender e usar construções
frásicas cada vez mais complexas e descobrir sentidos ocultos em
expressões linguísticas pouco convencionais, desenvolvendo assim a sua competência leitora.
Estamos, por isso, conscientes e convictas que “só através
de um contacto precoce da criança com textos onde a riqueza da
densidade semântica da linguagem literária plenamente se manifesta será possível assegurar às gerações mais jovens esse saber
agir na língua e pela língua […]” (Azevedo, 2011, p. 6).
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A LITERATURA INFANTIL NO JARDIM DE INFÂNCIA
Diversos autores defendem que o educador deve criar na
sua sala de pré-escolar um espaço e um tempo dedicados à leitura e à atividade de contar histórias, o que constituirá em “um
dos momentos privilegiados [de] namoro da criança com o livro”.
A hora o conto é, neste contexto, um momento de animação do
livro e de promoção da leitura, permanecendo como uma forma
de cativar a criança e de estabelecer com esta as cumplicidades
necessárias a uma “semiose literária”. (Veloso, 2001, p. 4).
Na verdade, a hora do conto ocupa um lugar importante
na sala do Pré-Escolar, sendo a eleita como a atividade capaz de,
pela sua prática continuada, proporcionar o desenvolvimento do
prazer pela leitura, que resulta, numa primeira fase, da simples
satisfação que as crianças sentem ao ouvir contar histórias. Esta
prática deve ser realizada diariamente, constituindo-se este num
momento diferente dos outros que compõem as rotinas de uma
sala de pré-escolar, pois, como afirma Cristina Taquelim, no seu
artigo intitulado “Animação da Leitura”, as formas:
[…] como [Horas do Conto] se organizam podem ser muito variadas,
dependendo da natureza do grupo, da sensibilidade e perícia comunicativa do mediador e será importante que caminhem no sentido de possibilitar a construção de relações com e entre livros, permitindo à criança,
condicionada pela sua maior ou menor competência leitora, uma maior
liberdade na projeção sobre o livro ou um texto em particular e a criação de um vinculo que a faça regressar, mais tarde, à relação direta com
a leitura. (Taquelim, 2011, p. 1).

Desse modo, a hora do conto, devidamente concebida e
planificada, tendo na sua base uma escolha criteriosa do livro de
qualidade, no domínio da Literatura Infantil, será a preparação
da criança para uma vivência em que a leitura é feita com prazer.
Mas a Literatura Infantil, apesar da sua finalidade estética predominante, pode também servir de partida para a articulação com
outras áreas e do conhecimento, tal como está previsto nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (2016).
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Na perspectiva de cruzamento e articulação entre as várias
áreas (Área da Formação Pessoal e Social; Área de Expressão e
de Comunicação e Área do Conhecimento do Mundo) e os vários domínios da Educação Pré-Escolar, podemos desenvolver o
trabalho em torno do livro e da Literatura Infantil nesta mesma
perspectiva, na medida em que os livros para crianças, sobretudo
os da Literatura Infantil, abordam poeticamente temas que poderão ser explorados posteriormente nas Áreas e nos Domínios que
constam das OCEPE. No entanto, é importante não esquecer que,
tal como é referido nesse documento,

86

é através dos livros que as crianças descobrem o prazer da leitura e desenvolvem a sensibilidade estética As histórias lidas ou contadas pelo/a
educador/a, recontadas e inventadas pelas crianças, de memória ou a partir de imagens, são um meio de abordar o texto narrativo que, para além
de outras formas de exploração, noutros domínios de expressão, suscita o
desejo de aprender a ler. O gosto e interesse pelo livro e pela palavra escrita iniciam-se na educação de infância. (Silva et al, 2016, p. 70).

Por tudo o que foi referido anteriormente, decidimos desenvolver um projeto de investigação-ação em contexto pré-escolar,
com o objetivo de promover, através de livros de qualidade estética
e literária, práticas de leitura regulares e significativas para as crianças, numa perspetiva transversal, englobando as áreas definidas nas
Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (2016).
PROJETO DE INVESTIGAÇÃO-AÇÃO IMPLEMENTADO
EM CONTEXTO PRÉ-ESCOLAR
O projeto de investigação foi implementado numa instituição de educação pré-escolar da rede pública, em Portugal, numa
sala de atividades frequentada por um grupo heterogêneo de 21
crianças (10 meninos e 11 meninas), com idades compreendidas
entre os 4 e os 6 anos. A frequentar esta sala de atividades existia
uma criança com Necessidades Educativas Especiais (NEE) que
estava completamente integrada no grupo, participando em todas as atividades da sala de atividades. Esta criança era também
acompanhada pela equipa de especialistas da Unidade de Ensino
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Estruturado para alunos com Perturbações do espectro do Autismo existente neste estabelecimento educativo.
Para a operacionalização deste projeto, foram selecionados
livros que abordavam um tema predefinido no Plano de Atividades da Sala, concebido pela educadora cooperante, e que, em nosso entender, apresentavam qualidade estético-literária, a saber:
A Água, de Carme Vendrell
A Menina Gotinha de Água, de Papiniano Carlos
Chape, Chape, Chape!, de Mick Manning
As Gotinhas e Arco-íris, de Eunice Braido
O Dia em que o Mar Desapareceu, de José Fanha
Alana, a Bailarina da Água, de Alice Cardoso
Curtadilo, o Crocodilo Campeão, de Cristina Pascoalinho
Chocolata, de Marisa Nunez
A escolha destes livros para o projeto de investigação-ação
que pretendíamos concretizar baseamo-nos em três critérios fundamentais: em primeiro lugar, o temático, uma vez que, tendo optado por abordar o tema da água numa perspectiva transversal,
a partir de obras significativas da Literatura Infantil, estes foram
os livros que, de entre os vários que existem sobre o tema, nos
pareceram incidir nos vários aspectos relacionados com a água;
em segundo lugar, a qualidade estético-literária, uma vez que era
nosso propósito proporcionar o contacto das crianças com livros
em que o texto verbal e as ilustrações se articulassem de forma a
desenvolver a educação estética e literária das crianças da sala de
atividades, livros esses que poderiam servir de ponto de partida
para uma abordagem transversal e transdisciplinar com as outras
áreas e os outros domínios do conhecimento indicados nas OCEPE; por fim, o critério de adequação ao grupo de crianças dessa
mesma sala, um grupo com idades compreendidas entre os quatro
e os seis anos.
Para a implementação do projeto foram criadas sequências
pedagógicas diárias, sendo que, em cada uma dessas sequências,
o livro era o elemento central, independentemente das abordaLiteratura infantil no jardim de infância: abordagem pedagógica transversal e interdisciplinar
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gens efetuadas e das atividades propostas. Isto porque, naturalmente, cada livro tem uma identidade própria e sugere um tipo
de abordagem diferenciado. Daí que a articulação com as outras
áreas e com os outros domínios constantes nas OCEPE tenha sido
flexibilizada, isto é, livros houve em que essa articulação era feita
com uma área e/ou com um domínio apenas, e outros houve em
que foi possível alargar a mais do que uma área e/ou domínio.
No fundo, com o projeto não pretendemos demonstrar, porque
tal nos parece inviável, que todos os livros possam ser abordados
numa perspectiva transversal, em todas as áreas e todos os domínios, mas que esse constrangimento, que advém da natureza e da
especificidade de cada texto/livro, não impede que se defenda o
caráter transversal da Literatura Infantil. O importante, na nossa perspectiva, é que as abordagens façam sentido e que surjam
numa perspetiva integradora.
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De uma forma ou de outra, portanto, nestas sequências
pedagógicas foram propostas atividades em todas as áreas e em
praticamente todos os domínios definidos nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (2016).
Em cada uma das sequências, houve três momentos, que os
estudos mais recentes nesta área (Sim-Sim, 2007) consideram essenciais para que se ativem os conhecimentos prévios da criança e
se estimule a sua compreensão leitora: a fase da pré-leitura, a leitura propriamente dita e a fase da pós-leitura. Obviamente que também defendemos que a leitura deve surgir, noutras circunstâncias,
apenas para que as crianças fruam dessa experiência sem outro
tipo de abordagem associada, mas o projeto pretendia dar conta
das possibilidades pedagógicas da Literatura Infantil em contexto
pré-escolar e, por isso, essoutros momentos de leitura recreativa
surgiram fora do âmbito do projeto. Em alguns casos, a articulação entre a Área de Expressão e Comunicação e outra (s) Área(s)
ou domínio(s) surgia na fase de pré-leitura, como sucedeu com
o livro A Água, em que, através do diálogo com o grande grupo,
procuramos recuperar os conhecimentos prévios que as crianças
possuíam sobre o tema, estabelecendo assim a articulação com a
Área do Conhecimento do Mundo. Com todos os outros livros,
nesta fase de pré-leitura explorava-se conjuntamente os elementos
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paratextuais (capa e contracapa), permitindo às crianças fazerem
previsões sobre o conteúdo das histórias.
Noutros casos, a leitura propriamente dita permitia o cruzamento com o domínio da Expressão Plástica, pela possibilidade de
as crianças irem construindo a sua narrativa a partir da leitura das
imagens, como sucedeu, por exemplo, com o livro O Dia em que o
Mar Desapareceu, que permitiu, igualmente, estabelecer conexões
com outros textos sobre o ciclo da água, como foi o caso dos livros
A Água e A Menina Gotinha de Água, abordados anteriormente no
âmbito do projeto. Para além dessa relação intertextual, a leitura do
livro, com interrupções para que as crianças pudessem expressar as
suas opiniões e demonstrar os seus conhecimentos prévios, permitiu a articulação com a Área do Conhecimento do Mundo.
Por fim, outros livros serviram de pretexto para, após a leitura, se fazer a articulação com outra(s) área(s) e outro(s) domínios. Foi o caso, por exemplo, dos livros Alana, a Bailarina da
Água e Chocolata, que possibilitaram o cruzamento entre a área
da Expressão e da Comunicação, a área da Formação Pessoal e Social, a área do Conhecimento do Mundo e ainda com o domínio
da Matemática.
No primeiro caso, a fase de pós-leitura permitiu a reflexão
conjunta sobre comportamentos pouco ecológicos que dão origem
à poluição das águas mas também sobre valores sociais e morais,
permitindo portanto o cruzamento com as Áreas de Formação
Pessoal e Social e de Conhecimento do Mundo. Para além disso,
permitiu também a articulação com o domínio da Expressão Plástica, visto que as crianças construíram mobiles com a personagem
principal da história, mobiles esses que seriam utilizados para
decorar a sala de atividades, criando assim uma relação afetiva (de
pertença) da criança com o espaço que ela frequenta diariamente.
No caso do livro Chocolata, após a leitura, as crianças deram a sua opinião sobre os hábitos de higiene da Chocolata, os
seus comportamentos, o seu habitat e fizeram uma reflexão sobre
o texto, identificando os acontecimentos importantes da história.
A identificação desses acontecimentos permitiu a articulação com
o domínio da Matemática, tendo sido proposta uma atividade
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(combinações de vestuário) que permitiu desenvolver na criança
competências neste domínio.
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Outros livros permitiram a articulação com: a) o domínio
da Expressão Musical, como foi o caso do livro Chape! Chape!
Chape!, tendo sido desenvolvidas atividades de reconhecimento
auditivo de sons da natureza (água, chuva, vento, animais – primavera) e instrumentais (jogo de sinos, guiseira, clavas, triângulo,
sino, apito, lata); de identificação da intensidade (piano e forte) dos
sons e cantar uma canção marcando a estrutura rítmica (pulsação
da música) com o auxílio das clavas; b) o domínio da Expressão
Dramática e o da Expressão Plástica, no caso do livro As Gotinhas
e o Arco-Íris, em que a história foi primeiramente contada com o
recurso a fantoches, tendo as crianças posteriormente tido a oportunidade de construir os seus próprios fantoches; c) o domínio
da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita, como sucedeu, entre outros casos, com o livro Curtadilo, o Crocodilo Campeão, em
que as crianças fizeram um resumo oral da história, destacando
os acontecimentos importantes na sua sequência cronológica de
acontecimentos, estabelecendo assim uma ponte para a atividade
que surgiria a seguir, nomeadamente a montagem de quatro puzzles (domínios da Expressão Plástica e da Matemática – neste caso
pela possibilidade de as crianças explorarem o conceito de numeral ordinal (primeiro, segundo, terceiro, quarto, etc.)).
CONCLUSÃO
O projeto de investigação-ação, aqui necessariamente apresentado de forma sucinta, evidenciou-nos as potencialidades deste
subsistema literário no desenvolvimento harmonioso e global da
criança. Criou em nós a consciência plena que a Literatura Infantil pode ser uma fonte inesgotável de aprendizagens emocionais
e cognitivas para a criança, uma vez que proporciona momentos
de descoberta do mundo que a rodeia, de alargamento de conhecimentos e de desenvolvimento da sua criatividade e imaginação.
Com este projeto confirmamos que o educador deve promover o contato, regular e diversificado com o livro de qualidade
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estético-literária, visto que este é um instrumento precioso através
do qual a criança vive situações de descoberta e de conquista, ou
seja, o educador deve criar, na sua sala de atividades, um espaço
dedicado à leitura de histórias, onde o livro infantil é explorado
todos os dias, criando uma prática de leitura que irá despertar na
criança o prazer de ler/ouvir ler.
Nestas atividades de leitura de histórias em voz alta o educador pode promover aprendizagens em todas em todas as áreas
e domínios da Educação Pré-Escolar, aproveitando assim o poder
de transversalidade da Literatura Infantil, tendo sido este o ponto
de partida do projeto aqui sumariamente apresentado.
Com a sua execução foi possível observar efeitos positivos
nas crianças, na medida em que proporcionou o desenvolvimento
da sua capacidade de concentração, o desenvolvimento da compreensão de vocabulário e da capacidade de descodificação, nomeadamente na exploração oral dos textos apresentados, promovendo diálogos para partilha de ideias, opiniões e conhecimentos;
o desenvolvimento da expressão oral do grupo, na medida em que
foram proporcionadas situações de diálogo durante a leitura em
voz alta; o desenvolvimento de uma relação afetiva com o ato de
ler; o desenvolvimento do gosto pela leitura; o desenvolvimento
da compreensão do mundo envolvente, em suma, o desenvolvimento global da criança.
No fundo, não era nosso propósito (não o é na Educação
Pré-Escolar) transmitir conhecimentos, mas sim dar à criança a
possibilidade de alargar a sua visão do mundo e desenvolver o seu
espírito crítico partindo da Literatura Infantil e fazendo a articulação com as diversas áreas e os diversos domínios indicados nas
OCEPE, numa perspectiva globalizante, transversal e integradora.
Só assim, aliás, entendemos a Educação Pré-Escolar.
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LITERATURA INFANTIL NO ENSINO
BÁSICO: PROJETO PEDAGÓGICO
A MAIOR FLOR DO MUNDO,
DE JOSÉ SARAMAGO
Teresa Mendes | Carla Cardoso

INTRODUÇÃO
A linguagem verbal e icônica num livro de qualidade estético-literária caracteriza-se pela atmosfera poética que provoca deslumbramento e o envolvimento afetivo da criança. Nesse encontro
do leitor com o livro inscrito no sistema da Literatura Infantil há
espaço para ouvir e se deixar encantar pela melodia e pelo sentido das palavras e, simultaneamente, entender os silêncios que
preenchem os espaços em branco existentes na superfície textual,
permitindo ao jovem leitor construir mundos alternativos ao real,
por meio da sua imaginação e da sua competência interpretativa.
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Na verdade, a Literatura Infantil é um lugar de afetos, de
efabulação e de maturação da competência leitora, “em que as palavras, usadas de forma poética e plurissignificativa, são frequentemente emolduradas de silêncios eloquentes, estimulando a capacidade inferencial da criança que assim é desafiada a preencher
os vazios discursivos propositadamente deixados em suspenso”
(Mendes, 2013, p. 36). Por outro lado, o primeiro contacto visual
do leitor com a obra literária é o início de uma viagem rumo aos
trilhos do inefável, deixando-se seduzir pela composição plástica
sugestiva e apelativa, pela iconografia simbólica e pela paleta de
cores que enriquece o texto verbal (Mergulhão, 2008).
Mas é, definitivamente, o caráter dialógico entre texto e ilustração - que caracteriza os livros destinados ao potencial receptor
infantil – que permite ao leitor pessoalizar o ato de ler (ou de ouvir ler) e enveredar por um processo de descobertas guiado pelo
imaginário e sustentado nas suas experiências de leitor, assumindo-se assim como co-construtor do sentido da obra.
No caso das crianças que já iniciaram o seu percurso escolar e o processo de alfabetização, e já conseguem ler o texto e as
imagens numa lógica de complementaridade, retirando ilações a
partir da sua sensibilidade estética, de estímulos sensoriais que se
conjugam com a compreensão do que está escrito e do que ficou
por dizer, o processo hermenêutico intensifica-se e complexifica-se, sendo que, para aceder ao verdadeiro significado da linguagem
artística, o jovem leitor, por meio da sua competência interpretaTeresa Mendes - Carla Cardoso

tiva, procede mais facilmente à descodificação e à compreensão
da mensagem intersemiótica do que uma criança pré-leitora. Embora concordemos com Colomer (2003), que, nos seus estudos,
verificou que as crianças em idade pré-escolar já conseguem aceder a alguns significados menos óbvios, sutilmente veiculados por
textos e imagens, entendemos que é no 1.º Ciclo do Ensino Básico
que a criança não automatiza o seu olhar e progride no seu desenvolvimento cognitivo a ponto de estabelecer conexões entre os
dois códigos (verbal e visual) que se interseccionam no livro para
crianças. Esta éa fase ideal para consolidar o gosto pela leitura e
caminhar pelos bosques da ficção, da poesia, do texto dramático,
através de uma educação estética e literária que permita aos mais
jovens potenciar o seu pensamento crítico e reflexivo. Se ao educador de infância cabe a tarefa de promover o gosto pela leitura,
o papel do professor, em especial no primeiro ciclo do Ensino Básico, é crucial para consolidar o encontro da criança com o livro,
descortinando as melhores estratégias para, em cada momento,
suscitar o prazer da leitura e a compreensão da obra lida, sendo o
envolvimento das famílias, em ambos os contextos educativos –
Educação Pré-escolar e Ensino Básico -, fundamental para tornar
este contato com os livros gratificante para crianças e adultos.
Quando realizamos a nossa intervenção pedagógica numa
turma de 4.º ano de escolaridade, por recorrer à abordagem de
projeto por possibilitar a articulação entre todos os saberes, numa
perspectiva holística e sistêmica, face ao seu caráter transversal,
integrador e significativo. No projeto Trabalhar por Projeto na
Educação de Infância são definidos os benefícios desta metodologia quer em contexto de Educação Pré-escolar, quer em contexto
de 1.º Ciclo do Ensino Básico, uma vez que
a criança é assim encarada como um ser competente e capaz, um/a pequeno/a investigador/a que quer descobrir o mundo, que sabe que pode
e deve resolver problemas. A criança demonstra ser capaz de gerir o seu
próprio processo de aprendizagem com o apoio do adulto, é autora de si
própria com a ajuda dos outros. Trata-se de uma criança-cidadã, membro de uma sociedade democrática, que aprende a gostar de aprender.
(Vasconcelos, 2012, p. 18).
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Dessa forma, elaboramos e implementamos um projeto denominado “A maior flor do mundo”, no contexto educativo do 1.º
ciclo do Ensino Básico, partindo da seguinte questão-problema:
“De que forma se pode melhorar o nível de desempenho geral dos
alunos através do envolvimento da família nas práticas educativas
da escola tendo como elemento aglutinador a Literatura Infantil?”
Para darmos resposta a esta questão, formulamos os seguintes objetivos de ensino, no âmbito da metodologia de investigação-ação que norteou todo o Projeto:
a) Fomentar o encontro dos alunos e das suas famílias com o livro
de qualidade estético-literária;
b) promover o gosto pela leitura de textos literários;
c) desenvolver mecanismos que contribuíssem para “educar o
olhar”, auxiliando os alunos a aprender a descodificar e a interpretar a ilustração;
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d) melhorar o nível de desempenho dos alunos através de práticas
educativas em torno da obra literária que favorecessem o envolvimento das famílias;
e) observar o desenvolvimento de competências na área da língua
portuguesa, mais propriamente no domínio da oralidade, da leitura e da expressão escrita, através de tarefas e atividades transversais a diversas áreas curriculares;
f) avaliar o impacto do projeto “a maior flor do mundo”, tendo por
base as seguintes técnicas e instrumentos de recolha de dados: observação participante, notas de campo, registo fotográfico, registo gráfico e inquérito por questionário (às famílias)/por entrevista (alunos).
PROJETO “A MAIOR FLOR DO MUNDO”:
PERCURSO PEDAGÓGICO HOLÍSTICO E INTEGRADOR
O percurso de ensino e aprendizagem delineado em torno
do livro A Maior Flor do Mundo, destinado a uma turma do 4.º ano
do 1.º Ciclo do Ensino Básico permitiu a entrada dos alunos num
mundo de deslumbramento e de conquistas. A lógica integradora
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e sequencial que sustentou a concepção, o planeamento e a implementação do Projeto, ancorada em documentação por nós produzida - a Unidade Didática que inclui o Guião de Ação Didática,
os Guiões de Aprendizagem e o Elemento Integrador – convidou
alunos e professores de outras áreas curriculares a integrar práticas
educativas centradas na construção de conhecimento partilhado,
atribuindo, dessa forma, novos sentidos ao processo educativo.
Consideramos pertinente afirmar que a ação educativa deste percurso de ensino e aprendizagem se enquadrou na pedagogia
da participação, segundo a qual o aluno é entendido como protagonista do processo educativo – participando ativamente na construção do seu próprio conhecimento – e o professor é entendido
como um companheiro de descobertas e da aquisição de novos
conhecimentos. De um modo geral, o professor pesquisa, planifica, executa, reflete, questiona, (re)formula estratégias de ação,
com o objetivo de desenhar percursos de ensino e aprendizagem
que promovam um ambiente educativo estimulante e suficientemente desafiador – propício à aquisição de aprendizagens efetivas
e significativas que tornem o aluno num sujeito autônomo, proficiente e crítico.
A adoção da pedagogia por projeto visou à construção de práticas pedagógicas significativas em torno da obra, num processo
contínuo e articulado do qual resultariam, no final, vários materiais
elaborados pelos alunos, como é o caso, entre outros, do Livro Digital, da Canção, do Portfólio e do Elemento Integrador enquanto
recurso para a Biblioteca Escolar, de que falaremos adiante.
Reconhecendo o valor da dimensão cooperativa e colaborativa do processo de ensino e aprendizagem, neste projeto assumimos as famílias, os professores de outras áreas curriculares e os bibliotecários como parceiros educativos capazes de contribuir para
a qualidade das aprendizagens dos alunos e de aumentar a pertinência das práticas educativas. Na verdade, tal como preconizam
diversos autores, defendemos a construção de um clima educativo
centrado na cooperação e na negociação, em que a prática docente é entendida como um processo partilhado, as questões-problema são o objeto de estudo de todos intervenientes educativos e os
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processos de indagação são instigadores de diálogos que façam
emergir gramáticas pedagógicas com o intuito de solucionar as
lacunas existentes (Mesquita, Formosinho; Machado, 2009).
O planeamento educativo, designado por “Unidade Didática”,
pautou-se pelo delinear de procedimentos de integração didática
que assentassem na utilização de um elemento integrador como
ponto de partida para o início de cada processo de descoberta, de
exploração e de experimentação que caracteriza os percursos de
ensino e aprendizagem, lógico e sequenciado, emergentes da elaboração dos Guiões de Aprendizagem. O elemento integrador, para
além de assegurar a continuidade do processo de aprendizagem e
a coesão metodológica da unidade didática, deve apresentar as seguintes características do ponto de vista técnico-didático:
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ser a base motivacional, preparando a atenção do aluno; permitir a ativação do conhecimento prévio e a verificação dos pré-requisitos subjacentes a uma determinada aprendizagem; estimular a comunicação
multilateral; desencadear a coerência temática e a coesão metodológica
no interior dos percursos de ensino e aprendizagem e da própria unidade. (Pais, 2010, p. 7).

Entendemos, pois, que o Trabalho de Projeto e o Guião de
Ação Didática constituem documentos norteadores da ação educativa do professor – ajudando-o a organizar o ambiente educativo e a criar as condições necessárias para que o aluno participe
autonomamente no seu percurso de ensino e aprendizagem. Por
sua vez, os Guiões de Aprendizagem destinam-se ao aluno conduzindo-o na construção integrada de conhecimentos.
O Projeto que denominamos “A maior flor do mundo” surgiu em contexto educativo a partir de um elemento desafiador
(uma carta imaginária, dirigida aos alunos da turma). A partir
da leitura da carta, os alunos sentiram-se motivados e com vontade de dar resposta ao desafio, tendo começado de imediato a
dar sugestões do que poderiam fazer para que o Projeto resultasse
da melhor forma. No fundo, a pedagogia da participação esteve
sempre presente, desde o início, porque entendemos que só quanTeresa Mendes - Carla Cardoso

do os alunos se envolvem e implicam diretamente na concepção
e na implementação de qualquer atividade sentem-se mais valorizados, estimulados, participando ativamente na construção do
seu saber, obviamente sob a orientação do professor.
Aliás, no decurso da nossa investigação foi possível aumentar a qualidade e a complexidade das tarefas propostas, visto que a
receptividade por parte da turma ao Projeto foi bastante positiva
desde o início até o seu término. Dessa forma, a partir das sugestões
dos alunos, concebemos uma unidade lógica de conhecimentos (a
Unidade Didática) e os Guiões de Aprendizagem. No fundo, pretendíamos que o projeto integrasse o quotidiano educativo dos alunos
de uma forma plena, envolvendo todas as áreas do saber, e que os
alunos se sentissem estimulados pelas diversas práticas educativas
que lhe eram propostas após termos escutado as opiniões de cada
criança e do grupo sobre o rumo a seguir no Projeto e as opções
que, em cada momento, os próprios alunos, em diálogo permanente com os professores, iam propondo. Pretendíamos também, e por
inerência, que tais práticas promovessem a fruição estética e a aquisição de aprendizagens numa perspectiva holística.
Recorremos para isso à investigação-ação como metodologia
promotora de um constante processo de pesquisa e reflexão, que
nos permitiu recolher dados essenciais para reformular constantemente a nossa ação educativa, encontrando novas estratégias que
pudessem ser mais eficazes no agir pedagógico que pretendíamos
cada vez mais participativo. Dessa forma, adotamos uma atitude
cada vez mais responsiva às necessidades, interesses e ritmos de
aprendizagem de cada aluno em particular, e do grupo em geral.
A INVESTIGAÇÃO-AÇÃO COMO METODOLOGIA
DA AÇÃO EDUCATIVA
Entendendo que o currículo não é um “uniforme pronto-a-vestir de tamanho único” (Formosinho, 2007), consideramos
imperioso que o professor assuma uma postura reflexiva e responsiva face à ação educativa, envolvendo-se num processo de
indagação e de dúvida que vise à procura intrínseca de práticas
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diferenciadas que atribuem ao aluno o papel principal na construção do processo de ensino e aprendizagem.
Dessa forma, a investigação-ação surge, em nosso entender,
como a metodologia mais adequada ao processo de ensino-aprendizagem, assumindo o professor uma dupla função de investigador e de agente educativo - pesquisando, testando, avaliando e reformulando a ação pedagógica - em prol da qualidade educativa.
A investigação-ação assume-se no campo educativo como
uma modalidade da investigação na qual o investigador adota um
papel ativo com o intuito de encontrar novas formas de agir adequadas à realidade educativa com que se depara, isto é, que visem
preencher as lacunas existentes em prol do sucesso educativo dos
alunos numa perspectiva globalizante.
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Ao enveredar pelo campo da investigação-ação, o professor
deve desenvolver uma investigação rigorosa no planeamento, na
experimentação, na avaliação e na partilha de resultados, comprometendo-se e dedicando-se ao desenvolvimento de um processo
dinâmico, inovador e estimulante que vise a construção heurística
do conhecimento – isto é, procurando respostas pertinentes e adequadas à realidade educativa e melhorando a qualidade dos modelos didatológicos da educação contemporânea. Esta investigação
valoriza, ainda, a natureza colaborativa dos processos de indagação,
sendo que quanto maior for a diversidade dos intervenientes envolvidos melhores serão os resultados da discussão e da reflexão,
facilitando a construção de caminhos rumo à qualidade educativa.
Durante o processo de pesquisa no campo educativo, o professor-investigador pode recorrer a um conjunto de técnicas e instrumentos que o ajude na tarefa de recolha de dados, como meio
de compreender e interpretar o significado das inferências e da
documentação reunida - que se afirmam como elementos-chave
para a reflexividade que determinará o sentido das práticas educativas em experimentação. Neste projeto em particular, incluímos
no nosso trabalho investigativo as seguintes técnicas e instrumentos de recolha de dados:
a) observação participante;
b) notas de campo;
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c) registo fotográfico;
d) registo gráfico (documentação produzida pelos alunos);
e) inquérito por entrevista (aos alunos);
f) inquérito por questionário (às famílias).
As técnicas e os instrumentos de coleta de dados e a metodologia selecionada foram essenciais para se fazer o diagnóstico
da turma, de cada aluno em particular e da participação das famílias neste processo de caráter holístico e integrador. Foi igualmente importante na nossa ação educativa porque nos permitiu
agir de forma responsiva às necessidades, interesses e ritmos de
aprendizagem de cada aluno, e sobretudo repensar a nossa prática
pedagógica, na procura constante de respostas para uma melhoria
do nosso agir pedagógico. A pesquisa, a reflexão antes e depois da
ação são essenciais para que um professor se ponha em causa e reflita sobre os resultados da sua intervenção educativa, contribuindo assim para o desenvolvimento do pensamento crítico e para a
emancipação profissional do professor-investigador.
APRESENTAÇÃO DO PROJETO E DOS RESULTADOS
As atividades desenvolvidas em torno da obra A Maior Flor
do Mundo, do autor José Saramago e do ilustrador João Caetano, foram fundamentadas no Programa e metas Curriculares de Português
do Ensino Básico (Buescu et al, 2015). Para além desse documento
normativo, foram igualmente relevantes no desenvolvimento deste
percurso de ensino e aprendizagem o Trabalho de Projeto e a Unidade Didática (onde se inclui o Elemento Integrador e os Guiões de
Aprendizagem), que facilitaram a concepção e a implementação do
Projeto numa perspetiva integrada e globalizante.
Entendendo o aluno como um agente ativo na construção
do seu processo de aprendizagem, os Guiões de Aprendizagem
encaminharam as crianças na descoberta de novos conteúdos curriculares, mas também num agradável processo de fruição estética
da obra literária, sendo que a professora surgiu como uma companheira que as apoiava na descoberta e na construção de novos conhecimentos, em vez de ser um agente meramente transmissivo.
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O Projeto está vinculado a uma lógica sequencial em termos de complexidade, privilegiando-se inicialmente as atividades mais simples para posteriormente, e de forma gradativa, se
ir progredindo para etapas mais exigentes e complexas. Por outro
lado, existiu sempre a preocupação de promover aprendizagens
significativas, nas quais os alunos se sentissem ativamente implicados, uma vez que, como explica a neurociência, quanto mais
os sujeitos se sentirem envolvidos numa determinada tarefa, mas
rapidamente adquirem aprendizagens significativas e duradouras:
Los resultados de la investigación en neurociencia nos permiten saber
que el cerebro conjuga el pensar, el sentir y el actuar. También demuestra que la curiosidad, interés, alegría y motivación , son básicas para
enseñar y aprender algo. Así como demuestra la predisposición para
aprender y la disposición para aprender.1 (Gamo, s/d, pp. 5-6).
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Não sendo possível, neste artigo, apresentar na íntegra o
Projeto de Investigação implementado, dada a sua extensão, elencaremos algumas atividades que dele fizeram parte integrante,
procurando demonstrar os resultados mais significativos quanto
à aprendizagem dos alunos. Apresentamos, seguidamente, quatro
produtos selecionados aleatoriamente e que resultaram da teia de
tarefas propostas e concretizadas ao longo de todo o Projeto: a)
livro digital; b) canção; c) portfólio; d) elemento integrador.
Livro Digital
As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs)
atraem cada vez mais a atenção e o interesse dos alunos. Dessa
forma, a construção de um livro digital assume-se como uma
prática educativa que pretende promover a motivação dos alunos
face ao processo de ensino e aprendizagem por meio da mobilização e da aquisição de novos conhecimentos no âmbito das TICs.
Os resultados de pesquisas em neurociência nos permitem saber que o cérebro combina pensamento, sentimento e ação. Também mostra que curiosidade, interesse, alegria e motivação são
básicos para ensinar e aprender alguma coisa. Além de demonstrar predisposição para aprender e
disposição para aprender.
1
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A apresentação desse desafio e o início do projeto tiveram como
ponto de partida a leitura da seguinte carta imaginária, apresentada como se o escritor a enviasse aos alunos:
Azinhaga, 2010
Caros amigos!
Venho por este meio propor-vos um grande desafio! Em primeiro
lugar, tenho um vídeo para vos mostrar. Vê o vídeo com a máxima atenção, pois será o ponto de partida para um grande projeto.
Este é o conto que eu vos queria contar. Tenho muita pena de não saber escrever histórias para crianças. Mas ao menos ficaram sabendo como a história seria, e poderão escrevê-la com palavras mais simples do que as minhas.
O que vos venho propor é a realização de um trabalho de projeto
designado por “A Maior Flor do Mundo” que se desenvolverá nas seguintes etapas:
1ª Etapa: Visualiza o vídeo;
2ª Etapa: Escreve, em conjunto com a tua família, a história do vídeo
que acabaste de ver;
3ª Etapa: Escreve a letra de uma música alusiva ao vídeo, através da elaboração de um texto poético;
4ª Etapa: Seleciona um dos textos;
5ª Etapa: Ilustra as páginas do livro (páginas e capa) de acordo com as
orientações do coordenador responsável pela ilustração: João.
6ª Etapa: Constrói uma música de fundo respeitando as orientações da
coordenadora responsável pela Música (Beatriz) e do professor Rui;
7ª Etapa: Junta o material produzido ao longo da semana e constrói um
livro digital. Cumpre as regras definidas pelo coordenador das Tecnologias de Informação e Comunicação (Dinis) e do professor Carlos;
8ª Etapa: O produto final deste projeto será apresentado à comunidade
escolar.
Este projeto prevê ainda a realização de um “Portfólio Individual” que
incluirá diversos desafios que irás encontrar ao longo da semana.
Espero muita dedicação e muito empenho da vossa parte para este desafio que vos estou a lançar. Aceitam o desafio?
Atenciosamente!...
José de Sousa Saramago
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Após a leitura da carta e da visualização do filme de animação baseado da obra de José Saramago e produzido por Juan Pablo
Etcheverry, foram redigidos inúmeros textos pelos alunos da turma do 4.º ano de escolaridade e as respectivas famílias. Em seguida, procedemos à leitura em voz alta de cada texto em contexto
de sala de aula e à seleção democrática (recorrendo à votação)
do texto que iria integrar o livro digital. Dessa forma, o trabalho
criativo dos autores do livro digital A Maior Flor do Mundo ficou
concluído com uma revisão e correção ortográfica do texto escolhido, efetuada em grande grupo.
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A etapa que se seguiu levou os alunos a assumirem o papel
de ilustradores, recorrendo à sua interpretação, imaginação e capacidade criadora. Cada aluno desempenhou a tarefa que mais
lhe agradou: alguns desenharam, outros pintaram e ainda houve
quem retocasse os contornos. Contudo, enquanto se desenvolviam
as diversas etapas do processo de ilustração, todos os elementos
da turma tinham a possibilidade de dar cor e formas à história
que construíram em conjunto com a sua família. Na ilustração das
histórias individuais, os alunos demonstraram interesse na experimentação de novos materiais e na aplicação de diversas técnicas
de expressão plástica (diversas técnicas de pintura – lápis de cor,
lápis de cera, canetas de feltro, aguarelas; colagem – cartolinas,
papel de lustro, papel celofane, esponja eva), tal como é possível
observar nas figuras abaixo:
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Posteriormente, digitalizamos as diversas páginas ilustradas e solicitamos aos alunos a informatização do texto, isto é, que
efetuassem a sua textualização num documento em formato de
Word. No âmbito deste projeto, além do contato com o formato
Word do Microsoft Office, o grupo adquiriu, ainda, novos conhecimentos referentes a algumas ferramentas da aplicação PowerPoint
Literatura Infantil no Ensino Básico: Projeto Pedagógico: A Maior Flor do Mundo, de José Saramago ...

do Microsoft Office. Neste sentido, a construção do livro digital
associou ao interesse e à motivação dos alunos pelas Tenologias
de Informação e Comunicação ao treino das competências literárias. Por fim, organizamos o documento digital, guardamo-lo em
formato PDF e carregamo-lo na plataforma Issuu.com. O Livro
Digital “A Maior Flor do Mundo” pode ser visualizado por meio
do QRCODE abaixo:
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Quando questionados sobre o processo de elaboração do livro
digital e o resultado obtido, os alunos consideraram, genericamente, ter sido um trabalho muito “divertido”, “interessante”, “engraçado” e “emocionante”, como podemos observar nos depoimentos:
Foi um bocado difícil […] porque se fosse um ilustrador mesmo a sério
[…] não éramos nós que fazíamos e aquilo ficava da pessoa, mas como
nós fizemos todos, este livro é nosso! Fomos nós que o fizemos! E é muito mais emocionante […] crianças a escreverem […] Gostei! Porque
aprendi coisas novas como se fazia um livro digital. […] fomos à sala dos
computadores… aprender a colocar as imagens no livro […] Uns ilustraram… outros pintaram… outros faziam desenhos sobre o texto do livro
[…] na primeira vez que vi o livro feito! Aquilo nem parecia que fomos
nós que o fizemos! […] E quando olhei para aquilo… aquilo fogo!… [suspira] Aquilo bateu-me mesmo no coração. (GAPE1, P10, CR04).
Muito divertido! Gostei, porque foi uma ideia criativa! Eu achei muito
interessante! Foi muito divertido, porque para além de estar com a minha
família, juntos, estive também com os meus amigos (GAPE1, P10, CR05).
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Foi muito engraçado. (…) Porque trabalhamos todos em conjunto, cantamos uma canção, fizemos poesias, fizemos histórias, foi muito giro.
Foi uma atividade muito gira. - A criança sorriu e demonstra satisfação
após a resposta (GAPE2, P12, CR05).

Tendo como ponto de partida o gosto pelas Tecnologias de
Informação e Comunicação, consideramos que as práticas educativas que visam à construção e à utilização do livro digital contribuem para a melhoria significativa das aprendizagens, uma vez que
motivam os alunos, permitem o treino das competências literárias
e desenvolvem o gosto pela leitura. Isto é, o livro digital pode ainda
constituir um importante elemento motivacional para a criação de
hábitos de leitura – despertando o interesse e a curiosidade dos alunos no encontro com obras literárias em formato digital.
Canção
O Guião de Aprendizagem n.º 1 visava à construção de um
texto poético que teve como fonte de inspiração o filme de animação visualizado, bem como as experiências de leitor adquiridas
após a leitura e a audição das histórias construídas pelos alunos
em conjunto com a família. Apoiando-se no caráter lúdico da
linguagem e movidos pelo entusiasmo de cumprir o desafio que,
supostamente, “o escritor José Saramago lhes confiou”, cada aluno
planificou, redigiu textos poéticos dotados de grande criatividade
e efetuou a sua revisão em grande grupo e sob a nossa orientação.
Posteriormente, cada aluno leu o texto em voz alta e, em grupo, os
alunos selecionaram as quadras que mais gostaram de ouvir (sendo necessário, reler alguns textos), tendo como objetivo redigir a
letra da canção que se segue:
José Saramago,
uma história, contou.
Os meninos inspirou
e isso os animou.
(Refrão)
Literatura Infantil no Ensino Básico: Projeto Pedagógico: A Maior Flor do Mundo, de José Saramago ...

109

Contou uma história
sobre a natureza
que uma flor cresceu muito
e ficou uma beleza.
Eu gostaria de saber
o que vai acontecer
àquela grande flor
que acabara de crescer
(Refrão)
A maior flor do mundo,
o menino regou
e com o sono,
com o sono ficou
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(Refrão)
No mundo negro,
há uma luz a brilhar.
Essa luz é o amor,
é o amor a chegar.

A transformação do texto poético numa canção – dotando-o de ritmo, musicalidade e enquadrando-o numa melodia de
base, enriquecida com a introdução de instrumentos musicais
(que alguns alunos tocaram) – resultou dos benefícios do trabalho cooperativo desenvolvido em parceria com o professor de Expressão e Educação Musical (responsável pela área de Educação
Musical em componente de Atividades Extracurriculares).
Por fim, com a dedicação dos alunos e dos professores, foi
possível gravar a canção relativa ao Projeto. Neste processo, os alunos desempenharam diversos papéis: alguns cantaram, enquanto
outros tocaram instrumentos. A canção foi divulgada no momento de apresentação do Projeto, tendo sido oferecido a todas a faTeresa Mendes - Carla Cardoso

mílias envolvidas, respetivos alunos, professores bibliotecários e
restantes intervenientes educativos um CD que incluía todos os
registos gráficos e respectiva música.
Portfólio
Neste Projeto, a Unidade Didática, em articulação com os
Guiões de Aprendizagem, previa a elaboração de um portfólio
que permitisse aprofundar o conhecimento do aluno sobre o livro
A Maior Flor do Mundo, de José Saramago e João Caetano. Refletindo sobre o contributo do portfólio (que tinha como objeto
de estudo o livro em causa) na qualidade do processo educativo,
consideramos que se trata de uma prática educativa extremamente vantajosa, uma vez que, para além de envolver de forma significativa os alunos na construção de conhecimentos sobre a obra, o
autor e o ilustrador, ainda aumentou a motivação face ao processo
de aprendizagem. Tornou-se também um importante instrumento de avaliação, uma vez que permitiu o treino sistemático e o
aperfeiçoamento de competências inerentes à área da Língua Portuguesa, nomeadamente: a oralidade, a leitura e a escrita.
Quanto à sua estrutura o portfólio constou de:
a) a biografia de José Saramago;
b) história escrita em conjunto com a família;
c) ilustração da história;
d) textos poéticos;
e) comentário crítico sobre a obra literária do autor e do ilustrador.
Importa realçar que a expectativa e o interesse dos alunos
decorrentes das práticas educativas desenvolvidas em torno do
livro de José Saramago tornaram a mediação da obra num momento mágico. Para realizar esta viagem fascinante, recorremos à
projeção do livro em formato digital, efetuando a leitura da obra
em voz alta - guiando os alunos na degustação de cada palavra
e na efabulação proporcionada pela ilustração. Relativamente ao
Literatura Infantil no Ensino Básico: Projeto Pedagógico: A Maior Flor do Mundo, de José Saramago ...
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papel do adulto-mediador, parece-nos pertinente salientar a importância da preparação da leitura da história, uma vez que:
Ler ou contar histórias exige ensaio e conhecimento efetivo do texto. Um
namoro prévio com o texto escolhido é aconselhável para que a leitura
o valorize na sua natureza estética. Quem lê tem de sentir as palavras na
boca, qual manjar a ser degustado para gáudio dos ouvintes; estes sentirão
a melodia das palavras e o bem-estar dessa recepção. (Veloso, 2005, p. 5).
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O encanto pela obra conduziu os alunos num processo motivante de compreensão do texto de José Saramago. Mas foi, ainda,
o despertar da atenção dos alunos para determinados aspectos da
ilustração com o intuito de os ajudar a interpretar a retórica visual e a construir o sentido da obra que mais empolgou a turma
– compreendendo desta forma o verdadeiro significado das imagens. No fundo, esta prática educativa alcançou os objetivos pré-definidos: envolver os alunos num processo de fruição estética da
obra literária, favorecendo a apreciação da linguagem verbal e o
desenvolvimento de mecanismos inerentes à Educação do Olhar.
Nesse sentido, a importância de uma ação educativa vai ao
encontro da Educação do olhar, isto é, que ajude as crianças a descodificar as mensagens escondidas em cada obra de arte (Ramos;
Pannozo (2012). Para tal, é necessário desencadear uma ação
que incida sistematicamente nesta competência de modo a que as
crianças desenvolvam mecanismos de descodificação das mensagens plurissignificativas, como se de um jogo se tratasse.
Elemento Integrador
O elemento integrador denominado por “A Maior Flor do
Mundo”, construído no âmbito do Projeto de Investigação, em articulação com os Guiões de Aprendizagem, surgiu após a leitura
da carta imaginária em contexto de sala de aula como forma de
construir um ambiente facilitador para a aquisição de aprendizagens em diversas áreas de conteúdo e favorecer a construção de
conhecimento integrado, como se verifica nas ilustrações a seguir:
Teresa Mendes - Carla Cardoso
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No âmbito da Matemática, as pétalas menores (azuis, junto
ao núcleo), quando são reunidas, formam um círculo dividido em
dez partes iguais, possibilitando efetuar a abordagem ao conteúdo
“Números decimais – representação de números decimais na reta
numérica (décima, centésima, milésima)”. O elemento integrador
estabelece ainda ligação com um outro conteúdo inscrito nesta
Literatura Infantil no Ensino Básico: Projeto Pedagógico: A Maior Flor do Mundo, de José Saramago ...

área do currículo – Pavimentações – por meio do exercício de
aplicação de conhecimentos que previa a manipulação de pentaminós para efetuar pavimentações.
Relativamente à área do Estudo do Meio, as pétalas grandes
da flor, forradas com o mapa dos rios de Portugal, analogamente à flor que podemos observar nas ilustrações de João Caetano,
permitiram a abordagem ao novo conteúdo “Os principais rios
de Portugal”. Verifica-se ainda um outro elemento que estabelece
ligação com esta área de conteúdo: o segredo escondido pelo pentaminós, ou seja, os nomes das Serras de Portugal – constituindo
um elemento de antecipação de conteúdo da atividade.
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Quanto à área da Língua Portuguesa, o núcleo da flor escondia “N de Nobel”. Tratava-se de um elemento de antecipação
de conteúdo para a leitura do texto poético “N de Nobel”, de Catarina Florindo, que constituiu o ponto de partida para a redação
da Biografia de José Saramago. Este elemento integrador incluía,
também na folha da flor, o conjunto dos determinantes possessivos, o que levou à realização de uma atividade coletiva que visou
ao preenchimento de uma tabela presente no Guião de Aprendizagem, favorecendo assim a aquisição de aprendizagens no âmbito da Gramática.
Expressão Plástica, a Expressão Musical e as Tecnologias
de Informação e Comunicação integraram os Guiões de Aprendizagem que conduziram os alunos na descoberta dos conteúdos
programáticos apresentados pelo elemento integrador na construção ativa de conhecimentos no decurso de um percurso de ensino-aprendizagem sequenciado, lógico e coerente.
Após a conclusão dos Guiões de Aprendizagem, o papel do
elemento integrador em contexto de sala de aula ficou cumprido.
Contudo, consideramos pertinente atribuir-lhe novas funções.
Dessa forma, “A Maior Flor do mundo” renasceu como um recurso para a Biblioteca Escolar, que disponibiliza as histórias elaboradas pelos alunos do 4.º ano e respectivas famílias, tornando-as
acessíveis a toda a comunidade educativa.
Os registos fotográficos que se seguem ilustram o momento de apresentação dos produtos finais do projeto desenvolvido
Teresa Mendes - Carla Cardoso

em torno da obra literária de José Saramago e de João Caetano,
nomeadamente: o livro digital, a canção e o elemento integrador
(enquanto recurso da Biblioteca Escolar) à comunidade educativa. Neste momento, foi possível observar alunos e famílias envolvidos em momentos de leitura em voz alta.
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CONCLUSÕES
Consideramos crucial relembrar os professores, os bibliotecários e os animadores sobre da importância de promover proLiteratura Infantil no Ensino Básico: Projeto Pedagógico: A Maior Flor do Mundo, de José Saramago ...

jetos, iniciativas ou eventos que visem a ação educativa em torno
da Literatura Infantil, mas também a dinamização da Biblioteca
Escolar. Neste sentido, o Programa de Português do Ensino Básico
(2009) refere o valor educativo da organização de “eventos significativos e enriquecedores” que integrem a comunidade escolar,
pois deste modo “[…] a escola estará a contribuir decisivamente
para esbater dificuldades no acesso à cultura e a contribuir para a
construção de referências culturais partilhadas” (ME, 2009, p. 67).
Consideramos igualmente urgente que professores, bibliotecários, famílias e outros intervenientes - a quem lhes foi confiada a missão de educar e de ensinar - reúnam os esforços necessários para construírem percursos de ensino e aprendizagem
partilhados e significativos para o desenvolvimento holístico da
criança. Neste processo de investigação-ação, a obra literária evidenciou-se como um elemento com imenso potencial para aumentar o envolvimento da família nas práticas educativas, e como
promotor da melhoria das aprendizagens da turma.
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A antecipação do conteúdo da obra - nomeadamente por
meio dos Guiões, que continham pistas, excertos do texto, ilustrações - conduziu os alunos à descoberta de novos conhecimentos, à abordagem de novos conteúdos inscritos nas diversas áreas
curriculares e ao treino da competência linguística, aumentando
a curiosidade e o interesse pela obra literária. Deste modo, o momento da leitura revelou-se uma viagem fantástica e encantadora,
guiada pela voz da professora que entoava as palavras de José Saramago. Envolvidos nas expressivas ilustrações de João Caetano,
os alunos percorreram os trilhos do inefável. Enfim, tratou-se de
um verdadeiro momento de fruição estética.
De um modo geral, também as famílias reconheceram o
valor da obra literária na promoção do seu envolvimento nas
práticas educativas, considerando que é um elemento que permite melhorar a leitura, desenvolver o sentido crítico e a sensibilidade estética, aperfeiçoar a expressão escrita, ampliar o
vocabulário, desenvolver o gosto pela leitura e desenvolver a
capacidade de análise, interpretação e compreensão da informação principal.
Teresa Mendes - Carla Cardoso

Em suma, consideramos que a abordagem de projeto centrada na obra literária e dotada de processos ricos em interações
– entendendo que a educação é um processo partilhado – assume-se como uma opção metodológica de excelência, uma vez que
aumenta a qualidade educativa e promove a melhoria das aprendizagens dos alunos e dos restantes intervenientes envolvidos.
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LITERATURA INFANTIL
E DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL
DA CRIANÇA EM IDADE
PRÉ-ESCOLAR: ATIVIDADES PRÁTICAS
EM JARDIM DE INFÂNCIA
Teresa Mendes | Renata Botelho

LIDAR COM AS EMOÇÕES NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR:
O PAPEL DO EDUCADOR
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A raiz etimológica da palavra emoção é “movere”, o verbo latino
“mover”, mais o prefixo “e-“ para significar “mover para”, sugerindo que a tendência para agir está implícita em todas as emoções”
(Goleman, 2006, p. 23). O termo “emoção” tem sido, ao longo dos
tempos, alvo do interesse da comunidade científica, que procurou
defini-lo. Embora não haja uma definição unânime, faremos referência a algumas definições que as investigações mais recentes
têm legitimado. Tomkins afirma que “as emoções motivam todas as escolhas importantes que fazemos” (Tomkins, citado por
Ekman, 2003, p. 17). Com a mesma ideia de que as emoções são
essenciais para o ser humano, para Alvarenga, as emoções são “os
motores que buscam restaurar o equilíbrio e a harmonia perdida
por instantes pelo organismo” (2007, p. 52).
Embora a importância dada ao papel das emoções não tenha sido sempre constante, é possível verificar que as emoções
são atualmente consideradas essenciais à sobrevivência do ser humano: “as emoções surgem em respostas aos acontecimentos que
são importantes para as metas, motivos ou preocupações da pessoa. Podemos dizer, alternativamente, que as metas, bem como os
motivos e preocupações, são elas próprias revestidas de emoções”
(Alvarenga, 2007, p. 77). Ou seja, as emoções estão sempre presentes na vida do ser humano, desde a mais tenra idade, embora
nem sempre exista a capacidade de as reconhecer ou de lidar com
elas, o que pode criar entraves a vários níveis: quer a nível psicológico quer ao nível social-relacional.
Daí que seja imprescindível promover a educação emocional desde a primeira infância, de modo a proporcionar o equilíbrio pessoal, o autoconhecimento e aceitação de si, por um lado,
e a possibilitar o estabelecimento de relações interpessoais empáticas baseadas no respeito mútuo, na tolerância e no altruísmo. A
criança reconhece e controla, mais dificilmente do que um adulto,
os seus estados emocionais, não conseguindo frequentemente liTeresa Mendes | Renata Botelho

dar com as emoções, sejam elas primárias ou secundárias. Embora não haja um entendimento consensual, entre os investigadores
nestas áreas (Psicologia do Desenvolvimento e Educação Emocional), relativamente à integração das diversas emoções na categoria
de primárias (ou básicas) e na de secundárias, Alvarenga (2007)
afirma que “todos os autores descrevem as emoções básicas como
inatas […] e servindo de fundamento para outras emoções” (p.
28). Para o mesmo autor, as emoções secundárias são consideradas emoções aprendidas e derivadas das básicas.
Sabendo que as emoções mais facilmente identificadas pelas
crianças são a alegria e a tristeza, entendemos que em qualquer
projeto que vise o desenvolvimento emocional infantil tem de se
partir dessas duas emoções, mais facilmente reconhecidas, para
que exista uma aquisição progressiva de competências emocionais
mais complexas, como é o caso da distinção entre a tristeza e a raiva, por exemplo. Para tal, é necessário uma intervenção educativa
precoce que auxilie a criança a compreender-se e a expressar (e/
ou controlar, dependendo dos contextos) a sua emotividade. A
inteligência emocional, ou seja, a capacidade de identificar e reconhecer as emoções em si e nos outros e de gerir as suas emoções
e os seus relacionamentos (Goleman, 2006, p. 65-66), é essencial
para alcançar um nível superior de autoconhecimento e de aceitação de si, o que favorecerá, inevitavelmente, a criação de relações
empáticas com os outros.
Na verdade, as emoções são consideradas como a primeira linguagem do ser humano, uma vez que é desta forma que o
bebé contacta com o mundo exterior, numa primeira instância.
Este contacto com o mundo através das emoções desenvolve-se
ao longo da vida, sendo a capacidade de regular as suas próprias
emoções condição básica para se diferenciar as pessoas umas das
outras. Deste modo, e ainda segundo Goleman (2006), a inteligência emocional é
a capacidade de a pessoa se motivar a si mesma e persistir a despeito das
frustrações; de controlar os impulsos e adiar a recompensa; de regular
o seu próprio estado de espírito e impedir que o desânimo subjugue a
faculdade de pensar; de sentir empatia e de ter esperança. (p. 54).
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Assim sendo, “cabe ao educador respeitar as emoções de
uma criança e autorizá-la a sentir-se quem ela é, permitindo que
ela tome consciência de si mesma” (Cardoso (2013)p. 16). Deste
modo, é importante que a Educação Pré-escolar seja vista como
uma fase propícia ao desenvolvimento global das crianças bem
como ao seu desenvolvimento emocional, social, afetivo e cognitivo. Só assim a criança será capaz de exprimir o seu estado
emocional nas mais diversas situações do quotidiano e começará a atribuir significados às experiências novas de acordo com as
vividas anteriormente. Ao vivenciar uma situação, a criança tenderá a associar determinados acontecimentos a emoções que vai
aprendendo a reconhecer e a nomear.
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Com o contacto constante com as emoções, potenciado pelo
educador em contexto educativo, as crianças tenderão a controlar
melhor as suas emoções em determinados momentos, o que será
determinante para se adaptar, de forma equilibrada e saudável, aos
contextos sociais em que se move (e irá mover no futuro), interagindo e relacionando-se melhor com os outros. A este propósito,
Depondt et al (2004) defendem que “aprender a exprimir e a comunicar os sentimentos aos outros diminui a possibilidade de manifestar comportamentos menos adequados, numa situação emocionalmente complicada” (Depondt et al cit. por Brázio, 2013:17).
Desta forma, o desenvolvimento da criança será possível se
houver uma interação mútua e constante, um clima de entendimento profundo, entre a criança e o educador, para que assim se
possam desenvolver, entre ambos, interações positivas que darão
origem ao desenvolvimento harmonioso da personalidade infantil.
A LITERATURA INFANTIL E O DESENVOLVIMENTO
EMOCIONAL NA CRIANÇA: O PODER DA PALAVRA
E DA IMAGEM
A qualidade da literatura infantil passa por dois aspectos fundamentais: a qualidade do texto e a qualidade das ilustrações, devendo estas complementar e interpretar o texto verbal, pois “quanto
mais rico, fecundo e polissêmico for o texto […] dirigido [à crianTeresa Mendes | Renata Botelho

ça], mais capacidades ela terá para desenvolver a sua consciência
interpretativa e o gosto pela leitura” (Mergulhão (2008, p. 43). No
entanto, escrever para crianças não é um processo fácil, uma vez
que “ser simples sem ser simplista constitui uma qualidade rara”
(Veloso, (2005, p.3). Tanto o texto linguístico quanto o texto visual devem surgir de forma complementar e dialogal permitindo à
criança o desenvolvimento da percepção e descodificação dos sentidos implícitos e explícitos no texto verbal (ibid.).
O nosso Projeto de intervenção pretende estimular a Educação Emocional por meio da Literatura Infantil e, para isso, tornou-se importante a escolha e a seleção de livros com qualidade estético-literária. Na verdade, a Literatura Infantil contribui em grande
parte para o desenvolvimento emocional da criança seja pelas emoções que o ato de contar ou ler histórias provoca na criança, seja
pela forma como esta se projeta nas vivências das personagens.
A Literatura Infantil permite que a criança entre num mundo de emoções que a ajudam a construir a sua identidade através
da vivência das personagens na história e do modo que estas reagem de acordo com certas situações, pois
O que as histórias contam à criança permite um estilhaçar das paredes de vidro que a limitam, levando-a a penetrar num mundo que quer
conquistar, mas também lançam luz em zonas obscuras do seu íntimo,
clarificando dúvidas, desfazendo medos, construindo, enfim, uma identidade. (Veloso, 2005, p. 3).

O contato com as personagens permite à criança entender
as emoções vividas pelos protagonistas e em alguns casos acaba por se emocionar, exteriorizando o que sente. Desse modo, a
criança aprende a reconhecer e a controlar as suas por meio da
leitura do livro infantil.
Dentre a vasta lista de livros passíveis de uma abordagem
ao nível das emoções, encontramos alguns em que o título já fornece indicações relativamente à emoção nele(s) predominante(s),
como é o caso de Era uma vez uma raiva, de Blandina Franco; no
entanto, há outros em que o título não fornece pistas ao leitor nesLiteratura infantil e desenvolvimento emocional da criança em idade pré-escolar ...
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se sentido, como sucede com Avós, de Chema Heras, que aborda o
tema da alegria, Arturo, de Davide Cali, que aborda a tristeza, ou
O Grufalão, de Julia Donaldson que aborda o medo.
Estes livros, incluídos no Projeto de Intervenção, que implementamos em contexto educativo pré-escolar, possuem todos
qualidade estético-literária. Também há que assinalar o fato de
a imagem complementar o texto verbal, e ainda a possibilidades
que estes livros oferecem ao permitirem que a criança desenvolva
a sua imaginação e expresse as suas emoções. Ao longo do Projeto, foi notória a envolvimento das crianças com os livros e com a
leitura, uma vez que estas reconheciam a emoção ou as emoções
presentes na história lida ou contada e sabiam associar a mesma a
situações que, no seu dia a dia, provocavam nelas uma emoção semelhante. Este processo de reconhecimento/diferenciação e exteriorização das emoções foi-se tornando cada vez mais consistente
no decorrer do Projeto, como veremos mais adiante.
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PROJETO DE INTERVENÇÃO NO JARDIM
DE INFÂNCIA
No nosso Projeto de Intervenção em contexto educativo
pré-escolar, as emoções abordadas foram as consideradas básicas,
sendo elas a alegria, a tristeza, o medo e a ira/raiva. Após a delineação do tema e dos objetivos gerais, foram escolhidos os seguintes livros para abordar as emoções:
a) A Gigantesca Pequena Coisa, de Beatrice Alemagna;
b) Avós, de Chema Heras ;
c) Balbúrdia no Lar, de Henrique Pereira;
d) O Beijo da Palavrinha, de Mia Couto;
e) O Dia em que a Mamã ficou com Cara de Chaleira, de Raquel Saiz;
f) A Sopa Verde, de Chico.
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g) O Sapo tem Medo, de Max Velthjuis
h) O Grufalão, de Julia Donaldson
Dentre o amplo leque de atividades desenvolvidas com o
grupo no âmbito do projeto de intervenção, apenas explanaremos, de forma mais pormenorizada, duas delas: uma que aborda
a Alegria e outra que aborda a Tristeza e que tiveram, respectivamente, como base os seguintes livros: A Gigantesca Pequena Coisa, de Beatrice Alemagna, e Arturo, de Davide Cali.
A GIGANTESCA PEQUENA COISA,
DE BEATRICE ALEMAGNA
Para iniciarmos a temática das emoções com o grupo de
crianças, consideramos pertinente abordar um livro de excelente
qualidade e que se relacionasse com o tema. Uma vez que o livro
A Gigantesca Pequena Coisa possui uma estrutura narrativa elíptica que suscita a curiosidade da criança, funcionando como uma
interpelação constante à sua participação, e por se tratar de um
livro que aborda a felicidade (sentimento que advém da emoção
alegria), optamos por iniciar o nosso Projeto com este livro, de
modo a suscitar o interesse e a curiosidade das crianças.
Começamos mostrando a capa do livro às crianças e explicando-lhes que o título da história que iriam ouvir era A Gigantesca Pequena Coisa. Com o intuito de suscitar mistério e interesse
no grupo, colocamos as seguintes questões:
O que será esta gigantesca pequena coisa?
Se é pequena, como pode ser gigantesca?

As questões foram colocadas com um breve intervalo de
tempo para que as crianças tivessem oportunidade de pensar e
colocar hipóteses. No entanto, e como era esperado, ficaram em
silêncio, não conseguindo decifrar o enigma, ao que questionamos de novo, lançando-lhes um convite implícito à leitura:
Literatura infantil e desenvolvimento emocional da criança em idade pré-escolar ...
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“Vamos descobrir o que será?”
Naturalmente curiosas e entusiasmadas com o desafio, estava criado o momento mágico para se proceder à leitura da história. A leitura foi feita de modo não sequencial, uma vez que o
texto era apresentado em forma de adivinha. Assim, e após cada
página, o grupo dispunha de algum tempo para refletir e sugerir
hipóteses do que seria essa Gigantesca Pequena Coisa. Nesse processo, as crianças já se atreveram a lançar algumas hipóteses, mas,
regra geral, referiam-se sempre a objetos – pequenos ou grandes
-, não conseguindo retirar outro tipo de ilações, o que é normal,
dada a fase de desenvolvimento em que se encontravam, a das
operações concretas, segundo Piaget.
Apesar de as respostas não serem as corretas, valorizamos a
intervenção de cada criança, porque entendemos, tal como é defendido por diversos autores e nas Orientações Curriculares para a
Educação Pré-escolar (OCEPE) (Silva et al, 2016), que o papel do
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Capa do livro A gigantesca pequena coisa
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educador na motivação e na valorização da autoestima de cada
criança é fundamental para o seu desenvolvimento global e harmonioso. Para além disso, aproveitamos para suscitar de novo, e
em cada momento, o interesse pela leitura, perguntando-lhes:
Será? Será que não pode ser outra coisa? Vamos ver.
Esta forma de interpelar o grupo e de colocá-lo em situação de
indagação, além de promover o interesse e a antecipação do conteúdo da história, permitiu desenvolver o pensamento crítico e divergente, uma vez que as crianças procuravam, progressivamente, encontrar alternativas e novas hipóteses para a decifração do enigma.
Finalizada a leitura, mantivemos um diálogo com o grupo
a fim de perceber quais as ideias que tinham sido retidas e verificamos que elas haviam decifrado certos pormenores nas imagens, interpretando cada ilustração com a sua particular forma
de ver e de sentir, o que demonstra que o livro permitiu ampliar
a imaginação de cada criança, que em cada momento procurava
desocultar sentidos e fazer a sua interpretação pessoal da história,
sobretudo a partir dos elementos visuais que a compõem e que
complementam o texto verbal.
E.E: “Por que escolheste esta imagem?”
C1: “Porque era a minha preferida.”
E.E: O que sentes ao olhar esta imagem?”
C1: “Sinto que sou amigo de todos.
Sinto-me feliz.”

Posteriormente, e dado o fascínio que as ilustrações exerceram nas crianças, propusemos que cada uma escolhesse uma
imagem do livro e a representasse como entendesse, através do
desenho, justificando a sua opção pela imagem escolhida. A título
de exemplo apresentamos duas produções de crianças e a transcrição do breve diálogo com elas mantido:
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E.E: “Por que escolheste esta imagem?”
C2: “Porque a menina está a saltar à
corda e porque tem um sol.”
E.E: “O que sentes ao olhar esta imagem?”
C2: “Sinto-me feliz porque ela está
feliz.”
E.E: “Como sabes?”
C2: “Ela está a sorrir.”
Desenho de uma criança de 5 anos e registo do diálogo com a educadora
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Estes dois exemplos demonstram algumas diferenças relativamente à capacidade das crianças no que diz respeito à Expressão Plástica, o que é natural, dada a sua idade e o estádio de desenvolvimento em que ambas se encontram. Se, no primeiro caso, a
criança já possui um certo sentido estético, procurando reproduzir a figura do rapaz e a poça de água, no caso da criança de cinco
anos nota-se um nível de percepção visual e de concentração mais
elevado do que a criança de três anos, nomeadamente pelo fato de,
no seu desenho, já surgirem mais pormenores figurativos. Além
disso, pelas respostas obtidas nos diálogos com a educadora, verifica-se que ambas as crianças conseguem já verbalizar o seu estado emotivo, a partir do que as imagens lhe sugerem.
Percebe-se assim que o desenho é uma forma privilegiada
de expressão da criança em idade pré-escolar, cabendo ao educador o papel de estimular essa competência e de promover o contacto com diferentes produções artísticas (e outras) de forma a
que a criança vá apurando a sua sensibilidade estética e educando
o seu olhar, tal como é referido nas OCEPE (Silva et al., 2016):
Se nesta forma de expressão artística se coloca muitas vezes a ênfase no
fazer, é fundamental que, para além de experimentar, executar e criar,
as crianças tenham oportunidade de apreciar, e de dialogar sobre aquilo
que fazem (as suas produções e as das outras crianças) e o que observam
(natureza, obras de arte, arquitetura, design, artefatos, etc.). Cabe também ao/à educador/a explorar com as crianças essas diferentes imagens
e levá-las, de modo progressivo, a descobrirem a importância e expressividade dos elementos formais da comunicação visual. (p. 49).
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Arturo, de Davide Cali
Um dos livros que nos permitiu realizar a abordagem à emoção Tristeza foi Arturo, de Davide Cali. Antes de o livro ser apresentado ao grupo, procedemos a um pequeno jogo com as crianças, sendo
que cada par teria de encontrar uma imagem que se encontrava escondida pela sala e que fazia parte da história a ler posteriormente.
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Com as imagens todas encontradas, reunimos o grupo e
solicitamos que as crianças imaginassem oralmente uma história
em que incluísse as imagens encontradas e que a partilhasse com
o grupo. Desta forma, além de desenvolverem a imaginação e a
criatividade, as crianças recorriam mentalmente ao esquema narrativo das histórias tradicionais e desenvolviam a sua expressão
oral, ao partilharem as suas ideias com as outras crianças e com
os adultos na sala de atividades. Enquanto iam dando os seus contributos, íamos registando por escrito o que as crianças diziam,
para que percebessem que o que se diz pode ser escrito e o que se
escreve pode ser lido.
Dentre as várias histórias que foram surgindo, apresentamos alguns exemplos:
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Era uma vez um senhor que estava num café. Depois foi ouvir música,
andou de carro, passou pela padaria, pela ponte e depois foi ouvir CDs.
(C1 – 6 anos)
Estava uma senhora em casa, depois foi comprar um carro novo e voltou para casa e leu muitos livros. Depois voltou para o carro e foi comprar DVDs. Depois foi à ponte e bebeu um café. Depois foi para casa
ouvir música e dançou.
(C2 – 5 anos)
Um senhor saiu de casa e foi à loja comprar uns CDs. Depois foi ouvir
música e comprar pão na padaria. Depois voltou para casa.
(C3 – 4 anos)

Estas pequenas histórias evidenciam já uma certa consciência
narrativa e de ordem temporal dos acontecimentos, tendo em conta
que as crianças encadeiam as ações da personagem que imaginaram recorrendo ao articulado do discurso “depois”. Na verdade,
A los dos años, la mayoria de ellos [los niños y niñas] usa convenciones
literarias en sus soliloquios, juegos y relatos (fórmulas de inicio y final,
uso de pretérito imperfecto, cambio del tono de la voz, presencia de personajes convencionales, etc). Es un claro indicio de que a los dos años
los niños ya identifican la narración de historias como un uso especial
del lenguaje. (Colomer, 1994, 20).1
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Posteriormente, apresentamos a capa do livro e procedemos
à leitura de forma sequencial, sem interrupções e sem qualquer
tipo de exploração da história. Pretendíamos que as crianças ouvissem e deixassem as suas emoções fluir. Durante a leitura pausada do livro, íamos simultaneamente mostrando as imagens sem
fazer ou pedir qualquer comentário. O silêncio que se instalou na
sala foi a prova de que as crianças tinham percebido o essencial e
tinham sentido, cada uma do seu modo, a tristeza provocada pelo
abandono e/ou pela perda.
1

Aos dois anos de idade, a maioria [meninos e meninas] usa convenções literárias em
seus solilóquios, jogos e histórias (fórmulas de início e fim, uso do pretérito, mudança
de tom de voz, presença de personagens convencionais etc.) ) É uma indicação clara de
que, aos dois anos de idade, as crianças já identificam a narrativa como um uso especial
da linguagem.(Tradução nossa)
Teresa Mendes | Renata Botelho

Em seguida, organizamos o grupo em roda e solicitamos
que fosse reproduzido, com um novelo de lã, o percurso do Arturo à medida que era lida novamente a história. Cada vez que uma
frase era lida (que remetia para o percurso do cão abandonado
à procura do seu dono), uma criança atirava o novelo de lã para
outra, de forma a que o novelo se desfizesse e o fio se emaranhasse
por completo, tal como é apresentado na ilustração abaixo:

Jogo “O percurso do Arturo”

Com essa atividade, o grupo ficou ainda mais consciente do
sofrimento e da tristeza do cão (Arturo), tal como se verifica no
seguinte diálogo:
E.E: “Depois de fazermos o percurso do nosso Arturo, o que acham?
Foi fácil ou difícil?”
C10: “Foi difícil.”
E.E: “Por que dizes isso?”
C10: “Ele foi a muitos sítios.”
E.E: “Como acham que ele se sente após toda esta caminhada?”
C11: “Triste, muito triste.”
E.E: “O que será que aconteceu ao dono?”
C12: “Se calhar também anda à procura dele.”
C13: “Pode estar doente e assim não pode tomar conta dele.”
C14: “Pode ter sido atropelado e morreu.”
Diálogo a partir do jogo efetuado
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Por meio deste diálogo é possível perceber que o grupo começou a reconhecer as emoções alheias e a colocar-se no lugar
das personagens, entendendo a tristeza do cão. Aproveitamos por
perguntar às crianças quando se sentiam tristes e por quê, se as
outras pessoas se percebiam seu estado de espírito e como lidavam com as situações que provocavam tristeza.
O diálogo foi muito interessante porque foi possível perceber que algumas crianças falavam sem qualquer inibição sobre as
situações que normalmente deixam-nas tristes, enquanto outras
preferiram ficar em silêncio. Não forçamos, porque a criança deve
ter a liberdade de exprimir ou não o que sente, cabendo ao educador o dever de respeitar essa decisão da criança. Mas só pelo fato
de terem tido a oportunidade de falar de sofrimento e de dor, este
diálogo foi importante porque promove a educação emocional de
cada criança.
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Após este diálogo com o grupo, surgiu, da parte de uma
criança, a seguinte pergunta “O que será que aconteceu ao dono?”.
Aproveitamos esta intervenção e lançamos um desafio ao grupo:
imaginar uma história a partir do ponto de vista do dono e ilustrá-la. As crianças maiores conceberam a história, que fomos registrando à medida que cada uma delas dizia uma frase, e as menores
fizeram as ilustrações. As crianças envolveram-se nas atividades
de forma entusiasmada e o resultado foi bastante positivo, na medida em que recorreram à sua imaginação, desenvolveram a sua
expressão oral, seguiram uma estrutura narrativa coerente em
termos sequenciais e conseguiram colocar-se numa perspectiva
diferente da que fora apresentada na obra. O texto obtido é apresentado a seguir:
Luís Gonçalo e o Arturo
Era uma vez um senhor que se chamava Luís Gonçalo e tinha um cão
e um coelho. Certo dia, o coelho perdeu-se e o dono foi atrás dele.
Depois de tanto procurar, o senhor Luís foi por um atalho, apanhou
o coelho e foi para casa dormir uma sesta. Quando acordou, levou o
cão a passear. Primeiro foi à padaria comprar pão, depois foi à loja
de discos comprar uns CD’s para ouvir música. De regresso a casa,
passou pela ponte, pela placa verde e pelo portão cinzento. Quando
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chegou a casa, deu de comer aos animais, lavou as mãos e foi lanchar. No dia seguinte, logo de manhã, o senhor Luís vestiu-se, pegou na carteira e foi ao café com o Arturo, o cão. Depois de beber o
café os dois foram passear pela floresta mas Arturo perdeu-se pelo
caminho por causa das árvores e dos quatro caminhos diferentes.
Quando o ono se apercebeu que o cão estava perdido, seguiu as
pegadas mas logo de seguida deu-se uma tempestade com muita
chuva e vento. Como as pegadas desapareceram, o dono desistiu
de o procurar e foi para casa. A caminho de casa sofreu um acidente e morreu acabando por ai para o céu.
História criada pelo grupo

O texto reproduzido teve por base os contributos das crianças, embora tenha sido posteriormente sujeito a ligeiras alterações, no seguimento dos registos que fomos efetuando. No entanto, percebe-se que as crianças, nesta fase do Projeto, evidenciavam
sinais de maior desenvoltura ao nível da expressão oral, conseguindo produzir enunciados mais complexos, introduzindo já
orações subordinadas de tempo no seu discurso. Para além disso,
a história criada em conjunto permitiu a troca de ideias e por vezes a correção em grupo, pois situações houve em que eram as
crianças que corrigiam o que era dito pelos colegas. Essa interação, além de promover o desenvolvimento da consciência linguística, foi igualmente importante em termos de dinâmica de grupo,
pois todos os que participaram na construção do texto estavam
envolvidos na tarefa.
O Projeto foi bastante mais alargado, tendo sido realizadas
atividades a partir das obras de Literatura Infantil elencadas. Nelas
se procurou estimular o desenvolvimento emocional infantil, potenciando o reconhecimento e a regulação das quatro emoções básicas
(alegria, tristeza, medo e raiva), numa perspectiva holística e integradora que abrangesse todas as áreas de conteúdo e todos os domínios
plasmados na OCEPE, de forma a que o projeto fizesse globalmente
sentido para a criança. Na verdade, e segundo as OCEPEs,
o tratamento das diferentes áreas de conteúdo baseia-se nos fundamentos e princípios comuns a toda a pedagogia para a educação de infân-

Literatura infantil e desenvolvimento emocional da criança em idade pré-escolar ...

133

cia, pressupondo o desenvolvimento e a aprendizagem como vertentes
indissociáveis do processo educativo e uma construção articulada do
saber em que as diferentes áreas serão abordadas de forma integrada e
globalizante. (Silva et al., 2016, 32).

Por uma questão de economia de espaço, optamos, contudo, por
apresentar apenas duas sequências do projeto neste artigo, de forma a
exemplificar, obviamente de forma parcial, o trabalho desenvolvido.
CONCLUSÕES
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Tendo em conta a diferença de estádios de desenvolvimento emocional no grupo, foi nosso propósito, ao longo de todo o
processo, desenvolver atividades em que as crianças mais novas
fossem ajudadas pelas mais velhas contribuindo para uma boa
relação entre pares, sendo de salientar que todas as crianças evoluíram no seu desenvolvimento emocional, sabendo no fim identificar, expressar e controlar melhor as emoções do que no início
do nosso Projeto.
Em suma, defendemos que o contato precoce das crianças
com as emoções é fundamental para o seu desenvolvimento global, uma vez que quanto maior for o seu desenvolvimento emocional, maior será a sua capacidade de enfrentar as adversidades
da vida. A Literatura Infantil constitui, a este nível, além da sua
função primordial (suscitar a fruição estética), um importante recurso pedagógico para auxiliar as crianças a lidar com as emoções
– as suas e as dos outros -, aprendendo, pela projeção nas personagens e nas situações por elas vividas, a reconhecer e a regular as
emoções no seu quotidiano e ao longo da vida.
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CULTURAS EM DIÁLOGO:
LITERATURA INFANTIL
E EDUCAÇÃO INTERCULTURAL
Teresa Mendes | Maria Leão

INTRODUÇÃO

Na atual literatura de potencial recepção infantil (adiante designada literatura infantil), a diversidade cultural é representada de
diversas formas, dando conta, por exemplo, das dicotomias branco/não branco, popular/impopular, centro/periferia, inclusão/
exclusão, pobreza/abundância, que permitem compreender as
configurações de poder, tal como referem Morgado e Pires (2010,
p.119). Seria desejável recriar a realidade sem recorrer a elas ou
redefinindo-as, mas é a partir das oposições dicotômicas que se
identificam as relações entre as personagens e os espaços, bem
como as atitudes mais negativas ou mais positivas, sendo necessário refletir sobre o modo como os textos representam as relações
de sensibilidade intercultural.
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O livro, como sabemos, é um objeto valioso na vida da
criança, capaz de a encantar com as suas histórias, ao mesmo
tempo que estimula a sua imaginação, a ajuda no desenvolvimento intelectual e emocional e até mesmo na resolução de problemas. No entanto, é também um ótimo aliado na sensibilização
dos mais novos para a questão da interculturalidade (e outras).
Na verdade, a diversidade de culturas é um tema que não pode,
nem deve, ser ignorado ou menosprezado em contexto educativo, devendo o educador de infância, como defendem Marques e
Bastos (2016), “responder à diversidade, potencializando a mesma como uma fonte de aprendizagem para todos, onde se torna
indispensável estimular a aquisição de competências através da
educação intercultural” (p. 480).
Pretende-se assim, aos poucos, erradicar atitudes racistas,
xenófobas e discriminatórias que levam à exclusão do Outro e à
consecutiva desvalorização da sua cultura. Por isso, e de modo a
se atingir uma cidadania plena, é necessário promover, na sala de
atividades e fora dela, atitudes e comportamentos que permitam
desenvolver o sentido de pertença à humanidade e não a grupos
que se designam de dominantes e que se consideram superiores
aos que com eles coexistem no tempo e no espaço.
Teresa Mendes | Maria Leão

Os livros para crianças, ao apresentarem as questões culturais de diversas formas, são recursos extremamente importantes para o educador/professor no sentido de formar e sensibilizar
futuros cidadãos para o mundo que os rodeia, capazes de adotar
uma atitude crítica perante a diversidade cultural e assim conviver
e estabelecer relações positivas com o Outro.
Na verdade, assumindo-se que, à semelhança do que sucede em diversas partes do planeta, a diversidade cultural é uma
realidade cada vez mais presente nas escolas e jardins de infância
portugueses, e dado que a literatura infantil se reveste de extrema
importância no desenvolvimento da criança, a intersecção entre
estes dois vetores afigurou-se como crucial na concepção e implementação de um projeto pedagógico cuja principal finalidade era a
de promover a educação intercultural através dos livros para crianças em que a dimensão estética e literária predominasse, porque
objetivamos a literatura infantil como um sistema artístico cuja
primordial função é a de suscitar a fruição e o prazer da leitura,
e de atividades com ele, direta ou indiretamente correlacionadas.
Não foi nossa intenção servirmo-nos do livro para abordar
o tema de forma instrumentalizada, mas socorrermo-nos dele
como um recurso para fomentar o pensamento crítico das crianças em idade pré-escolar (com um grupo específico), na linha do
que defendem, entre outros, Marques e Bastos (2016), para quem
“a intervenção dos educadores, na educação intercultural, poderá
fazer-se com recurso à literatura infantil, valorizando as suas potencialidades, enquanto recurso intercultural” (p. 479), pois
A educação intercultural implica (…) uma mudança de atitude nos educadores, mas também a sensibilidade para os múltiplos recursos que poderão facilitar a abordagem intercultural. É neste sentido que a literatura
infantil tem uma enorme importância, pois constitui-se um recurso pedagógico potencial, no que respeita às atividades pedagógicas orientadas
no sentido da educação intercultural. (Marques e Bastos, 2016, p. 480).

Ora, justamente, um desses recursos, provavelmente um
dos mais eficazes, diríamos nós, devido à sua dimensão estétiCulturas em diálogo: literatura infantil e educação intercultural
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co-simbólica e imaginante, e à possibilidade de criar e/ou dar a
conhecer outros mundos pela palavra poética e pela ilustração
artística, é a literatura infantil. Aliás, este subsistema literário se
constitui como
um bom recurso pedagógico, não só porque encerra em si valores literários, valores estéticos e valores sociais, mas também porque propicia,
aos leitores mais pequenos, múltiplas leituras e olhares plurais sobre o
mundo, aspectos fundamentais para o alargamento de horizontes e para
a construção de um diálogo, que conduza à interrogação da realidade e
à partilha de respostas e de conhecimentos. (Balça, 2007, p. 484).
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Foi nesse sentido que se pensou o projeto de intervenção
pedagógica Literatura Infantil e Práticas para a Promoção da Educação Intercultural na educação Pré-escolar (Leão, 2018), que viria
a ser implementado num jardim de infância da rede pública da
região do Norte Alentejo (Portugal) e do qual damos conta, de
forma sumária, neste artigo.

PROMOVER A EDUCAÇÃO INTERCULTURAL
POR MEIO DA LITERATURA INFANTIL
Vivendo numa sociedade onde a multiculturalidade se
acentua cada vez mais, é necessário que se promova a convivência
e o cruzamento entre as várias culturas através da educação intercultural. É importante que se construam alicerces para uma sociedade onde se aceitem as várias influências e se consigam observar as semelhanças e as diferenças entre as diversas culturas que
coexistem geográfica e temporalmente, para que se possa viver
num ambiente mais justo e no sentido de pertença à humanidade.
Sabemos que a diversidade pode constituir obstáculos à vida comum, como a língua ou até mesmo alguns princípios religiosos. É,
portanto, neste sentido que se torna essencial desenvolver estratégias para que se ultrapassem estas barreiras.
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Sendo a educação pré-escolar a primeira etapa da educação
básica, cabe ao educador de infância desenvolver estratégias que
permitam a criação de um ambiente rico em interações harmoniosas. A literatura infantil surge assim como um “porto de abrigo”, um universo onde as crianças encontram o afeto e a tranquilidade necessários ao seu bem-estar emocional. De igual modo,
é inegável que as obras literárias para as crianças têm vindo a ser
produzidas também com o objetivo de preparar os mais novos
para a vida em sociedade, tornando-os seres conscientemente críticos do mundo, promovendo a tolerância e a solidariedade para
com o Outro.
No subcapítulo O estudo cultural da literatura infantil, do
livro Educação Intercultural e Literatura Infantil, de Morgado e Pires (2010, p.39), as autoras citam Pires (2000) para salientar que
“Os bons livros infantis são meios através dos quais, os pequenos
leitores, devido ao desenvolvimento da imaginação e às emoções
que a leitura neles provoca, estabelecem formas de relação e de
participação no mundo bastante diferentes das suas”.
O potencial informativo dos livros permite conhecer outras
culturas e desenvolver competências interculturais, ao mesmo
tempo que estimulam a imaginação das crianças e lhes provocam
emoções. A este nível, é importante que se escolham narrativas
que valorizem a diversidade em vez da homogeneidade.
Assim, defendemos que a literatura infantil, apesar de ter
como função primordial a de suscitar o prazer estético e a fruição,
pode também instituir-se como um recurso para promover a educação cultural, através do diálogo sobre a diversidade de culturas,
e que decorre das leituras previamente selecionadas para esse fim
pelo educador. Promover a educação intercultural através da literatura infantil pressupõe a exploração do conteúdo da história,
conversar sobre o mesmo, partilharem-se experiências e realizar
atividades como, por exemplo, a encenação do livro, escrever uma
história com as ideias do grupo e ilustrá-la. Todos estes aspectos
permitem transmitir uma imagem positiva acerca da diversidade
cultural, assim como conhecer mitos e personagens de outras culturas, tendo em vista que
Culturas em diálogo: literatura infantil e educação intercultural
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enquanto instrumento de educação intercultural, a literatura infantil é
usada para desenvolver relações interpessoais e intergrupais (de diálogo
intercultural) ou de saber comunicar com grupos diferentes e tomada
de consciência sobre o viver atual como o de identidades multiculturais
e multiétnicas. (Morgado, 2010, p. 12).
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A literatura infantil permite que as crianças acompanhem
as novas paisagens culturais, religiosas e sociais do mundo em
que vivem. Esta é uma prática social e cultural que auxiliará na
compreensão das ideologias das sociedades, da forma como se
organizam e dos mitos que regem os seus modos de vida. Morgado (2010), citando Botelho e Rudman (2009), reforça a ideia de
que os livros para crianças são janelas que se abrem sobre a forma
como os outros vivem, pontes que lhes permitem viajar através da
imaginação de uma cultura para a outra; espelhos que refletem a
sua identidade e a dos outros, fazendo-as refletir, e são fronteiras
que as crianças precisam atravessar para que consigam ter uma
nova visão de si.
Por meio do livro podemos observar o mundo e eliminar ideias pré-concebidas acerca do Outro. Quando as crianças
ouvem ler e conversam sobre histórias que abordam uma visão
intercultural, conseguirão mais facilmente compreender a diversidade e estabelecer relações com indivíduos de outras culturas.
Cabe assim ao educador recorrer a materiais de caráter intercultural, como o livro, ou outros materiais apelativos, que permitam
às crianças perceber que as diferenças são um elemento que deve
unir as pessoas, dando espaço à mútua partilha de experiências
que enriquecem o ser humano. Foi o que procurámos fazer em
contexto educativo pré-escolar, no âmbito do projeto acima referido e em que se procedeu à articulação entre a Educação Intercultural e a Literatura Infantil.
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PROJETO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA
EM CONTEXTO PRÉ-ESCOLAR
O projeto assentou em três grandes objetivos: despertar o
interesse da criança pelo conhecimento da diversidade cultural;
desenvolver atitudes positivas face à interculturalidade a partir de
histórias e, por fim, sensibilizar as crianças para a inclusão de outras culturas na nossa sociedade.
Deste modo, o livro foi o recurso que esteve mais presente ao
longo da prática, auxiliando-nos na transmissão de atitudes positivas face a indivíduos pertencentes a outras culturas. Após a leitura
do livro ou o conto da história, tivemos sempre o cuidado de proporcionar um momento de diálogo e partilha, deixando as crianças
apresentarem as suas ideias e experiências. Só desta forma conseguimos perceber qual a visão do grupo sobre o mundo envolvente.
Relativamente aos livros, estes foram selecionados segundo a
sua qualidade estética e literária, tendo também em consideração a
pertinência da abordagem do tema em questão. Contudo, importa
realçar que, apesar de a literatura infantil ser o pilar deste projeto,
não descuramos a importância que as Orientações Curriculares para
a Educação Pré-Escolar assumem no quotidiano dos educadores de
infância, pelo que as atividades apresentadas não se centraram sempre no livro, tentando também dar resposta a este documento que
orienta a prática pedagógica dos educadores de infância.
Começamos então por escolher livros de animais onde a diversidade fosse abordada, passando posteriormente livros em que
as personagens eram “humanas”. Os livros em que as personagens
eram animais permitiram-nos conhecer as conceções das crianças sobre o Outro, bem como as suas atitudes face ao desconhecido. Numa fase posterior, foram preparadas atividades centradas
no ser humano, dando-lhes a conhecer outras culturas, tentando
sempre colmatar pensamentos discriminatórios.
Elmer, de David Mckee, foi o primeiro livro a ser apresentado ao grupo. A sua escolha deveu-se à encantadora história que
este livro oferece sobre um elefante colorido aos quadrados. O
Culturas em diálogo: literatura infantil e educação intercultural
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facto de ser diferente dos restantes elementos da manada acaba
por fazer com que se sinta triste, tentando tornar-se igual aos demais. No final, a manada de elefantes decide dedicar um dia ao
Elmer, sendo que nesse dia todos se pintam com várias cores e o
Elmer se pinta “cor de elefante”.
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Elmer, o elefante xadrez, de David McKee (capa)

Após a leitura do livro, desafiamos o grupo a dialogar sobre
a história, para que pudéssemos conhecer a sua percepção acerca
do que surge como diferente. Durante este momento, conseguimos perceber que o facto de Elmer ser diferente não era fator de
exclusão. Antes pelo contrário, o seu padrão colorido tornava-o
divertido e alegre, fazendo com que as crianças tivessem curiosidade em conhecê-lo e até mesmo a incluí-lo nas suas brincadeiras.
Esta primeira abordagem do tema centrou-se na leitura como forma de fruição, mas também na leitura compreensiva do livro, permitindo-nos perceber as suas concepções sobre a diferença de cor.
Numa perspectiva intercultural, a personagem Elmer poderá simbolizar as minorias étnicas que se integram na nossa socieTeresa Mendes | Maria Leão

dade, sendo os restantes elefantes a denominada cultura dominante, onde todos “são iguais”. Estamos perante duas culturas distintas
que se devem respeitar, aceitar e valorizar mutuamente. Por sua vez,
esta história aborda um pormenor muito importante, a questão da
cor. A cor é, em muitos casos, o primeiro elemento que leva à discriminação e a atitudes preconceituosas. No entanto, tanto na história,
como em conversa com o grupo, foi perceptível que este não foi um
fator de exclusão. De acordo com a opinião do grupo, o importante
é estabelecer relações com os outros dando-lhes a oportunidade de
se darem a conhecer e de nos conhecerem também.
Os Ovos Misteriosos, de Luísa Ducla Soares e Manuela Bacelar, foi o segundo livro a ser explorado com o grupo. Esta é a história de uma galinha e da sua ninhada estranha: um papagaio, uma
serpente, um crocodilo, uma avestruz e um pinto. A sua grande
vontade de ser mãe deu-lhe a oportunidade de poder cuidar de
todas estas crias, alimentando-as e dando-lhes o seu amor. Apesar
de apenas um deles ser seu filho, a galinha não abandonou os outros animais, criando-os como se fossem também suas crias.

Capa do livro
Os Ovos Misteriosos
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Antes de contarmos a história, optamos por fazer um jogo
com o grupo. Espalhamos pelo espaço vários ovos feitos em feltro
com diversas cores e com os animais que deles nascem, tal como
nos indica a história. Posteriormente, foram colocados no chão,
em círculo, arcos com várias cores. As crianças teriam que saltar
de arco em arco ao som de música e, quando esta parasse, teriam
de parar e manter-se dentro dele. Só sairiam do arco os elementos,
cuja cor fosse mencionada, para que procurassem um ovo mistério. À medida que as crianças encontravam o seu ovo, iam saindo
do jogo, aguardando até todas terem um na sua posse. Este jogo
inicial, ainda que simples, foi uma forma de conseguirmos gerir
o grupo na procura dos ovos misteriosos, ao mesmo tempo que
possibilitou às crianças desenvolver competências como o respeito pelas regras estabelecidas e pelos colegas.
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Posteriormente, demos início à história, deixando de lado
o livro e recorremos aos fantoches, que acabaram por tornar este
momento mágico e envolvente. A curiosidade do grupo em desvendar o que os ovos escondiam era cada vez maior. O momento
tão esperado chegou quando os ovos “começam a chocar”, em que,
de acordo com as indicações que iam sendo dadas, as crianças
puderam, finalmente, satisfazer a sua vontade e revelar o que se
encontrava dentro dos mesmos.

Ovos-fantoche
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Posteriormente, voltamos a reunir com o grupo, proporcionando um momento de reflexão e partilha de ideias, lançando a seguinte questão: “E se cada um de vocês fosse a mãe galinha cuidaria
de todos os animais?” Os momentos de reflexão e de partilha com as
crianças são essenciais, principalmente quando são abordados temas como este, que ainda são pouco explorados, mas com os quais
lidamos diariamente. Neste sentido, e sendo esta uma história onde
a aceitação e a inclusão do Outro sobressaem, é importante perceber qual a posição das crianças face a esta situação retratada pela
mãe galinha. De acordo com as suas respostas, de modo geral, obtivemos uma atitude positiva por parte do grupo, demonstrando-se
disponível para cuidar e proteger todos os animais.
Neste seguimento, desafiamos o grupo a imaginar o que poderia nascer de um ovo preto. A escolha da cor preta não foi por
acaso, mas sim porque está, muitas vezes, associada ao medo e ao
que “é mau”. Após observarmos os registos das crianças e de falarmos com cada uma delas, verificamos que as suas representações
incidem em seres que lhes dão medo, ou que consideram ser maus,
tais como aranhas, monstros e até mesmo “dragões com picos”.
A presente história, bem como esta última atividade, foram uma alavanca para a o que apresentamos a seguir. Deixamos
então os animais e passamos para histórias que se centram no
ser humano.
Seguiu-se então o livro Os Meninos de Todas as Cores, de
Luísa Ducla Soares. Nesta história é contada a viagem que um
menino branco faz pelo mundo, conhecendo meninos de outras
cores. Embora esta seja uma história simples, ilustra bem a diversidade de culturas que se espalham pelo mundo e dá ênfase às
diferenças de tom de pele existentes. Ao longo da mesma, os tons
de pele das crianças vão sendo comparadas com aspectos relacionados com o dia a dia, valorizando assim a diversidade e demonstrando que todas elas são importantes.
Relativamente a esta hora do conto, voltamos a recorrer,
novamente, aos fantoches, uma vez que as ilustrações do livro se
tornam pouco apelativas para a forte mensagem que queríamos
transmitir. A elaboração dos fantoches foi feita com materiais
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simples e de fácil acesso. As personagens, ou seja, os meninos de
várias cores, foram feitas em cartolina e o barco com uma folha
de papel. Não precisamos recorrer sempre a materiais sofisticados para conseguirmos cativar o grupo, pois a simplicidade dos
materiais faz, também, com que despertemos nas crianças a sua
capacidade criativa e imaginativa.
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Capa do livro Meninos de todas as cores
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Perante a associação que vai sendo feita ao longo do texto,
pareceu-nos pertinente solicitar a participação do grupo. Desafiamos então as crianças a mencionar coisas de que gostassem, tendo
em consideração a cor do menino que ia surgindo. A participação
do grupo é outro fator chave na hora do conto, pois torna o momento mais dinâmico e envolvente.
Os Meninos de Todas as Cores possibilita-nos perceber que a
cor de pele é apenas um pormenor físico e que o mais importante
são as relações que se podem estabelecer entre os seres humanos. É
neste sentido que devemos despertar as crianças para a diversidade
cultural e para o quão valioso pode ser conhecer outra cultura.
Depois de terminarmos a história, questionamos o grupo:
E se fossem vocês a fazer esta viagem, que criança gostariam de conhecer? Embora alguns elementos tenham referido que gostariam
de conhecer todos, porque todos eram diferentes, foi notório que
o menino vermelho foi aquele que despertou mais curiosidade ao
grupo. Após um breve diálogo com as crianças, e tendo em consideração a atividade dos ovos pretos, não foi notória nenhuma
atitude discriminatória face ao menino preto. Ou seja, tendo em
consideração a associação do preto ao que é mau e dá medo, as
crianças não demonstraram ter receio em conhecer um menino
que tivesse um tom de pele mais escuro.
Para a atividade seguinte, optamos por recorrer a um planisfério que se encontrava na sala de atividades. Agora era a vez de
serem as crianças a traçar o percurso que o menino branco tinha
realizado no seu barco. Colocamos, então, os fantoches da história
(mas em tamanho mais pequeno) no mapa, nos respetivos continentes, assim como um barco, também ele mais pequeno para que
as crianças o pudessem movimentar pelo mapa.
Antes de iniciarmos a atividade, chamamos a atenção do
grupo para o facto de termos um barco na nossa posse, fazendo
com que a viagem só pudesse ser realizada pelo mar. Contudo,
verificamos que algumas crianças mais pequenas tomavam um
percurso mais curto, não respeitando o que tinha sido referido
anteriormente. No entanto, com a nossa ajuda, e alertando-as novamente para este pormenor, as crianças voltavam atrás e conseCulturas em diálogo: literatura infantil e educação intercultural

149

guiam desenhar o percurso. É verdade é que não é, de todo, uma
atividade fácil, ainda por cima tratando-se de um grupo heterogêneo no que diz respeito à idade. Mas o papel do educador é
desafiar e acima de tudo orientar, e foi isso que fizemos sempre ao
longo de toda a prática.
Numa fase posterior, também o grupo pôde elaborar o seu
próprio fantoche. Para a construção do mesmo, foram disponibilizados vários rostos com as cores apresentadas na história, bem
como canetas, papel, lã para o cabelo e uma espátula para o sustentar. Aquando da escolha da cor do rosto, observamos que, pela
primeira vez, algumas crianças rejeitavam o tom de pele escuro,
referindo que era uma cor feia e que “dava medo”. Tendo em consideração tudo que tinha sido realizado até então, podemos inferir
que, apesar de todos os momentos de reflexão e de partilha, ainda
existe alguma “resistência” à cor preta.
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Fantoches construídos pelas crianças

Perante esta situação, cabe a nós, educadores, atenuar estas
atitudes e proporcionar às crianças momentos onde elas consigam
perceber o quão importante e interessante é conhecer o Outro e a
sua cultura, sem ter medo da sua cor. Neste sentido, preparamos
uma atividade onde as crianças pudessem, também elas, “viajar”
Teresa Mendes | Maria Leão

simbolicamente pelo mundo e conhecer as riquezas de cada cultura. Intitulamos esta atividade Viajar pelo Mundo.
Previamente foi elaborado um planisfério de maior dimensão, bem como pequenas histórias com marcas culturais. Sendo
este um tema complexo, pela enorme diversidade de culturas existentes no mundo, optamos por nos centrar em aspectos que caracterizam a cultura de cada continente, desde a gastronomia, as
tradições, os monumentos e até mesmo a arte visual.
Para acompanhar as histórias, recorremos a imagens que as
ilustrassem. Importa salientar que antes de iniciarmos cada história, foi indicado o continente em questão. À medida que as histórias
iam sendo contadas através das imagens, estas últimas eram colocadas no chão para que as crianças as pudessem visualizar. No final de
cada história, solicitamos ao grupo que procurasse, no conjunto de
imagens com tamanho mais pequeno, aquelas que foram surgindo
ao longo da mesma, para que fossem colocadas no devido continente. Ao longo da atividade apercebemo-nos que algumas crianças conheciam os continentes, embora não os soubessem localizar.

Mapa-mundo

Depois de elencarmos alguns aspectos característicos de
cada cultura, apresentamos outra proposta ao grupo, a criação
de rostos multiculturais. Foram colocadas à disposição do grupo
Culturas em diálogo: literatura infantil e educação intercultural
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partes de diferentes rostos e cada criança, à sua vontade, ia colando numa folha os pedaços selecionados até formar um rosto.
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Rostos multiculturais

Esta foi, sem dúvida, a atividade que mais agradou ao grupo. Perante a diversidade de tons de pele que o grupo tinha ao seu
dispor, conseguimos perceber que, de modo geral, as crianças não
demonstraram qualquer atitude negativa face a esta característica
física. Apenas uma criança demonstrou aversão aos rostos negros,
rejeitando-os de imediato, tal como tinha feito na atividade dos
fantoches, referindo serem rostos “feios”.
O processo de valorização do Outro não é fácil, muito menos
quando o adulto se torna o responsável por transmitir às crianças
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certos medos e inseguranças face ao desconhecido, como sucede
frequentemente em alguns contextos educativos informais. É neste
sentido que cabe ao educador atuar, despertando não só os mais novos, como também as famílias, para aceitação e respeito pelo Outro.
Depois de as histórias terem sido o nosso pilar para despertarmos as crianças para a interculturalidade, optamos por proporcionar-lhes um momento mais descontraído, mas onde o tema
estivesse presente. Surgiu então o Baile Multicultural. Como é do
nosso conhecimento, a música é também um elemento que caracteriza cada cultura e acompanha a sua constante evolução.
O contacto com diversos gêneros musicais faz com que as
crianças desenvolvam a sua sensibilidade auditiva e artística, bem
como a sua expressão corporal. A música é um elemento essencial para o desenvolvimento da criança pelas potencialidades que
acarreta. Deste modo, a música, seja ela qual for, permite aos mais
novos explorar e descobrir as capacidades que o seu corpo tem de
se mover e de exprimir as emoções que a própria música desperta.
Para terminar este projeto, desafiamos o grupo a construir a
sua própria história em que a interculturalidade estivesse presente.
A criação de uma história é uma forma de estimular a imaginação
das crianças, ao mesmo tempo que valoriza os seus saberes e aprendizagens. Por sua vez, com a criação desta narrativa, conseguimos
perceber que o grupo tinha compreendido a mensagem que fomos
tentando transmitindo durante todo o percurso de intervenção
pedagógica. Terminada esta atividade, demo-nos conta de que o
grupo se baseou, principalmente, na história Os Meninos de Todas
as Cores, bem como na atividade Viajar pelo Mundo, evidenciando
características culturais que tinham sido apresentadas nas mesmas.
Depois de a história estar escrita, só faltava “dar-lhe vida”.
Recorremos então à participação das famílias, solicitando-lhes
que ilustrassem esta criação do grupo. Tal como sabemos, o papel das famílias é fundamental no crescimento das crianças, pelo
que estas devem ser chamadas a participar no dia a dia dos seus
educandos. Para as crianças é também importante sentir que a
família se encontra disposta a participar nos desafios lançados
pelo meio educativo.
Culturas em diálogo: literatura infantil e educação intercultural
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O resultado final não poderia ter sido melhor. O trabalho do
grupo em conjunto com as famílias transmite aquilo que fomos
explorando ao longo da prática pedagógica - os valores de respeito
pelo Outro e de tolerância para com as diferenças culturais, étnicas, raciais – na procura de um caminho de construção de uma
cidadania plena.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Numa era em que o multiculturalismo alterou por completo
as paisagens urbanas, acarretando uma nova forma de se conceber
a relação com a diversidade, a educação para a cidadania institui-se como um dos pilares fundamentais dos sistemas educativos no
sentido de preparar os mais novos para a aceitação e a valorização
das diferenças, no respeito pela identidade cultural do Outro. É
necessário, pois, que a Escola promova uma verdadeira educação
intercultural, erradicando atitudes de discriminação e contribuindo para a convivência cada vez mais pacífica e harmoniosa entre
os indivíduos, independentemente da sua cultura de origem e a
de acolhimento.
Sabendo que a Escola não pode ser um espaço de ruturas e
assimetrias, o papel do educador é extremamente importante no
sentido de promover uma verdadeira educação intercultural, de
integração e inclusão de todos, sobretudo porque, como sabemos,
as crianças pequenas adquirem desde muito cedo, entre outros,
preconceitos culturais e étnico-raciais que é preciso ajudar a desconstruir. Nesse sentido, a literatura infantil, pelas inúmeras potencialidades de que se reveste, pode funcionar como um recurso
de inestimável valor pedagógico para os educadores/professores e
uma alavanca para proporcionar aos mais novos uma reflexão crítica sobre o mundo em que vivemos, ajudando-os a interiorizar e
a praticar os valores da tolerância e do respeito pelos outros, pelas
outras culturas, por outros modos de ser e estar na vida.
As atividades implementadas no âmbito do projeto de que
demos conta neste artigo foram delineadas, precisamente, com o
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propósito de podermos contribuir, através do nosso agir pedagógico, para a construção de uma cidadania plena, democrática e
pluralista. Cremos que o caminho, com estas crianças, está traçado. Basta continuar a percorrê-lo.
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A criança, na primeira infância e em idade pré-escolar, expressa-se sobretudo através de emoções que não consegue verbalizar e que se manifestam de diversas formas, seja pelo choro, pelo
riso, pela birra ou pelo silêncio (e mais tarde também pelo desenho
ou pelo jogo simbólico). Ela criança apresenta variações intensas e
extremas na exteriorização das suas emoções, pois “vai do choro
ao riso com muita facilidade. Essa variação emocional é reduzida
ao longo do desenvolvimento e a criança passa a ter maior controle
emocional”. (Barros, 2008, p. 145). Desse modo, é hoje em dia consensual, na literatura científica, que é imprescindível promover a
educação emocional desde a primeira infância, de modo a proporcionar à criança e ao jovem adulto o equilíbrio pessoal, o autoconhecimento e aceitação de si, por um lado, e a possibilitar o estabelecimento de relações interpessoais empáticas baseadas no respeito
mútuo, na tolerância e no altruísmo.
A intervenção do adulto é, a este nível, determinante, cabendo-lhe a tarefa de ajudar a criança a entender e a lidar com
as suas emoções de forma tranquila e equilibrada, socorrendo-se
de múltiplas estratégias que promovam o reconhecimento e a regulação das mesmas. Dele se espera uma intervenção pedagógica que auxilie as crianças a conviverem com as suas emoções e
a encontrarem soluções para a resolução de conflitos interiores
e/ou exteriores que, se não forem convenientemente enfrentados
e compreendidos, poderão acarretar problemas psicoemotivos e
sociais posteriores.
As investigações nesta área têm vindo a demonstrar que o
desenvolvimento cognitivo e emocional, particularmente nos primeiros anos de vida, exige competências diversas que permitem
às crianças em idade pré-escolar corresponder às exigências que
lhe são constantemente colocadas seja no contexto educativo formal (o jardim de infância) seja no contexto familiar, exigências
essas que Machado (2012) considera serem de ordem afetiva, social e cognitiva. Apoiada nos estudos de Denham (1998, 2007),
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Denham, Burton (2003) e Saarni (1999), a autora refere ainda que
o conhecimento emocional,
[sendo] uma das competências emocionais que se adquire naturalmente nos contextos de vida das crianças, principalmente no lar e no
Jardim de infância […] [p]rovidencia meios para autorregulação e
adaptação, não apenas ao seu próprio desenvolvimento, mas também
relativamente às exigências sociais e afetivas ligadas à autonomização,
individuação e separação das figuras 2 de vinculação e à formação e
manutenção de relacionamentos com os pares e os educadores (p. 1-2).

É nesse sentido fundamental que o adulto que convive diariamente com as crianças seja, também ele, emocionalmente competente e capaz de entender e favorecer a identificação, a expressão e a regulação das emoções por parte das mesmas, de modo
a aliviar o estresse decorrente de situações de conflitualidade,
inadaptação ou frustração vivenciadas pelos mais novos. Sabe-se
hoje, na sequência, entre outros, dos estudos de Mayer e Salavoy
(1995), Goleman (1995; 2000); Denham (1998; 2007); Damásio
(1995; 2000; 2001) e Fonseca (2016), que, como assinala este último, a aprendizagem “tem muito a ver com o papel que jogam, no
seu êxito ou sucesso, as interações íntimas neurofuncionais das
emoções com o humor e com o estresse, tudo passa efetivamente
pelas dinâmicas interpessoais profundas entre o professor e o aluno, e entre este e os seus pares (Fonseca, 2016, p. 367).
Assim, quanto mais empáticas forem as relações entre o
educador de infância, o professor ou qualquer outro agente educativo e as crianças mais probabilidades estas terão de se envolver
emocionalmente na construção das suas aprendizagens, como a
Neurociência tem vindo a demonstrar. Do mesmo modo, quanto
mais a criança conseguir identificar as suas emoções, geri-las e
regulá-las em contextos diferenciados, mais equilíbrio emocional terá e mais facilmente se relacionará com os outros, pois terá
desenvolvido competências que lhe permitem compreender as
consequências dos seus atos para si e para aqueles com quem se
relaciona. Por isso é tão importante promover a educação emocional deste a primeira infância, através de estratégias e recursos
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diversificados, como é o caso, no estudo por nós realizado, dos
livros de qualidade estética e literária.
IDENTIFICAÇÃO, EXTERIORIZAÇÃO E REGULAÇÃO
DAS EMOÇÕES POR MEIO DOS LIVROS
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Os livros infantis, sobretudo os de qualidade literária, despertam na criança a fantasia, permitindo-lhe, de forma mais ou
menos consciente, atribuir significados plurais ao texto verbal
que lhe é dado a conhecer, alargar o seu léxico, desenvolver o seu
espírito crítico e o seu pensamento divergente, ampliar o seu conhecimento do mundo e envolver-se emocionalmente no narrado. Com efeito, a criança, através da história que lê ou que lhe é
narrada, faz uso dos seus valores e das suas emoções para tomar
decisões relativamente a uma determinada situação da história num momento de tensão, de conflito, de medo – ou a colocar-se
no lugar do outro através das personagens, sentindo-se identificada com as mesmas. Ao perceber que as personagens também
sentem medo, alegria, tristeza, raiva, ciúme, os mais novos sentem-se projetados nelas, sentindo que a sua emotividade é natural,
permitindo-lhes, portanto, exteriorizar essas mesmas emoções de
modo mais espontâneo.
Com efeito, como afirma Veloso (2005), a criança é
um ser para quem a ficção corresponde à natural necessidade de compreender o mundo. O que as histórias contam à criança permite um
estilhaçar de paredes de vidro que a limitam, levando-a a penetrar num
mundo que quer conquistar, mas também lançam luz em zonas obscuras do seu íntimo, clarificando dúvidas, desfazendo medos, construindo, enfim, uma identidade. (p. 3).

Este tipo de literatura, quando aliada a uma ilustração que
conte e suporte visualmente a história lida ou narrada, despertará
reações e emoções na instância receptiva, transportando a criança
para um mundo imaginário e contribuindo para a educação emocional da mesma, pois, por meio das histórias, a Literatura Infantil
irá auxiliar a criança a entender e a lidar com as emoções (as suas
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e as dos outros), dando inclusivamente pistas textuais e pictóricas
acerca da melhor forma de lidar com as emoções e de as controlar.
Assim, e embora a sua função primordial seja a de proporcionar o prazer da leitura, o livro infantil pode ser utilizado
como um elemento promotor do desenvolvimento emocional da
criança. Cabe ao educador a tarefa de selecionar livros que, entre outros aspectos, mostrem à criança caminhos possíveis para
o apaziguamento dos seus medos, das suas angústias e tristezas,
ao mesmo tempo que lhe oferecem uma visão da vida temperada
com momentos de alegria.
Foi com esse propósito que, no âmbito do nosso projeto de
intervenção pedagógica em contexto pré-escolar, selecionamos
sempre livros infantis que consideramos de qualidade e, por isso,
geradores de fruição estética e do prazer da leitura, e que, simultaneamente, fossem portadores de mensagens edificantes e emocionalmente significativas para o grupo de crianças envolvido. Assim, tendo por base as quatro emoções básicas – alegria, tristeza,
medo e ira -, selecionamos os livros Tanto! Tanto, de Trish Cooke,
O Livro da Avó, de Luís Silva, Onde Vivem os Monstros, de Maurice
Sendak, e Bernardo Faz Birra, de Hyawim Oram.
Apesar de os livros em causa não abordarem exclusivamente uma emoção, neles existe sempre uma que predomina e que se
manifesta no texto, a nível lexical, morfossintático, semântico e retórico-estilístico, mas também nas ilustrações que o complementam e interpretam, destacando-se neste domínio as expressões
faciais e corporais das personagens, a paleta de cores dominantes
e toda a iconografia simbólica de que as mesmas se revestem para
dar maior amplitude semântica aos sentidos implicados no texto.
Da conjugação harmoniosa e congruente entre texto e imagem
se poderão extrair múltiplos significados, consoante a sensibilidade e as experiências de vida dos leitores, desencadeando reações
emotivas igualmente díspares. Essa pluralidade de leituras e emoções estéticas só é possível por se tratarem de obras de qualidade
estética e literária.
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PROJETO DE INVESTIGAÇÃO-AÇÃO IMPLEMENTADO
EM CONTEXTO PRÉ-ESCOLAR
O projeto de intervenção implementado em contexto pré-escolar surgiu na sequência da observação realizada na nossa
sala de atividades de jardim de infância. O grupo de crianças que
constitui a amostra do nosso estudo era composto por 24 crianças
(12 do gênero masculino e 12 do gênero feminino), com idades
compreendidas entre os 3 e os 6 anos. Tratava-se de um grupo
com algumas dificuldades socioemocionais que se manifestavam
em comportamentos emotivos não regulados, como as birras frequentes ou o choro sobretudo em situações em que as crianças
eram contrariadas ou repreendidas. Nesse sentido, julgamos pertinente delinear e implementar um projeto integrador que objetivasse promover o reconhecimento, o controlo das emoções desse
grupo de crianças e a sua progressão ao nível das competências
socioemocionais básicas.
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Era nossa intenção auxiliar as crianças a lidarem, de forma
equilibrada, com a sua emotividade e a relacionarem-se mais eficazmente com os outros no final do período em que o projeto foi implementado. Para tal, concebemos um projeto de caráter holístico
e integrador que interseccionasse as diferentes áreas de conteúdos
e os domínios e subdomínios que surgem plasmados nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar (OCEPE) (2016).
Os recursos pedagógicos que serviram de suporte para a
intervenção educativa, no âmbito do Projeto que intitulamos
de “Literatura Infantil e educação emocional”, foram vários mas
destacaram-se, naturalmente, diversos livros infantis, Uma Caixa Cheia de Emoções (Kog, Moons; Depondt, 2004) e o Baú das
Emoções, por nós concebido.
Para a recolha de dados, para além da observação participante e das notas de campo, recorremos igualmente ao registo
gráfico (desenhos das crianças) e fotográfico e à entrevista semiestruturada às educadoras de infância da instituição. Aplicamos
ainda as escalas ECERS-R (Early Childhood Environment Rating
Scale) e Avaliação do Desenvolvimento da Criança dos 3 aos 10
anos e o Manual DQP (Manual Desenvolvendo a Qualidade em
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Parcerias), de modo a compreendermos o contexto educativo e
socioemocional das crianças e as concepções das educadoras e famílias relativamente à importância da educação emocional sobretudo em crianças em idade pré-escolar.
A pesquisa bibliográfica efetuada antes, durante e após a
concepção e a operacionalização do projeto, a par da constante
reflexão e consequente reformulação de estratégias numa lógica
de adequabilidade ao grupo e às suas necessidades, forneceram-nos a sustentação teórica que alicerçou as atividades e as tarefas
planificadas em sequências educativas que consideramos terem
sido produtivas e eficazes na prossecução dos objetivos educacionais delineados e que, resumidamente, se apresentam: a) despertar emoções na criança, a partir da leitura de diversos livros de
qualidade estética e literária; b) permitir à criança identificar e
diferenciar as várias emoções básicas, levando ao entendimento
das mesmas, através de recursos pedagógicos diferenciados; c)
contribuir para que a criança expresse as suas emoções pela linguagem verbal e pela não verbal; d) fomentar o espírito crítico
das crianças ajudando-as a compreenderem as consequências dos
seus atos para si e para os outros; e) auxiliar as crianças a gerirem
e a regularem as suas emoções modificando-as consoante os contextos educativos e sociais em que se movem, formais e informais
A duração do projeto foi três meses, decorrendo as atividades referentes ao mesmo habitualmente uma vez por semana.
Embora tenhamos optado por abordar uma emoção positiva e
uma emoção negativa de forma alternada, procuramos sempre
trabalhar as várias emoções de forma integradora.
Neste artigo, optamos por apresentar apenas uma sequência
educativa realizada no âmbito deste projeto - referente à emoção
medo - por termos constatado que se trata da emoção que mais
dificilmente as crianças autorregulavam.
Os medos infantis – sequência educativo-pedagógica
O livro selecionado para abordar o medo, no âmbito do projeto, foi Onde Vivem os Monstros, de Maurice Sendak, uma obra
de inegável valor estético e literário. Como em todos os outros
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momentos deste projeto, o livro foi explorado atendendo primordialmente à sua dimensão artística e intersemiótica, embora,
inevitavelmente, antes dele e depois dele, as tarefas realizadas tenham sido pensadas em termos da educação emocional das crianças, numa perspectiva holística, integradora e significativa para
os mais novos, articulando diversas áreas de conteúdos e vários
domínios e subdomínios plasmados nas OCEPE.
Para além desse denominador comum a todas as sequências,
destaque-se também o recurso a diversos materiais pedagógicos,
como a Caixa das Emoções e o Baú das Emoções, por nós concebido, e que se revelaram uma mais-valia para a promoção da educação emocional do grupo, através dos jogos educativos, das interações verbais que os mesmos desencadeavam, dos desenhos e jogos
simbólicos que surgiam naturalmente, ou de forma semidirigida,
na sequência da exploração desses materiais.
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Iniciamos esta sequência optando por aliar primeiramente,
a expressão musical à temática das emoções, pois, como assinala
Sousa (2003),
o medo, a cólera e o susto, são exemplos de emoções, de estados psicossomáticos que sucedem subitamente e que também desaparecem
em pouco tempo. Porque o «corpo estriado» (centro neurológico que
comanda os ritmos corporais) se situa no «sistema límbico» (centros
neurológicos ligados às emoções), ritmos e emoções estão estritamente
ligados: um som brusco «assusta», um som agudo «dói», um sobreagudo “irrita”, etc. (p. 72).

A primeira parte desta sequência decorreu no espaço do ginásio do jardim de infância, posicionando-se as crianças em roda,
de modo a poderem visualizar todo o grupo sem qualquer tipo
de dificuldade. Foi selecionada para audição a música “A sagração da Primavera (peça do início da 2ª parte “O sacrifício”) de
I. Stravinsky, recomendada na Caixa das Emoções pelo seu caráter sonoro instrumental forte e intenso que desperta algumas
emoções, entre elas, a angústia e o medo. Pedimos às crianças que
fechassem os olhos e que ouvissem a música e que simultaneamente pensassem no que sentiam quando a ouviam, tendo as suas
respostas oscilado entre a tristeza e o medo.
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Relativamente à leitura desta história, a mesma foi realizada
recorrendo a uma luva em forma de uma garra de monstro. À
medida que íamos lendo esta história, interagíamos com as crianças, com movimentos com a garra e realizando sons característicos de monstros. Efetuamos algumas paragens, de modo a que as
crianças pudessem antever o que iria acontecer, nomeadamente
quando Max chegou ao lugar onde vivem os monstros. Nessa altura, várias crianças disseram que ele iria encontrar “muitas coisas” e que iria ver “uns monstros assustadores”. Ao questionarmos
as crianças relativamente ao que o menino poderia estar a sentir,
grande parte do grupo disse que ele estava assustado.
Em seguida, estabelecemos um diálogo, na fase de pós-leitura, tendo algumas crianças referido, entre outros aspectos, que
o protagonista da história teria sentido medo dos monstros e que
estava assustado, enquanto uma das crianças mais velhas afirmou
que Max não tinha tido medo “porque fizeram uma festa” (C15) e
“”Ele ficou amigo deles” (C15), o que denota um nível superior de
compreensão leitora.
Tal como tínhamos vindo a fazer sempre que abordávamos
uma emoção, mostramos em seguida, ao grupo, o quadro de Edvard Munch, intitulado “O grito,” que viria a ser parte integradora
do “Baú das emoções”. Presumindo que poderiam ter dúvidas ao
interpretar este quadro, quisemos saber as suas opiniões e perceber se conseguiam distinguir os sinais de medo e os de ira na
personagem representada no quadro. Ao mesmo tempo, pretendíamos que as crianças, ao visualizarem-no, expressassem o que
sentiam. Também desta vez se ouviram diferentes interpretações,
sendo que, na sua maioria, as crianças referiram que a figura representada estava a gritar porque estava com medo ou zangada,
demonstrando assim que manifestam alguma dificuldade em
identificar e distinguir estas duas emoções quando observam uma
imagem estática e descontextualizada.
Após este momento, e por indicação nossa, realizaram um
desenho que ilustrasse um momento/objeto de que tinham medo.
Os desenhos das crianças evidenciam que os seus medos se situam ainda ao nível concreto, representando animais (aranhas,
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ratos, cobras) e, em alguns casos, monstros, talvez por influência
direta do tema do livro abordado. Os desenhos que a seguir se
apresentam são reveladores desses receios expressos graficamente
pelas crianças:
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Desenhos de crianças alusivos aos seus medos
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O registo gráfico das crianças é tão importante para se entender os meandros da interioridade do ser em crescimento e
retirar ilações de ordem emotiva e relacional dos desenhos que
produz, livremente ou de forma dirigida, pois
O conteúdo simbólico do que [a criança] desenha depende muito diretamente das suas motivações do momento e da sua ação cognitiva. […]
O que a criança desenha não são desenhos (representando a realidade
visual), mas exteriorizações do seu ser (Sousa, 2003 p. 196-198).

É por isso que os desenhos, mais facilmente do que o seu
discurso verbal, ainda pouco desenvolvido, refletem as emoções
das crianças, os seus gostos, os seus medos, a sua forma de ver o
mundo e de nele se posicionarem.
Os desenhos das crianças, nesta fase do projeto, revelaram
precisamente a sua capacidade de identificar as causas dos seus
medos, desenhando-se a si mesmas e ao animal ou objeto que
lhes causa tal reação emotiva. Curioso é verificar que o fazem
desenhando igualmente o cenário em que supostamente se poderão encontrar numa situação de perigo, o que, do ponto de
vista psicológico, indicia um estádio superior de maturação intelectiva e emocional.
Após a elaboração dos desenhos, as crianças foram convidadas a realizar um jogo aliando a expressão dramática às
emoções. Terminamos a abordagem a esta emoção, explorando,
à semelhança do que fizemos em todas as outras sequências, o
recurso Uma Caixa Cheia de Emoções. Assim, pedimos ao grupo que expressasse, recorrendo a expressões faciais e corporais,
a forma como reagem, ou o que veem nos outros quando eles
próprios, ou as outras crianças, estão com medo, procurando
improvisar uma breve narrativa. As imagens que a seguir apresentamos são elucidativas do entusiasmo das crianças na execução dessa tarefa:
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Jogos dramáticos

Com efeito, é de extrema importância que as crianças desenvolvam o seu imaginário e o expressem quer em situações pré-estabelecidas (ou em momentos livres). A expressão dramática
estabelece um paralelismo com as emoções, referindo que a criança “está a jogar, a efetuar uma ação lúdica apenas pelo prazer que
isso lhe dá, pela satisfação em expressar por este modo as suas
emoções, pelos sentimentos de alegria e felicidade que sente na
realização deste ato em si. (Sousa, 2003, p. 22).
Era nosso objetivo, com esta atividade, que as crianças incorporassem no jogo todas as emoções abordadas, procurando-se, assim, entender se conseguiam distinguir as emoções e expressá-las. O resultado foi extremamente positivo, pelo que, pelas
expressões faciais e corporais e utilizadas, e pelo discurso mantido
na relação dialógica, compreendemos que os objetivos do Projeto, delineados desde o início, foram alcançados, tendo as crianças
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aprendido a reconhecer mais facilmente as emoções alegria, tristeza, medo e ira, a distingui-las, a expressarem-nas e a controlá-las de
forma mais eficaz, não só como ficou demonstrado no jogo simbólico que culminou as sequências didáticas que davam corpo ao Projeto, mas essencialmente pela forma como, no dia a dia, as crianças
revelaram ter evoluído na identificação, exteriorização e regulação
das suas emoções, fosse na sala de atividades ou no recreio.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A literatura infantil contribui em grande parte para o desenvolvimento emocional da criança seja pelas emoções que o ato de
contar ou ler lhe provoca seja pela forma como a criança se projeta nas personagens e nas suas vivências, permitindo-lhe entrar
num mundo de emoções que a ajudam a construir a sua identidade através da vivência das personagens na história e do modo
como estas reagem de acordo com certas situações.
Sendo, como cremos, a educação emocional absolutamente
imprescindível na formação das crianças desde tenra idade, a todos
os níveis, defendemos que, para além dos inúmeros recursos pedagógicos de que o adulto dispõe para as auxiliar a identificarem, distinguirem, exteriorizarem e regularem emoções, o livro, sem perder
obviamente o seu estatuto de obra de arte cuja função primordial é
o de suscitar a fruição estética e o prazer da leitura, pode igualmente
instituir-se como um recurso pedagógico valiosíssimo para ajudar
as crianças a construir a sua identidade e a relacionar-se, de forma
mais harmoniosa e equilibrada, consigo mesma e com os outros.
Daí que um projeto pedagógico palmilhado com os livros poderá,
como foi notório na nossa prática intervencionada, contribuir para
uma educação emocional bem-sucedida.
REFERÊNCIAS
BARROS, C. (2008). Pontos de psicologia do desenvolvimento. 12.
ed. São Paulo: Ática.
FONSECA, V. (2016). Importância das emoções na aprendizagem: uma abordagem neuropsicopedagógica. Revista PsicopedaEducação emocional em contexto pré-escolar um percurso palmilhado com os livros

169

gogia, 33(102), 365-384. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.
org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-848620160003
00014&lng=pt&tlng=pt>. Acesso em: 25 jun. 2019.
KOG, M., MOONS, J.; DEPONDT, L. (2004). Uma caixa cheia de
emoções. Lisboa: Estúdio Didáctico.
MACHADO, A. (2012). O conhecimento emocional e o desenvolvimento socioemocional em crianças em idade pré-escolar. Lisboa: ISPA. Disponível em: <http://repositorio.ispa.pt/bitstream/
10400.12/2207/1/TES%20MACH1.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2019.
SANTOS, F. (2007). As emoções nas interações e a aprendizagem
significativa. Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências. 9. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/267697607>.
Acesso em: 23 maio 2019.
SENDAK, M. (2009). Onde vivem os monstros. Matosinhos:
Kalandraka.
SILVA, I., Marques, L., Mata, L.; Rosa, M. (2016). Orientações
Curriculares para a Educação Pré-escolar. Lisboa: ME/DGE.

170 SOUSA, A. (2003). Educação pela arte e artes na educação. 3. v.
Almada: Instituto Piaget.

Teresa Mendes | Paula Mota

SOBRE AS AUTORAS

Teresa Mendes
Professora Adjunta na Escola
Superior de Educação do Instituto Politécnico de Portalegre
(Portugal), Investigadora do C3i
– Centro Interdisciplinar de Investigação e Inovação do IPP e
do Centro de Estudos Comparatistas da Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa.

Paula Mota
Mestre em Educação pré - escolar pela escola superior de educação e ciências sociais do Instituto Politécnico de Portalegre).

171

Renata Botelho
Mestre em Educação pré - escolar pela escola superior de educação e ciências sociais do Instituto Politécnico de Portalegre).

Maria Leão
Mestre em Educação pré - escolar pela escola superior de educação e ciências sociais do Instituto Politécnico de Portalegre).

Lúcia Martins
Mestre em Educação pré - escolar pela escola superior de educação e ciências sociais do Instituto Politécnico de Portalegre).

Carla Cardoso
Mestre em Educação pré - escolar e ensino do 1. Ciclo do ensino
basico pela escola superior de
educação Instituto Politécnico
de Castelo Branco).

Sobre os autores

ÍNDICE DAS ILUSTRAÇÕES
Capa
Três crianças lendo [Walter Firle (1859-1929)]
Página 3
Imagem de jwskks5786 [Kennewick/United States, por Pixabay]
Página 4
Imagem de Gordon Johnson [por Pixabay]
Página 9
Menina pequena lendo [Charlotte Weksgb, -1890]
Página 21
Jeune femme au livre [Pierre Auguste Renoir, 1886]
Página 45
Menino lendo [Alexandros Christofis, 1882-1953]

172

Página 63
Menino lendo, 1954 [Alice Brueggemann, Brasil, 1917-2001)]
Página 83
Menino lendo [Eduard Swoboda (1814 – 1902) - c. 1902]
Página 99
Menino lendo [c. 1969 Louay Kayyali (Síria, 1934-1978)]
Página 119
Crianças lendo [Annie Ganzala, Brasil, 2020]
Página 143
The difficult lesson [William-Adolphe Bouguereau, 1884]
Página 157
The story book [ William-Adolphe Bouguereau, 1877]

