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RESUMO 
 

Este trabalho insere-se na Linha de Pesquisa Fundamentos dos Processos Educativos do 
Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade 
Federal de Goiás. A pesquisa teve como objetivo geral compreender os elementos estéticos 
dos contos de Guimarães Rosa “Fita Verde no cabelo” e “A terceira margem do rio” sendo o 
primeiro publicado e o segundo classificado posteriormente como literatura infantojuvenil. 
Como objetivos específicos, buscou entender o que é uma literatura formativa a partir de dois 
contos de Guimarães Rosa “A terceira margem do rio” e “Fita Verde no cabelo”, que, 
originalmente, não foram produzidos para um leitor específico; e analisar se os contos 
publicados como infantojuvenis mantêm elementos estéticos que instiguem a experiência 
formativa. A metodologia baseou-se na análise desses dois contos publicados inicialmente em 
livro e sem classificação de leitor e os mesmos contos publicados posteriormente e/ou 
classificados como infantojuvenil, sendo um apenas classificado e outro adaptado. Ainda os 
autores da Teoria Crítica Theodor W. Adorno, Max Horkheimer e Walter Benjamin 
fundamentam a pesquisa, sobretudo no que diz respeito aos estudos sobre arte, literatura e 
Indústria Cultural. O materialismo dialético foi o eixo norteador da pesquisa por entender que 
a realidade é contraditória e histórica. Percebemos que, em sua produção, os contos 
infantojuvenis “A terceira margem do rio” e “Fita Verde no cabelo: nova velha estória” não 
idealizam uma infância abstrata, infantilizada ou estereotipada, que só tem inocência, mas 
trata essa fase como repleta de conflitos, contradições, permeada de medo, sofrimento e 
angústia, por isso oferece bases para o enfrentamento da realidade. A infância é tratada como 
experiência social que é matriz da memória. Sendo assim, os contos apresentam uma riqueza 
de sentidos que não se presta ao uso instrumental ou à “pedagogização” com conteúdos 
preestabelecidos. Eles trazem a narrativa permeada pela experiência de quem escreve e faz a 
mediação para a experiência de quem o escuta ou lê. Desse modo, como é uma totalidade 
acabada com o inacabamento permanente, são capazes de mediar experiências e narrações no 
leitor. Apresentam elementos estéticos, tais como universalidade, historicidade, enigma, 
alegoria, mimese, com relações de semelhanças, forma e conteúdo, parte e todo, linguagem 
não padronizada, razão que nega o pragmatismo e a funcionalidade, sensibilidade e não 
expropriam o esquematismo kantiano, distanciando-se da semiformação propiciada pela 
indústria cultural. Em ambos os contos, as imagens enriqueceram a narrativa ao envolver o 
exercício do examinar, avaliar, correlacionar e, sobretudo, pensar sobre o que é visto. Esses 
elementos indicam o quanto os contos são formativos e realçam a literatura como produção da 
cultura, uma expressão da arte e a educação para a resistência à sociedade burguesa da 
adaptação.   

 

Palavras-chave: Literatura infantojuvenil; Guimarães Rosa; Teoria Crítica; Formação 
humana. 

 

  



 

ABSTRACT 
 

This work is part of the Research Lines Fundamentals of Educational Processes of the 
Graduate Program in Education of the Faculty of Education of the Federal University of 
Goiás. The general objective of the research was to understand the aesthetic elements of 
Guimarães Rosa's short stories “Green Ribbon in the hair” and “The third bank of the river” 
being the first published and the second classified later as children´s literature. As specific 
objectives, he sought to understand what is a formative literature from two short stories by 
Guimarães Rosa "The third bank of the river" and "Green Ribbon in the hair", which, 
originally, were not produced for a specific reader; and to analyze whether the stories 
published as children and adolescents maintain aesthetic elements that instil the formative 
experience. The methodology was based on the analysis of these two stories published 
initially in book and without classification of reader and the same stories published later and / 
or classified as children´s, being only one classified and another adapted. Still the authors of 
the Critical Theorem Theodor W. Adorno, Max Horkheimer and Walter Benjamin base the 
research, mainly with respect to the studies on art, Literature and Cultural Industry. 
Dialectical materialism was the guiding axis of the research because it understood that reality 
is contradictory and historical. We realize that in his production, the children´s tales "The 
third bank of the river" and "Green Ribbon in the hair: new old story" do not idealize an 
abstract childhood, infantilized or stereotyped, that only has innocence, but treats this phase as 
full of conflicts, contradictions, permeated by fear, suffering and anguish, so it offers the basis 
for facing reality. Childhood is treated as a social experience that is the matrix of memory. 
Thus, the tales present a wealth of meanings that do not lend itself to instrumental use or to 
"pedagogization" with preestablished contents. They bring the narrative permeated by the 
experience of those who write and mediate for the experience of those who listen or read. In 
this way, as it is a finished totality with permanent unfinishedness, they are able to mediate 
experiences and narrations in the reader. They present aesthetic elements such as universality, 
historicity, enigma, allegory, mimesis, with relations of similarities, form and content, part 
and all, non-standard language, reason that denies pragmatism and functionality, sensitivity 
and does not expropriate Kantian schematism, distancing itself from the semiformation 
provided by the cultural industry. In both stories, the images enriched the narrative by 
involving the exercise of examining, evaluating, correlating and, above all, thinking about 
what is seen. These elements indicate how much the tales are formative and highlight the 
literature as production of culture, an expression of art and education for resistance to 
bourgeois society of adaptation. 
 
Keywords: Children 's literature; Guimarães Rosa; Critical Theory; Human formation. 
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INTRODUÇÃO 

 

Quando falamos sobre literatura1, logo percebemos a necessidade de especificar 

melhor a literatura de que estamos nos referindo. E essa discussão se acirra principalmente 

quando ela vem relacionada com a experiência formativa. Na relação literatura-leitor, também 

surgem produções e demandas que estabelecem classificações, seja de leitor a que se destina 

ou de conteúdo a ser trabalhado, de uma função educativa clara e bem delimitada que atenda, 

sobretudo, à educação escolar. 

Podemos afirmar que, no âmbito educacional mais amplo, a literatura possibilita ao 

leitor entrar em contato com um mundo repleto de significados, permeado de contradições, 

que envolve as misérias e as grandezas do ser humano e do mundo (ANDRUETTO, 2013). 

Para Candido (2002a), a literatura favorece a formação humana, pois revela uma realidade 

que impacta de forma indiscriminada a própria vida e educa como ela, com altos e baixos, 

luzes e sombras, uma realidade que incomoda, inquieta e assusta, ultrapassando os princípios 

da boa conduta ou de qualquer uso pedagógico. A potência formativa da literatura se 

estabelece em relação com a sociedade, com o que se oculta na realidade.  

No que diz respeito à demanda da literatura para um leitor específico, ou para abordar 

um conteúdo escolar, é importante esclarecer que as especificações na produção da literatura 

não estão desvinculadas do capitalismo flexível, que produz um produto de forma 

diversificada, dirigido para nichos específicos. Nesse sentido, as categorizações atribuídas à 

literatura, mesmo que apresentem contradições, estão em comum acordo com o modo 

produtivo flexível, que cria um mercado consumidor, uma demanda de consumo, constituindo 

um leitor/consumidor e uma finalidade específica para a literatura. Nesse contexto, 

“literaturas” de autoajuda, culinária, autobiográfica e esotérica, entre outras, são produzidas. 

Levando em conta as especificações da produção da literatura infantojuvenil, existem 

também categorizações que envolvem educação sexual, educação ambiental, bons costumes, 

valores morais, direitos humanos, entre outras. Nesse processo de classificação, é importante 

ter consciência de que:  

[..] certas denominações que deveriam ser simplesmente informativas convertem-se 
em categorias estéticas. É o que ocorre com a expressão “literatura infantil” e 

                                                           
1A literatura é entendida, neste trabalho, como produto cultural que carrega uma perspectiva ampliada de 
educação - experiência estética formativa - que é também escrita por alguns autores com letra maiúscula ou 
denominada como grande literatura. Mas em alguns momentos, com a intenção de não perder a contradição, ela 
assume a ideia propagada no senso comum de expressão artística sem problematizar a formação ou como 
mercadoria da indústria cultural. Esse movimento poderá ser melhor entendido na totalidade do texto. 
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também, ou mais ainda, com a expressão “literatura juvenil”. Essas expressões, 
muito comuns nesses meios, mas, sobretudo, na publicidade editorial – e 
especialmente nas estratégias de venda destinada aos docentes e às escolas –, estão 
carregadas de intenções e são portadoras de valores (e, diga-se de passagem, a 
questão dos “valores” se converteu, assim, num fértil recurso de venda de livros 
infantis, nem sempre de qualidade, orientados para adoção escolar) (ANDRUETTO, 
2013, p. 58). 

Assim, a produção cria necessidades de consumo determinadas por classificações de 

público ou de temáticas, que muitas vezes não são pautadas na análise do produto 

propriamente dita. Nesse processo, os consumidores acabam se convencendo de que estão 

escolhendo um livro que, verdadeiramente, desejam. Mas o que ocorre é a criação de 

necessidades por parte da produção que, no processo, faz levantamentos de tendências por 

meio de pesquisas de opinião com a finalidade de nortear a elaboração da oferta previamente 

produzida, havendo então um ciclo de necessidades retroativas2 (DUARTE, 2008). 

Benjamin (2002) nos auxilia a refletir sobre o cuidado com a produção para um leitor 

específico quando afirma que, no Iluminismo, os livros infantis apresentavam muitas vezes a 

idealização de uma criança abstrata, que não levava em conta a sua capacidade imaginativa e 

criativa. Nesse contexto, o autor também alerta para o cuidado que a literatura infantil deve ter 

com a ilustração quando ressalta que esta não deve saltar das páginas de forma impositiva em 

direção à criança, mas que favoreça o envolvimento do leitor. Por isso, há a necessidade de a 

ilustração estabelecer uma relação que instigue a fantasia de forma ativa e criativa, fazendo 

com que o leitor subverta o mundo e não apenas responda às expectativas. Dessa forma, a 

relação entre ilustração e texto é indissociável, sendo então base para a experiência formativa. 

Outra questão importante que Adorno e Horkheimer (1985) nos faz pensar sobre a 

literatura infantojuvenil é o cuidado que devemos ter para não se realizar o empobrecimento 

da forma e do conteúdo no sentido de simplificar a complexidade da literatura para um leitor 

específico. Esse empobrecimento pode se dar pelo fornecimento de esquemas fechados, fichas 

de interpretação cristalizadas sobre como perceber os objetos e os acontecimentos no texto ou 

na ilustração. Adorno e Horkheimer (1985) mencionam esse processo a partir da expropriação 

do esquematismo kantiano. É Kant quem delineia originalmente a necessidade de formação de 

esquemas pelo sujeito como algo preliminar e indispensável para a elaboração do 

conhecimento. Quando os esquemas já vêm dados, prontos, abstrai-se do sujeito essa 

capacidade, fomentando a constituição de um leitor preguiçoso. Nesse processo, a imaginação 

também é dificultada. Assim, não estimulamos o exercício da percepção, que é essencial para 

                                                           
2 Este conceito é apresentado por Theodor Adorno e Max Horkheimer (1985) na obra “Dialética do 
Esclarecimento” quando analisam a indústria cultural e, posteriormente, será desenvolvido neste trabalho. 
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elaborações de conceitos, de uma apreensão mais complexa e rica da realidade (DUARTE, 

2003).  

Quanto à relação entre literatura e educação, é predominante a valorização da literatura 

que aborda, de forma explícita, conteúdos escolares. No Brasil, é forte a vinculação da 

literatura com temas considerados relevantes para o ensino de crianças e jovens na escola. 

Podemos afirmar que o processo de “didatização” da literatura na escola é direcionado, 

sobremaneira, para o ensino da leitura e da escrita e para a difusão e reforço de conteúdos e 

valores. É praticamente inexistente a escola que não exige o uso do livro literário em sala de 

aula que é produzido pelo mercado editorial para esse nicho específico (GRAÇA, 2002). 

Se por um lado a indústria editorial produz uma literatura direcionada para a 

aprendizagem de determinados conteúdos, por outro, a escola desempenha importante papel 

no fortalecimento do setor, quando implementa e defende a sua adoção. Porém, se as 

classificações podem dar direções, essas categorizações também podem ser superadas no 

contato direto do leitor com a literatura. 

Adorno (1998) nos auxilia a refletir sobre a literatura para além dessa funcionalidade, 

indicando que a literatura que diz ajudar o homem a atuar da “melhor forma possível” no 

mundo controlado já começa a traí-lo. Isso porque, quando ela tenta apresentar possibilidades 

que condizem com as expectativas dos leitores, pode encobrir as contradições e a criticidade 

ou tentar resolver os problemas de ordem objetiva e subjetiva que não estão resolvidas na 

realidade (ADORNO, 1991). 

Na produção da literatura, também percebemos que publicações são reeditadas e 

adaptadas para se tornarem mais acessíveis para um determinado leitor. Nesse processo, a 

indústria editorial publica obras originais de um determinado autor, que são destinadas a um 

leitor universal, para um leitor específico. Dentre essas publicações literárias, estão obras de 

Guimarães Rosa e Graciliano Ramos, visto que, respectivamente, “A terceira margem do rio”, 

conto publicado em 1962, no livro Primeiras Estórias, posteriormente foi publicado para o 

leitor infantojuvenil em 2012; e A terra dos meninos pelados, de 1939, foi reeditado para o 

leitor infantojuvenil em 2010.  

Ao limitarmos a literatura a um público específico, é possível haver reducionismos dos 

aspectos formativos. Quando isso acontece, mutilamos, ao mesmo tempo, o produto cultural e 

a formação que se converte em semiformação (BARCELLOS, 2003). Porém, existe 

contradição nesse processo, uma vez que, dependendo da forma como a literatura foi 
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produzida, esta pode dificultar que se exerça um enfoque limitador e fomente, assim, 

experiências estéticas formativas. 

É seguindo esse movimento que perguntamos: os elementos formativos de uma 

literatura produzida sem classificação de público leitor permanecem em uma literatura 

produzida posteriormente como infantojuvenil? Então, para responder a essa pergunta, este 

trabalho tem o objetivo geral de compreender os elementos estéticos dos contos de Guimarães 

Rosa “Fita Verde no cabelo” e “A terceira margem do rio”, um publicado e outro classificado 

posteriormente como literatura infantojuvenil; e, como objetivos específicos, entender o que é 

uma literatura formativa a partir de dois contos de Guimarães Rosa “A terceira margem do 

rio” e “Fita Verde no cabelo”, que originalmente não foram produzidos para um leitor 

específico, e analisar se os contos publicados como infantojuvenis mantêm elementos 

estéticos que instiguem a experiência formativa. 

 O método materialismo histórico dialético foi o eixo norteador da pesquisa, por 

entender que a realidade é contraditória e histórica. Nesse sentido, consideramos que a 

literatura parte da realidade, mas não se reduz a ela e não a confirma, mas que também pode 

ser fetichizada3. No estudo, buscamos perceber as contradições que permeiam a literatura 

infantojuvenil, pois pode ser que a introdução de elementos estéticos ou a permanência de 

elementos anteriores estabeleçam uma relação de forma e conteúdo que seja formativa. 

Sabemos também que podem existir outros elementos além dos que foram encontrados na 

análise dos contos, se forem levados em consideração outros marcos teóricos e perspectivas, 

mas as categorias não foram previamente estabelecidas, ou seja, surgiram dos próprios contos 

iluminadas pela discussão teórica. Nesse processo, foram levantadas as determinações mais 

determinantes construindo uma síntese das múltiplas determinações do que é formativo nos 

contos estudados.  

O referencial teórico adotado foi a Teoria Crítica, especialmente Theodor Adorno e 

Walter Benjamin, ambos da primeira fase da Escola de Frankfurt, que, embora apresentem 

diferenças teóricas, contribuem para a análise do objeto, a literatura. Para esses autores, a 

literatura estabelece uma vinculação com a filosofia, a história e com os aspectos sociais e 

políticos, portanto, não é uma mera temática de estudo, mas permeia a obra de modo inerente 

                                                           
3 O fetiche é um processo estudado por Karl Marx quando acompanha a produção da mercadoria no capitalismo. 
Um produto fetichizado é, pois, uma mercadoria que ganha vida própria. Nesse sentido, a autonomia está na 
mercadoria e não no sujeito que fica subsumido às relações estabelecidas por ela no mercado. É importante 
entender que os bens culturais podem ser enaltecidos, descolados da humanidade e ganharem valor de troca, 
sendo fetichizados, mesmo que não tenham sido produzidos com essa lógica. 
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a teoria crítica. Nesse sentido, a literatura não possui caráter instrumental, não é reduzida a 

uma ferramenta para trabalhar emoção, moral, informação ou conteúdo específico e não deve 

ter finalidade exterior definida, a priori, em sua produção. Em debate, os filósofos, teóricos e 

artistas discutem obras de escritores e poetas, tais como Kafka, Allan Poe, Proust, Flaubert, 

Baudelaire, Degas, entre outros, e dão destaque aos elementos estéticos, sociais e políticos em 

relação à formação dos sujeitos.   

Ao mesmo tempo, Adorno e Benjamin resguardam a contradição do produto cultural 

quando dialogam com a indústria da cultura que fragmenta uma obra, fazendo com que ela se 

descaracterize, empobrecendo a literatura em suas adaptações, traduções, fazendo perder a sua 

natureza e ainda quando revelam que a cultura pode ser um documento de barbárie. Esses 

autores oferecem elementos para que a literatura possa ser pensada em suas tensões com a 

indústria cultural na dinâmica do capitalismo da sociedade burguesa.  

Como adotamos a metodologia qualitativa em diálogo com o referencial teórico. 

Inicialmente foi realizada uma revisão bibliográfica no repositório da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes para tomar conhecimento das 

pesquisas realizadas, seus impasses, possibilidades e limites, e como os trabalhos ligados à 

base da Teoria Crítica da Escola de Frankfurt problematizavam o tema. A partir do estudo 

desse material, foi possível compreender as relações entre arte, cultura, literatura, experiência 

estética, formação e indústria cultural. Posteriormente, foram analisados os contos de 

Guimarães Rosa. O gênero literário escolhido foi o “conto” por ser uma obra ficcional mais 

curta que o romance e a novela, porém, com enredo, narrador e personagens. João Guimarães 

Rosa (1908-1967) apresenta uma vasta publicação desse gênero literário, além de ser um 

autor reconhecido na literatura brasileira, por isso foi escolhido. 

Então, foram analisados dois contos publicados inicialmente em livro e sem 

classificação de leitor e os mesmos contos publicados posteriormente e/ou classificados4 

como infantojuvenil, sendo um apenas classificado e outro adaptado. Como Cozer (2013) 

aponta que a indústria editorial classifica a literatura infantojuvenil para leitores entre 8 e 12 

anos, foram enfatizadas as discussões teóricas sobre a relação entre literatura e infância.  

As discussões foram organizadas em três capítulos. No primeiro, discutimos a relação 

entre cultura, arte e literatura, no sentido de entendermos os elementos formativos da 
                                                           
4 “Fita Verde no cabelo: nova velha estória” (ROSA, 1992) foi classificado pela editora Nova Fronteira como 
literatura infantojuvenil. Já “A terceira margem do rio” (ROSA, 2012) foi publicado pela Nova Fronteira e, 
posteriormente, classificado como literatura infantojuvenil pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil – 
FNLIJ. 
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literatura. No segundo capítulo, debatemos aspectos da indústria cultural que se aproximam e 

também se distanciam da indústria editorial, sobretudo em relação à semiformação dos 

sujeitos. No terceiro capítulo, realizamos a análise dos contos em sua publicação inicial em 

livro e, posteriormente, a análise dos mesmos contos, um conto produzido pela indústria 

editorial para o público infantojuvenil e outro, adaptação do texto original, e classificado 

posteriormente por uma Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil para esse mesmo 

público. 

Esperamos que a pesquisa possa contribuir para estudos futuros sobre a relação entre 

literatura e educação. Entendemos que é fundamental que a educação vá em direção à 

formação humana. Nesse sentido, a experiência estética mediada pela literatura constitui-se 

resistência à sociedade capitalista, que prima pela adaptação e imprime processos educativos 

pela indústria cultural.    
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CAPÍTULO 1 

LITERATURA E FORMAÇÃO HUMANA 

 
A discussão do produto cultural literatura, como mediação da formação humana, passa 

pela relação entre sujeito, sociedade e cultura. A literatura é, pois, uma produção cultural 

resultado do trabalho humano5 e, na atualidade, está inserida em uma sociedade que é 

determinada pelo modo de produção capitalista. É também em relação a esse sistema 

hegemônico, que oculta as contradições, desenvolve o indivíduo falsamente livre, a 

desigualdade e a razão reduzida a um meio, que a literatura pode ser pensada em interface 

com a formação.  

A sociedade pressupõe a constituição de uma cultura produzida pelos homens. A 

Teoria Crítica caminha com Freud ao afirmar que, em sua gênese, a cultura é resultado da 

repressão necessária para a existência da humanidade. Dessa forma, a sociedade somente se 

constitui a partir da cultura, que é em si repressiva, caso contrário, não haveria humanidade. É 

exatamente por isso que a cultura traz a possibilidade de que a barbárie sempre a espreita. No 

processo de constituição da cultura, que é objetivação humana, ela pode ou não ser 

reconhecida pelo sujeito, visto que, em seu processo de constituição, as relações humanas 

podem ser ocultadas, o que favorece a naturalização. A cultura é contradição entre 

humanidade e barbárie, portanto, conforme é produzida e reconhecida, traz elementos que 

dificultam e facilitam qualquer um desses processos. É a partir dessa dialética que formação e 

semiformação6 são pensadas. 

A formação postula uma humanidade sem exploração e se vincula à autonomia e à 

liberdade do sujeito e da sociedade (ADORNO, 1996). Ela considera a sociedade em sua 

realidade e em seu devir, pois leva em conta as condições determinantes que constituem a 

sociedade e as alternativas de resistência aos interesses do capital que banaliza o sofrimento, 

intensifica o individualismo e sustenta a barbárie.  

                                                           
5 O trabalho humano, em Marx, é objetivação do sujeito e constitui o humano. A cultura e a literatura são 
produtos do trabalho humano que, na particularidade do capitalismo, tendem a ser produzidos como mercadoria, 
mas também podem ser produtos culturais de reconhecimento da humanidade, ou seja, resistentes à lógica 
dominante. 
6 Embora alguns autores refiram-se ao termo “pseudoformação”, escolhemos o uso literal da tradução de 
Halbbildung como “semiformação”, que diz respeito não à formação pela metade ou uma formação que já foi 
iniciada e não concluída, mas à formação que é em sua totalidade “fruto de degeneração” (FREITAS, 2015, p. 
97). 
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Também a formação visa tornar os homens sujeitos que refletem a história e oferece 

bases para a emancipação. Por isso, ela está vinculada a um processo dinâmico que envolve 

recusa do existente pela via da contradição, da resistência e da ruptura. Pressupõe uma lógica 

da não identidade do sujeito com a sociedade opressora (MAAR, 2003) e a possibilidade do 

reconhecimento da universalidade humana. Na medida em que a formação do sujeito se 

efetiva, este deixa de se perceber como meramente individual e se reconhece no social, 

estabelecendo a universalidade, ou seja, o reconhecimento da humanidade.  

 Por esses elementos, os produtos culturais que realizam a formação são rechaçados na 

sociedade capitalista. Quando há bens culturais que carregam uma memória, eles são 

abstraídos dos elementos históricos e humanos, deixando de ser formativos. 

Hoje em dia, os defensores da cultura levam mais em conta a instalação de recintos 
para conservar o patrimônio cultural do que os valores espirituais da humanidade. E 
os frontões das velhas cidades, convertidos em objetos de exposição ou os castelos 
medievais e casas barrocas restauradas para promover o turismo, inserem-se 
esplendidamente no trabalho diligente das agências de viagens, em relação com os 
“itinerários românticos” e, em geral, nas atividades da civilização que deveriam ser 
denunciadas (ADORNO, 1973, p. 97). 

Quando são ocultadas as condições materiais e históricas dos bens culturais e estes 

transformados em mercadoria, há o favorecimento da adaptação, da dominação e da 

naturalização do mundo, ou seja, a semiformação (ADORNO, 1992), concretizando-se numa 

relação imediata com a cultura.  

Notamos que, ao longo do tempo, o processo civilizatório, ao invés de favorecer a 

liberdade dos sujeitos, facilitou a dominação e, na modernidade, vinculou-se ao progresso que 

foi colocado como meta independente da vida humana. Nesse processo, se fortaleceu a 

dicotomia de que cultura é algo ideal e civilização é do âmbito material.  

[O progresso] fez com que os povos se ordenassem cada vez mais perfeitamente à 
dominação da natureza e à organização da sociedade, mas fossem ao mesmo tempo, 
graças à coação que a cultura exercia, incapazes de compreender aquilo com que a 
cultura traspassava tal integração. O humano, o mais imediato, o que representa o 
seu fito próprio frente ao mundo, tornou-se na cultura estranho aos homens 
(ADORNO, 1992, p. 138-139). 

No entanto, cultura e civilização são recíprocas. Segundo Adorno e Horkheimer 

(1973), a civilização devia concretizar o que a cultura promete. Nesse sentido, torna-se 

fundamental revelar elementos que possam favorecer a formação do sujeito. A possibilidade 

de formação cultural se estabelece quando a cultura é tomada pela apropriação subjetiva dos 

sujeitos, quando é refletida como produção humana (ADORNO, 1996). Essa discussão nos 

auxilia a entender que a literatura é expressão da cultura e da realidade histórica que, ao 
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mesmo tempo, resiste à ordem estabelecida, uma vez que revela o que está oculto na realidade 

(RÜDIGER, 2001), por isso é uma manifestação estética que realiza a formação. 

Ao percebermos as relações das manifestações artísticas com a objetividade, é possível 

entendermos a formação ou a semiformação nelas imbricadas. Como toda produção humana, 

a literatura possui relação com a sociedade, daí ser permeada de contradições, podendo 

oferecer elementos que revelam a realidade de modo a denunciá-la e negá-la. Desse modo, a 

literatura pode ser compreendida num processo em que subjetividade e objetividade se 

relacionam de maneira tensionada. Os produtos culturais são, ao mesmo tempo, produzidos 

em uma sociedade com experiências empobrecidas, e é nesse mesmo contexto que se 

apresentam potencialidades de experiências estéticas formativas.  

É nessa complexidade em que os produtos culturais são produzidos, que este capítulo 

discute a literatura como atividade humana que realiza processos de formação não 

adaptativos, reveladores das contradições da sociedade vigente, sendo base de resistência à 

lógica da mercadoria7 da sociedade capitalista. A literatura é um produto cultural 

compreendido como gerador de experiência estética, pois concebe a realidade de modo único 

e original num diálogo entre sensibilidade e razão.   

 

1.1  UM CAMINHO PARA ENTENDER A TOTALIDADE DA LITERATURA: 

ELEMENTOS ESTÉTICOS DA ARTE 

 

 Com o intuito de entender a literatura em sua totalidade, discutimos inicialmente sobre 

a arte. Isso porque a literatura apresenta elementos estéticos de várias manifestações artísticas 

que indicam resistência à sociedade da dominação e que podem auxiliar a compreensão do 

seu caráter formativo. Sob a luz da teoria estética de Adorno, é possível pensarmos a literatura 

como arte. Tanto Adorno quanto Benjamin, autores que forneceram bases teóricas para este 

trabalho, quando debatem a formação em produtos culturais, manifestações artísticas 

diferentes, tais como fotografia, cinema e artes visuais, também indicam elementos resistentes 

à lógica dominante, que auxiliam a compreensão da literatura como formação. Nesse sentido, 

                                                           
7 Na produção capitalista da mercadoria, o valor-de-uso, qualidade, função do produto, é subsumido pelo valor-
de-troca, pautado no trabalho abstrato e definido a partir da equiparação das mercadorias e do ocultamento do 
trabalho concreto. A mercadoria é ocultamento das relações sociais. Então, a mercadoria vale quando pode ser 
vendida no mercado das trocas, quando é lucrativa, visto que “Tudo só tem valor na medida em que se pode 
trocá-lo, não na medida em que é algo em si mesmo” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p.148). A literatura 
não tem essa finalidade como pressuposto de produção, por isso é que ela estabelece uma relação de resistência. 
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podemos dizer que arte, em termos mais gerais, e literatura como uma manifestação de arte 

são produções culturais, narrações8 resistentes de mundo que dão base à formação. 

Arte e literatura são constituintes e constituem uma mesma dimensão: a estética. A 

arte é um processo vivo e as expressões da arte (literatura, pintura, música...) são mediadoras 

da formação. Assim, a arte é um universal que também se faz a partir das artes singulares com 

suas especificidades. A arte na sua universalidade é, antes, uma orientadora das linhas 

processuais ou das tendências estéticas de uma época, que, por sua vez, também é particular, 

elaborado em um contexto histórico-social e em relação a outras expressões artísticas. Assim, 

a arte, em sua universalidade, passa pela particularização (SCHAEFER, 2012). A 

universalidade da arte tem na literatura a sua particularidade, por isso elas não se separam, 

mas se constituem mutuamente. 

 Mas por que a arte é formativa? Existem certos elementos que, independentemente da 

época ou do gosto do sujeito, compõem a arte como formação. Podemos afirmar que a arte 

expressa, de maneira qualificada, a objetivação humana por meio de sons, palavras, formas, 

cores e movimentos com os mais profundos anseios e aspirações da coletividade (DUARTE, 

2010a). A arte é expressão cultural que, embora determinada pela realidade, é capaz de 

denunciá-la. Ao revelar o mundo aparente, favorece uma experiência estética que tira o sujeito 

da acomodação, da cristalização do perceber e do sentir, por isso pode levar à reflexão crítica 

e sensível da realidade (ADORNO, 2003b). Esse almejar do sujeito “livre” da imposição da 

sociedade dominante, sujeito radicado em sua própria consciência (ADORNO, 1996), faz 

parte da formação na arte. Adorno não tinha visão idealizada da arte como se fosse algo 

sagrado, capaz de vencer o processo de exploração do capitalismo, mas se posicionou de 

modo claro quanto ao lugar político de protesto da arte em contraposição à condição 

esclerosada dos homens. 

 A arte nega a realidade aparente e se emancipa da realidade imediata. Ela atua de 

maneira autônoma em relação à sociedade em que está inserida, não sendo a sua mera 

reprodução. Como denuncia o estado das coisas, potencializa a criatividade do sujeito e 

instiga a imaginação de outras realidades (DUARTE, 2010a). Podemos dizer que, ao mesmo 

tempo em que a arte realiza a reconciliação, em que suas leis formais trazem as contradições 

da realidade e vislumbram um mundo novo, também revela a irreconciliação porque traz uma 

                                                           
8 A narração não tem a pretensão de transmitir e descrever um acontecimento tal qual ele ocorre, não possui a 
lógica da informação. Ao contrário, “integra-o à vida do narrador, para passá-lo aos ouvintes como experiência. 
Nela ficam impressas as marcas do narrador com os vestígios das mãos do oleiro no vaso da argila” 
(BENJAMIN, 1994b, p.107). 
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possibilidade que não se efetiva. Portanto, a arte “escapa a realidade e, no entanto, nela está 

imersa [...]” (ADORNO, 2001, p.13), resiste e nega a realidade vigente, incomoda e revela, 

traz à tona as mazelas da sociedade mostrando o que a ideologia9 esconde (ADORNO, 

2003b).  

 Adorno (1991) alerta para o cuidado que devemos ter com a polarização entre arte 

engajada, que abole a distinção entre arte e realidade, e arte pela arte, que nega qualquer 

relacionamento com o real, pois essa dicotomia faz perder a tensão própria da arte. A arte não 

deve apresentar compromisso com a descrição literal do real e nem negar a realidade, mas 

assumir um movimento dialético que, mesmo sem a pretensão de mostrar o mundo real, o 

revele. Desse modo, comunica com a realidade e rompe com a objetividade que está posta de 

modo único e original. Nesse sentido, há um processo dialético e contraditório de 

reconhecimento e de estranhamento.  

 A arte transcende o tempo e o espaço e nisso se caracteriza a sua espiritualidade. 

Embora seja produto cultural em sua objetividade, é nas condições espirituais (e, por isso, vão 

além da realidade) que ela se efetiva. Desse modo, a arte só se torna arte pela sua capacidade 

de transcender o tempo, o espaço e a realidade de um modo geral. 

O lugar da transcendência nas obras de arte é a coerência dos seus momentos. Ao 
nela insistirem e a ela se adaptarem, ultrapassam a aparição que elas são, mas tal 
ultrapassagem pode ser irreal. Na realização dessa ultrapassagem, não em primeiro 
lugar, mas antes graças a significações, as obras de arte são algo de espiritual. A sua 
transcendência é o seu discurso ou a sua escrita, mas uma escrita sem significação 
ou, mais exatamente, com uma significação truncada ou velada. Subjetivamente 
mediatizada, ela manifesta-se objetivamente, mas de um modo ainda mais 
descontínuo. A arte degrada-se mais que o seu conceito e, quando não atinge essa 
transcendência, perde o seu caráter de arte (ADORNO, 1993, p. 96). 

Desse modo, a transcendência da arte é algo “espiritual” e, portanto, não se prende à 

realidade empírica, mostrando-se como significações descontínuas, interrompidas, sonhadas e 

ultrapassadas (FREITAS, 2005). A composição da transcendência envolve a objetividade e a 

espiritualidade da obra, que extrapolam a mera aparição de como ela se apresenta. 

 A transcendência está relacionada ao contexto histórico e à sociedade em que foi 

produzida, mas não diz de um sujeito individual e nem mesmo pertence a um tempo histórico 

específico. Desse modo, ela é reconhecida em sua historicidade, em processo contínuo de 

novos sentidos. Este processo vincula-se a diferentes tempos, ao presente, ao passado e ao 

futuro.  

                                                           
9 A ideologia oculta a realidade, perpetuando relações de alienação e de dominação. 
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A arte, assim, não é somente expressão de um tempo. Mais que isso, a arte é 
expressão da humanidade, da universalidade, dos fins humanos, em diferentes 
tempos, naquilo mesmo que de todo modo é a história. Expressão de objetivações 
humanas, a arte é mediada socialmente e, ao mesmo tempo, é mediação fundamental 
na constituição e elucidação da realidade. Enquanto representação da realidade, a 
arte elucida e constitui a realidade, mas separando-se dela porque é livre, de um lado 
e, por outro, porque constitui um mundo como se fosse, isto é, como produção e não 
como reprodução (RESENDE, 2010, p. 82). 

 Perceber a produção da arte a partir da biografia do artista ou de uma realidade 

específica e única faz “[...] desaparecer a universalidade da arte que, não estando referida 

imediatamente a um tempo e tampouco a um sujeito, é constitutiva das condições de 

possibilidade da arte enquanto mediação na formação humana” (RESENDE, 2010, p. 79). 

Mesmo que a arte se refira a um único indivíduo, ela expõe a seu modo situações e 

possibilidades do ser genérico (ADORNO, 2013). 

 A arte traz consigo uma finalidade sem fim. “A finalidade da obra de arte é a 

determinação do indeterminado. As obras são finais em si, sem finalidade” (ADORNO, 1993, 

p. 145). O fato das obras de arte não apresentarem uma finalidade externa tem a ver com a 

inversão do esquema que a sociedade obedece. Portanto, não há uma finalidade prévia para 

fins determinados pelo mercado, como a produção vinculada ao consumo ou ao atendimento 

de expectativas exteriores. A arte recusa compartilhar os fins imediatos da realidade.  

 Podemos dizer também que a arte é expressão crítica frente à racionalidade 

instrumental, que se expressa apenas como meio, age de forma imediatista frente ao que está 

posto e não é exercida como objeto de reflexão, favorecendo o conformismo e a adaptação. 

Desse modo, segundo Horkheimer (2002), a arte instiga outra razão, que não é a 

automaticamente útil ao funcionamento e manutenção da razão de domínio da sociedade 

burguesa, pois sustenta a aparência e a adesão do sujeito. As obras de arte: 

[...] desvinculam-se das finalidades práticas características de uma racionalidade 
instrumental, desenvolvendo-se exclusivamente a partir de suas necessidades 
internas. Com isso, ela [a arte] conquista a possibilidade de ser expressiva, de 
apresentar um teor de verdade escondido sob a aparência de enigma, o qual provoca 
o sujeito a interpretá-la, e, nesse momento, surge a necessidade da reflexão sobre 
ela. O conteúdo da obra está presente em sua forma e, para alcançá-lo, faz-se 
necessária a crítica. Nesse sentido é que Adorno aproxima a experiência estética de 
uma experiência filosófica, pois a arte, segundo ele, tem que ser pensada (PETRY, 
2015, p. 12-13). 

A experiência estética se aproxima da experiência filosófica na medida em que 

permite um tipo de reflexão que incita o pensamento que nega e questiona a realidade tal 

como ela é. Nesse sentido, configura-se como elemento formativo de resistência à ordem 

vigente. 
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É importante destacar que as possibilidades formativas da arte não estão nos conceitos 

cristalizados ou pré-concebidos adquiridos pelos sujeitos de modo fragmentado ou 

pragmático. Contrariamente, a arte agrega o conhecimento despretensioso, sem um fim 

específico a priori. Mesmo sendo de ordens diferentes, os resquícios da ciência estão em 

relação dialética com a arte. Conforme Viana (2015, p. 90), as relações entre arte e ciência 

vão se estabelecendo de diversas maneiras: 

O que é asfixiado pela ciência, e encontra lugar na arte, não desqualifica totalmente 
essa forma de conhecimento. Ambas, arte e ciência, aspiram à verdade e não podem 
ser proscritas, como procedimentos racionais necessários à compreensão da 
realidade. Arte e ciência são instâncias que revelam os limites e as possibilidades – 
cada uma a seu modo de proceder – da sociedade como esfera permeada por 
contradições e antinomias. A capacidade de resistência e crítica pode ser fomentada 
por essas instâncias, ainda que elas – muito mais a ciência do que a arte – muitas 
vezes se afastem desse objetivo. 

O sofrimento humano na sociedade torna-se a constituição da arte e, nessa 

contradição, expõe o que a ciência positivista oculta: a tentativa de conversão de tudo em 

cientificismo. Nesse sentido, há limites e possibilidades de cada uma que, a seu modo, 

revelam as contradições da sociedade (VIANA, 2015).   

Analisando a relação entre arte e conhecimento, podemos afirmar que a arte é capaz de 

subverter a razão instrumental que se realiza como procedimento, meio para alcançar 

determinado objetivo demandado pela sociedade, razão que leva ao conformismo por eliminar 

qualquer possibilidade de transcender um fim imediato ou de refletir sobre a racionalidade de 

um fim. A arte parte de outra racionalidade, expressa um conhecimento verdadeiro, pois traz 

as contradições presentes na realidade (OLIVEIRA, 2011). Esse conhecimento verdadeiro se 

distancia do conhecimento instrumental necessário para adaptação ao mundo administrado em 

que os indivíduos se sujeitam para se adequarem ao funcionamento de uma realidade que 

exige resolução de problemas imediatos ligados à autoconservação. O conhecimento 

verdadeiro permite subverter a lógica do capital ao causar estranhamento diante da realidade.  

A arte traz o belo natural que apresenta a natureza como “eclosão” e não um 

representar fiel da natureza tal como ela é. A arte “[...] leva a uma concepção de um belo 

natural que tem algo de abstrato, cuja experiência, pelo menos segundo a sua consciência 

subjetiva, permanece aquém do domínio econômico da natureza, como se ela fosse originária” 

(DUARTE, 2010a, p. 239). A força do belo está na rememoração do estado isento de 

dominação da natureza pelo homem e a sua fraqueza se estabelece na não realização na 

realidade. 
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Também é possível vislumbrar o processo de não realização do belo na realidade a 

partir da dialética interna entre racionalidade e mimese. Na arte, a mimese adquire caráter 

libertador justamente pela condição que possui de expor, sem qualquer concessão, as 

contradições da realidade. 

Diferentemente da longa tradição na estética que sempre abordou a mimese como 
procedimento reprodutivo de figuras existentes no exterior à obra, Adorno – tendo 
em vista a forte tendência não figurativa nas artes contemporâneas – pensa a questão 
em termos da maleabilidade da obra diante de forças exteriores a ela, o que faz da 
arte figurativa apenas um caso particular da mimese (DUARTE, 2010a, p. 230-231). 

 A mimese está vinculada não à reprodução da realidade tal como ela é, mas à 

maleabilidade que permite a recriação. Ela traz uma racionalidade em que a logicidade é 

diferente das mercadorias culturais. Ainda neutraliza os aspectos potencialmente bárbaros e 

destruidores dos conhecimentos pragmáticos10, pois permite revelar o que foi ocultado pela 

realidade de um jeito único e original (DUARTE, 2010a). 

Walter Benjamin ressalta a importância da capacidade mimética, que não é 

relacionada apenas ao reconhecimento da realidade, mas também à produção de semelhanças. 

Há, na arte, a semelhança com o real, que possibilita a compreensão de mundo que ultrapassa 

a mera cópia da realidade. Conforme Gagnebin (1993), a semelhança se baseia na realidade, 

mas não se prende apenas a ela, pois perpassa pela mediação simbólica que vai além da 

imitação. 

A semelhança traz o tempo como temporalidade intensa, na qual há participação entre 

o real e o que não é – por isso semelhante – em um tempo em que o intervalo, a diferença, o 

vazio estão associados. A mimese, segundo Caimi (2015), apresenta-se como uma 

semelhança não física, como um instante temporal que oferece uma experiência de tempo 

imediata de reciprocidade entre sujeito e objeto. 

Também presente na arte, a alegoria revela uma verdade oculta que não demonstra os 

fragmentos da realidade tais como são, pois “arranca as coisas do seu contexto e, como 

fragmentos, lhes atribui novo sentido” (JUNKES, 1994, p.130). A alegoria apresentada pela 

teoria benjaminiana revela a degeneração humana. Assim, ocasiona a possibilidade de revelar 

a empiria como ela já foi ou como poderia ser de um modo único e original (CEIA, 1998). 

Dessa forma, traz novos sentidos, favorecendo uma nova interpretação para a realidade e 

revela as mediações não presentes na aparência. Cabe dizer que a alegoria possibilita outra 
                                                           
10 O pragmatismo considera que o conhecimento é um instrumento que deve ser aplicado. O que está na base 
dessa aplicação é o método empirista e a ação. Assim, o conhecimento válido é o que pode ser comprovado e 
evidenciado na realidade (HORKHEIMER, 2002). 
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interpretação, revela o oculto da falsa harmonia pautada nas relações sociais e econômicas dos 

seres humanos. 

Benjamin (2012)11 também traz contribuições para a compreensão da obra de arte na 

atualidade em que a produção mediante uma técnica possibilita a reprodutibilidade, o que traz 

mudanças na forma de perceber e conceituar a arte, pois imprime a perda da aura, da 

autenticidade e do potencial de culto, alterando a percepção do sujeito e a interação com o 

produto cultural. Como a aura, o teor único da obra é enfraquecido e o sujeito interage de 

forma diferente com a obra, sendo também um especialista. A recepção contemplativa é 

subsumida à recepção mais ativa. Ao mesmo tempo, dependendo de como foi produzida, no 

caso do cinema como foi montado, a percepção do sujeito pode se tornar distraída, instigar 

certa atenção flutuante que alguns leitores de Benjamin afirmam ser essencial para o “acesso” 

ao inconsciente. Esses elementos tornam o produto cultural não mais soberano 

(SCHÖTTKER, 2012). “O objeto não ‘ganha vida’ diante dos sujeitos. Em vez de se basear 

no ritual, ele terá agora outra práxis como fundamento: a política” (BENJAMIN, 2012, p.16). 

A práxis política da arte está ligada à ideia de democratização do produto cultural que 

não se restringe mais à elite e pode chegar a qualquer pessoa, não sendo mais inacessível. 

Para Benjamin (2012), esse acesso possibilitado pela reprodutibilidade técnica permite o 

protagonismo do sujeito, mesmo que ainda possa ter culto a determinados artistas e autores 

pela indústria, questão criticada por ele. O autor alerta para a relação de contradição entre 

política e estetização ao debater a estetização da política que o fascismo realiza quando as 

câmeras filmam a guerra, levando as massas proletárias ao contentamento sem alterar as 

relações de propriedade. Mas ele também critica a política do realismo soviético, que 

determinava qual a estética tinha de ser seguida. 

 Esses elementos discutidos nos auxiliam a pensar a arte como formação. Adorno 

(1996, p. 388) ressalta que nem a pedagogia e nem a sociologia são suficientes para superar a 

crise da formação. As reformas pedagógicas isoladas, embora indispensáveis, podem reforçar 

                                                           
11 As ideias desse texto são objeto de muito debate e discordância por parte de Adorno (2012), expostos 
principalmente na carta de 18 de março de 1936, na qual ele afirma que Benjamin faz um “romantismo 
anárquico” ou “realismo ingênuo”, pois não considera que a massa é composta de proletariado e que a indústria 
cultural usa da distração não para a formação, mas para a alienação. Contudo, foram inseridas as ideias desse 
texto por trazer elementos importantes para a reflexão da produção da literatura em grande escala, para a 
“massa”, pois não existe apenas um livro, mas uma reprodutibilidade que alcança várias pessoas, inclusive a 
possibilidade de ler na internet grandes obras originais. Embora isso não resguarde a formação, há possibilidade 
de acesso que antes era mais elitista no âmbito da arte. Ao mesmo tempo, ter o livro em casa pode possibilitar 
uma interação ativa do leitor e uma consequente atenção flutuante de ir e voltar em trechos que podem propiciar 
uma ação do leitor em diferentes momentos e instigar vários olhares e sentidos. Mesmo sabendo das 
contradições e cuidados, achamos importante apresentar essa contribuição que Benjamin discute. 
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a crise, “porque abrandam as necessárias exigências a serem feitas aos que devem ser 

educados e porque revelam inocente despreocupação diante do poder que a realidade 

extrapedagógica exerce sobre eles”. Se a arte não transforma a realidade, abdicar dela é perder 

a possibilidade de a realidade ser revelada por esse produto cultural.  

 Ao realizar o processo de entendimento da arte, percebemos que alguns de seus 

elementos também estão presentes na literatura. Essa constatação provavelmente é atribuída à 

concepção dos autores a respeito da resistência desses dois produtos culturais no que tange à 

lógica dominante, visto que estes apresentam elementos universais de enfrentamento.  

 

1.2 ELEMENTOS FORMATIVOS DA LITERATURA 

 

Considerar a literatura requer compreender que o tipo de formação favorecida por ela 

não se limita à pedagogia convencional. A literatura impacta de forma indiscriminada a vida e 

educa como ela, com altos e baixos, luzes e sombras. Nesse sentido, ela ultrapassa os 

princípios de boa conduta ao possibilitar a exposição da realidade que pode incomodar e não 

apenas deleitar, que pode assustar e não apenas aquietar os leitores. A literatura “[...] não 

corrompe nem edifica, mas traz livremente em si o bem e o mal, humaniza em sentido 

profundo, porque faz viver” (CANDIDO, 2002a, p. 85).  

A experiência na literatura envolve o acesso ao questionamento do real, a ficção, a 

invenção, a transgressão, a ligação com a vida verdadeira, com a morte, o sofrimento 

(GAGNEBIN, 2009) e a exposição de uma realidade que não apenas conforta. A literatura 

não oferece resolução imediata a priori, mas apresenta possibilidades de rompimento e de 

resistência à perspectiva impositiva do capital. É nesse contexto que ela é entendida como 

política, pois incomoda a ordem da representação, não mostrando uma representação literal da 

realidade (LÓPEZ, 2010). O teor literário se efetiva na espontaneidade, nas impressões 

despretensiosas e não na reprodução mecânica da realidade.  

Adorno (2003) afirma que a literatura traz elementos resistentes à ordem vigente. A 

narrativa da literatura não apresenta a realidade pura e simplesmente, mas a questiona e a 

nega. É justamente nesse movimento de aproximação e negação da realidade, de revelar o que 

está velado, que se configura a riqueza literária. 

Do ponto de vista do leitor, isso significa que a experiência estética defendida por 
Adorno não está centrada na fruição, mas na possibilidade de exercício da crítica. A 
crítica, por sua vez, não é fruto de uma atividade meramente especulativa, mas nasce 
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de uma recepção da obra tecida em meio à percepção das formas estéticas nutrida 
pela experiência do leitor. Avaliações conteudistas não colaboram para a experiência 
da obra enquanto unidade estrutural, assim como as generalizações não bastam para 
compor a crítica, pois deixam de alcançar a obra em sua concretude. A especulação 
filosófica, por sua vez, é imprescindível (DADICO, 2017, p. 185). 

A reflexão filosófica é fundamental, pois toma os conceitos como parte integrante da 

obra literária e a crítica se efetiva quando se completa o nível de explicação, último nível no 

qual se efetiva a crítica literária. Ou seja, o leitor passa pelo primeiro nível, o de compreensão 

da obra, atividade dedutível do leitor; o segundo nível envolve o entendimento acerca do 

significado das intenções do autor; e o terceiro nível se dá pela compreensão da ideia, 

presente em momentos variados da história que permite o entendimento do “conteúdo” de 

verdade da obra literária. Somente quando o leitor percebe o “conteúdo” de verdade da 

produção da obra literária – que se vincula à crítica da realidade – é que o nível de explicação 

se revela. “A explicação torna-se o momento capaz de reunir todos os elementos da análise 

antes arbitrariamente distintos” (DADICO, 2017, p. 184). 

A literatura como formação envolve categorias fundantes. Sendo assim, as relações 

entre sujeito e sociedade, forma e conteúdo, particular e universal ganham centralidade nas 

discussões literárias. A literatura coloca em destaque a dialética e a contradição da realidade, 

uma vez que a dicotomia entre sujeito e objeto, particular e universal e forma e conteúdo se 

desfazem. Na literatura, há a permanência constante do conflito e do contraditório em uma 

relação dialética. Nesse sentido, segundo Adorno (2003b), não há dicotomia entre a 

perspectiva subjetivista e objetivista, forma em detrimento do conteúdo (ou vice-versa) ou que 

concebe as particularidades ocultando a universalidade.  

É a partir da relação de aproximação e repulsa entre sujeito e sociedade que se 

encontram o sentido e o significado da literatura. Os sujeitos são marcados pela profunda 

insatisfação e desilusão, resultado da sociedade capitalista e do reconhecimento da 

impossibilidade da satisfação dos desejos (FREITAS, 2012), e são justamente o conflito, as 

desilusões, as contradições e as insatisfações dos sujeitos que fundamentam a formação 

humana. 

O sujeito/autor desempenha um papel significativo na produção da literatura, porém, 

ele tão somente não efetiva a criação da obra. É necessária a objetividade, a materialidade, 

mas essa relação está presente de maneira involuntária, espontânea, sem imposições 

(ADORNO, 2003b). Assim, não há ênfase no subjetivismo psicológico e nem na perspectiva 

sociológica. O movimento dialético e a riqueza de possibilidades estão na compreensão de 
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que tanto o sujeito quanto a sociedade são interdependentes, e que é na despretensão de um e 

de outro que atua o teor literário. 

Assim, quando os artistas resistem à ordem vigente, eles não fazem de modo 

estritamente individual. 

Nessa resistência agem artisticamente, através do indivíduo e de sua espontaneidade, 
as forças objetivas que impelem para além de uma situação social limitada e 
limitante, na direção de uma situação social digna do homem; forças, portanto, que 
fazem parte de uma constituição do todo, não meramente da individualidade 
inflexível, que se opõe cegamente à sociedade (ADORNO, 2003b, p.73). 

 A sociedade atua diretamente no sujeito e, assim, sujeito e objeto, subjetividade e 

objetividade, de modo relacional e dialético, configuram a constituição do todo universal. 

Desse modo, o particular e o universal são indissociáveis. A literatura apresenta a 

universalidade quando compartilha os princípios universais por meio da particularização do 

eu, tal como se exprime nas experiências. Segundo Freitas (2012), é pela mediação enfática de 

uma recusa a atender a objetividade imediata que outra linguagem, mais substancial e 

verdadeira, é alcançada, permitindo aspectos da universalidade. E isso é o que podemos 

observar nas obras de Kafka.  

Adorno reconhece a existência de certo déja´vu quando personagens revivem situações 

do humano por meio do estranhamento provocado pela aproximação do humano à “coisa”, 

que não é apenas o animalesco, mas o rebaixamento do homem à própria coisa, como em 

Metamorfose. Assim, por meio da fábula realista – ao aproximar o humano do animalesco – 

há o rompimento com o mundo aparente (SPINELLI, 2005). 

 A universalidade, na criação literária, requer uma linguagem ao mesmo tempo 

particular, que estabeleça elos com o universal, com a sociedade. 

A própria linguagem é algo duplo. Através de suas configurações, a linguagem se 
molda inteiramente aos impulsos subjetivos; um pouco mais, e se poderia chegar a 
pensar que somente ela os faz amadurecer. Mas ela continua sendo o meio dos 
conceitos, algo que estabelece uma inelutável referência ao universal e à sociedade 
(ADORNO, 2003b, p.74). 

 A linguagem só fala por si mesma quando deixa de atender aos interesses externos, ou 

seja, quando deixa de se preocupar com assuntos que trazem algum tipo de vantagem. Assim, 

conforme Adorno (2003b), ela apresenta uma voz despretensiosa, sem pretensão de atender a 

um leitor específico, e também não se submete à demanda do discurso comunicativo, 

superando as padronizações determinadas pelo mercado. 
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 As palavras kafkianas exigem um esforço grandioso do leitor em desvendar o que está 

oculto no texto, justamente por não evidenciar o seu conteúdo a princípio. É nesse dinamismo 

que a literatura revela o mais profundo do ser humano, aquilo que o positivismo e seu método 

não podem dizer por atender à perspectiva previamente determinada ou buscar comprovação 

imediata.  

Na literatura, forma e conteúdo apresentam-se indissociáveis, relacionais e 

complementares em um movimento dialético, no qual o conteúdo revela um tipo de 

conhecimento distante do pragmático, característico das ciências positivistas. O conhecimento 

da literatura exige síntese e reflexão porque não está posto de maneira conclusiva. A forma 

diz muito sobre o conteúdo revelado. Adorno (2003b) afirma que, tendo formas diferentes, o 

romance, a lírica e o ensaio trazem a “liberdade de espírito”, que favorece a resistência à 

barbárie. 

[...] a forma é a forma de um conteúdo, e o conteúdo é o conteúdo de uma forma – e 
se constitui no contato com o que nega: a totalidade totalizante. Como 
especificidade das obras, a forma faz seus elementos falarem, os tornam 
significantes. Os conteúdos sedimentados na forma revelam a força e a profundidade 
da arte, sua capacidade de revelar as mediações contraditórias da esfera objetiva. 
Como forma e conteúdo de objetivação humana, a arte possibilita a experiência de 
suspensão e recusa de um mundo de destroços. Sua racionalidade, ao se afastar da 
ciência e da razão instrumental, é tomada como irracional e condenada à inverdade, 
como crítica imanente, arte e ciência como formas de conhecimento se diferenciam 
(VIANA, 2015, p. 80).  

 A literatura se distancia da ciência positivista que tem o foco na observação das 

particularidades isoladas dos fatos sem compreensão de sua totalidade (HORKHEIMER, 

2002), pautando-se na explicação e reafirmação da realidade. O conhecimento válido do 

positivismo é aquele que pode ser comprovado e evidenciado na realidade, mas o 

conhecimento na literatura não se submete à positivação cientificista, pois cede ao irracional 

que se materializa sem compromisso restrito com a empiria (VIANA, 2015). A materialização 

do irracional na literatura diz respeito a sua liberdade de criação de conteúdo, que não tem 

qualquer obrigação de atender às demandas ou expectativas sociais de se reduzir à mera 

expressão ou confirmação da realidade. 

 Outro elemento fundamental da literatura é o caráter enigmático. O enigma que não se 

resolve instiga a permanência do leitor, exige do “observador pretensamente desinteressado 

um esforço desesperado”, o que torna obrigatória a interpretação. Observamos que o resgate 

do teor de verdade do enigma só será assegurado “se o aporte não for apenas filosófico, mas 

também crítico” (DUARTE, 2010a, p. 241). A criticidade pauta-se justamente na capacidade 
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de questionar a si mesmo por meio do enigma, e assim perceber e analisar a realidade de 

modo a negá-la em suas condições de exploração, barbárie e violência.  

Compreender a literatura não é solucionar o caráter enigmático, mas lhe dar foros de 

autonomia, que seja o que são, não sendo; o não ser, sendo. Dessa forma, o enigma favorece 

compreensões distintas da literatura abrindo para múltiplas interpretações. Nesse sentido, 

nada é evidente, sendo contrário ao que a racionalidade de domínio postula (SCHAEFER, 

2012). Os personagens kafkianos constituem-se enigmas e apresentam sentidos além dos 

aceitos corriqueiramente na sociedade. 

Nenhuma de suas criaturas têm um lugar fixo, um contorno fixo e próprio, não há 
nenhuma que não esteja ou subindo ou descendo, nenhuma que não tenha 
consumido o tempo a sua disposição permanecendo imatura, nenhuma que não 
esteja profundamente esgotada, e ao mesmo tempo no início de uma longa jornada 
(BENJAMIN, 1994a, p.143). 

 Na literatura, os gestos humanos rompem com os esteios tradicionais, havendo 

possibilidades de reflexões intermináveis. É distanciando-se do tradicional e do esperado 

pelos leitores que o enigma se revela juntamente com o que há de dialético e contraditório na 

realidade. O enigma apela para o algo a mais e se torna uma promessa que carrega um teor de 

verdade implícito, mas com a possibilidade de se tornar explícito através da reflexão 

(SCHAEFER, 2012). Portanto, a reflexão se dá justamente pela tentativa de resolução do 

enigma que não é dada a princípio.  

 A imaginação, nesse processo, torna-se fundamental. O enigma favorece a imaginação 

do sujeito quando ele tenta compreender o sentido do que está oculto e não revelado a priori. 

A tarefa de decifrar o enigma cabe à reflexão filosófica (RODRIGUES, 2016), que envolve o 

questionamento de si – reflexão que o enigma permite – e da realidade em que está inserido. 

A literatura que traz o inesperado e o inexplicável favorece a imaginação e várias 

possibilidades interpretativas que vão além da objetividade aparente. 

Segundo Benjamin (1994a), a presença da incógnita na narrativa de maneira inusitada 

mostra o que existe de contraditório na realidade, por isso se distancia da perspectiva literária 

linear e previsível que possibilita uma única interpretação. Nesse processo, a realidade 

dificilmente é o que aparenta ser. Podemos dizer que a literatura é uma forma de narrar uma 

experiência. A narração, segundo Caimi (2015), oferece a possibilidade de uma experiência 

ser passada de geração em geração.  

A narrativa coloca em destaque a experiência que se relaciona com a possibilidade de 

continuidade no leitor/ouvinte se inserir com interpretações diversificadas. A literatura como 
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uma narrativa se desenvolve quando é recontada, pois não está fechada em explicações e 

informações diretas ou numa tradição fechada que empobrece o homem de experiências 

comunicáveis e surpreendentes (BURGARELLI; TEÓFILO, 2016). Por isso, suscita espanto 

e novas apreensões. A experiência do narrado traz a tradição12 que carrega em si o passado, 

revelando-se no presente e sustentando o futuro. O tempo passado, embora vivido na 

rememoração, não se torna vazio e nem homogêneo. A imagem do passado torna-se um 

relampejo presente no momento em que é reconhecido.   

Para Benjamin (1994a), as narrativas dos contos de fadas tornam-se as primeiras 

conselheiras das crianças. Tais histórias permitem a compreensão da realidade de modo 

fantástico e imaginário, sem simplificações, e auxiliam a criança no enfrentamento da 

realidade. As grandes narrações, como é o caso dos contos de fadas, revelam a experiência 

coletiva. Na narrativa, o mais profundo choque13 da experiência individual – a morte – não 

representa nem um escândalo e nem um impedimento. Dizem os contos de fadas: “e se não 

morreram, vivem até hoje”. A libertação que os contos de fadas permitem às crianças diz 

respeito à cumplicidade entre homem e natureza, que se difere do adulto, que a percebe, vez 

ou outra, quando ele está feliz. Já a criança percebe a cumplicidade entre homem e natureza 

pela primeira vez nos contos de fadas que provocam nela uma sensação de felicidade 

(BENJAMIN, 1994a). A experiência infantil recria a experiência como sensibilidade. 

Segundo Schlesener (2011), o conhecimento da realidade pela criança se dá de forma 

mimética, não se resumindo à mera imitação, visto que se apresenta como relação nova, 

original, criativa e imaginativa com a objetividade. 

 No que diz respeito à literatura infantojuvenil, Benjamin (2002) alerta para que não se 

infantilize a criança. Muitas vezes, apreendemos tanto esforço na tentativa de deixá-la 

adequada e pronta para o leitor infantil, que provoca a dificuldade de inserção do mesmo de 

forma espontânea, não permitindo a atuação da imaginação e da capacidade criadora. 

Segundo Pereira (2015), é importante perceber que o leitor não responde apenas às 

expectativas, mas subverte o mundo, fantasia e cria, não fazendo apenas meras assimilações 

ou reproduções estéreis. 

 

                                                           
12 É importante ressaltar que Benjamin também critica a tradição dos dominantes. 
13 Os choques, conceito de Benjamin mais discutido no texto “Sobre alguns temas em Baudelaire”, são fruto do 
contato com estímulos externos, objetos, situações desconhecidas e inesperadas que podem provocar traumas e 
fazem parte da experiência. 
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1.3 LITERATURA ILUSTRADA: RELAÇÃO ENTRE TEXTO E IMAGEM 

 

 Na relação entre literatura e leitor, é fundamental ter cuidado com as imagens, com as 

ilustrações (BENJAMIN, 2002). Nessa direção, Oliveira (2008) analisa que não é qualquer 

desenho ou imagem que favorece a imaginação, pois o que mais revela ao olhar é o que está 

oculto na ilustração.  

O que mais encanta e seduz ao olharmos uma ilustração não é ver o que estamos 
vendo. Na verdade, o que nos atrai não é necessariamente aquilo que o ilustrador 
fez. Por mais estranho que possa parecer, o que desperta o interesse do olhar é 
aquilo que supomos que estamos vendo. Em outras palavras: as sombras são muito 
mais reveladoras que as luzes. O que está indefinido na penumbra, o que não foi 
ilustrado, mas sugerido, essa imagem que se origina em nossa mente, em nosso 
passado, em nossa expectativa e ansiedade de ver, sem dúvida, é a que possui maior 
poder de pregnância no imaginário do pequeno leitor (OLIVEIRA, 2008, p. 27). 

 As ilustrações devem auxiliar a literatura ser tocada e interpretada pela sensibilidade, 

criatividade, imaginação e reflexão, permitindo a invocação do que está oculto na imagem. 

Segundo Ramos (2013), as palavras e as imagens, nas diferentes formas, interagem para dar 

sentido à narrativa, revelando a singularidade que vincula linguagens diferentes e sentidos e 

significados.  

 Imagem e texto não podem ser separados e nem mesmo reduzidos em definições, uma 

vez que há uma relação entre ambos que resulta no sentido da narrativa. A forma como a 

imagem se apresenta converge para uma representação icônica que expõe um objeto, uma 

ideia. A imagem é uma característica plástica formal que é produzida com as mesmas 

ferramentas e técnicas das artes plásticas (uso do pincel ou mesmo aquarela, entre outros). 

Conforme Van der Linden (2018), é possível encontrar ilustrações com linhas de texto 

assumindo a forma de imagens e palavras que interagem diretamente entre si e atuam de 

modo quase que ornamental junto à imagem. 

 Van der Linden (2018) revela algumas categorias importantes para compreendermos 

as duas linguagens, imagem e escrita, de modo inseparável, porém, com significativas 

particularidades. Estas, em conjunto, permitem possibilidades de leitura e interação, 

constituindo a literatura ilustrada, que se difere substancialmente da literatura com apenas 

escrita. 

No que diz respeito à relação entre imagem, tempo e espaço, é possível que uma 

imagem fixa crie a ilusão de duração. O tempo pode ser expresso por um “instante capital”, 

“instante qualquer” e “instante movimento”. No instante capital, a significação do tempo na 
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imagem é fabricada, reconstituída, sendo obtida por uma justaposição de fragmentos 

pertencentes a instantes distintos, como em uma cena na qual acontecem várias ações ao 

mesmo tempo entre os diversos personagens. O instante qualquer apresenta-se como um 

tempo instantâneo capaz de criar uma impressão de realidade. Implica em um 

desenvolvimento narrativo lento, em imagens relacionadas à descrição de uma situação do 

que a figuração de uma ação. No instante movimento, capta-se a essência de uma ação que lhe 

restitui seu instante mais breve e, assim, aumenta-se a força sugestiva da imagem. Alguém 

que caminha é representado pela imagem com as pernas afastadas e passa a ideia de 

movimento. Essa contradição entre a imagem fixa e a ideia de movimento é característica do 

instante movimento (VAN DER LINDEN, 2018). 

A “sucessividade e a simultaneidade” dizem respeito à sucessão de imagens fixas de 

modo simultâneo entre páginas duplas que aspira à animação por seus efeitos de movimento 

para o registro da ação ou passagem do tempo. Repetir uma figura em uma mesma imagem, 

um personagem que aparece várias vezes no mesmo espaço para significar as etapas de um 

deslocamento, uma quantidade de personagens e cenas representadas ao mesmo tempo são 

algumas possibilidades para as imagens fixas transmitirem a ideia de movimento com 

aspectos de sucessividade e simultaneidade (VAN DER LINDEN, 2018). 

Outra possibilidade de expressão do tempo, do espaço e do movimento em imagens 

fixas é por meio das “imagens sequenciais”. Quando duas imagens se relacionam, isso 

possibilita expressar uma progressão em que uma imagem se liga a outra e passa ao leitor a 

ideia de continuidade. Esta categoria também pode ser observada nas histórias em quadrinhos, 

nas quais o tempo e o espaço são fragmentados, propondo momentos que não se relacionam a 

priori. Mas o leitor é capaz de relacionar tais instantes e construir, por meio da imaginação, 

uma realidade geral e contínua (VAN DER LINDEN, 2018). 

A “redundância” se dá quando a relação entre imagem e texto se efetiva de maneira 

homogênea, não produzindo nenhum sentido suplementar. Tanto a imagem quanto o texto 

remetem à mesma narrativa e se centram em personagens, ações e acontecimentos 

rigorosamente idênticos. Trata-se de uma redundância, visto que texto e imagem pertencem a 

linguagens distintas e por isso seus conteúdos não são idênticos (VAN DER LINDEN, 2018). 

A “colaboração” acontece quando texto e imagem trabalham em conjunto, tendo em 

vista um sentido comum. A relação entre ambos permite a construção de um diálogo único em 

que o sentido não se encontra nem na imagem, nem no texto, mas emerge da articulação entre 

os dois (VAN DER LINDEN, 2018). 



35 

A “disjunção” do texto e da imagem diz respeito à não relação direta entre as 

linguagens, porém, embora sem relação direta, não entram em contradição. O destaque é o 

fato de não ser possível encontrar nenhum ponto de convergência entre imagem e texto. 

Assim, ambos seguem vias narrativas paralelas e favorecem interpretações sem que o leitor 

possa ser orientado para um único sentido (VAN DER LINDEN, 2018). 

A relação entre imagem e texto não se dá apenas em seus aspectos de simultaneidade, 

visto que a maneira como interagem entre si implica também a ideia de prioridade e 

secundariedade. 

Cada obra propõe um início de leitura quer por meio do texto, quer da imagem, e 
tanto um como outro pode sustentar majoritariamente a narrativa. Se o texto é lido 
antes da imagem e é o principal veiculador da história, ele é percebido como 
prioritário. A imagem, apreendida num segundo momento, pode confirmar ou 
modificar a mensagem oferecida pelo texto. Inversamente, a imagem pode ser 
preponderante no âmbito espacial e semântico e o texto ser lido num segundo 
momento (VAN DER LINDEN, 2018, p. 122). 

 A partir do modo como se configura a relação entre imagem e texto, é possível 

estabelecer algumas funções que tais linguagens desempenham para que a narrativa seja 

compreendida. Entender essas funções é fundamental para percebermos a não obviedade da 

relação entre as duas linguagens distintas.  

Para Van der Linden (2018), existem estas seis funções do texto e da imagem: função 

de repetição, de seleção, de revelação, completiva, de contraponto e de amplificação. A 

“função de repetição” acontece quando a mensagem apresentada pela instância secundária 

apenas repete, em outra linguagem (imagem ou escrita), a mensagem veiculada pela instância 

primária (imagem ou escrita). Portanto, não há nenhum elemento complementar e o leitor lê a 

mesma mensagem de modo distinto (ora pela imagem, ora pela escrita). A “função de 

seleção” diz respeito à possibilidade de o texto selecionar apenas alguns elementos 

específicos das imagens ou somente de uma imagem. Uma imagem pode se concentrar em 

apenas um aspecto ou ponto de vista da narrativa. A “função de revelação” apresenta texto ou 

imagem numa relação indispensável para a compreensão tanto da imagem quanto do texto. 

Sem o texto ou sem imagem, o sentido da narrativa não fica claro para o leitor. A “função 

completiva” acontece quando a instância secundária intervém sobre a prioritária para 

favorecer o entendimento da narrativa de modo global. Uma completa a outra, imagem 

completa o texto e vice-versa, apresentando informações que preenchem lacunas ou espaços 

“brancos”, permitindo a compreensão do conjunto. A “função de contraponto” prevalece o 

contraditório entre as linguagens. A segunda instância pode simplesmente dizer o contrário do 

que apresenta a instância primária, ou seja, a imagem pode contrapor à narrativa ou vice-
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versa. Na “função de amplificação”, tanto o texto quanto a imagem podem dizer mais que o 

outro sem contradizê-lo ou repeti-lo e assim ampliar a apresentação da narrativa. Portanto, 

quando uma imagem apresenta novos elementos que não aqueles expressos no texto – sem 

repeti-los ou contradizê-los – pode favorecer a ampliação dos sentidos apresentados pela 

narrativa. O texto também pode apresentar essa função em relação à imagem, dizendo mais 

detalhadamente do que a imagem. 

 Além dessas funções, o texto pode ignorar completamente a imagem ou vice-versa. 

Isso, em geral, causa uma relação de disjunção, ou seja, o que está escrito no texto não se 

relaciona diretamente ao que está impresso na imagem. Após a exposição desses elementos, 

consideramos que texto e imagem não possuem uma relação direta a priori, mas juntos 

permitem que o leitor tenha experiência com a narrativa (VAN DER LINDEN, 2018). 

 De acordo com Van der Linden (2018), a maioria dos autores, ilustradores e editores, 

ao produzir suas obras, ainda destina a literatura ilustrada aos leitores aprendizes, que 

necessitam, de certo modo, que a leitura do texto seja realizada em voz alta por um leitor 

experiente. Essa possibilidade de leitura e de escuta permite que a literatura ilustrada 

produzida refira-se a um tipo de recepção que se aproxima do espetáculo, pela percepção 

simultânea da visão e da audição. A grande força dos livros ilustrados está justamente na 

oferta de modos plurais de leitura que permitem que o leitor ou ouvinte efetuem suas escolhas 

e percursos.  

 

1.4 ESTUDOS SOBRE A LITERATURA DE JOÃO GUIMARÃES ROSA 

 

Foram encontrados muitos estudos sobre João Guimarães Rosa, o que atestou mais 

ainda a importância desse autor e enriqueceu os elementos da análise. Quando consideramos a 

literatura formativa, logo o nome de João Guimarães Rosa se destaca cujas obras revelam 

elementos que deixam claro o engodo que é reduzir a literatura ao mero deleite. As nuances e 

contradições apresentadas pelas produções das obras, de modo geral, delineiam uma 

perspectiva literária que exige mais do que uma leitura desatenta e rasa, pois brinca com a 

imaginação, com o conhecimento da vida, expõe os problemas da sociedade e exige 

constantemente coragem e enfrentamento para tomadas de decisões, seja no envolvimento 

com a história, distinguindo o que é real ou imaginário, seja para se portar na vida real 

(VITOR; COSTA, 2011). 
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De acordo com Starling (1998), um dos traços marcantes de Guimarães Rosa é a 

síntese que faz do Brasil, um movimento constante que tenta decifrar imagens do país e torná-

las compreensíveis, como produção do conhecimento, para a história e para a política. 

Nogueira (2007) afirma ainda que os sertanejos roseanos apresentam aventuras e 

conflitos dos seres humanos, que dão voz a pensamentos e reflexões sobre a condição 

humana. E o sertão torna-se o lugar do mundo. É possível que o leitor se reconheça entre o 

sofrimento e a alegria, o medo e a coragem e tantos outros sentimentos, uma vez que a 

literatura dá destaque às emoções que constituem o humano. Segundo Muraca (2012), os 

conflitos interiores do personagem Riobaldo representam conflitos universais com os quais os 

seres humanos lidam na realidade. 

Para Candido (2002b, p.186), a literatura de Guimarães Rosa é a verdadeira obra de 

arte, pois “construiu um regionalismo muito mais autêntico e duradouro, porque criou uma 

experiência total em que o pitoresco e o exótico são animados pela graça de um movimento 

interior para ficar a obra de arte como integração total de experiência”. Para ele, a narrativa de 

Guimarães Rosa não se resume à descrição da geografia, da cultura e do povo de uma região, 

mas revela uma linguagem que transcende a mera descrição da realidade e, como 

consequência, indica um mundo que não se vincula apenas a um dado local, mas que se 

universaliza. O espaço em Grande Sertão: Veredas diz sobre a humanidade que vai se 

constituindo: 

Espaços estes diabólicos e santos, onde a humanidade vai se traçando no querer e na 
recusa desse encontro. Dicotomias presentes na escrita de Rosa, na fala de Riobaldo, 
no olhar de quem lê. Afinal, o “diabo não há! É o que eu digo, se for... Existe é 
homem humano. Travessia”. E é dessa travessia que somos feitos todos nós 
(MENEZES, 2013, p. 205). 

Para Gonçalves (1998), a narrativa e a linguagem favorecem a reflexão dos leitores 

sobre os sentimentos humanos, sobre a vida e, sobretudo, sobre as contradições que envolvem 

a humanidade. Guimarães Rosa foi capaz de criar linguagem em estado de poesia, 

independente da forma em que é manifestada. Este estado poético da linguagem, sem se valer 

objetivamente da forma tradicional do verso, traduz-se como objeto estranho e ao mesmo 

tempo fascinante. Longe de escrever para atender a um público externo, seus textos 

apresentam densidade de efeitos expressivos que jamais seriam produzidos se fosse 

considerada apenas a norma padrão da língua, portanto, a linguagem subverte à ordem 

imposta. 
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Os fragmentos de Grande Sertão: Veredas significam algo que não está evidente e que 

pode ser revelado, reorganizado e decifrado. Isso permite uma multiplicidade de elaborações 

de forma inventiva e flexível, que é composta pela alegoria que oferece espaço para recontar a 

realidade narrada (LEONEL; SEGATTO, 2007). Essa reconstrução é possível porque a 

literatura não é totalidade acabada, mas inacabamento permanente. Desse modo, a realidade 

não se dá de única forma, com uma única interpretação. 

Também ressaltamos que a complexidade da obra roseana não oferece uma única 

compreensão, pois há a presença do enigma que traz possibilidades interpretativas que 

envolvem a busca da “solução”. O conto “Famigerado”, em Primeiras Estórias, evidencia um 

enigma que se apresenta ao longo de toda a história, havendo, pois, uma questão central sobre 

o verdadeiro significado da palavra “famigerado”. 

A questão central é proposta por Damázio, o feroz e lendário cavaleiro, que “trazia 
entre dentes aquela frase”: “Vosmecê agora me faça a boa obra de querer me ensinar 
o que é mesmo que é: fasmigerado... faz-me-gerado... falmisgeraldo... familhas-
gerado...?” (ROSENBAUM, 2006, p. 87). 

Há, portanto, um enredo que se estrutura a partir do enigma que satisfaz uma 

atmosfera de suspense, ameaças, olhares e deduções que possibilitam a busca de sentido para 

a narrativa. A presença do enigma faz com que o leitor tenha uma relação menos arcaica, mais 

distante do mundo mítico, onde os homens questionam a si mesmos. No mito, os homens são 

indagadores, no enigma, indagados, e, dessa forma, penetram nos mistérios da linguagem 

(ROSENBAUM, 2006). Os homens, ao tentarem entender o mundo, questionam e trazem 

explicações míticas para os acontecimentos, porém, no enigma, os homens questionam a si 

mesmos e são levados a refletir sobre a realidade expressa na narrativa de Guimarães Rosa. 

Outro aspecto da literatura roseana, que foi destacado nos estudos, diz respeito à 

trajetória da criança nas narrativas. Verificamos que os personagens infantis apresentam-se 

em processo de formação para se inserirem no mundo adulto com a dinâmica dos conflitos 

gerados nesse percurso. É possível identificar, nas narrativas, traços de mudanças na visão da 

personagem sobre o mundo. Segundo Nogueira (2007), o aprendizado é apresentado em um 

processo de questionamentos, revelando o dinamismo e os conflitos inerentes à passagem da 

infância para o mundo adulto. 

Existe a presença de uma imagem da criança oprimida pelo mundo adulto, 

conhecedora do sofrimento e sem voz, e também da criança que reage e sobrevive a esse 

sofrimento. O universo infantil construído nas narrativas oscila entre um em que a dor 

suplanta a beleza da infância e há recuperação dessa beleza pela voz da criança que imagina e 
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cria, simbolizando a contínua tentativa de transmutar a dor em arte (NOGUEIRA, 2007). A 

infância é revelada como fase da vida repleta de conflitos e contradições, apresentando ora a 

criança frágil e sofrida, ora a criança que reage ao sofrimento, expondo um percurso 

transitório entre a criança e o adulto de rupturas e continuidades.  

“Fita Verde no cabelo”, conto analisado neste trabalho, também é objeto de estudos. 

Para autores como Cortez (2014), Costa e Bambirra (2017) e Teixeira (2016), ao lermos o 

conto é possível perceber alguns elementos já conhecidos do conto de fadas “Chapeuzinho 

Vermelho”, publicado pela primeira vez por Charles Perrault. Os autores afirmam que o conto 

“Fita Verde no cabelo” é uma criação a partir do conto de Perrault, portanto, traz a ideia de 

releitura, uma nova leitura produzida muda de sentido, torna-se outro (RANGEL, 2004). 

Khalil (2005) afirma que a narrativa de João Guimarães Rosa é uma releitura de 

“Chapeuzinho Vermelho” e apresenta intertextualidade ao criar situações inusitadas e 

desfecho inesperado. A intertextualidade opera entre dois textos, nos quais um deles, no caso 

“Chapeuzinho vermelho”, serve de ponto de partida para uma nova escrita, como é o caso de 

“Fita Verde no cabelo”. Portanto, há uma nova escrita a partir de outra já existente. 

Afirmamos também que a personagem principal é uma menina que precisa lidar com a 

angústia, a dor e a morte. E que é por meio do sofrimento da menina que o trágico e o sublime 

se misturam e se apresentam durante a travessia da menina que percorre diferentes lugares, 

sofre a perda da avó (por isso o trágico), até o momento em que se efetiva o amadurecimento 

interior (presença do sublime) (COSTA; BAMBIRRA, 2017).  

 O conto “A terceira margem do rio”, também analisado neste trabalho, recebe atenção 

de alguns estudos. Ressaltamos que, em um dos estudos, o autor afirma que a narrativa se 

aproximaria da loucura pelo fato de o pai trocar a família por uma canoa, de existir uma 

terceira margem de um rio ou alguém viver durante vinte ou trinta anos sem pisar em terra 

firme (MAIA, 2010) e, desse modo, indicaria um mundo idealizado que não se efetivaria na 

realidade. Outro trabalho, o de Vitor e Costa (2011), reconhece poeticamente a loucura e o 

abandono. Seria a metáfora da travessia da vida: a necessidade de viver entre as águas, com 

momentos tranquilos, outros violentos como o rio podem se apresentar e ainda assim 

permanecer com o objetivo de se chegar ao destino final. 

Verificamos que existem vários estudos sobre a obra de Guimarães Rosa, inclusive 

sobre os contos analisados nesta dissertação. Mesmo com referenciais teóricos diferentes, os 

trabalhos apontam, na literatura roseana, muitos elementos convergentes para os debatidos 



40 

neste estudo, tais como universalidade, alegoria, transcendência, enigma e uma linguagem que 

foge aos padrões formais. Alguns trabalhos se debruçam sobre a maneira como a infância é 

narrada, indicando que a literatura expõe as contradições dessa fase da vida, questão debatida 

e já indicada como importante para a literatura formativa por Walter Benjamin. 
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CAPÍTULO 2 

INDÚSTRIA CULTURAL, SEMIFORMAÇÃO E INDÚSTRIA EDITORIAL: 

FRONTEIRAS DA LITERATURA INFANTOJUVENIL 

 

Como foi indicado anteriormente, os produtos culturais, em sua produção, podem 

carregar elementos que instigam a formação ou a semiformação14. A semiformação é, por 

excelência, o lugar de produção de produtos culturais que atendem à indústria cultural. Essa 

indústria configura-se como um conjunto de esferas de produção e divulgação de informações 

propagadas por diversos meios que incluem jornais, revistas, televisão, livros, cinema, 

internet, entre outros. Configura-se ainda como uma forma de pressão sobre a produção de 

conhecimentos e informações. 

A semiformação realizada pela indústria cultural não funciona simplesmente como 

imposição de mercadorias, mas realiza a sedução. Trabalha com a ideia de que o cliente é o 

sujeito quando, na verdade, ele é o objeto da produção. Há, nesse sentido, a produção de 

sujeitos sujeitados, com adesão voluntária ao processo de reprodução da sociedade, ou seja, a 

produção de consciências em conformidade com a sociedade burguesa hegemônica 

(CHAVES, 2015). 

É fundamental esclarecer que Theodor Adorno e Max Horkheimer discutem a 

racionalidade da indústria cultural estadunidense, tomando-a como emblema. Nesse sentido, 

trazem Marx para tratar o produto cultural como mercadoria, mas contribuem também com 

vários elementos que compõem a racionalidade da produção cultural que é semiformativa. No 

entanto, é importante ter cuidado, pois nem tudo que é produzido em larga escala, por uma 

tecnologia, é semiformativo.  

Em alguns momentos, Adorno ressalta que produtos culturais produzidos em outra 

lógica podem oferecer elementos de resistência que não se adequam à lógica da 

semiformação. Essa resistência é percebida no Cinema Novo alemão, em Alexandre Kluge, 

Kracauer, com algumas ressalvas em Chaplin, e em tantos outros autores e artistas, tais como 

Kafka e Proust. Walter Benjamin também faz críticas a determinados produtos culturais que 

são documentos de barbárie, que ocultam a história dos vencidos, mas, também, enxerga 

                                                           
14 A semiformação é calcada na dominação na medida em que os sujeitos não se percebem em sua humanidade e 
são determinados por um sistema político e econômico que sustenta a barbárie. 
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resistência no cinema de vanguarda russo e em autores como Goethe, Allan Poe, Proust, 

Kafka, André Breton, Nikolai Leskow, Bertold Brecht e tantos outros. 

Nesse sentido, diferenciar arte e literatura de outros produtos culturais semiformativos 

exige a análise do produto e de sua produção em vinculação com a sociedade, a dominação, a 

adaptação e a aderência ou não do produto cultural à sociedade capitalista. Debatemos então a 

indústria editorial que produz os livros de literatura, dialogando com a indústria cultural 

teorizada e analisada por Theodor Adorno e Max Horkheimer. 

Sabemos que o processo de produção cultural envolve distribuição, troca, circulação e 

consumo e também pode ser fetichizada (MARX, 2003). Assim, a produção da indústria 

editorial cria demandas para a escola, para a família, para a criança e para o jovem, ou seja, 

para o consumo da literatura infantojuvenil. Nesse sentido, existe uma indústria que incita o 

consumo de certos produtos culturais e que, posteriormente, atende a uma demanda do 

mercado. Isso significa que a produção da "literatura" nem sempre é motivada pela qualidade 

da obra e nem sempre vinculada à formação. Nessa perspectiva, é possível dizer que a 

indústria editorial pode ser uma manifestação da indústria cultural que favorece a 

semiformação. 

Quando a cultura é uma promessa idealizada a ser alcançada apenas no mundo 

“espiritual”, que não cobra da realidade a sua realização e faz com que haja adaptação ao 

existente, ao presente, havendo uma espera de um futuro ideal, favorece a passividade do 

sujeito diante do real e por isso, a semiformação (ADORNO; HORKHEIMER, 1973).  Mas 

quando a cultura apenas propaga o existente, não considerando as promessas não cumpridas, 

reduzindo o sonho ao meramente concretizado, quando há um movimento de reprodução da 

realidade que dificulta a imaginação também acontece a semiformação. A semiformação 

revela, pois, a contradição existente entre a sociedade e o indivíduo que foi expropriado de 

seu lugar na produção da cultura (ADORNO,1998). A cultura difunde a semiformação 

quando não estimula o exercício da razão como reflexão, fazendo com que o sujeito seja 

irracional e conformista. 

Duarte (2008) aponta que, na medida em que a indústria cultural constitui a percepção 

dos consumidores, oferecendo-lhes simplificações e interpretações sobre o que é percebido, 

retirando a capacidade reflexiva vinculada à subjetividade dos sujeitos, ela favorece dois tipos 

de ideologias subjetivas que o autor denomina de “defensivo” e “agressivo”. 
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Como os sujeitos semiformados acreditam que detêm conhecimentos suficientes, há 

uma disseminação e acúmulo de informações rasas de modo que as pessoas passam a se valer 

intuitivamente de tais informações como meio de socialização. Segundo Duarte (2008), o 

aspecto ideológico subjetivo defensivo constitui-se meio de sobrevivência e de legítima 

defesa na realidade.  

Quanto ao aspecto ideológico subjetivo agressivo, este faz com que os sujeitos se 

entreguem totalmente aos ditames da indústria cultural e se identifiquem a tal ponto ao 

sistema da cultura de massas que se tornam agressivos diante de alguém que questione ou 

critique tal sistema. A adesão é tão contundente que se torna possível uma regressão total da 

consciência a tal ponto de não haver mais esperança de que possa acontecer mudança de curso 

no processo de reificação15 (DUARTE, 2008).  

Assim, no momento em que a civilização se pauta cada vez menos na possibilidade de 

reconciliação com uma vida sem fome e miséria e é dirigida para o acúmulo de bens 

materiais, ao individualismo que não se vincula a questões sociais (CHAVES; BITTAR; 

GEBRIN, 2015), a semiformação se instala. Nesse processo, segundo Resende (2001), a 

sociedade capitalista produz a individualização dos indivíduos, que oculta o social em sua 

constituição, delineando um indivíduo que só pensa em si, portanto, não se enxerga em sua 

universalidade e nem na relação com a totalidade. Esta individualização favorece, em grande 

medida, a manutenção da barbárie na sociedade. 

 

2.1 INDÚSTRIA CULTURAL E INDÚSTRIA EDITORIAL: APROXIMAÇÕES E 

DISTANCIAMENTOS 

 

A indústria cultural integra os espaços destinados ao entretenimento, expandindo-se 

para o lazer e, desse modo, intensifica ainda mais os processos semiformativos. Assim, o lazer 

configura-se como uma sequência automatizada e padronizada e o tempo livre passa a ser 

ocupado por hobbys, jogos, viagens e leituras que seguem a mesma lógica de produção da 

mercadoria16.  

                                                           
15 No mundo reificado do mercado de trocas, o indivíduo estabelece uma relação imediata com a sociedade, 
perde a universalidade e trata o outro como coisa. 
16 Adorno (1995) analisa os campings onde os jovens buscavam protestar contra o tédio e as convenções 
burguesas a partir da saída de casa. Mas, depois do declínio do movimento juvenil, instaura-se a 
institucionalização da indústria do camping. A necessidade de liberdade dos indivíduos é funcionalizada e 
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Essa lógica do modo de produção capitalista constitui a subjetividade, as relações 

sociais, o lazer e o ócio. Na indústria cultural, a diversão é um prolongamento do trabalho, 

pois prepara para o retorno ao trabalho. Segundo Adorno e Horkheimer (1985), os indivíduos 

estão tão imersos nessa relação que sequer percebem que são meramente objetos.  

Na racionalidade da indústria cultural, os livros produzidos para os momentos de lazer, 

empobrecidos em seu conteúdo, são elaborados para que o leitor não tenha qualquer 

necessidade de pensar ou refletir profundamente sobre a realidade. Livros de autoajuda 

permitem essa relação, pois apresentam resoluções para a realidade que não considera a 

totalidade e, assim, eles direcionam o sujeito para a solução subjetivista de problemas sem a 

indagação sobre os seus determinantes. Nesse sentido, Adorno e Horkheimer (1985, p. 128) 

afirmam que “Toda ligação que pressuponha um esforço intelectual é escrupulosamente 

evitada”. 

Quando os bens culturais, constituídos a partir da história humana, são fragmentados e 

apropriados, eles medeiam uma semiformação, visto que se configuram como mercadoria 

fetichizada. A sinfonia Eroica, de Beethoven, “[...] foi reificada, transformada em peça de 

museu, e sua execução tornou-se um passatempo, um acontecimento de salão, uma 

oportunidade para o estrelismo ou para uma reunião social a que se deve comparecer quando 

se pertence a certo grupo” (HORKHEIMER, 2002, p. 44), é emblema do esvaziamento da 

vida da obra. Quando se constitui o fetiche, “[...] não há lugar para qualquer relação viva com 

a obra em questão, qualquer compreensão direta e espontânea de sua função como expressão 

artística, qualquer sentimento de sua totalidade como uma imagem do que outrora se chamava 

verdade” (HORKHEIMER, 2002, p. 45). 

 Nesse processo, os bens culturais são mercadorias valorizadas por seu valor de troca e 

passam a ser enaltecidos pela inserção social, pelo prestígio ou pelo reconhecimento em 

algum grupo social. Desse modo, 

[...] a transformação dos antigos apreciadores de arte em consumidores de 
mercadorias culturais faz com que o “valor de uso” das obras, sua experiência por 
parte de um contemplador, dê progressiva e inexoravelmente lugar ao seu “valor de 
troca”, entendido como o que se paga pelo bem (desde as entradas de espetáculos, 
passando por registros visuais ou sonoros – ou ambos –, até obras de arte 
propriamente ditas), e o prestígio que essa aquisição confere ao comprador (ou 
usuário) é entendido, ele próprio, como parte do referido valor de troca (DUARTE, 
2010a, p. 228). 

                                                                                                                                                                                     
reproduzida pelo mercado. No entanto, as pessoas não percebem a falsa liberdade a que estão condicionadas pela 
realidade. 
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A indústria cultural realiza um círculo de manipulação das necessidades retroativas em 

que a produção editorial cria necessidades de certa literatura específica e, ao mesmo tempo, 

responde à demanda das instituições educacionais. Nesse processo, as escolas demandam 

necessidades já previamente determinadas, indicando um círculo de produção e de consumo. 

No entanto, 

[...] os consumidores se convencem de que estão escolhendo o que verdadeiramente 
desejam, quando, na verdade, recebem o que “pensam” que querem, de acordo com 
os resultados de pesquisas de opinião previamente realizadas, a partir dos quais são 
detectadas tendências psicossociais latentes que norteiam a elaboração da oferta de 
mercadorias culturais de uma temporada (DUARTE, 2008, p. 102). 

Nesse círculo, existe a promessa de satisfação das necessidades dos consumidores 

ocultando o que já foi reprimido (ADORNO; HORKHEIMER, 1985).  

 A padronização do conteúdo é instigada quando se reproduz conteúdos que já foram 

previamente aceitos e que retornam de outra forma, muitas vezes havendo ênfase no detalhe, 

mas que na verdade continua com a mesma racionalidade empobrecida. Seguindo a fórmula 

que já deu certo, que teve sucesso, segue a indústria cultural. A reprodução é uma das 

estratégias, o “segredo do negócio”, a garantia de venda, de consumo, pois já foi aceita pelo 

público. As categorizações também auxiliam a indústria cultural na produção de demandas. 

As distinções enfáticas que se fazem entre os filmes das categorias A e B, ou entre 
as histórias publicadas em revistas de diferentes preços, têm menos a ver com seu 
conteúdo do que com sua utilidade para a classificação, organização e computação 
estatística dos consumidores. Para todos algo está previsto; para que ninguém 
escape, as distinções são acentuadas e difundidas. O fornecimento ao público de 
uma hierarquia de qualidades serve apenas para uma quantificação ainda mais 
completa. Cada qual deve se comportar como que espontaneamente, em 
conformidade com seu level, previamente caracterizado por certos sinais e escolher a 
categoria dos produtos de massa fabricada para seu tipo (ADORNO; 
HORKHEIMER, 1985, p.116). 

Nesse contexto, os conteúdos dos produtos culturais podem sofrer padronização para 

serem vendidos. Segundo Andruetto (2012), uma literatura que se distancia da padronização 

para ser vendida possui um campo de leitores menor que uma literatura funcional em relação 

às certas tendências ou exigências do mercado porque não exercem a funcionalidade 

requerida pela sociedade da adaptação.  

A formação do esquema parte da percepção inicial de um objeto qualquer que resulta 

em uma categoria e, posteriormente, pode resultar no entendimento do conceito, de uma 

situação ou de um objeto. O esquematismo kantiano envolve, portanto, a percepção, a 

apreensão sensível, que depois poderá se complexificar em conceitos e em reflexão. Mas a 

capacidade do sujeito de fazer esquemas pode ser expropriada pela indústria editorial, quando 

produtos culturais já oferecem os esquemas enrijecidos. 
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A indústria editorial pode ser expressão da expropriação do esquematismo kantiano 

quando oferece sentidos prontos e interpretações já realizadas (DUARTE, 2010b). Sendo 

assim, a realização do trabalho intelectual por parte do sujeito, o que facilita a fixação de 

sentidos que foram estipulados, trazendo grandes possibilidades do desenvolvimento de 

estereótipos e tickets (SILVA, T., 2013). 

Os estereótipos reforçam generalizações de comportamentos e características 

individuais, eliminando a distinção entre o real e o aparente, criando uma falsa realidade. Os 

tickets, por sua vez, organizam a percepção de mundo de forma dividida e separada, em 

campos vazios e esquemáticos, que geralmente são usados para o pertencimento a grupos 

(CHAVES, 2015). São usados como uma passagem para inserção e reconhecimento imediato 

de uma realidade.  

Se na “literatura” há “clichês prontos para serem empregados arbitrariamente aqui e 

ali, completamente definidos pela finalidade que lhes cabe” (ADORNO; HORKHEIMER, 

1985, p.117-118), podemos dizer que apresentam elementos da semiformação que não 

induzem a uma experiência verdadeira. Esses clichês são observados quando convertemos um 

autor específico em uma marca registrada. É como se o autor tivesse descoberto um ideal de 

escrita convertido em número expressivo de vendas. Sendo assim, há 

Proliferação de textos “à maneira de” certos autores já consagrados... Plêiades de 
escritores repetindo seus procedimentos até o ponto de não se poder distinguir um 
livro de outro e plêiades de seguidores repetindo até a exaustão temas, modismos, 
recursos de escrita que já conquistaram um lugar cujas vendas estão garantidas 
(ANDRUETTO, 2012, p. 37-38). 

Desse modo, a produção flexível instiga o consumo. No caso da indústria dos 

brinquedos, a criança consumidora é mobilizada a colecionar ou adquirir o que há de mais 

novo no mercado. Nesse contexto de produção flexível, muitos profissionais assumem o lugar 

de especialistas ao dar justificativas e explicações sobre os produtos culturais para crianças e 

jovens, muitas vezes permitindo a exclusão da efetivação da formação no aspecto mais geral. 

Segundo Benjamin (2002), desde o Iluminismo essa especulação é realizada por alguns 

pedagogos que não percebiam na realidade ricos objetos que não requeriam uma 

“pedagogização” para que a atuação de sujeitos se efetivasse. 

Nesse contexto, a indústria editorial pode realizar a semiformação do 

leitor/consumidor produzindo uma literatura cheia de informações, incluindo as alternativas 

para o seu manuseio, expropriando a capacidade de o sujeito elaborar esquemas, não 
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instigando assim a imaginação e a criação. Nesse sentido, a produção padronizada limita a 

possibilidade de experiências (SILVA, S., 2013). 

O empobrecimento do conteúdo se dá por mensagens diretas, informações baseadas 

em descrição estéril de fatos realizados por especialistas em generalidades, ou seja, qualquer 

pessoa que não tenha estudado, pesquisado o assunto, oferece muito mais um espaço para a 

emissão de opinião do que para a elaboração de inquietações e reflexões. 

 Oculta-se o “mais do mesmo” enfatizando apenas o detalhe na produção e assim: 

[...] os produtos mecanicamente diferenciados acabam por se revelar sempre como a 
mesma coisa. A diferença entre a série Chrysler e a série General Motors é no fundo 
uma distinção ilusória, como já sabe toda criança interessada em modelos de 
automóveis (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p.116). 

A ênfase dada nos detalhes passa a ideia de que um novo produto está sendo 

apresentado. No que se refere aos materiais produzidos para as crianças, os carrinhos 

colecionáveis da marca Hotweels demonstram como a produção do detalhe traz novas 

necessidades de consumo. Mudam-se cores, tipos, mas permanecem os mesmos carrinhos 

(SILVA, S., 2012). Ou, ainda, é possível encontrar no mercado livros infantis da marca 

“Carros” da Disney, assim como roupas e brinquedos infantis com a mesma temática. A 

criança é consumidora e se mantém tão bem presa de corpo e alma que sucumbe sem 

resistência à oferta do que é produzido. No que diz respeito à produção da indústria editorial, 

e mais especificadamente na literatura ilustrada, é possível também que a ilustração ocupe 

apenas um lugar de detalhe sem diálogo com o texto, com o todo. 

Na medida em que a indústria cultural permite mostrar em cores a vida que está 

acontecendo como se fosse a vida verdadeira, o hiper-realismo expõe a aparência como se 

fosse verdade e dificulta o conhecimento das mediações do que determina a realidade. 

Segundo Chaves (2015), no processo de mostrar a existência dos fatos reais, apelamos para 

uma conciliação que oculta às mediações dos sofrimentos e induz as pessoas a encarar a 

realidade com força e virilidade que já traduzem certa frieza. Essa produção da indiferença 

também acontece quando se faz elogio ao ‘ser duro’ consigo, o que significa também ser 

indiferente com a dor em geral (ADORNO, 2003a). O apelo pela resolução de questões 

complexas a partir da ajuda do indivíduo também dificulta a reflexão sobre a complexidade 

das situações (CHAVES, 2015).  

Ainda nos produtos da indústria cultural, parte e todo são considerados idênticos, não 

havendo oposição e nem complementaridade entre ambos. Isso significa que é possível extrair 

uma parte do todo que ele continuará o mesmo. É até possível por uma parte se ter noção do 
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todo, ou seja, com partes tão iguais, repetitivas, elas se tornam dispensáveis (CHAVES, 

2015). Por isso, muitos dizem conhecer uma música apenas por seu refrão, uma vez que 

realmente as outras partes não enriquecem o todo. Em contrapartida, segundo Duarte (2010b), 

na obra de arte, todo e parte se relacionam, os detalhes adquirem um valor posicional 

importante e permitem a compreensão da totalidade. 

A padronização também pode ser observada na linguagem que faz uso de repetições 

fáceis, linguagem infantilizada que se aproxima da fala da criança, reforçando o pedido várias 

vezes de forma compulsiva para ser satisfeita ou quando apresenta uma estrutura limitada para 

articular as palavras e expressões, evidenciando a regressão. Nesse contexto, segundo Chaves 

(2015, p. 87), “a estrutura é reduzida a poucos tons provocando o emburrecimento, a 

infantilização, havendo um comportamento mimético regressivo em relação às 

potencialidades cognitivas”.  

Um traço bastante peculiar da indústria cultural é como ela apresenta seus 

personagens. A tipificação de personagens dificulta a possibilidade de pensarmos na 

universalidade do humano que é estereotipado em sua singularidade. Outro elemento 

importante é a realização da heroificação do indivíduo mediano, que reúne, ao mesmo tempo, 

o companheiro, o romântico, que enfrenta as batalhas pela vida, em um homem do cotidiano, 

cheio de fraquezas, preconceitos e até bárbaro (CHAVES, 2015). Nesse processo, não se 

apresentam as contradições que estão em questão na constituição do indivíduo em relação 

com a sociedade, mas são enaltecidas figuras que possuem os valores da sociedade capitalista 

de sucesso, não importando os meios e nem refletindo sobre os fins das ações. 

A produção, nesses moldes, dificulta a experiência e a narração valorizada por Walter 

Benjamin, pois não permite a apropriação da experiência por quem vive e nem instiga o leitor 

a imprimir a sua impressão, a sua marca e nem realiza a sabedoria passada de geração em 

geração, dificultando a memória de impressões mnemônicas.  

O processo de formação parte de uma cultura que não se resume ao existente, pois 

envolve a compreensão, a crítica e a resistência. Esse movimento exige que o sujeito se 

estabeleça como sujeito ativo de sua cultura, dos bens culturais, da literatura e não desenvolva 

fetiches de determinadas obras. Desse modo, percebemos que quando o mercado editorial 

produz literatura infantil para a adaptação, expropriando o esquematismo kantiano, induzindo 

a tikets, clichês, estereótipos, não incomodando o leitor e possuindo uma finalidade externa 

impositiva que reduz a riqueza da literatura, favorece a semiformação.  
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Portanto, é necessário cuidarmos da formação desde o início da vida e estarmos 

atentos para as experiências de crianças e jovens, no sentido de distanciarmos da lógica que 

sustenta a barbárie e evitarmos que jovens não tenham experiências para narrar17. Por isso, 

torna-se importante o estudo da literatura para esse público leitor. 

 

2.2 LITERATURA INFANTOJUVENIL: ENTRE A DIDATIZAÇÃO E A INSERÇÃO EM 

UM MUNDO DE CONTRADIÇÕES 

 

Podemos afirmar que a literatura tem sua origem na narrativa oral, sendo contada de 

geração em geração e constituindo-se importante mediadora da cultura. Em seu início, a 

literatura infantil possuía valor folclórico e histórico aliado à tradição, tendo a fantasia como 

subsídio para a compreensão da realidade. Assim, segundo Barcellos (2003), a fantasia e o 

encantamento, mobilizados para a interpretação da realidade, estão na base da literatura 

infantil. 

No Brasil, a literatura infantojuvenil aparece no final do século XIX, início do século 

XX, e esteve vinculada desde os primórdios à educação formal, institucionalizada ainda muito 

próxima a questões de cunho religioso e com o intuito de preparar crianças e jovens para a 

vida em sociedade. A influência da religião justifica-se pelo fato de a literatura infantil ter tido 

seu surgimento vinculado às narrativas populares da Idade Média, que eram marcadas pela 

prosa de caráter exemplar e, assim, fez emergir uma literatura moralizante, de caráter didático 

e sentencioso que a princípio seria utilizada pela igreja. Posteriormente, ela foi destinada às 

escolas e perdurou por um longo período histórico, influenciando, inclusive, a configuração 

da literatura infantojuvenil no nosso país (BARCELLOS, 2003).  

 No ambiente escolar, a literatura é constantemente direcionada para um determinado 

leitor e temática, quando trabalhada como instrumento pedagógico, principalmente no que se 

refere à inserção no mundo da leitura. Esse direcionamento instigado pela produção tem 

garantido, de certo modo, o consumo, a circulação, o acesso à literatura, havendo 

reducionismos. Conforme Barcellos (2003, p. 199), “Mesmo os clássicos, ao entrarem na 

                                                           
17As experiências bárbaras determinam a não narração dos jovens. Sem a narração, o sujeito perde a orientação 
do passado, não se reconhece no presente e não vislumbra nada de novo para o futuro, pois não há mais o que 
contar sobre a realidade bárbara. O sujeito perde, portanto, a referência coletiva, uma vez que se encontra em 
uma realidade cada vez mais estéril, e também sua referência individual, tornando-se cada vez menos capaz de 
transmitir experiências vividas (BENJAMIN, 1994a). 
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escola, acabam por ter suas intenções subvertidas por ditames pedagógicos, que acabam por 

adequar os conteúdos literários às necessidades sociais representadas pelo sistema educativo”.  

Para Castro (2002), o processo de “didatização” da literatura na escola é direcionado 

prioritariamente para o ensino da leitura e da escrita e para a difusão e reforço de conteúdos e 

valores. Essa relação foi intensificada quando se institucionalizou a adoção de obras literárias 

nas escolas, a partir da Lei 5692/71. Tal fato, aliado ao despreparo das instituições à época 

para lidar com os livros literários, foi se configurando, ao longo dos anos, na reafirmação do 

uso da literatura para ensinar algum conteúdo específico.  

As escolas também contribuem para o mercado editorial quando elegem um autor à 

condição de cânone, sem discutir a importância de suas obras amplamente estudadas em salas 

de aula. E isso aponta para mais um paradoxo que, ao mesmo tempo, pode fazer conhecer o 

autor, mas também transformá-lo em um fetiche. 

A relação entre literatura e escola vai se desenrolando com suas contradições. Assim, 

o governo federal do Brasil implanta o Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE), em 

1997, com o objetivo de democratizar o acesso a obras literárias infantis e infantojuvenis, 

tanto brasileiras quanto estrangeiras. No ano de 2006, 46.700 escolas públicas de 6º ao 9º ano 

foram beneficiadas com o programa, perfazendo um total de 13.504.906 alunos contemplados, 

resultando em 7.233.075 exemplares de livros distribuídos em escolas públicas brasileiras 

(PAIVA et al., 2008). 

A legislação brasileira também contribui para a adesão e democratização do acesso de 

livros de literatura na escola. Isso porque as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental de Nove Anos, em seu artigo 30, inciso II, garantem aos alunos o contato com a 

literatura de maneira obrigatória, ao estabelecer que deve ser assegurado nos três anos 

iniciais: “o desenvolvimento das diversas formas de expressão, incluindo o aprendizado da 

Língua Portuguesa, a Literatura, a Música e demais artes, a Educação Física, assim como o 

aprendizado da Matemática, da Ciência, da História e da Geografia” (BRASIL, 2010, p. 8). 

Ainda no artigo 30, parágrafo 2º, a literatura, mais uma vez, ganha destaque e assume caráter 

de linguagem artística: 

Considerando as características de desenvolvimento dos alunos, cabe aos 
professores adotar formas de trabalho que proporcionem maior mobilidade das 
crianças nas salas de aula e as levem a explorar mais intensamente as diversas 
linguagens artísticas, a começar pela literatura, a utilizar materiais que ofereçam 
oportunidades de raciocinar, manuseando-os e explorando as suas características e 
propriedades (BRASIL, 2010, p. 9). 
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No que diz respeito à relação entre institucionalização da literatura na escola, 

Andruetto (2012) ressalta que, ao eleger determinada literatura ou ao realizar compras de 

livros, o governo deveria implementar mecanismos de seleção transparentes da literatura de 

qualidade que agregassem diversidade de autores, editores e estéticas. A autora afirma ainda 

que, ao mesmo tempo em que se favorece o acesso dos alunos à literatura no contexto escolar, 

não há uma garantia de que tais produções sejam formativas. 

É importante revelar a tensão entre a produção e a democratização dos livros. Na 

indústria cultural, e mais especificamente na indústria editorial, os produtos podem sofrer 

simplificações na produção para que fiquem mais acessíveis e também mais baratos. Eles 

podem ser simplificados na abordagem dada pela escola, mas podem também provocar a 

iniciação no mundo rico de significados da literatura. Essas contradições estão postas e só um 

estudo da apropriação desse material nas escolas poderá oferecer elementos do caminho que 

está sendo traçado pela ampliação do acesso à literatura. 

Essa relação entre produção, circulação e consumo que se efetiva no mercado editorial 

e nas escolas carrega uma demanda para a literatura ser prática, ou seja, para ter a finalidade 

de ensinar algum conteúdo particular exigido no currículo escolar. A exigência de a literatura 

apresentar de imediato um conteúdo específico ou ter compromisso com alguma questão já 

determinou a valorização de uma literatura engajada, em detrimento de outras literaturas que 

não tivessem esse objetivo explícito (ADORNO, 1991), e fez simplificar a riqueza da 

literatura. Assim, é importante destacar que produzir literatura levando em conta um fim a 

priori, que vem delimitado por uma exigência externa, pode empobrecê-la, visto que a 

literatura possui um fim em si mesmo, impresso no seu interior, não de forma impositiva, mas 

dialética.   

A concepção kantiana de “finalidade sem fim” auxilia a ponderar a concepção que 

trata a literatura como meio para alcançar uma finalidade exterior, um fim pragmático 

relacionado a determinado conteúdo. A literatura, quando formativa, apresenta uma finalidade 

contida em sua própria forma estética, uma finalidade em si mesma (DUARTE, 2010a). Nesse 

sentido, a produção da literatura não apresentaria qualquer preocupação em atender às 

demandas mercadológicas. 
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2.3 RIQUEZA POÉTICA NA ADAPTAÇÃO E NA ILUSTRAÇÃO: CUIDADOS COM A 

LITERATURA INFANTOJUVENIL 

 

A indústria editorial diversifica a sua produção para um leitor específico, reeditando 

uma literatura, que antes foi publicada sem classificação de tipo de leitor, para um público 

específico. Mediante essa lógica de produção, reedita obras classificadas como literatura 

infantojuvenil ou classificadas como adaptação para o público infantojuvenil. Geralmente, 

esse segundo caso da literatura infantojuvenil, que passa pela categorização de adaptação, 

indica um (a) autor(a) responsável pela adaptação, não sendo apenas Guimarães Rosa o total 

responsável pela obra.  

Mesmo sabendo da lógica do mercado, Andruetto (2012) destaca que uma editora que 

se preocupa com a literatura deve ser capaz de construir um catálogo perdurável com 

diversidade de títulos, mesmo que tenha menor concentração de vendas por título. Aponta 

ainda a importância de se pautar em vendas que se sustentem a longo prazo, que não estejam 

baseadas na voracidade por resultados imediatos de uma fábrica em série. 

Quando o mercado editorial considera um público específico, é importante discutir as 

adaptações que fazem parte desse nicho em particular. Para Mastroberti (2011, p.105), a ideia 

de adaptare, no sentido geral e amplo, acontece “[...] quando alguém ou algo se adéqua ou é 

adequado, se ajusta ou é ajustado, a um determinado contexto ou meio, a fim de sobreviver 

(no sentido biológico) ou de ser aceito ou compreendido (no sentido sociocultural)”.  

Nesse contexto, o adaptador torna-se alguém autorizado a operar sobre um 

determinado objeto artístico ou cultural para adequá-lo àqueles que ainda não dominam 

plenamente o código. Dessa forma, o adaptador é um mediador entre obra e leitor iniciante, 

que julga o que é apropriado ao público infantojuvenil. 

Silva, T. (2012) distancia-se, em certa medida, desta visão de adequação. A autora, ao 

citar Hutcheon (2006), afirma que o termo adaptação refere-se ao processo de criação e não 

apenas ao produto final. Ao compreender a adaptação como processo criativo, a interpretação, 

a criação, a reinterpretação e a recriação também envolvem esse processo. Assim, adaptação é 

uma repetição com variação e, por isso, entendida como uma nova obra, uma derivação que 

não é secundária. A adaptação passa por perdas e também ganhos em relação ao texto 

original. 
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Hutcheon (2006) alerta que não é por que os estudos sobre adaptação frequentemente 

se apresentam como estudos comparativos que a adaptação não pode ser entendida como um 

trabalho independente. Para autora, as adaptações podem ser estudadas e avaliadas sem se 

referirem às obras que lhe deram origem. 

Quando um estudo de adaptação opta por realizar uma análise comparativa com a obra 

original, não pode ter a fidelidade como foco da análise ou para avaliar se a adaptação é boa 

ou não. Nesse sentido, as adaptações não seriam meras reproduções e sim trabalhos 

singulares, com uma existência única. Os adaptadores, portanto, não seriam diferentes dos 

autores dos textos originais, visto que ambos, a princípio, expõem processos criativos:   

Eles efetivam ou concretizam ideias; fazem uma seleção simplificadora, mas 
também amplificam e extrapolam; fazem analogias; criticam ou demonstram seu 
respeito, e daí por diante. No entanto, as histórias que eles relatam são tomadas de 
outro lugar, não inventadas. [...]. Adaptações têm uma relação notória e definida 
com o texto de partida […] [e] normalmente declaram essa relação abertamente 
(SILVA, T., 2012, p. 196 apud HUTCHEON, 2006, p. 3). 

Embora Hutcheon (2006 apud SILVA, T., 2012) se refira à adaptação cinematográfica 

a partir da literatura, o que está em discussão é o processo adaptativo independente dos seus 

desdobramentos (literatura para literatura, literatura para o cinema e assim por diante). O 

conceito apresentado por Silva, T. (2012), a partir de Hutcheon, sobre adaptação revela uma 

compreensão que ultrapassa a crítica pejorativa e moralista e não coloca a literatura como 

“vítima” das adaptações. Dessa forma, as adaptações não seriam distorções ou traições ao 

texto literário de origem. 

Benjamin (2008), em seus escritos sobre “A tarefa do tradutor”, embora discutisse 

sobre obras traduzidas, contribuiu para a ampliação da compreensão sobre obras adaptadas, 

uma vez que a tradução pode ser pensada como uma adaptação da obra original. Assim, ainda 

segundo Benjamin (2008), muito além da literalidade e da tentativa de restituir 

completamente o significado da obra original, está o significado poético da adaptação, que 

não se esgota na intenção do original.  

A adaptação pode ser pensada como uma nova construção do original, uma recriação 

interpretativa da obra original. Porém, a preocupação da adaptação em manter a literalidade 

do texto e a reprodução da forma, de modo rígido, dificulta a fidelidade que se deve ao 

sentido que a obra original permite compreender. Há, então, a necessidade de recriação da 

obra (VIEIRA, 1996). 

É possível dizer que as adaptações que se pautam na preservação dos significados da 

obra original e não pura e simplesmente na cópia literal apresentam riqueza poética. O 
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adaptador pode extrair o que é mais significativo do texto original e expressá-lo em suas 

produções sem que haja perda do conteúdo. O empobrecimento da tradução e da adaptação 

está muito mais vinculado à preocupação em atender à obra original em sua réplica do que na 

liberdade de (re)criação, no respeito à poética das obras. 

Para Formiga (2009), a adaptação literária, sobretudo de livros infantojuvenis, também 

pode trazer contribuições significativas para os leitores iniciantes, pois propicia o acesso 

introdutório a obras clássicas reconhecidas nacional e internacionalmente. 

Acreditamos que a adaptação não pode substituir o texto integral, ela atua como uma 
introdução, pois apresenta a obra aos leitores ainda claudicantes, pouco 
familiarizados com a literatura, representando o papel de desvelar ao leitor iniciante 
os textos que fazem parte do acervo literário universal. Por conseguinte, ela tem o 
mérito de ser lida, efetivamente, por um contingente de leitores, que não rejeita, 
como ocorre nos casos de obras mais exigentes em sua proposta estética. Nesse 
sentido, a adaptação pode assegurar a leitura da obra pelos leitores em formação, 
sem comprometer as exigências próprias do mundo da arte, sendo possível a 
conciliação entre a qualidade literária e a possibilidade efetiva de leitura das obras 
(FORMIGA, 2009, p. 242-243). 

No entanto, é importante ter cuidado para a adaptação não realizar uma simplificação 

ou reducionismo da linguagem que empobreça a apreensão das crianças e jovens ou 

pressuponha que eles não consigam entender estruturas linguísticas complexas. Nesse 

contexto, segundo Lima (2011), a falta de sustentação e consistência, ou algo que respalde a 

obra para crianças e jovens, muitas vezes traz como consequência uma escrita infantil que se 

volta contra a riqueza da literatura.  

Atribui-se à literatura infantil a inocência, a capacidade de adequar-se, de adaptar-se, 
de divertir, de brincar, de ensinar e, especialmente, a condição central de não 
incomodar nem desacomodar, e é assim que outros aspectos e tratamentos estão 
muito pouco presentes, e, quando estão, aparecem com demasiada frequência 
tingidos de “deve ser assim”, de obediência temática ou de suspeita adaptabilidade 
curricular (ANDRUETTO, 2012, p. 59). 

 A infância não é só inocência, é uma experiência social complexa, contraditória, em 

que há o amor e a compaixão, mas também o ódio e o preconceito. Quando uma criança 

exclui ou discrimina outra, ela se apresenta nos ardis reificadores da sociedade e não atua de 

forma meramente “inocente”. A infância, nesse sentido, não diz respeito apenas ao tempo 

social de vida, mas também é matriz da memória, pois é passível de ser rememorada na vida 

adulta com o que tem de prazeroso e também de traumático. O processo de formação da 

criança envolve, portanto, ser contra o rancor e o preconceito (VAZ, 2009).  

Para Benjamin (1994a), a criança não é um Robinson, ensimesmada, descolada da 

sociedade, mas parte do povo e da classe a qual pertence. A criança fantasia e imagina, mas 
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quando o adulto a interpreta e intervém a seu modo, a sensibilidade infantil declina. Para o 

autor, a criança apresenta-se de maneira diferente ao modo como os adultos compreendem-na 

ou compreenderam-na ao longo da história. Ele alerta para a tendência da idealização de uma 

criança abstrata, uma criança infantilizada pela produção dos livros infantis, que perde a sua 

singularidade e dificulta a experiência infantil. 

 A ilustração é outro elemento para prestarmos atenção. Ela não deve ser empobrecida 

em seu teor narrativo e de verbalização, principalmente quando se destina aos pequenos 

leitores. A ilustração não deve instigar um gesto maquinal de colocar os olhos em algo 

rapidamente, mas exercitar um olhar que examine, avalie, correlacione e pense sobre o que é 

visto. Nesse sentido, há uma relação dialética entre texto escrito e imagem. O texto escrito 

precisa das imagens e as imagens precisam do texto para que os significados da história sejam 

ricos. Por isso, segundo Ramos e Nunes (2013), é necessário que o texto e a ilustração 

acolham o leitor e permitam a interação, a interferência, a atuação do leitor.  

No entanto, quando o espaço para recriação e atuação do leitor, a partir da ilustração, é 

restrito, ele se apresenta de forma estereotipada ou assumindo postura de registro da realidade 

e assim, restringe o ponto de vista do leitor. Nesse sentido, conforme Ramos e Nunes (2013, 

p. 261), “Uma ilustração que apenas tenta representar a realidade pouco provocaria o leitor a 

investigá-la, a construir novos sentidos, pois tende a mostrar uma verdade a ser observada”.  

O “infantil” ou o “juvenil”, na literatura, não podem estar ligados a simplificações ou 

reducionismos de conteúdo que se alinham a um dever moral ou a interesses do mercado. “E 

já se sabe que correto não é um adjetivo que cai bem na literatura, pois a literatura é uma arte 

na qual a linguagem resiste e manifesta sua vontade de desvio da norma” (ANDRUETTO, 

2012, p. 60). A literatura formativa não envolve um lugar de certezas, mas, sobretudo, o 

território da dúvida, do enfrentamento da realidade sem simplificações e do incômodo, 

exercendo o pensamento. 

 Não se trata de esconder as mazelas do mundo das crianças e jovens, pelo contrário, 

conhecer as contradições da realidade favorece a formação, uma vez que eles, não preceptores 

da crueldade e da dureza da vida, acabam por ser expostos à barbárie depois que deixam de 

ser protegidos (ADORNO, 2003a). Assim, a contradição entre imaginação e realidade pode 

ser mediada pela literatura infantojuvenil, sem infantilizar a vida social e concreta, mas por 

meio do diálogo revelar a objetividade. 
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CAPÍTULO 3 

“GUIMARANHANDO” GUIMARÃES ROSA 

 

3.1 DA CAMINHADA ATÉ OS CONTOS DE GUIMARÃES ROSA 

 

O mercado editorial, e mais especificamente a editora Nova Fronteira, reeditou sete 

trabalhos do escritor Guimarães Rosa. Do livro Sagarana, de 1946, foram reeditados “A hora 

e a vez de Augusto Matraga” em 2011, e "O Burrinho Pedrês" em 1996. Do livro Corpo de 

Baile, de 1956, “O recado do morro” em 2013. Do livro Primeiras Estórias, de 1962, “As 

margens da Alegria” em 2010 e a "Terceira Margem do Rio” em 2012, e do livro Ave, 

Palavra, de 1970, “Fita Verde no cabelo” em 1992 e “Zoo” em 2008. 

Desses sete trabalhos reeditados, cinco foram classificados como infantojuvenis: “A 

hora e a vez de Augusto Matraga”, “As margens da alegria”, “A terceira margem do rio”, 

“Fita Verde no cabelo” e “Zoo”. Desses cinco livros, três foram classificados como 

infantojuvenis pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil – reconhecida fundação 

mantida por editoras de todo o Brasil: “A hora e a vez de Augusto Matraga”, “A terceira 

margem do rio” e “Zoo”. Dois desses livros foram classificados como infantojuvenis pela 

editora Nova Fronteira: “Fita Verde no cabelo” e “As margens da alegria”. 

"A hora e a vez de Augusto Matraga" e "O recado do morro" são histórias mais longas 

e é possível encontrá-las classificadas também como novelas. Bier (2016) afirma que o livro 

Sagarana, no qual está “A hora e a vez de Augusto Matraga”, é composto por nove novelas 

tendo o sertão como eixo temático. Lages (2014), por sua vez, afirma ser “O recado do 

morro” uma novela. Por isso, essas duas obras foram excluídas da mostra por trazerem 

delineamentos com indicativos de duplicidade de classificação (conto e novela). Também foi 

excluída a reedição de “Zoo”, publicado em 2008, por se tratar de uma seleção e organização 

feita por Luiz Raul Machado, que traz a aglutinação de diversos contos com o mesmo tema de 

“Zoo”, originais do livro Ave, Palavra. Os contos que subsidiaram a seleção e organização de 

partes de cada um deles foram: Zoo (Whipsnade Park, Londres); Zoo (Rio, Quinta da Boa 

Vista); Zoo (Hagenbecks Tierpark, Hamburgo – Stellingen); Zoo (Jardindes Plantes) e Zoo 

(Parc Zoologiquedu Bois de Vincennes). 
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Assim, permaneceram “A terceira margem do rio”, adaptado por Maria Helena 

Rouanet, “As margens da Alegria” e “Fita Verde no cabelo”18. Com base nesses dados, 

optamos por dois contos publicados originalmente em livros distintos, e que posteriormente 

foram publicados como infantojuvenis com categorizações diferentes, ou seja, um classificado 

como literatura infantojuvenil adaptada (“A terceira Margem do rio”) e outro somente como 

literatura infantojuvenil (“Fita Verde no Cabelo”). “Fita Verde no cabelo”, publicado 

originalmente em Ave, Palavra (1970), reeditado como infantojuvenil em 1992 e, 

posteriormente, uma nova impressão em 1998; e “A terceira margem do rio”, publicado 

originalmente em Primeiras estórias (1962) e reeditado como literatura infanto-juvenil e 

adaptado por Maria Helena Rouanet em 2012. Talvez a distinção da forma de reedição 

infantojuvenil dos contos possa oferecer maior riqueza de dados dessa transposição e, assim, 

esclarecer elementos estéticos que a indústria editorial considera importantes para literatura 

com delimitação de público leitor. 

Fita Verde no cabelo foi publicado em 1992 como literatura infantojuvenil, 

especialmente pelos 25 anos da morte de Guimarães Rosa e nesse mesmo ano ganhou o 

Prêmio Jabuti de Melhor Ilustração e Melhor Produção Editorial pela Câmara Brasileira do 

Livro e o Prêmio Adolfo Aizen da União Brasileira de Escritores, sendo recomendado aos 

jovens pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (SANTOS, 2009).  

A apresentação da edição do livro infantojuvenil adaptado A terceira margem do rio 

afirma que esse conto é um dos textos mais conhecidos e densos de João Guimarães Rosa, 

que já foi adaptado para o teatro, serviu de base para o roteiro do filme de Nelson Pereira dos 

Santos e também inspirou uma canção de Caetano Veloso, ambos com o mesmo nome do 

conto. A edição infantojuvenil foi publicada 50 anos depois da primeira publicação do livro 

Primeiras estórias, em 1962.  

A análise dos contos foi dividida em duas partes: na primeira, realizou-se a análise dos 

contos publicados em livro e, portanto, sem classificação para um leitor específico; e, na 

segunda parte, a análise das reedições dos contos com a classificação para o público 

infantojuvenil. A separação dessas etapas auxiliou a identificação dos elementos estéticos de 

cada publicação. Enigma, alegoria, universalidade, relação entre forma e conteúdo, presença 

do belo, transcendência, mimese, historicidade, bem como características da imagem, da 

                                                           
18 Não foi possível identificar o número de edições, reedições ou impressões dos contos: “Fita Verde no cabelo”, 
“As margens da alegria” e “A terceira margem do rio”, pois nem os livros pesquisados e nem a editora 
apresentam esses dados.  
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ilustração, dos quadrinhos foram fundamentais para o entendimento do objeto literatura e 

literatura infantojuvenil. 

 

3.2 UMA TENTATIVA DE GUIMARANHAR “FITA VERDE NO CABELO” 

 

 O conto “Fita Verde no cabelo” (nova velha história) foi publicado pela primeira vez 

em 8 de fevereiro de 1964 no jornal O Estado de São Paulo, no Suplemento Literário (anexo 

A), no qual também havia textos dos autores Mário Leônidas Casanova, escritor, ganhador do 

prêmio Jabuti na categoria Revelação Literatura Adulta, com a obra Ioiô pequeno da várzea 

nova; Ana Maria Botelho, pintora, poetiza e escritora portuguesa; e Vilem Flussere19, filósofo, 

jornalista e escritor tcheco. Ao lado da publicação do conto no Suplemento Literário, Flussere 

realiza uma análise do conto “Fita Verde no cabelo” em um texto denominado “Da navalha de 

Occam”, o que indica a fertilidade do conto já em sua primeira publicação, pois foi submetido 

à análise de um autor reconhecido na atualidade como um dos grandes críticos literários e 

analista da comunicação de massa. 

Esse conto foi publicado em livro pela primeira vez no ano de 1970, em Ave, Palavra, 

pela editora José Olympio, adquirida pelo Grupo Editorial Record em 2001. Nesse mesmo 

ano, a editora Nova Fronteira publicou o livro Ave, Palavra. A publicação da editora Nova 

Fronteira, de 2001, em sua 5ª edição, foi analisada por ser mais atual e acessível à leitura. 

Ambas as publicações mantiveram o texto original.  

Percebemos que o subtítulo "Nova velha história” traz uma dualidade que indica uma 

narrativa que é atual e que remonta também ao passado. Essa ambiguidade também está 

presente no texto que faz relação com o conto de fadas Chapeuzinho Vermelho20, mas, ao 

                                                           
19 “Em meados da década de 1960, na ocasião em que Theodor Adorno redigia os rascunhos de sua inacabada 
teoria estética, Vilém Flusser ensaiava as suas primeiras reflexões sobre a arte e a cultura brasileiras, com ênfase 
nas artes plásticas e na literatura (com ênfase na poesia concreta e na produção literária de Guimarães Rosa)”. 
(DUARTE, 2018, p. 1). Disponível em: <http://anpof.org/portal/index.php/pt-BR/agenda-encontro-
2018/item/559-categoriaagenda2018/18061-harmonia-estetica-preestabelecida-arte-e-sociedade-em-theodor-
adorno-e-vilem-flusser>. Acesso em: 15 fev. 2019. 
20 “Chapeuzinho Vermelho é considerado um dos mais conhecidos clássicos da Literatura Infantojuvenil em todo 
o mundo e um dos mais adaptados também. De acordo com as informações históricas, a primeira versão foi 
produzida por Charles Perrault por volta de 1697. A segunda versão é de responsabilidade dos Irmãos Grimm, de 
1812. Eles narraram a história de uma menina que, ao seguir pela floresta para a casa da avó para cumprir o que 
sua mãe havia estabelecido (levar doces para a avó), se desvia do caminho e encontra o lobo mal e este, por meio 
de sua astúcia, a engana chegando primeiro na casa da avó e a devora. Depois assume a postura de avó e devora 
também Chapeuzinho Vermelho. Como nos contos de fada, o final sempre é feliz, sendo elas salvas pelo 
caçador” (ANDRADE; SILVA; PAIVA, 2018, p. 5).  O conto “Chapeuzinho Vermelho”, de Charles Perrault e 
também registrado pelos Irmãos Grimm, apresenta algumas diferenças. No primeiro, não há salvação para a 
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mesmo tempo, revela situações inusitadas e desfechos inesperados sem relação direta com o 

conto que faz lembrar. O conto “Fita Verde no cabelo” é tratado como releitura ou revisitação, 

mas é muito mais outra obra. 

“Fita Verde no cabelo” propicia o contato com a travessia que é a vida, com o 

processo de experiências de encanto, medo, angústia, perda, frustração, incerteza, abandono, 

surpresa, descoberta e confronto com a realidade, expressos principalmente pela personagem 

Fita-Verde21 e em suas relações. É notória também a ideia de ciclo da vida que envolve a 

ingenuidade da infância, o adolescer, a consciência da maturidade, a sabedoria da velhice e a 

morte, a finitude da vida. Mas esse processo de vida não apresenta fixidez e não se cristaliza, 

pois não se enfatizam etapas de vida cristalizadas, mas idas e vindas, relações e experiências 

que, inclusive, podem ou não estar em cada um de nós, independentemente da idade, fase da 

vida. Por isso, não permite estereótipos ou clichês de pessoas em determinadas etapas da vida 

com determinados comportamentos e pensamentos.  

Nesse conto, não é possível tirar uma moral automática, diretiva e única. Ele expressa 

aprendizagens e ensinamentos muito mais ligados aos processos de humanização, 

temporalidades distintas, relação sujeito e objeto e do quanto é inexorável a morte. A 

consciência da limitação, da morte, nos faz mais humanos numa perspectiva universal e esse 

conto auxilia esse elo com algo tão esquecido em meio ao individualismo.  

A história é ambientada numa aldeia em algum lugar, nem maior, nem menor. Parece 

ser um lugar onde não acontece nada, um lugar óbvio, uma mesmice em que os “velhos e 

velhas velhavam, homens e mulheres esperavam e meninas e meninos que nasciam e 

cresciam” (ROSA, 2001a, p.110). Esse neologismo marca uma permanência, a mesmice nos 

estados passíveis de acontecer. Parece que se estabelece uma relação de espectador para quem 

naturalmente passa por situações, seguindo o curso normal da vida. Mas com atenção para o 

que aparentemente é idêntico a qualquer outro lugar, é possível observar as contradições, a 

riqueza do aparentemente sem graça. 

A experiência singular acontece no emblema de uma menina e que até os velhos em 

sua ação de envelhecer vivem e medeiam experiências únicas. A avó, ao narrar o seu 

envelhecimento, ao anunciar a sua morte, traz a experiência e a tradição, um presente 

                                                                                                                                                                                     
personagem título – Chapeuzinho –, devorada pelo lobo, enquanto que, no segundo, um caçador resgata a avó e 
sua netinha das entranhas do animal (MELO; PERIM, 2017, p. 140). 
21 No conto de Guimarães Rosa a personagem é apresentada como “Fita-Verde”, com a presença do hífen. 
Diferentemente do modo como é apresentado o título “Fita verde no cabelo” que se refere ao objeto, portanto, 
sem hífen. Optamos em manter a fidelidade do texto. 
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permeado de passado, e inscrições de vida para a memória de quem fica. Quem está viva, no 

caso Fita-Verde, também dá vida à experiência narrada, dá a sua marca, pois, ao entrar em 

contato com a morte, delineia-se outra dimensão da vida que até então não era enfrentada com 

toda a sua verdade. 

Como na aldeia todos tinham juízo, isso mostra certa incorporação das regras do 

mundo social. Somente a menina torna-se uma exceção – por enquanto – que perverte a 

normalidade. “Todos com juízo, suficientemente, menos uma meninazinha, a que por 

enquanto. Aquela, um dia, saiu de lá, com uma fita verde inventada no cabelo” (ROSA, 

2001a, p. 110). Não é à toa que a personagem se chama Fita-Verde, já que a cor verde passa a 

ideia de algo que ainda não amadureceu e de esperança. No conto, há uma dimensão 

corriqueira do conto de fadas “Fita-Verde partiu, sobre logo, ela a linda, tudo era uma vez” 

(ROSA, 2001a, p. 110). Porém, a expressão “era uma vez” não vem no começo, mas no final 

da frase, indicando que a fantasia ainda permanece, mas parece que pode virar passado. A 

realidade com sua amargura está presente, desbancando o clichê de que, quando se trata com 

criança, é necessário apenas se mostrar um mundo encantado. Também, no processo de 

caminhada, a personagem passa por uma desconhecida travessia que constitui a transformação 

desse estado de esperança plena.  

Notamos que a aldeia contém aspectos que podem pertencer a qualquer lugar. Há uma 

ideia de universal, pois se trata de um lugar com características de outro lugar qualquer onde 

as pessoas nascem, crescem, envelhecem e morrem. Os personagens indicam a universalidade 

presente na humanidade com seus sofrimentos, medos e enfrentamentos. Fita-Verde pode ser 

qualquer pessoa, inclusive um adulto que enfrenta o encanto e a rudeza da vida. O conto 

revela, na mais irrestrita individuação, o universal. Portanto, há universalidade no lugar, nos 

dilemas, nos embates da vida e nos personagens, não havendo tipificação de personagens que 

carregam estereótipos com determinados comportamentos ou características. 

A transcendência em relação ao tempo originalmente escrito e em relação à narrativa 

também dá ao conto uma atualidade. O conto articula vários tempos, passado, presente e 

futuro, quando aborda a travessia da vida, os desejos da menina, a expectativa da mãe, o 

trabalho daqueles que vivem, a interação com o social, a presentificação das experiências, o 

desenrolar das descobertas e a morte futura para todos. O tempo carrega uma historicidade 

não linear porque se apresenta em um contínuo movimento de vindas e idas, passado e futuro, 

sem narrativa de tempo cronológico que segmenta, dicotomiza experiências de cada fase, mas 

um tempo permeado de outros tempos. 
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Nesse sentido, há um passado que é vivo, um futuro que é uma incógnita e um 

presente que é toldado por todas essas instâncias temporais de experiência. Mesmo que se 

saiam ligeiro, as memórias, os desejos e as normas já constituídas no sujeito lhe acompanham 

e determinam muitos dos atos futuros como se fossem uma assombração. A passagem “Saiu, 

atrás de suas asas ligeiras, sua sombra também vindo-lhe correndo, em pós” (ROSA, 2001a, 

p.111) revela essa dialética do tempo. A sombra que remete ao passado não é deixada para 

trás e estará também no “pós”, no futuro.  

O tempo com suas experiências é marcante e irreversível. A experiência não se aloja 

como registro de informação calculada, como dados conscientes. Não existe uma Fita-Verde 

que memoriza conscientemente os dados como informação, mas experiências sensíveis, 

corporais e de pensamento não automáticas de contato com o objeto que, deduzindo-se, 

podem ressurgir no inconsciente. Essas experiências são mutiladas na sociedade, e mais pelos 

adultos adaptados, mas que a narração ressalta serem fundamentais. As experiências são 

diluidoras de preconceito porque realiza a aproximação do objeto a ser conhecido. 

As experiências de Fita-Verde ganham vida e estabelecem uma narração que se faz 

vida para quem lê, pois não apresenta sentidos cristalizados. A tradição, nesse sentido, não é 

uma amarra, mas algo que se atualiza no presente, indicando algo que está por vir. Ela está 

presente nos lenhadores, nos velhos, na mãe, na avó e em Fita-Verde. 

A menina é o emblema dos que ainda não têm juízo, o contato com uma razão mais 

realista. Ao final, passa a tê-lo, mas esse caminho não é fácil e rápido. Há também a escolha 

com suas consequências deliciosas ou limitantes: “E ela mesma resolveu escolher tomar este 

caminho de cá, louco e longo, e não o outro, encurtoso” (ROSA, 2001a, p.111). Essa 

passagem indica que o processo de humanização não se dá de uma hora para outra, mas 

envolve experiência, contato com o objeto no seu mais verdadeiro sentido. E, no caso da 

menina, experiências ainda cheias de encanto, simplicidade e de descompromisso que 

envolvem o vagar, o provar o resto do outro, da natureza ainda não destruída pelos homens. 

No percurso de ida até a casa de sua avó, a menina vive a experiência do imaginar, fantasiar e 

observar sem pressa a simplicidade do mundo: 

Divertia-se com ver as avelãs do chão não voarem, com inalcançar essas borboletas 
nunca em buquê nem em botão, e com ignorar se cada uma em seu lugar as 
plebeiinhas flores, princesinhas e incomuns, quando a gente tanto por elas passa. 
Vinha sobejadamente (ROSA, 2001a, p.111). 

O bosque remete à ideia do belo ao trazer à tona a rememoração do estado isento de 

dominação da natureza pelo homem (DUARTE, 2010a). A natureza não apenas objetiva, mas 
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também subjetiva, repleta de sentimentos, expressa a reconciliação do homem com a natureza 

e com si mesmo, em um estado isento de dominação, mas que não se efetiva na empiria, 

principalmente na maioridade em que se percebem os retrocessos da civilização.  

A maturidade da menina ou a entrada na vida adulta configura-se experiências de 

enfrentamento da realidade. Como a vida também é permeada por sofrimento e angústia, ao 

expô-los, a produção do conto remete à visão de infância que não é idealizada, nem abstrata, 

permitindo o enfrentamento da realidade pela criança.  

Nesse sentido, o conto revela contradições da realidade, da vida do ser humano, não 

sendo uma mera cópia do real, delineando-se, dessa forma, como mimese da objetividade. O 

contato da menina com a avó, e consequentemente com a morte, elucida muito sobre o 

sofrimento da perda, da incompletude e do ciclo da vida. Tal realidade traz a ideia de 

humanidade em suas contradições, visto que a vida não é constituída apenas por alegria, 

conquistas e harmonia, mas repleta de altos e baixos, angústias e incompletude. Desse modo, 

não se sustentam as aparências de uma vida linda e perfeita, mas a vida tal qual ela é, cheia de 

contradições. 

Ao se aproximar da realidade, porém não de forma descritiva, recria-se o real. Tal 

capacidade mimética do conto permite que aspectos ocultos da sociedade sejam revelados, 

como a caminhada de Fita-Verde pela natureza, numa relação de comunicação, encanto e 

experiência, que não aquela presente na sociedade do capital em que há uma busca incessante 

pelo domínio do desconhecido. 

O lobo é uma alegoria que revela a morte, o medo, que parece estar sob controle dos 

lenhadores. Quando a menina atravessa o bosque, e só vê os lenhadores que por lá lenhavam, 

mas lobo nenhum, “desconhecido nem peludo. Pois os lenhadores tinham exterminado o 

lobo” (ROSA, 2001a, p.110), fica a ideia de que os lenhadores, pelo domínio, tinham 

exterminado o lobo, o medo. Essa passagem também traz a indagação sobre que homens são 

esses. Será que, ao exterminar o lobo, não se interiorizou a selvageria que se quer extirpar? 

Podemos dizer que os lenhadores exercem uma razão positivista que se apresenta como um 

procedimento, uma razão que se exerce como dominação dos homens e da natureza. 

Nesse contexto, trabalhar, fazer o que deve ser feito e seguir a vida, adaptar-se são 

também a representação do que há de mais animal, a simples autoconservação e a perda do 

processo de criação e de liberdade que só os seres humanos são capazes. Realizar um trabalho 
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de lenhador auxilia o distanciamento do contato com o que é ameaçador e ajuda 

aparentemente no seu controle.   

A perda da fita verde, o suor e a “enorme fome de almoço” (ROSA, 2001a, p.111) 

também podem ser percebidos como alegorias da perda da ingenuidade e do esperançar que se 

foi com o suar. O enfrentamento da realidade requer esforço, resistência e rupturas com o 

mundo totalmente imaginário e perfeito, e isso não é fácil. 

O encontro com a velhice, com a fragilidade humana nos faz reconciliar com o 

inevitável da condição humana, com a própria fragilidade, o limite. 

- Vovozinha, que braços tão magros, os seus, e que mãos tão trementes! 
- É porque não vou poder nunca mais te abraçar, minha neta... – a avó murmurou. 
- Vovozinha, mas que lábios, ai, tão arroxeados! 
- É porque não vou nunca mais poder te beijar, minha neta... – a avó suspirou. 
- Vovozinha, e que olhos tão fundos e parados, nesse rosto encovado, pálido? 
- É porque já não estou te vendo, nunca mais, minha netinha... – a avó ainda gemeu. 
(ROSA, 2001a, p.112). 
 

O enfrentamento da realidade, da morte, da perda invade a menina, imprimindo 

lucidez diante do inevitável que não queria ser visto. “Fita-Verde mais se assustou, como se 

fosse ter juízo pela primeira vez [...] Mas a avó não estava mais lá, sendo que demasiado 

ausente, a não ser pelo frio, triste e tão repentino corpo” (ROSA, 2001a, p.112). Notamos que 

não há saída mirabolante dos impasses e nem reviravolta da personalidade dos personagens, 

questão muito presente na indústria cultural.  

Percebemos que a narração não se submete a padrões linguísticos e cria neologismos: 

“Velhavam” destacando o ato de envelhecer, “encurtoso” para o caminho mais curto e 

lenhadores lenhavam. O autor rompe com as normas e apresenta uma linguagem específica, 

singular, capaz de nomear o que é ausente, inexistente. Portanto, a linguagem não busca 

atender exigências externas, com a escrita destinada a um leitor específico, pelo contrário, a 

liberdade de criação e a superação de padronizações enriquecem a literatura roseana. Assim, 

não há empobrecimento do conteúdo e nem a reafirmação de clichês.  

O conteúdo e a forma do conto expressam a liberdade de criação do autor de modo 

indissociável e complementar (ADORNO, 2003). É, pois, uma adaptação livre que não tem 

cunho moralista e nem se enquadra em um uso instrumental para abordar uma informação ou 

conteúdo escolar. Sua lógica é interna e não externa. Por isso, o conto de Guimarães Rosa 

recria novas possiblidades para o entendimento das questões que envolvem a humanidade. 
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Portanto, o conto apresenta elementos de resistência à lógica do pensamento 

instrumental porque se distancia da ideia de que existe uma única perspectiva, de que pode ter 

uma aplicação imediata. Ao contrário, propicia uma experiência estética que angustia, 

propicia a frustração e que não promete a realização do desejo como acontece na indústria 

cultural. “Fita Verde no cabelo” revela conflitos, anseios, desilusões e insatisfações que 

fundamentam a constituição humana, por isso realiza a formação. 

 

3.3 “A TERCEIRA MARGEM DO RIO” E O ENIGMA INSOLÚVEL 

 

 “A terceira margem do rio”, um dos textos mais densos de João Guimarães Rosa, já 

foi tema de questões de vestibulares no Brasil, dada a sua importância literária. O livro 

Primeiras Estórias apresenta uma relação direta com a educação, visto que foi adotado para 

seleções de ingresso nas universidades brasileiras. De acordo com Ronai (2001), a palavra 

“primeiras” indica a novidade do gênero, o conto curto, e “Estórias”, a característica da 

ficção, do caso inventado. Podemos afirmar que, embora seja um livro bastante lido, 

interpretado e analisado por professores de todo o país, ele não se esgota porque permite 

novas compreensões. 

 O conto, em uma leitura apressada e com o olhar de quem almeja fatos surpreendentes, 

pode instigar a falsa compreensão de que nada de interessante acontece. Porém, ele rompe 

totalmente com as narrativas dos produtos da indústria cultural, que imprimem um desfecho 

espetacular, seja no final, entre os personagens ou de comportamentos que rompem com o seu 

delineamento. Em uma análise mais apurada, é possível perceber a complexidade e a riqueza 

da narrativa e dos sentidos do pai que rompe com a lógica formal, funcional. 

“Nosso pai entrou na canoa e desamarrou, pelo remar. E a canoa saiu se indo – a 

sombra dela por igual, feito um jacaré, comprida longa. Nosso pai não voltou” (ROSA, 

2001b, p. 80). Essa saída do pai para viver na canoa não pode ser entendida se for analisada 

pela lógica da funcionalidade da autoconservação, da recompensa, afinal, ninguém o aprovou. 

É necessário sair da lógica da razão instrumental e ir além da manutenção, da adaptação ao 

que está posto pela sociedade; realizar um exercício mental que saia da preguiça intelectual, 

de uma razão que seja exercida como reflexão do que é e deve ser a vida. 

Em relação ao título, há o numeral ordinal – terceira – que traz a ideia da possibilidade 

de uma seriação de margens, primeira, segunda, terceira, quarta etc, mas o rio só tem duas 
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margens de igual estatuto. Essa seriação passa a ideia das várias possibilidades da vida 

(ANDRADE; CARDOSO, 2015).  

O rio é visto como calado, mas há uma atribuição de vida a ele, que o liga a uma 

situação ou pessoa. Esse rio, esse caminho têm vida. Ao mesmo tempo, o pai está dentro do 

rio, um está dentro do outro. Percebemos que existe uma relação verdadeira entre sujeito e 

objeto, que representaria o estado isento de dominação da natureza pelo homem. Essa relação 

reflete um estado de diferenciação sem dominação, de comunicação entre homem e natureza, 

visto que o pai percorre o rio, sem qualquer pretensão, além de estar em suas águas. 

O conto questiona, de forma alegórica, o verdadeiro sentido da travessia e do encontro 

com si mesmo e, por sentidos não convencionais, avisa que a travessia envolve o viver as 

águas, ora calmas, ora violentas, e muitas vezes sem acordo e entendimento dos outros. 

Trata-se de um conto em que o enigma perdura durante todo o desenrolar da história e 

não se resolve. O título do conto, expresso pela linguagem, já remete à ideia de uma “terceira 

via”, que instiga a curiosidade de encontrar qual é mesmo essa via. Se no rio existem apenas 

duas margens, de um lado e de outro, onde estaria a terceira? O enigma favorece a imaginação 

dos leitores na tentativa de compreender o sentido do que está oculto e inicia-se com a 

construção da canoa por um pai que, segundo a narração do filho, decide viver à deriva no rio, 

deixando para trás a família. A volta não se efetiva e todo o processo é permeado por 

indagações, acusações, culpa, desespero e abandono. O questionamento do motivo que levou 

o pai a escolher viver em uma canoa por tanto tempo, ou por que deixou sua família, faz-se 

presente durante toda a leitura.  

O conto expressa a situação particular de uma família, de um pai, mas é muito mais do 

que isso, pois revela uma busca que pode ser realizada por qualquer um. A dimensão da 

universalidade é apresentada porque se trata de uma família específica, de um pai ou de um 

filho que espera. Pelo contrário, o conto pode ser compreendido de diversas maneiras, em 

diferentes contextos e sentidos. O pai pode ser qualquer pessoa que se ausenta e nega se 

submeter à ordem vigente, pode ser aquele que coloca em questão a existência humana, o 

sentido da vida. A dimensão daquele que busca respostas também pode estar em cada um de 

nós. O conto indica que os sujeitos que buscam uma explicação adequada e direta para os 

acontecimentos podem ser aqueles que rejeitam o enfrentamento com os dilemas da vida. O 

lugar é e não é apenas um lugar específico, uma fazenda que passa um rio largo o suficiente 

para “não se poder ver a forma de outra beira” (ROSA, 2001b, p. 80), mas pode ser qualquer 

situação de travessia. Além do mais, o rio é um mistério, que não se mostra, não sendo 
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possível ver a própria beira. Desse modo, não há uma descrição da geografia que ligue a uma 

região específica, um regionalismo, mas à transcendência e à universalidade. 

A narrativa é realizada pelo filho que tenta entender a ação do pai. Assim, a angústia 

da não resposta percorre todo o texto e instiga o leitor a imaginar possibilidades e a criar 

sentidos para os acontecimentos. Existe, pois, uma ambivalência dos sentimentos e da 

interpretação das situações, não havendo uma via de mão única. Também não existe 

compromisso em atender às necessidades do leitor apressado em ter uma única compreensão 

do que é lido. É presente a contradição imanente de ausência-presença do pai que vai embora, 

mas que fica à espreita, que é sempre lembrado e que modifica a vida dos seus familiares: “E 

nunca falou mais palavra, com pessoa alguma. Nós, também, não falávamos mais nele. Só se 

pensava. Não, de nosso pai não se podia ter esquecimento” (ROSA, 2001b, p. 82).  

A relação do pai que vai embora é marcada por contradições de sentimentos, como 

amor, raiva, saudade, decepção, esperança e vergonha do filho. A mãe que, ao se despedir do 

marido, pede que ele nunca mais volte: “- Cê vai, ocê fique, você nunca volte!” (ROSA, 

2001b, p.80). Mas, ao deixá-lo partir, ainda tem esperanças de sua volta, apesar de se 

envergonhar pelo ato do marido. E o filho é quem faz o pedido: “- Pai, o senhor me leva 

junto, nessa sua canoa?” (ROSA, 2001b, p.80). Com o não atendimento, apresentam-se a 

saudade, a decepção, o alívio e, ao mesmo tempo, a justificativa pelo não feito. A filha se casa 

e quer que o pai conheça seu filho, porém, não tem retorno, perpassando assim sentimentos de 

desilusão e de abandono: “Mas minha irmã teve menino, ela mesma entestou que queria 

mostrar para ele o neto” (ROSA, 2001b, p. 83). Essa ebulição de sentimentos contraditórios 

nos aproxima da humanidade, da fragilidade humana. Desse modo, não há tipificação de 

personagens, pois eles não se apresentam estereotipados. 

A linguagem do conto é marcada pelo rompimento com as normas e padrões 

estabelecidos externamente porque não há preocupação em atendê-los ao criar novas palavras 

ou inverter sentenças. Na linguagem, estão presentes o paradoxo, a oposição e a incerteza. 

Realiza-se, desse modo, o rompimento com os padrões e as regras estereotipadas, com 

esquemas cristalizados e entra em um outro mundo de códigos e de significação. Em alguns 

momentos, a linguagem passa reiteração, certeza, para que o leitor tenha a dimensão da 

profundidade e da imensidão da travessia: “[...] e, eu rio abaixo, rio afora, rio adentro, o rio” 

[...] (ROSA, 2001b, p. 85). Também passam a determinação e a escolha, quando necessárias: 

“Nosso pai [...] decidiu um adeus para a gente!” (ROSA, 2001b, p.80). O decidir não é apenas 

dar, visto que envolve um ato mais forte e definitivo. No trecho: “Nosso pai suspendeu a 
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resposta” (ROSA, 2001b, p. 80), Guimarães Rosa passa a ambiguidade de quem tem a 

resposta, mas não deu, não quis dar ou quis poupar o outro de ouvir tal resposta. Ou será que 

ele apenas engoliu a resposta ou deixou que a própria família, juntamente com o leitor, 

preenchesse esse vazio? 

O trecho “[...] deixar que a canoa emborcasse, ou que bubuiasse sem pulso, na levada 

do rio, para se despenhar horas abaixo, em tororoma e no tombo da cachoeira, brava, com 

fervimento e morte” (ROSA, 2001b, p. 84) apresenta, na linguagem, a intensidade do medo 

do filho diante do que poderia acontecer com o pai. E os neologismos presentes no conto, tais 

como proava, diluso, bubuiasse, entre outros, demarcam o sentido da ação contínua e intensa. 

A invenção de palavras em um contexto, tais como nonada (não + nada), desfalam, 

milhentos (por milhares), capisquei, e palavras ricas de significado, pouco conhecidas do 

vocabulário cotidiano ou corriqueiramente usadas, como subimento, bubuiasse e falimento, na 

totalidade do texto instigam o movimento de estranheza e de exercício do pensamento para o 

entendimento. Portanto, não há nem padronização e nem empobrecimento da linguagem. O 

diminutivo “criancinha” traz uma ambiguidade sobre o quão é pequeno e ao mesmo tempo 

sem importância o neto para o pai, instigando certa raiva do leitor para o não aparecimento do 

mesmo: “Viemos, todos, no barranco, foi um dia bonito, minha irmã de vestido branco, que 

tinha sido o do casamento, ela erguia nos braços a criancinha, [...]. Nosso pai não apareceu” 

(ROSA, 2001b, p. 83). 

O pai é tratado como “nosso pai” evocando a ideia presente na oração “Pai nosso”, 

como um pai que ultrapassa a mera explicação do real. Quando o filho diz: “O senhor vem, e 

eu, agora mesmo, quando que seja, a ambas vontades, eu tomo o seu lugar, do senhor, na 

canoa!” (ROSA, 2011b, p. 85), essa ação reflete a vontade do filho ao se sentir capaz de 

substituir o pai, embora isso não se realize. Enfatiza-se a capacidade do filho e a possibilidade 

de um acordo em comum (ANDRADE; CARDOSO, 2015), mas essa vontade, mais uma vez, 

também não se concretiza. 

 A relação de alguém que sente falta dos ensinamentos, de experiências que não são 

mais transmitidas, por isso são imaginadas, inventadas, e o desejo de ocupar o vazio estão 

presentes na narrativa do filho: 

Nem queria saber de nós; não tinha afeto? Mas, por afeto mesmo, de respeito, 
sempre que, às vezes me louvavam, por causa de algum meu bom procedimento, eu 
falava: - “Foi pai que um dia me ensinou a fazer assim...”; o que não era o certo, 
exato; mas, que era mentira por verdade. Sendo que, se ele não se lembrava mais, 
nem queria saber da gente, por que, então, não subia ou descia o rio, para outras 
paragens, longe, não não-encontrável? (ROSA, 2001b, p. 83). 
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O rio é alegoria da própria vida, uma vez que remete à ideia de transição, de passagem, 

de busca de sentido. E assim permite interpretações que se distanciam da falsa harmonia 

representada pelas relações sociais e econômicas. Os sentimentos que assolam o “limbo” – 

não explicado confundem-se com os sentimentos da vida que não são inteiramente conhecidos 

e nem compreendidos. O pai e sua ida para a canoa sintetiza o enigma que é também o viver.  

Podemos afirmar que o pai simboliza uma razão que não é compreendida pela 

sociedade porque rompe com a racionalidade funcional estabelecida pelo capital. Afinal, 

como é que uma pessoa escolhe passar por frio, fome e sede, ficar ao relento, se possui uma 

casa? A ida para uma canoa é uma alegoria que parte da realidade, mas não é mera descrição.  

O fato de o pai escolher viver no rio remete à ideia de uma tentativa de aproximação 

com a natureza, com o que há de mais primitivo em que se nega o domínio e também o 

distanciamento com o mundo civilizado, repressivo, inclusive da família. A atitude do pai nos 

instiga a pensar em outra racionalidade que não seja a pragmática. Por não haver uma 

explicação comprovada e prática que permita o entendimento dos motivos que o levam a se 

isolar em uma canoa, ele é considerado louco: “Nossa mãe, vergonhosa, se portou com muita 

cordura; por isso, todos pensaram de nosso pai a razão em que não queriam falar: doideira” 

(ROSA, 2001b, p. 80).  

O filho, já velho, depois de muito tempo desejar o reencontro, quando finalmente há o 

aceno de seu pai para um possível retorno, não aguenta o enfrentamento da realidade e foge. 

Mais uma vez, o filho sente-se culpado por não ter finalmente reencontrado seu pai, talvez 

trocado de lugar, e reconhece que talvez com a morte consiga entrar em uma canoa e seguir a 

esmo pelo rio, tal como fez o seu pai.   

Nesse conto, não há apenas um tempo histórico. Isso porque o conto transcende o 

tempo em que foi escrito e indica um tempo permeado pelo passado, presente e futuro. Há na 

história uma temporalidade de acontecimentos que não se reduz apenas a um tempo fixo. Fica 

clara a maleabilidade do conto diante de forças exteriores a ela, o que faz dele um caso 

particular da mimese, ao apresentar a realidade de modo figurativo (DUARTE, 2010a).  

Por todos esses elementos, essa é uma obra que causa estranhamento, enriquece a 

criatividade, a imaginação e as possibilidades de compreensão do humano que favorecem a 

formação do sujeito. Talvez seja por isso que esse conto tenha tantas releituras e adaptações, 

incluindo música, filme e conto infantojuvenil. Talvez a mensagem que mais traduz o conto 
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de João Guimarães Rosa seja justamente a impossibilidade de entendimento conclusivo de sua 

obra. 

 

3.4 FITA VERDE NO CABELO: NOVA VELHA ESTÓRIA, OBRA PRODUZIDA COMO 

INFANTOJUVENIL PELA EDITORA 

 

Esse conto (anexo D) é considerado por alguns autores como uma releitura do conto 

de fadas Chapeuzinho Vermelho. Na Idade Média, os contos de fadas eram narrativas que não 

tinham direcionamento imediato para crianças, sendo contadas em rodas de camponeses na 

Europa para toda a família, pois essa fase da vida também nem tinha sido delineada como tal. 

Mas, posteriormente, os contos de fadas foram mais vinculados às crianças, com função de ser 

conselheiros, e possibilitar o contato com a realidade, o enfrentamento de questões sociais 

sem simplificações e uma aprendizagem não moralista, que não indicava uma moral 

automática e direta da história. Então, podemos afirmar que esse conto infantojuvenil carrega 

tudo isso. 

Percebemos que essa literatura infantojuvenil não infantiliza a criança e não reduz o 

leitor a uma mera assimilação ou reprodução estéril. Sendo assim, a criança não é idealizada, 

descolada da sociedade, mas inserida nos dilemas da sociedade, da vida. Como a infância não 

é só inocência, mas um período permeado por contradições em que se vivenciam o medo, a 

alegria, a esperança e a desesperança, ela não é totalmente “inocente”. Ainda criança, Fita-

Verde escolhe o caminho menos “encurtoso”. Assim, essa literatura infantojuvenil convida o 

leitor a se aventurar em territórios desconhecidos.  

 No livro Fita Verde no cabelo, foi respeitada a relação entre forma e conteúdo, ou 

seja, entre imagens e texto. A imagem da capa incita a amplificação do texto, uma vez que ela 

não nega e nem repete o texto. Sobre o título, este remete a uma fita verde que não é 

representada no desenho, pois há somente a imagem de uma moça de olhos fechados em preto 

e branco, que contrasta com o fundo colorido do céu, e a presença de alguns insetos voadores, 

entre eles uma libélula.  

Como no conto, a fita verde cai do cabelo da menina na trajetória de sua maturidade. 

Desse modo, é possível deduzir que a moça, não mais criança, aparece de olhos fechados, 

como se estivesse refletindo, introspectiva, sofrida, ou até melancólica, pela constatação de 

que o mundo não é só de encantos, embora eles existam. A moça é a única que está em cor 
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preta, circulada pelos insetos coloridos, pelo céu com nuvens que lembram o passeio pela 

floresta e suas experiências.  

A libélula, segundo a simbologia, representa elementos da renovação, da 

transformação, que se dão nas experiências. As nuvens e o céu azul dão impressão de 

movimento, de dia claro, mesmo que as elaborações exijam certa introspecção solitária. 

 Na contracapa do livro aparece um lobo em mutação, desenhado em cor preta, o que 

também evidencia elementos importantes da narrativa, visto que, no interior do texto, há um 

desenho de lobos-homens, justamente na parte em que os lenhadores afirmam que não 

existem mais lobos. Assim, esse desenho já indica a incorporação do lobo pelo homem e do 

homem pelo lobo, deixando pistas de que o medo que o lobo provoca está no homem e a 

selvageria também. E, mais, o homem mata o lobo tentando dominar o seu medo, mas, ao 

contrário, reproduz incessantemente aquilo que nega. Desse modo, indica o processo de 

dominação da natureza e não a comunicação com ela. 

É importante dizer que as ilustrações, em sua forma, remetem ao desenho feito à mão, 

como se utilizasse a técnica em carvão. O carvão permite traços expressivos por meio de 

tonalidades ora mais escuras, ora mais claras, e traz para o texto a ideia de dúvida, expressa 

pela personagem Fita-Verde (a predominância do preto pode remeter a algo que não está 

evidente ou muito bem delineado, obscuro). A organização do livro ilustrado se realiza na 

sucessão de folhas duplas. Essa sucessão e simultaneidade de imagens sugerem movimento e 

continuidade da narrativa, o que está em diálogo com o texto.  

A expressão do tempo e do espaço nas imagens de Fita Verde no cabelo se apresenta a 

partir do que Van der Linden (2018) denomina de “instante qualquer”, o qual um instante da 

narrativa é expresso pela imagem. E isso favorece uma determinada impressão da realidade 

que implica um desenvolvimento narrativo lento, em imagens relacionadas à descrição de 

uma situação, mais do que a figuração de uma ação. 

Quando Fita-Verde chega à casa de sua avó rodeada de borboletas, a imagem 

enriquece o texto. A ilustração transcende e favorece interpretações de que a personagem 

chega permeada pelas experiências vividas na travessia da floresta. Na floresta, Fita-Verde é 

apresentada pela imagem com uma sombra verde no chão, enquanto a floresta, fechada e 

robusta, aparece com tons de preto indicando também que ali existe um mundo desconhecido 

e não seguro.  
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A seleção da imagem panorâmica em preto e branco da aldeia não dá detalhes da 

estrutura do lugar. Desse modo, ela instiga uma memória involuntária de lugar que vai 

depender de cada leitor. Como o texto também não traz características específicas de lugar, 

mas um lugar onde “velhos velhavam”, essa ilustração da aldeia distante segue sem fixar o 

sentido, sem oferecer bases para estereótipos ou preconceitos. Nesse sentido, a ideia de 

universalidade e de uma historicidade que envolve o passado, o presente e o futuro está 

presente. A imagem em preto e branco também passa certo mistério sobre o que vai acontecer. 

A imagem, que ainda traz certa lentidão temporal, assim como o texto, pois “velhos e velhas 

que velhavam, homens e mulheres que esperavam...” (ROSA, 1992, s.p), passa como se fosse 

um ciclo que não há pressa para acontecer, mas que vai desenrolando naturalmente.  

A aldeia é mostrada quase imperceptível entre as planícies, passando ao leitor o desejo 

de conectar os espaços e reconstituí-los mentalmente. Ao mesmo tempo, o texto expõe o 

pedido da mãe à filha – Fita-Verde – para ir até a casa de sua avó. Não existe, portanto, a 

relação direta entre a imagem e o texto, porém, ambos permitem a compreensão da narrativa, 

havendo assim o que Van der Linden (2018) denomina de disjunção, ou seja, quando texto e 

imagem não entram em contradição, mas que não é possível encontrar pontos de convergência 

entre eles. 

Na imagem posterior, há disjunção entre texto e imagem, uma vez que o leitor não é 

orientado para um único sentido. A imagem expressa os lenhadores tendo parte lobo, parte 

humano, com ferramentas à mão e Fita-Verde com olhar desconfiado, indicando outros 

elementos que favorecem a riqueza simbólica do texto: “Daí, que, indo, no atravessar o 

bosque, viu só os lenhadores, que por lá lenhavam; mas o lobo nenhum, desconhecido nem 

peludo. Pois os lenhadores tinham exterminado o lobo” (ROSA, 1992, s.p). Existe uma 

perspectiva alegórica da imagem, uma vez que esta parte dos rastros do lobo no homem. A 

ideia de domínio do homem perante o desconhecido, do que teme, o faz ser uma figura 

metamorfoseada, transformando-se naquilo que elimina. O lobo, aquilo que o homem julga ter 

banido, ressurge no próprio interior do homem e toma o seu lugar, o lugar de sua consciência, 

pois os lenhadores possuem a cabeça de lobo e não outra parte (rabo, patas...). Fita-Verde 

aparece pela primeira vez na imagem tomando contato, mesmo sem saber, com o que é 

contraditório no humano.  

Na primeira imagem de Fita-Verde, há desconfiança e não a ideia de uma menina, mas 

de uma moça, uma jovem com uma fita que paira no ar, portanto, insegura, em cima da 

cabeça dela. Apesar de se tratar de uma floresta, a única cor verde expressa é a da fita. A cor 
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verde não é aleatória e revela a imaturidade, a esperança ingênua ainda presente na 

personagem diante de dilemas humanos mais complexos, como morte e perda. 

As imagens seguintes colaboram para a interpretação do texto e vice-versa. A sombra 

de Fita-Verde é evidenciada pela cor verde e não traz ideia de movimento, conforme é 

explicitado no fragmento: “sua sombra também vindo-lhe correndo, em pós” (ROSA, 1992, 

s.p). A imagem permite compreender que a menina, ainda ingênua (a cor verde está explícita 

em sua sombra), adentra nos encantos e no desconhecido da floresta. 

A seguir, Fita-Verde chega à casa da avó e a imagem, mais uma vez, exerce a função 

colaborativa com o texto. Na imagem, a personagem chega à casa da avó acompanhada por 

borboletas que instigam a ideia de transformação e também das experiências da floresta. A 

ilustração inscreve a sombra verde do braço da personagem. Portanto, sua ingenuidade e 

encantamento ainda se fazem presentes. Logo depois, a imagem mostra um espaço específico 

da casa da avó, possivelmente uma mesinha de cabeceira, que não possui relação direta com o 

texto, mas indica a ideia de solidão, de uma pessoa que mora sozinha.  

Fita-Verde e sua avó aparecem como sombra, em uma penumbra, e ambas se 

posicionam no enquadramento distante uma da outra. Há, nesse sentido, uma situação de 

complementaridade entre texto e imagem, pois o texto detalha a chegada de Fita-Verde e o 

pedido da avó para que a neta vá para perto dela enquanto há tempo.  

A seguir, Fita-Verde encontra com sua avó e se entristece por ter perdido a sua fita. A 

imagem destaca de modo disforme o verde, representativo para a fita, e o semblante triste da 

menina. Nessa sequência, existe também uma relação colaborativa entre texto e imagem para 

que o sentido da narrativa possa ser construído pelo leitor. É evidenciado pelo texto e pela 

imagem o momento em que Fita-Verde perde a sua inocência, que se esvai com o verde da 

fita e se encontra com a tristeza, a dor. 

A imagem das páginas duplas seguintes criam sentidos redundantes de um aspecto do 

texto e enfatiza o encontro entre avó e neta. Fita-Verde pergunta sobre os braços magros de 

sua avó, que responde que não poderá mais abraçá-la. A imagem ilustra o braço da menina e 

de sua avó e, no meio deles, um pouco da cor verde indicando quase a ausência de esperança 

para o estado da avó.  

Quando Fita-Verde pergunta sobre os lábios arroxeados da avó, ouve que nunca mais 

será beijada por ela. Há, nesse momento, uma disjunção entre texto e imagem, que ilustra um 

rosto que não dá para perceber se é pessoa ou um animal (será que remete ao lobo?), uma 
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parte da cabeceira da cama e arandelas. Como o rosto da avó não é revelado em sua 

totalidade, em nenhum momento das ilustrações é possível que o leitor a imagine, crie sua 

fisionomia, estado de saúde, até a sua morte. Nessa ilustração não existe mais verde. 

Em seguida, Fita-Verde pergunta sobre os olhos da avó, que responde não poder vê-la 

nunca mais e, por fim, o último gemido. A imagem, em folha dupla, indica a representação da 

morte da avó com a imagem de Fita-Verde rodeada por anjos. Texto e imagem se 

complementam e são colaborativos, pois, juntos, expressam o entendimento de que houve a 

morte da avó. 

Nas últimas páginas, Fita-Verde aparece sozinha, triste e, ao final, avista a aldeia que 

aparece com as construções voando ao ar livre, como se todo o seu “mundo” tivesse se 

revirado, transformado. As imagens complementam e também colaboram para o 

entendimento final da história de que Fita-Verde não era mais a mesma do início do conto. O 

encontro com a morte, o medo e a tristeza transformaram-na. 

No conto, a historicidade também é resguardada, uma vez que são articulados os 

diferentes tempos, passado, presente e futuro, em relação à travessia da vida, um presente em 

que o passado é vivo e o futuro é desconhecido, mas é também toldado pelo passado e pelo 

presente. As imagens finais representam este aspecto, principalmente quando revelam Fita-

Verde observando a aldeia que está “solta” pelo ar, em um futuro incerto, de um presente que 

ainda está sendo assimilado e um passado que se atualiza a partir do olhar da personagem 

sobre seu lugar de origem.  

A travessia de Fita-Verde é resguardada e é possível perceber também pelas 

ilustrações a transformação pela qual passa a personagem. O fato de a personagem ter sido 

representada por uma moça, e não necessariamente uma criança-menina, talvez seja uma 

forma de o ilustrador não realizar a dicotomia de dois estágios do desenvolvimento humano. 

Na verdade, o que é significativo e o que de fato realiza essa passagem são a fita e a cor verde 

das ilustrações. 

A mimese também se faz presente pelo fato de as imagens também retratarem aspectos 

da realidade e exporem, de modo original, o sofrimento humano, a impossibilidade de uma 

realização plena da vida, de completude que não pode ser alcançada, uma vez que a falta, a 

morte, a fragilidade fazem parte da constituição humana. O texto e a imagem permitem que a 

mimese se efetive na narrativa, que a realidade seja revelada com suas contradições e 

imperfeições. 
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Percebemos, então, que as imagens da obra permitem que o leitor tenha acesso a um 

conto formativo e com elementos estéticos que favorecem a imaginação, o contato com o que 

é desconfortável para o humano (com a morte), da qual geralmente os leitores iniciantes são 

tolhidos. 

 

3.5 A TERCEIRA MARGEM DO RIO, OBRA CLASSIFICADA PELA FUNDAÇÃO 

NACIONAL DO LIVRO INFANTIL E JUVENIL 

  

 O conto “A terceira margem do rio” faz parte de uma coleção chamada Grandes 

Clássicos em graphic novel, produzida pela editora Desiderata, em parceria com a editora 

Nova Fronteira. No total, foram publicados oito volumes, sendo os dois primeiros produzidos 

pela editora Agir e os demais pela editora Desiderata: O Alienista, de Machado de Assis; O 

pagador de promessas, de Dias Gomes; Triste fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto; 

Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis; Os Sertões – a luta, de Euclides 

da Cunha; Lucíola, de José de Alencar; A terceira margem do rio, de Guimarães Rosa; e O 

castelo, de Franz Kakfa. O livro graphic novel O Alienista ganhou o prêmio Jabuti em 2008 

na categoria: melhor livro didático, paradidático para o ensino fundamental ou médio. Já Os 

sertões – a luta ganhou o troféu HQ Mix em 2011, na categoria: melhor adaptação para os 

quadrinhos, indicando o quanto essa coleção estabelece ligação com o ensino fundamental e 

médio (criança e jovem) e como a adaptação para os quadrinhos também teve 

reconhecimento. 

Esse conto adaptado apresenta algumas especificidades: o fato de ser história em 

quadrinhos (HQ) tipo graphic novel, ilustrado por Thaís dos Anjos, e do seu texto/roteiro ter 

sido adaptado por Maria Helena Rouanet. Dessa forma, o texto original de Guimarães Rosa 

passa por duas intervenções: uma advinda do roteiro adaptado e outra dos quadrinhos. 

 Tanto a ilustradora quanto a adaptadora do conto intervieram em outros títulos 

literários. Thaís dos Anjos, designer e ilustradora, realizou os primeiros traços em histórias 

em quadrinhos ainda na faculdade, mas foi em 2010 com seu trabalho em Assim falava 

Zaratustra, de Friedrich Nietzche, que ganhou destaque ao ser indicada ao prêmio “HQ mix 

pela obra na categoria – novos talentos”. Atualmente, desenvolve trabalhos como diretora 

visual e se dedica a projetos pessoais nas artes gráficas e no design. Já Maria Helena Rouanet 
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foi professora de literatura brasileira na Universidade Estadual do Rio de Janeiro e traduziu, 

para o português, obras ficcionais em inglês, francês e espanhol, como o romance A cidade do 

sol, do escritor afegão que reside nos EUA, Khaled Hosseini; O enigma de Espinosa, do 

escritor americano Irvin D. Yalom, entre outros. 

 A análise foi organizada inicialmente a partir da relação entre escrita e roteiro 

estabelecido por Maria Helena Rouanet, levando em conta também o texto original e a 

imagem específica, ou seja, da história em quadrinhos, da graphic novel. 

 A primeira vez que o termo graphic novel apareceu foi nos Estados Unidos, em 1960. 

Nesse tempo, o conceito era entendido como quadrinhos e estava mais ligado a questões 

artísticas do que aos produtos padronizados vendidos pelas grandes editoras. Na década de 

1980, esse estilo foi popularizado e passou a ser usado pela indústria editorial direcionado 

para um nicho mais seleto, diferenciando-se dos quadrinhos vendidos em bancas de revistas. 

A proposta do graphic novel é trazer profundidade e detalhe da narrativa e com isso maior 

atenção por parte dos leitores sobre as minúcias de tais publicações. O termo não é aceito por 

muitos artistas por ter se configurado como um gênero das histórias em quadrinhos para 

ampliar as vendas e, consequentemente, o consumo desse tipo de publicação (SILVA, 2017). 

Existe, portanto, o estabelecimento pela indústria cultural de um nicho – graphic novel – que 

deriva da história em quadrinho, pois muitos elementos permanecem e, assim, não deixa de 

ser HQ.  

Van der Linden (2018) pontua que as histórias em quadrinhos podem, a partir de suas 

imagens sequenciais, expressar o tempo e o espaço em partes, expressando momentos que não 

se associam inicialmente, mas que permitem relacionar os instantes pela imaginação em uma 

determinada totalidade. Elas favorecem o movimento das imagens fixas a partir de 

progressões em que uma imagem se liga à outra e passa a ideia de continuidade. Em A 

terceira margem do rio, é possível visualizar, nesse movimento das imagens fixas, a 

passagem do tempo percebido pelas mudanças físicas dos personagens (envelhecimento) e as 

mudanças do espaço onde os personagens passam – o rio, a fazenda, a casa, a cozinha, a 

varanda... – expressas em todo o livro ilustrado.  

A escolha da técnica de ilustração mistura aquarela com os detalhes do desenho que 

remetem ao nanquim. A presença das cores preta, cinza, azul, laranja e branco traz, ao aspecto 

artístico das imagens, uma aproximação com o expressionismo ao indicar o movimento do 

lápis com riscos que vão e vêm, fazem e refazem, expondo, com detalhes, expressões e 

feições envolvidas em riscos que passam também um sentido de confusão. O tom laranja, de 
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ferrugem, passa a ideia de tempo passado, mas também traz a luz que entra no desenho, seja 

do sol ou do luar. 

Esse conflito descreve a angústia, a dúvida em relação à partida do pai e, por isso, 

sustenta o enigma da narrativa que não se resolve. A história contada pelo filho (que aparece 

constantemente nos quadrinhos), pelo olhar de outra pessoa que não aquela que optou pelo 

isolamento – no caso o pai – assegura o enigma e, por isso, permite a todo momento que o 

leitor questione, duvide, não compreenda os fatos e tente solucioná-los a partir da narrativa (o 

que não se efetiva).  

Percebemos que nesse estilo as imagens tomam maior espaço na página, enquanto o 

texto se torna menor. Mesmo assim, o texto tem importância fundamental ao estabelecer uma 

relação entre forma e conteúdo, imagem e texto, que se completam e apresentam detalhes que 

preenchem lacunas, permitindo a compreensão da narrativa. A totalidade se dá pela relação 

imagem e texto que não se desvinculam. Embora o texto apresente cortes em relação à 

narrativa original, ao considerarmos texto e imagem, há uma totalidade. Portanto, parte e todo 

estão relacionados e são complementares, como é possível ser observado nos trechos que se 

seguem. 

A imagem inicial (ROSA, 2012, p.11) mostra uma fazenda com vista panorâmica. A 

imagem não é fechada e continua na página com rabiscos e vegetação permeando os dois 

quadros posteriores que vêm fechados na mesma página. Esse detalhe indica que o que se 

passa na casa, sua rotina ou ruptura do cotidiano, está inserido em uma totalidade. Os dois 

próximos quadros apresentam a rotina no interior da casa com texto abaixo da imagem, dando 

maior visibilidade à imagem. Consideramos que há uma complementaridade entre texto e 

imagem, visto que a imagem ressalta questões indicadas no texto. Não é especificada a 

fazenda e nem a localidade, o que já deixa aberto para que possamos imaginar qualquer lugar 

da nossa experiência. Há a ideia de temporalidade, de passado, que está presente no estilo do 

desenho em preto com poucos tons de ferrugem, que passa algo de envelhecido e também 

pelo tempo verbal da narração.  

A próxima imagem fechada em quadrinho, que mostra um homem, de costas, sozinho, 

já adulto, segurando uma enxada, com chapéu, transmite a ideia de que se trata de um 

trabalhador do campo. Portanto, a princípio, não existe o delineamento do rosto do pai, não 

propiciando assim a fixidez do personagem e, consequentemente, a representação de que tipo 

de pai, homem, pessoa, pode encarnar certas características de personalidade e de atitude: 

“Nosso pai era homem cumpridor, ordeiro, positivo”. O outro quadrinho evidencia uma 
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mulher à frente de um fogão a lenha com os três filhos atrás como se devessem obediência: 

“Nossa mãe era quem regia”. As imagens evidenciam a cor ferrugem, laranja, apenas do lado 

de fora da casa, com feixes de luz que invadem a casa pela porta e pela janela. Mais uma vez 

a relação entre parte e todo se expressa. A luminosidade vem de fora, inserindo-se no 

cotidiano cinzento. Também é possível perceber que é um dos filhos quem narra a história.  

Existe um corte22 da narrativa do texto original: 

Nosso pai era homem cumpridor, ordeiro, positivo; e sido assim desde mocinho e 
menino, pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas, quando indaguei a 
informação. Do que eu mesmo me alembro, ele não figurava mais estúrdio nem mais 
triste do que os outros, conhecidos nossos. Só quieto. Nossa mãe era quem regia, e 
que ralhava no diário com a gente – minha irmã, meu irmão e eu (ROSA, 2001, 
p.79). 

O trecho suprimido apresenta certa dúvida, indagação do filho sobre o pai, que busca, 

em pessoas sensatas, o testemunho sobre o mesmo. Esse corte não prejudica a totalidade 

porque, em momentos posteriores, essa dúvida continua e é revelada.  

Na página a seguir (ROSA, 2012, p.12), há outra supressão da narrativa e o quadrinho 

apresenta várias imagens, indicando certa passagem de tempo (pai encomendando a canoa, o 

processo de trabalho de construção da canoa e a canoa já pronta com o construtor): 

Mas se deu que, certo dia, nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Era a 
sério. Encomendou a canoa especial, de pau de vinhático, pequena, mal com a 
tabuinha da popa, como para caber justo o remador. Mas teve de ser toda 
fabricada, escolhida forte e arqueada em rijo, própria para deve durar na água por 
uns vinte ou trinta anos. Nossa mãe jurou muito contra a ideia. Seria que, ele, que 
nessas artes não vadiava, se ia propor agora para pescarias e caçadas? Nosso pai 
nada não dizia. (ROSA, 2001, p. 79). 

 A narrativa evidencia que não é qualquer canoa, pois ela é especial e para uma pessoa 

apenas, passando a ideia de que o restante da família não partilhou da solicitação e nem iria 

partilhar do uso, o que deixa a possibilidade de o leitor pensar que a família pode não 

concordar com tal feito. A parte retirada indica a reafirmação da surpresa do filho, os 

questionamentos da mãe diante da construção da canoa, questões que posteriormente também 

virão à tona. Nesse quadrinho, o enigma é lançado, deixando espaço para a dúvida sobre o 

porquê de o pai mandar fazer uma canoa.  

 Nos quadrinhos que se seguem (ROSA, 2012, p. 13), as imagens mostram o rio perto 

de casa, o rio solitário, grande e misterioso, a entrega da canoa, já deixando espaço para a 

ligação de ambos, e o comunicado do pai. O pai de um lado e a família do outro, todos juntos 

                                                           
22 Os trechos que foram cortados serão apresentados no texto original sem o destaque em negrito. Já os destaques 
em negrito representam o roteiro adaptado por Maria Helena Rouanet. 
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e se segurando, mostram certa cumplicidade de espanto e de inércia da família e a postura de 

decisão dele:  

Nossa casa, no tempo, ainda era mais próxima do rio, obra de nem quarto de légua. 
O rio por aí se estendendo, grande, fundo, calado que sempre, largo, de não se poder 
ver a forma da outra beira. E esquecer não posso, do dia em que a canoa ficou 
pronta. Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus 
para a gente (ROSA, 2012, p. 13). 

As imagens compartilham a narrativa, pois a ideia de decidir por um adeus é expressa 

também na composição das pessoas na imagem.  

O quadrinho posterior ocupa toda a página e expressa a indignação no rosto da mãe 

que fala: “Cê vai, ocê fique, você nunca volte!” (ROSA, 2012, p.14-15), texto cortado do 

original. O texto que aparece coaduna com a imagem e traz de forma clara a ameaça 

realizada. O texto da próxima página também foi cortado em relação ao original:  

Nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar, mas persistiu somente alva de 
pálida, mascou o beiço e bramou: - “Cê vai, ocê fique, você nunca volte!” Nosso 
pai suspendeu a resposta. Espiou manso para mim, me acenando de vir também, por 
uns passos. Temi a ira de nossa mãe, mas obedeci, de vez de jeito. O rumo daquilo 
me animava, chega que um propósito perguntei: -“Pai, o senhor me leva junto, 
nessa sua canoa?” Ele só retornou o olhar em mim, e me botou a bênção, com 
gesto me mandando para trás. Fiz que vim, mas ainda virei, na grota do mato, para 
saber. Nosso pai entrou na canoa e desamarrou, pelo remar. E a canoa saiu se indo 
– a sombra dela por igual, feito um jacaré, comprida e longa. (ROSA, 2001, p. 
80). 

Apesar da supressão da narrativa original, não houve prejuízo para o entendimento do 

leitor em relação à situação de tensão vivida, uma vez que a imagem trouxe uma 

complementação à narrativa e, como consequência, a compreensão da complexidade da 

situação. A realidade é apresentada em suas contradições, decisão do pai, não inclusão da 

família, ameaça da mãe e anseio, dúvida e medo do filho em ir com o pai numa canoa descrita 

como um jacaré. 

Nas páginas seguintes (ROSA, 2012, p.16-17), há a imagem de algo que parece um 

redemoinho na água do rio e em seguida o pai dentro da canoa dentro do redemoinho, ainda 

nas extremidades, passando a ideia de entrada do pai nessa viagem que é perigosa e 

envolvente. A outra página traz o vazio com a narrativa: “Nosso pai não voltou”, que expressa 

a completa desilusão e preocupação do filho frente a essa resolução do pai. 

Na página18, há mais um corte na narrativa, porém, as imagens conseguem apresentar 

o pai feito sombra, dentro da canoa, sozinho no rio, e a expectativa, a espera, a não 

compreensão de várias pessoas. Pela razão predominante, não existe explicação para não ir a 

lugar nenhum e ficar de meio a meio: 
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Ele não tinha ido a nenhuma parte. Só executava a invenção de se permanecer 
naqueles espaços do rio, de meio a meio, sempre dentro da canoa, para dela não 
saltar, nunca mais. A estranheza dessa verdade deu para estarrecer de todo a 
gente. Aquilo que não havia, acontecia (ROSA, 2001b, p. 80). 

 

Nas páginas seguintes, sobressaem-se riscos entrecruzados que são traçados com 

maior força e por isso mais pretos, expondo certa prisão e angústia em que as pessoas se 

encontram por não entenderem tal situação. A família se apresenta triste e desolada com a 

situação que não consegue entender. A mãe ainda se apresenta em pé, de braços cruzados, ou 

servindo as pessoas, ou seja, ainda sustenta certa compostura. As imagens acompanham o 

julgamento e a tentativa de a família enquadrar a ação do pai numa razão funcional, plausível 

ou prática, distante da verdadeira reflexão. E, como não consegue encaixá-la em um padrão 

adaptado, questiona a sua sanidade mental: 

Os parentes, vizinhos e conhecidos nossos, se reuniram, tomaram juntamente 
conselho. Nossa mãe, vergonhosa, se portou com muita cordura. Todos 
pensaram de nosso pai a razão em que não queriam falar: doidera. Só uns 
achavam o entanto de poder também ser pagamento de promessa. Ou que, 
nosso pai, quem sabe, por escrúpulo de estar com alguma feia doença, que seja, 
a lepra, se desertava para outra sina de existir, perto e longe de sua família 
(ROSA, 2012, p.19-20). 

Na página seguinte (ROSA, 2012, p. 21), há novamente uma supressão da narrativa 

que é suprida pelas imagens: feições tristes dos familiares e visitas que tentam consolar, dar e 

receber notícias e a família em vários momentos do dia: 

As vozes das notícias se dando pelas certas pessoas – passadores, moradores das 
beiras, até do asfalto da outra banda – descrevendo que nosso pai nunca se surgia 
a tomar terra, em ponto nem canto, de dia nem de noite, da forma como cursava no 
rio, solto solitariamente. Então, pois, nossa mãe e os aparentados nossos, 
assentaram: que o mantimento que tivesse, ocultado na canoa, se gastava; e ele, 
o desembarcava e viajava s’embora, para jamais, o que ao menos se condizia 
mais correto, ou se arrependia, por uma vez, para casa. No que num engano 
(ROSA, 2001b, p. 81). 

 A seguir, as imagens mostram o filho, sozinho, levando comida até a beira do rio, as 

pessoas rezando com cruzes e o retorno desolado dele:  

Eu mesmo cumpria de trazer para ele, cada dia um tanto de comida furtada. A 
ideia que senti, logo na primeira noite, quando o pessoal nosso experimentou de 
acender fogueiras em beirada do rio, enquanto que, no aluminado delas, se 
rezava e se chorava. Depois, no seguinte, apareci com rapadura, broa de pão, 
cachos de bananas (ROSA, 2012, p. 22). 

Nos quadrinhos seguintes (ROSA, 2012, p. 23), há mais um corte no texto. Já as 

imagens exprimem o filho em sua empreitada de ver e alimentar o pai, mas o texto deixa 

subentendido se ele viu ou quis ver o pai. E isso é expresso nos quadrinhos porque o pai não 

aparece, indicando que está muito longe ou é imaginação do filho esse ver: 
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Enxerguei nosso pai, no enfim de uma hora, tão custosa para sobrevir: só assim, 
ele no ao-longe, sentado no fundo da canoa, suspendia noliso do rio. Me viu, não 
remou para cá, não fez sinal. Mostrei o de comer. Depositei num oco de pedra do 
barranco, a salvo de bicho mexer e a seco de chuva e orvalho (ROSA, 2001b, p. 
81). 

Nas páginas que se seguem (ROSA, 2012, p. 24-26), são mostrados os pés do filho 

que tanto vai e vem dar o que comer ao pai. Mãe vendo o filho, de costas, defronte a uma 

parede como se estivesse se escondendo, revela que ela sabia ou acompanhava a ação do 

filho. No outro quadro, a mãe cozinha e é dada ênfase a um pedaço de pão em suas costas, 

como se deixado ali por acaso. Já no outro quadro, a mãe vai levando a vida, cumpridora das 

funções destinadas a ela, ou seja, cuidando da casa e dos filhos. Parece que ela tem muitas 

atividades e está cansada, deixando implícito que existe um acúmulo de atividades e que 

necessita de auxílio. Aparece também um homem trabalhando com a enxada que a ajuda no 

trabalho do campo, tarefa que era do pai. A seguir, um professor ensina os irmãos, apenas os 

meninos; o padre e os soldados mostrando ajudas externas, advindas do abandono do pai, que 

fica à deriva no rio: 

Isso que fiz e refiz, sempre, tempos a fora. Surpresa que mais tarde tive: que 
nossa mãe sabia desse meu encargo, só se encobrindo de não saber. Ela mesma 
deixava, facilitado, sobras de coisas, para o meu conseguir. Nossa mãe muito 
não se demonstrava. Mandou vir o nosso tio, irmão dela, para auxiliar na 
fazenda e nos negócios. Mandou vir o mestre, para nós, os meninos. Incubiu ao 
padre que um dia se revestisse para esconjurar e clamar a nosso pai o dever de 
desistir da tristonha teima. De outra, por arranjo dela, para medo, vieram os 
dois soldados. Tudo o que não valeu de nada (ROSA, 2001b, p. 81). 

Existe outra supressão no texto na página posterior (ROSA, 2012, p. 27), que não 

atrapalha o sentido do texto original, uma vez que há uma imagem do rio com as matas 

ciliares e o pai quase que camuflado por entre a vegetação. Na mesma página, os quadros 

mostram os jornalistas em busca do pai, ou seja, a escolha dele tinha virado notícia para 

jornais: 

Nosso pai passava ao largo, avistado ou diluso, cruzando na canoa, sem deixar 
ninguém se chegar à pega ou à fala. Mesmo quando foi, não faz muito, dos 
homens do jornal, que trouxeram a lancha e tencionavam tirar retrato dele, não 
venceram: nosso pai se desaparecia para a outra banda, aproava a canoa no 
brejão, de léguas, que há, por entre juncos e mato, e só ele conhecesse, a palmos, a 
escuridão daquele (ROSA, 2001b, p. 82). 

As páginas que se seguem (ROSA, 2012, p. 28-31) expõem a tentativa da família de 

seguir a vida, a rotina, ainda totalmente permeada pela espera da mãe, que fica horas na 

janela, evidenciando assim a ambiguidade entre a espera e a tentativa de seguir a vida. A 

angústia do filho pela ausência do pai, pela não compreensão dessa ausência, sem qualquer 

explicação, também está presente. O enigma é mantido, tanto pela narrativa quanto pelas 
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imagens que expressam, ora pelo semblante, pelo olhar, ora pelos riscos pretos em destaque, a 

dúvida, o questionamento sem resolução. E, além disso, a mudança do tempo para o filho – de 

criança a adulto – passa a ideia de que os anos passaram, mas a angústia pela falta de 

respostas permanece no filho também adulto. Há também a ideia de passagem de tempo lenta 

e sem sentido da vida: 

A gente teve de se acostumar com a aquilo. Às penas que, com aquilo, a gente 
mesmo nunca se acostumou, em si na verdade. Tiro por mim, que, no que 
queria, e no que não queria, só com nosso pai me achava: assunto que jogava 
par trás meus pensamentos. O severo que era, de não se entender, de maneira 
nenhuma, como ele aguentava. De dia e de noite. Com sol ou aguaceiros. Calor, 
sereno... e nas friagens terríveis de meio-do-ano. Sem arrumo, só com o chapéu 
velho na cabeça. Por todas as semanas e meses, e os anos. Sem fazer conta do 
se-ir do viver (ROSA, 2001b, p. 82). 

 Em outro trecho adaptado (ROSA, 2012, p. 32-33), os quadrinhos mostram o pai 

sozinho no rio numa imagem panorâmica e, a seguir, o filho observando o rio de longe e, 

após, o filho conferindo a comida deixada para o seu pai. Na narrativa original, as suposições 

do filho são descritas e no texto adaptado, ocultadas. No entanto, não há comprometimento da 

riqueza da narrativa: 

Não pojava em nenhuma das duas beiras, nem nas ilhas e croas do rio, não 
pisou mais em chão nem capim. Por certo, ao menos que, para dormir seu tanto, 
ele fizesse amarração na canoa, em alguma ponta-de-ilha, no esconso. Mas não 
armava um foguinho em praia, nem dispunha de sua luz feita, nunca mais riscou um 
fósforo. O que consumia de comer, era só um quase. Mesmo do que a gente 
depositava, no entre as raízes da gameleira, ou na lapinha de pedra do 
barranco, ele recolhia pouco, nem o bastável (ROSA, 2001b, p. 82). 

A seguir (ROSA, 2012, p. 34-35), o roteiro oculta trechos do texto original. As 

imagens dos quadrinhos mostram o filho pensativo sozinho, à beira do rio, na janela da casa, e 

também observando as feições dos familiares durante a refeição. O texto original traz mais 

detalhes sobre as reflexões do filho e acrescenta que o esquecimento era passageiro, pois o pai 

vinha sempre à memória de seus familiares: 

Não adoecia? E a constante força dos braços, para ter tento na canoa, resistido, 
mesmo na demasia das enchentes, no subimento, aí quando no lanço da correnteza 
enorme do rio tudo rola o perigoso, aqueles corpos de bichos mortos e paus-de-
árvore descendo – de espanto de esbarro. E nunca mais falou mais palavra, com 
pessoa alguma. Nós também, não falávamos mais nele. Só se pensava. Não, de 
nosso pai não se podia ter esquecimento; e, se, por um pouco, a gente fazia que 
esquecia, era só para se despertar de novo, de repente, com a memória, no passo de 
outros sobressaltos (ROSA, 2001b, p. 82). 

Nas páginas seguintes (ROSA, 2012, p. 36-37), as imagens reiteram o andar do tempo, 

todos à mesa de jantar, um a um com semblantes tristes e/ou perdidos, fotografias do 
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casamento da irmã em um álbum e novamente todos à mesa de jantar. O pai, na canoa, 

esvaziando a água da chuva, retrata o que o filho imagina: 

Minha irmã se casou. Nossa mãe não quis festa. A gente imaginava nele, 
quando se comia uma comida gostosa. Assim como, no gasalhado da noite, no 
desamparo dessas noites de muita chuva, fria, forte, nosso pai só com a mãe e 
uma cabaça para ir esvaziando a canoa da água do temporal (ROSA, 2001b, p. 
83). 

Nos quadrinhos que se seguem (ROSA, 2012, p. 38-39), há, no texto adaptado, corte 

da narrativa. As imagens retratam alguns afirmando que é bastante parecido com o pai, o filho 

observando o rio, pensativo, imaginando o pai, já velho, magro, de unhas grandes, barbudo, 

descendo rio abaixo. Desse modo, também não há prejuízo da narrativa, pois é possível 

compreender que o filho imaginava o estado debilitado do pai:  

Às vezes, algum conhecido nosso achava que eu ia ficando mais parecido com 
nosso pai. Mas eu sabia que ele agora virara cabeludo, barbudo, de unhas 
grandes,mal e magro, ficado preto de sol e dos pêlos, com o aspecto de bicho, 
conforme quase nu, mesmo dispondo das peças de roupas que a gente de tempos em 
tempos fornecia. Nem queria saber de nós; não tinha afeto? (ROSA, 2001b, p. 
83). 

 Nas páginas que se seguem (ROSA, 2012, p. 40-49), os conflitos do filho se mantêm, 

o que permite sustentar o enigma presente no conto. A vida segue para alguns, mas para ele 

não. A partida da mãe, da irmã, do irmão e a solidão do filho permitem que o leitor também 

tente resolver o enigma estabelecido, como se quisesse trazer alívio para aquela angústia: 

Mas, por afeto mesmo, de respeito, sempre que às vezes me louvavam, por 
causa de algum meu bom procedimento: “Foi meu pai que um dia me ensinou a 
fazer assim...”. O que não era o certo, exato; mas, que era mentira por verdade. 
Sendo que, se ele não se lembrava mais, nem queria saber da gente, por que, 
então não subia ou descia o rio, para outras paragens, longe, no não-
encontrável? Só ele soubesse. Minha irmã teve menino. Ela mesma entestou que 
queria mostrar para ele o neto. Viemos todos, no barranco, foi num dia bonito. 
Minha irmã de vestido branco, que tinha sido o do casamento, ela erguia nos 
braços a criancinha. O marido dela segurou, para defender os dois, o guarda-
sol. A gente chamou, esperou. Nosso pai não apareceu. Minha irmã chorou. Nós 
todos aí choramos, abraçados. Minha irmã se mudou, com o marido, para longe 
daqui. Meu irmão resolveu e se foi para uma cidade. Os tempos mudavam, no 
devagar depressa dos tempos. Nossa mãe terminou indo também, de uma vez, 
residir com minha irmã. Eu fiquei aqui, de resto. Eu permaneci, com as 
bagagens da vida. Nosso pai carecia de mim, eu sei – na vagação, no rio no 
ermo – sem dar razão de seu feito (ROSA, 2001b, p. 83-84). 

Alguns quadrinhos adiante (ROSA, 2012, p. 50-51) retratam o filho já envelhecido, 

pensativo, em uma solidão, e o seu desamparo:   

Seja que, quando eu quis mesmo saber, e firme indaguei, me diz-que-disseram: 
que constatava que nosso pai, alguma vez, tivesse revelado a explicação, ao 
homem que para ele aprontara a canoa. Mas, agora, esse homem há tinha 
morrido, ninguém soubesse, fizesse recordação, de nada, mais. Só as falsas 
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conversas, sem senso, como por ocasião, no começo, na vinda das primeiras cheias 
do rio, com chuvas que não estavam, todos temeram o fim-do-mundo, diziam: que 
nosso pai fosse o avisado que nem Noé, que, por tanto, a canoa ele tinha antecipado; 
pois, agora me entrelembro. Meu pai, eu não podia malsinar. E apontavam já em 
mim uns primeiros cabelos brancos. Sou homem de tristes palavras. De que era 
que eu tinha tanta, tanta culpa? Se o meu pai, sempre fazendo ausência: e o rio-
rio-rio, o rio – pondo perpétuo (ROSA, 2001b, p. 84). 

Nas imagens dos quadrinhos seguintes, o filho, já velho, senta-se na varanda da casa, 

observa a paisagem, o rio, e imagina o que poderia ter acontecido com seu pai. O texto 

complementa as imagens. No texto original, há o detalhamento que indica a velhice do filho, 

mas que é retirado pelo roteiro adaptado. No entanto, não há perda de sentidos porque a 

imagem retrata o filho idoso com certa dificuldade para se sentar na cadeira da varanda: 

Eu sofria já o começo de velhice – esta vida era só demoramento. Eu mesmo 
tinha achaques, ânsias, cá de baixo, cansaços, perrenguice de reumatismo. E ele? 
Por quê? Devia de padecer demais. De tão idoso, não ia, mais dia menos dia, 
fraquejar do vigor (ROSA, 2001b, p. 84). 

Nos quadrinhos finais (ROSA, 2012, p. 53-55), apareceram alguns cortes no texto que 

serão apresentados a seguir: 

[...] deixar que a canoa emborcasse, ou que bubuiasse sem pulso, na levada do 
rio, para se despenhar horas abaixo, em tororoma e no tombo da cachoeira, 
brava, com fervimento e morte. Apertava o coração. Ele estava lá, sem a minha 
tranquilidade. Sou o culpado do que nem sei, de dor em aberto, no meu foro. 
Soubesse – se as coisas fossem outras. Eu fui tomando ideia. Sem fazer véspera. 
Sou doido? Não. Na nossa casa, a palavra doido não se falava, nunca mais se falou, 
os anos todos, não se condenava ninguém de doido. Ninguém é doido. Ou, então, 
todos. Só fiz, que fui lá. Com um lenço, para o aceno ser mais. Eu estava muito 
no meu sentido. Esperei. Ao por fim, ele apareceu, aí e lá, o vulto. Estava ali, 
sentado à popa. Estava ali, de grito. Chamei, umas quantas vezes. E falei, o que 
me urgia, jurado e declarado, tive que reforçar a voz: - “Pai, o senhor está 
velho, já fez o seu tanto... Agora, o senhor vem, não carece mais... O senhor 
vem, e eu, agora mesmo, quando que seja, a ambas vontades, eu tomo o seu 
lugar, do senhor, na canoa!...” E, assim, dizendo, meu coração bateu no 
compasso mais perto (ROSA, 2001b, p. 84-85). 

As imagens apresentam o pai, já debilitado, muito velho e com a possibilidade de a 

canoa ter virado e, a seguir, o filho saindo da varanda e indo em direção ao rio e acenando, 

chamando pelo pai. E, por fim, o pai surgindo em meio ao rio. No texto de Guimarães Rosa 

(2001b), alguns detalhes são retirados do texto adaptado, fazendo com que não fiquem claros 

o sentimento de culpa do filho e o questionamento de sua sanidade. 

Já nos últimos quadrinhos, há o último corte do texto (ROSA, 2012, p. 57-62). As 

imagens retratam o pai de longe, em pé na canoa, e depois remando como se fosse em direção 

ao filho. No texto original, existe a descrição da ação do pai, que não é detalhada no roteiro 

adaptado (mas fica subentendida pela imagem): 
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Ele me escutou. Ficou em pé. Manejou remo n’água, proava para cá, concordado. 
E eu tremi, profundo, de repente: porque, antes, ele tinha levantado o braço e 
feito um saudar de gesto – o primeiro, depois de tamanhos anos decorridos! E 
eu não podia... Por pavor, arrepiados os cabelos, corri, fugi, me tirei de lá, num 
procedimento desatinado. Porquanto que ele me pareceu vir: da parte de além. 
E estou pedindo, pedindo, pedindo um perdão. Sofri o grave frio dos medos, 
adoeci. Sei que ninguém soube mais dele. Sou homem, depois desse falimento? 
Sou o que não foi, o que vai ficar calado. Sei que agora é tarde, e temo abreviar 
com a vida, nos rasos do mundo. Mas, então, ao menos, que, no artigo da morte, 
peguem em mim, e me depositem também numa canoinha de nada, nessa água, 
que não para, de longas beiras: e, eu, rio abaixo, rio a fora, rio a dentro – o rio. 
(ROSA, 2001b, p. 85). 

Percebemos que, em sua totalidade, a adaptação de “A terceira margem do rio” 

garante os elementos fundamentais para a manutenção do enigma do conto original de 

Guimarães Rosa, bem como do falimento do filho e a perplexidade de todos diante da escolha 

do pai. O pai permanece na adaptação como uma figura alegórica para o mistério e para 

inserção do enigma, pois seus atos, contados pelo filho, instigam indagações do leitor que 

tenta compreender o motivo que levou o pai a se isolar da família e da sociedade.  

A expressão da tristeza e da indignação também está presente na adaptação, revelando 

a tensão que não é resolvida. Assim, a contradição de sentimentos apresentada pelos 

personagens aproxima-os do que existe de fragilidade humana, permeada pelo limiar entre a 

tentativa de resolução do conflito (que não se efetiva) e a tentativa de entender o pai. A 

possibilidade da dimensão universal permite o encontro com o que há de humano, ontológico, 

sentimentos que nos constituem como seres humanos.  

A obra realiza uma ilustração que enriquece o texto, propiciando uma experiência 

estética diferente do original. A contradição, a universalidade, a não tipificação de papéis e de 

personagens, o enigma, a relação todo-parte, a transcendência, a alegoria, a mimese como 

transformação, a narrativa, a linguagem que foge dos padrões e clichês, a presença de uma 

lógica de racionalidade que se distancia da instrumental, funcional e pragmática, de uma 

historicidade, não se localizam apenas em um tempo e a ilustração, rica e cuidadosa que 

instiga o olhar, sustenta a autonomia dessa obra.  

Portanto, não consideramos que a adaptação de “A terceira margem do rio”, apesar de 

se tratar de uma narrativa com supressões de trechos do texto original, tenha perdido a relação 

todo e parte, pois a ilustração, numa relação de conteúdo e forma, também auxiliou a riqueza 

dessa obra. Percebemos aspectos formativos que permitem a experiência estética dos sujeitos, 

sejam por meio do enigma não resolvido, sejam pela alegoria do pai ou aspectos de 

universalidade. A imagem do pai sozinho no rio, dentro da canoa, e o excerto “nosso pai não 
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voltou” (ROSA, 2012, p.17) são emblemáticos porque retoma o enigma e o atualiza: por que 

foi, por que o pai foi embora? Por que não voltou? 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esta pesquisa teve início com vários questionamentos que permeavam o universo da 

relação entre literatura e educação e, mais especificamente, literatura infantojuvenil. O 

principal deles envolveu a indagação quanto à produção da literatura infantojuvenil, publicada 

posteriormente a uma obra original, ser ou não formativa. Ao analisar dois contos de João 

Guimarães Rosa, que originalmente foram escritos sem caracterização de público, e bem 

depois foram classificados como infantojuvenil - publicados como infantojuvenil e/ou 

categorizados posteriormente por uma instituição específica – percebemos que foram 

mantidos elementos formativos do original, visto que apresentaram elementos, como a 

ilustração e os quadrinhos, que acrescentaram diálogos simbólicos. Também concluímos que 

as supressões de partes do texto não foram prejudiciais ao caráter formativo da obra.  

 Nesse sentido, diferente de uma análise imediata que pode ser abstraída da 

racionalidade da indústria cultural, de que o corte de algum trecho de uma obra levaria 

necessariamente à perda da relação parte e todo, e consequentemente à descaracterização do 

que ela é em sua forma estética, essa questão nos mostrou a necessidade de maior reflexão. 

Ao dialogarmos com questões teóricas sobre adaptação e tradução, constatamos que essa 

supressão não teve a finalidade de simplificar a obra, tornar palatável, seguir determinados 

padrões de modismo. Isso porque ela foi enriquecida com outros elementos, como a 

ilustração, carregando um teor de criação que respeita e/ou ao mesmo tempo amplia a riqueza 

da obra inicial. 

 Outra questão importante é que, mesmo que o mercado editorial possa ter vinculação 

com a produção flexível capitalista para nichos específicos, ainda podemos encontrar livros 

infantojuvenis não infantilizados, que não partem de uma criança abstrata ou de uma 

ilustração que enclausura o sentido em uma forma linear e literal. Portanto, são livros que 

respeitam e ampliam a intencionalidade do autor, a riqueza do texto, sem enclausurar a 

interpretação, apresentando elementos estéticos formativos. Essa constatação pode encontrar 

base na forma como o conto foi produzido, visto que os contos de Guimarães Rosa não 

oferecem elementos de empobrecimento da experiência, mesmo em sua “reprodução”, 

adaptação, releitura. Desse modo, essa lógica confirma o pensamento de Marx de que a 

produção é determinante diante da circulação, da reprodução e do consumo. Então, afirmamos 

que a literatura infantojuvenil (no caso aqui os contos de Guimarães Rosa) não se presta a um 

uso instrumental, a uma “pedagogização” que tem como objetivo enfatizar um conteúdo 
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escolar específico. Caso isso aconteça, trata-se de uma mutilação da obra e é de plena 

responsabilidade do educador que estará realizando uma semiformação. Nesse sentido, é 

fundamental perceber as contradições no interior da própria produção capitalista, que pode 

formar sujeitos para combater o próprio sistema, mas também pode deformar uma obra e 

enviesar o olhar do leitor.  

Também nos indagamos sobre o paradoxo que é a classificação da literatura para um 

leitor específico, uma vez que ela, em sua gênese, carrega o elemento da universalidade. 

Mesmo que as adaptações para o público infantojuvenil não tenham perdido o caráter 

formativo, como um texto que esteve na sua integralidade e o outro que só foram cortadas 

algumas partes, mas que respeitaram o todo e não houve diferenciação de linguagem, será que 

é possível defender a tese da não necessidade da produção específica da literatura para 

público infantil?  Essa questão não conseguimos responder, mas fica para pesquisas que 

poderão ser desenvolvidas futuramente. 

Consideramos que a literatura Roseana traz a narrativa permeada da experiência de 

quem escreve e faz a mediação para a experiência de quem escuta, lê, favorecendo assim a 

formação humana.  Afirmamos ainda que o autor é um narrador que, em sua produção escrita, 

instiga a imaginação, o exercício de um pensamento sem finalidade externa pré-determinada 

pelo mercado, estimula a sensibilidade para si e para o outro, que é universal, e para a 

verdadeira experiência do contato com o objeto.  

A literatura se diferencia e se distancia da escrita expressa em uma informação, que 

apenas descreve um acontecimento e reforça uma memória voluntária que reproduz, de forma 

estéril, o que está posto. Foi possível perceber, ao longo desta pesquisa, o quanto a literatura 

permite retirar o sujeito de sua comodidade de ser especialista em generalidades e da preguiça 

intelectual que apenas responde a esquemas pré-estabelecidos e permeados de clichês e 

estereótipos. Isso porque ela apresenta uma realidade contraditória que, no cotidiano, em sua 

aparência, aparece bem fácil de ser explicada e esquadrinhada pela razão positivista. Sendo 

assim, ela é resistência a um mundo a-histórico, da dominação, da adaptação, da apatia, da 

violência e da barbárie. 

A literatura infantojuvenil analisada apresentou elementos estéticos, tais como 

universalidade, historicidade, enigma, relação forma e conteúdo, entre outros. A 

universalidade e a não tipificação de personagens, que reconhecem elementos existentes em 

todos os humanos, auxiliam a não estimular o individualismo e o preconceito. A historicidade 

que carrega a expressão de vários tempos na vida dos personagens e dos acontecimentos que 
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ultrapassam o tempo em que foi escrita a obra, que traz um passado atualizado no presente e 

que indica perspectivas para o futuro, como aconteceu com Fita-Verde, rompe com o 

imediatismo, a presentificação e com o efêmero tão cultuados pela lógica da indústria cultural. 

O enigma tão presente em “A terceira margem do rio”, que faz com que os leitores se 

indaguem, imaginem, reflitam, busquem respostas e se incomodem com a realidade 

apresentada, rompe com o procedimento hegemônico da razão instrumental, funcional e 

pragmática. A alegoria do rio, do verde, do lobo, que permite uma mimese transformadora, 

instiga uma multiplicidade de sentidos, a criatividade diferente da padronização e do 

empobrecimento dos sentidos e da expropriação do esquematismo kantiano presentes na 

sociedade atual. A mimese e as contradições permitem que a relação com a realidade não se 

sustente na aparência que reforça a adaptação e a passividade. Ainda tantos outros elementos 

que constituem a formação humana, a formação de um sujeito crítico, reflexivo, foram 

encontrados. 

 Em Fita Verde no cabelo, o texto original foi mantido e foram acrescidas as imagens, 

que enriqueceram ainda mais as possibilidades formativas do conto. Duas linguagens distintas 

– texto e imagem – em sua produção ora se completaram, ora se divergiram, porém, em sua 

totalidade, ampliaram ainda mais a capacidade imaginativa do público leitor.  

Em A terceira margem do rio, o roteiro adaptado por Maria Helena Rouanet 

apresentou supressões da narrativa em relação ao conto original. No entanto, após a análise 

detalhada do texto, foi possível compreender que a adaptação não foi reduzida a 

compreensões que impõem distorções ou traições ao texto original. Houve uma nova criação a 

partir do texto original e, por esse motivo, novos elementos emergiram, como é o caso do 

conto de Rosa (2012), que, além do texto modificado, foram inseridas imagens. 

Desse modo, em ambos os contos, as imagens favoreceram um olhar mais apurado e 

não aquele apressado e mecânico. Esse olhar mais apurado envolve o exercício do examinar, 

avaliar, correlacionar e, sobretudo, pensar sobre o que é visto. Perceber as nuances das 

imagens, as contradições apresentadas, a ampliação que a ilustração permite em relação ao 

texto, além do sentido de complementaridade, de um novo sentido que une duas linguagens 

distintas, permite o estabelecimento de relações, de novos significados e, por isso, riqueza de 

detalhes para a narrativa, instigando e desafiando os leitores. 

Estes aspectos, portanto, abrem espaço para recriação e atuação do leitor, 

distanciando-se de imagens estereotipadas que se resumem ao mero registro da realidade pura 

e simplesmente. Em ambos os contos, resguardadas as devidas diferenças – imagens em 
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folhas duplas e histórias em quadrinhos – as imagens trazem possibilidades de interpretações 

que complementam e ampliam a narrativa. É como se a produção página por página 

construísse uma complexa e harmônica rede de significados que resultam para os leitores em 

reflexões, imaginação, indagações importantes sobre a narrativa. 

Por isso, foi possível compreender, a partir da pesquisa, que os contos não idealizam 

uma criança abstrata, infantilizada pela produção de livros infantis, que perde a sua 

particularidade. Pelo contrário, nas produções de livros infantojuvenis – A terceira margem 

do rio e Fita Verde no cabelo – permitem-se a experiência infantil, o contato com o que há de 

humano, de sofrimento, dor, angústia e, por isso, o enfrentamento da realidade. 

Os contos infantojuvenis analisados colocam a infância não como um momento de 

inocência em que ela precisa ser resguardada, pelo contrário, compreendem-na como uma 

experiência social complexa, que também é contraditória, em que é possível existir o amor e a 

compaixão, como também a raiva e o preconceito. Assim, a infância não é estereotipada com 

ideais que se esperam para ela, geralmente associada à imagem “imaculada”. 

 Amplamente divulgada a ideia de que a criança é permeada pela inocência, 

incapacidade interpretativa, adaptativa, com necessidade exclusiva de diversão, brincadeira e 

ensino, é na literatura infantojuvenil que esta condição ideal de não incomodar ou de 

desacomodar o leitor muitas vezes encontra o seu lugar. Porém, os contos analisados 

distanciam-se dessas barreiras que são impostas de modo aleatório e sem critérios 

fundamentados na ideia adulta do senso comum que se tem sobre a infância. 

 Embora a produção dos livros analisados faça parte da indústria editorial, sendo 

publicados por uma grande editora, como é o caso da Nova Fronteira, foi possível perceber 

que ainda há produtos culturais que permitem a formação dos sujeitos, que expõem a 

realidade que é ocultada e, sobretudo, incomodam o leitor, colocando-o para refletir sobre 

questões que envolvem a condição humana no mundo.   

 Nesse sentido, os elementos que foram levantados indicam o quanto os contos são 

formativos, distanciando-se da lógica da indústria cultural. A literatura, portanto, não é capaz 

de transformar a realidade, mas permite que os sujeitos reflitam sobre essa realidade, 

resistindo à dominação e à barbárie.  

Tal constatação faz com que se torne ainda mais relevante os professores, pais ou 

adultos que estão diretamente com crianças e jovens perceberem a riqueza da literatura no 
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sentido de eles próprios mergulharem nesse mundo desconhecido para se fazer experiência e 

também mediar experiências no âmbito do infantojuvenil. 
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ANEXO A – PUBLICAÇÃO ORIGINAL DO CONTO “FITA VERDE NO CABELO” 

NO JORNAL “O ESTADO DE SÃO PAULO” 

 

Fonte: Acervo do jornal “O Estado de São Paulo”, acesso em 17.11.2018: 
https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19640208-27239-nac-0001-999-1-not 
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Fonte: Acervo do jornal “O Estado de São Paulo”, acesso em 17.11.2018: 
https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19640208-27239-nac-0001-999-1-not 
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ANEXO B – CONTO “FITA VERDE NO CABELO” PUBLICADO NO LIVRO “AVE 

PALAVRA” 
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ANEXO C – CONTO “A TERCEIRA MARGEM DO RIO” PUBLICADO NO LIVRO 

“PRIMEIRAS ESTÓRIAS” 
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ANEXO D – PUBLICAÇÃO DO LIVRO INFANTOJUVENIL “FITA VERDE NO 

CABELO” 
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ANEXO E– CONTO INFANTOJUVENIL ADAPTADO “A TERCEIRA MARGEM 

DO RIO” 
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