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RESUMO

Este artigo aborda a importância de formar o pequeno leitor a partir das adaptações existentes na
literatura infanto-juvenil sob o aspecto lobatiano. Desde o século passado, percebeu-se que a Literatura
Infantil é uma ferramenta fundamental para a formação da criança através de um mundo de faz de conta
que é composto de fantasia, de imaginação e de emoção. De acordo com estas características, será
utilizado o livro “Reinações de Narizinho (2011) e Fábulas (2012)”, do escritor Monteiro Lobato, que
misturam fantasia com realidade através de vários acontecimentos vivenciados por suas personagens no
Sítio do Picapau Amarelo. Com um simples sopro no pó de “pirlimpimpim”, os infantes viajam em suas
grandes e emocionantes aventuras desenvolvidas através de leituras autônomas e prazerosas. O presente
trabalho tem como objetivo compreender a importância das adaptações realizadas por Monteiro Lobato
para a formação do pequeno leitor e as comparar a obras clássicas como as de Esopo, de La Fontaine, dos
Irmãos Grimm e de Andersen. Para a fundamentação teórica deste estudo, são utilizadas Zilberman
(2003), Lajolo (1987), Coelho (2010), Feijó (2010), Lobato (2011), dentre outras. A pesquisa inicia-se
com um breve contexto histórico da literatura infantil, enfoca as adaptações lobatianas e a importância do
pequeno leitor em “Reinações de Narizinho”.
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ABSTRACT

This article discusses the importance of educating the young reader from adaptations exist in
children&39;s literature from the aspect Lobato. Since the last century, it was realized that the
Children&39;s Literature is a fundamental tool for the education of children through a world of
make-believe that is composed of fantasy, imagination and emotion. According to these characteristics, we
will use the book "Reinações of Narizinho (2011) and Fables (2012)," the writer Monteiro Lobato, mixing
fantasy with reality through various events experienced by their characters in the Yellow Woodpecker
Ranch. With a single blow the dust of "pixie", infants traveling in their great and exciting adventures
developed through readings autonomous and pleasurable. This study aims to understand the importance
of adaptations made &8203;&8203;by Monteiro Lobato to the formation of small reader and compare the
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classic works such as Aesop, La Fontaine, the Brothers Grimm and Andersen. For the theoretical
framework of this study, are used Zilberman (2003), Lajolo (1987), Coelho (2010), Feijoo (2010), Lobato
(2011), among others. The survey begins with a brief historical context of children&39;s literature, focuses
on the importance of adaptations lobatianas and small reader "Reinações of Narizinho".

Keywords: Children&39;s Literature. Training Reader. Monteiro Lobato.

INTRODUÇÃO

Desde a fase infantil, a criança precisa ser incentivada por um adulto para que possa desenvolver em seu
cotidiano o gosto pela leitura individual ou coletiva. Para isto, o conteúdo de uma obra infantil precisa ser
interessante e de fácil entendimento para que através da simplicidade da linguagem, o leitor possa se
sentir envolvido, mas esta facilidade em transmitir a mensagem existente no texto não deve subestimar a
capacidade de compreensão, imaginação e reprodução do infante (CUNHA, 2006).

Identificou-se que na Idade Média surgiu a Literatura Popular que era composta por histórias anônimas
contadas oralmente por seus povos, de geração para geração. Após algumas pesquisas em documentos,
inscrições em pedras e escrituras em papiros realizadas por Charles Perrault (1628-1703), os irmãos
Grimm (Jacob 1785-1863 e Wilhelm 1786-1859) e Christian Andersen (1805-1875) foram registradas por
escrito em livros clássicos ocidentais os contos orais. Desse modo, através destes registros, nasceu a
Literatura infantil primeiramente na Europa e alguns anos depois no Brasil. Uma das narrativas
considerada mais antiga inserida na Literatura Popular europeia foi a coletânea indiana Calila e Dimna
(século V a.C.) que foi traduzida ou adaptada em diversas versões como persa (metade do século VI), síria
(segunda metade do século VI), árabe (século VIII) pelos escritores e fabulistas Esopo (620 a.C.-564
a.C.), La Fontaine (1668-1694) e Fedro (20 a.C.- 44 d.C.) (COELHO, 2010).

O início da Literatura infanto-juvenil no Brasil deu-se por conta de várias adaptações e traduções baseadas
em clássicos estrangeiros como Os Contos da Carochinha (1886), de Figueiredo Pimentel (1869-1914), As
viagens de Gulliver (1888), de Jonathan Swift (1667-1745), D. Quixote de La Marcha (1901), de Miguel de
Cervantes (1547-1616), Robson Crusoé (1885), de Daniel Defoe (1660-1731) entre outras. Houve vários
tradutores ou adaptadores brasileiros, mas foi o escritor e adaptador José Bento Monteiro Lobato
(1882-1948) quem introduziu o pensamento modernista em textos para crianças daquela época,
apropriando-se de uma linguagem mais simples, fácil, objetiva, clara e coerente possibilitando ao seu
público mirim um entendimento rápido sobre os textos literários que estavam lendo. Sendo assim, a
adaptação não deixa de ser também uma tradução, pois Lobato adaptava as obras literárias para criar no
pequeno leitor o gosto por uma leitura dinâmica e por acreditar que as crianças seriam leitores do futuro
(LAJOLO; ZILBERMAN, 1987).

Este trabalho possui como objetivo compreender a importância das adaptações de Monteiro Lobato para a
formação do pequeno leitor. Dessa forma, a escolha do tema deu-se por fazer parte da área da Literatura
infanto-juvenil que prima por um ensino educacional voltado para facilitação da linguagem, permitindo ao
leitor a compreensão através da fantasia, da imaginação, da emoção, do maravilhoso. É importante que
todas essas características estejam voltadas para a realidade cotidiana vivenciada pela criança e que o ato
de ler individualmente possibilite ampliar o seu nível de interação social e desenvolvimento educacional.

Partindo dessa problemática, foram realizadas por meio de pesquisas bibliográficas leituras
crítico-reflexivas sobre algumas obras referentes a autores que versam sobre o contexto histórico-cultural
da Literatura infantil, desde o século XVIII, na Europa, e até o final do século XIX, no Brasil. Por
conseguinte, houve o processo de leituras analíticas sobre algumas obras clássicas como as Fábulas de La
Fontaine, Esopo e os livros Reinações de Narizinho e Fábulas, de Monteiro Lobato, para analisar as
adaptações realizadas por Lobato tendo como foco principal a formação do pequeno leitor a partir de obras
literárias. Na primeira parte deste trabalho, explana-se sobre o contexto histórico da Literatura infantil
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permitindo ao leitor compreender a importância deste novo ramo da Literatura; a segunda parte analisa as
adaptações realizadas pelo escritor brasileiro Monteiro Lobato e de como a utilização delas no ambiente
escolar contribuíram para a formação do infante, por fim, a última parte retrata a participação do leitor
como peça fundamental no livro Reinações de Narizinho e analisa ainda, a questão da fusão entre os
aspectos da fantasia e da realidade existentes no Sítio do Picapau Amarelo através de suas personagens.

1 BREVÍSSIMAS CONSIDERAÇÕES ACERCA DO CONTEXTO HISTÓRICO DA LITERATURA INFANTIL

No século XVIII, em meio à deflagração da revolução industrial deu-se a compilação de histórias infantis
forjada na oralidade e transportada para a escrita visando o público infantil da época. Foi a partir deste
século que o conceito de criança começou a mudar passando a ser considerada como um infante e sendo
assim, constrói-se um tipo específico de literatura para os pertencentes a este mundo. Segundo Coelho
(2010), antes daquela época, as crianças da nobreza liam os grandes clássicos enquanto as crianças das
classes populares liam lendas e contos folclóricos. Mas com o passar do tempo, esses clássicos sofreram
adaptações e os contos folclóricos inspiraram os contos de fadas. Anteriormente a isto, no século XVII,
durante o Classicismo francês, foram escritas algumas histórias classificadas como literatura também
apropriada à infância, como as Fábulas de La Fontaine, Telêmaco (1699), de Fénelon (1651-1715), os
Contos da Mãe Gansa (1697) de Charles Perrault, e outros. Contudo, os escritores franceses não
detiveram a exclusividade desta literatura para crianças, ela deu-se simultaneamente na Inglaterra por
estar associada aos acontecimentos de fundo econômico e social que movimentavam o capital existente na
época.

Com relação ao século XVIII, crianças e adultos se misturavam nas sociedades tradicionais, elas
compartilhavam intensas trocas afetivas dentro e fora dos ambientes, em que colhiam suas aprendizagens
pedagógicas educacionais e culturais. Segundo Lajolo e Zilberman (1987), é preciso considerar a
importância da criança enquanto consumidora para o processo de modernização, urbanização e
industrialização ocorrida entre os séculos XVIII e XIX, sendo que naquele ela ainda era tratada como um
adulto em miniatura, desempenhado funções que deviam ser realizadas exclusivamente pelos adultos,
posto que fosse uma criança e como tal, apresentava toda fragilidade e dependência comuns a sua idade.
Dessa maneira, ainda sob o entendimento das autoras citadas anteriormente, percebeu-se, a partir das
obras de Christian Andersen, o surgimento das reais características humanas (fragilidade, dependência,
cuidados e proteção) presentes nos infantes, pois misturavam através do cotidiano, os aspectos
maravilhosos e reais, com vista a tratar problemas sociais nos quais a criança se encontrava inserida como
elemento principal.

Quanto ao Brasil, na metade do século XIX para início do XX, houve diversos processos políticos,
econômicos e culturais, entre eles a Independência, tendo como Imperador D. Pedro I. Em meio a tais
acontecimentos, alguns autores brasileiros, através de modelos europeus, traduziram, adaptaram e até
criaram obras voltadas para o público infantil, especificamente para serem utilizadas no processo de
escolarização das crianças, mas não conseguiram muito êxito. A partir do século XX, nasce o
Pré-Modernismo no Brasil e com esta corrente literária surge o escritor nacionalista Monteiro Lobato que é
considerado um grande crítico social, especificamente no que se refere ao aspecto do ambiente rural
existente no Brasil.

[...] no início do século XX, o número de escolas era tão escasso e havia tão
poucos alunos [...] que importar livros didáticos portugueses era muito mais
rápido, fácil e barato do que investir na produção e edição de obras nacionais ou
mesmo em traduções. (FEIJÓ, 2010, p. 75).

Lobato, segundo Lajolo e Zilberman (1987), decepcionado com o público adulto por conta das
perseguições que sofreu ao relatar em suas obras os problemas sócio-econômicos pelos quais o país

Pág.3/12



passava, decidiu investir no leitor do futuro que certamente possuiria aspectos como a imaginação, a
fantasia e ambos misturados à realidade em que se encontrava, ou seja, a criança. Ele resolveu adaptar as
obras clássicas já existentes a um estilo de linguagem simples e imaginava que a partir de grandes
histórias de aventuras desenvolveria no pequeno leitor o hábito da leitura por prazer e não por obrigação,
como era imposto nas escolas antigamente.

Sob o olhar atento de Monteiro Lobato, todas as aventuras e travessuras infantis foram vividas em um
local real, mas com acontecimentos totalmente encantados e neste tudo era passível de acontecer.
Através de um simples sopro do Pó de Pirlimpimpim, surgiu O Sítio do Picapau Amarelo composto por
personagens reais (Pedrinho, Narizinho, Dona Benta, Tia Nastácia) e personificados (boneca Emília,
Visconde de Sabugosa) que juntos, viveram e reviveram as mais inusitadas aventuras em um ambiente
que misturava o mito, a realidade, a fantasia com personagens que a mente humana jamais pensaria
existirem, e ao mesmo tempo em que lemos, imaginamos aquelas histórias repletas de travessuras de
grandes ensinamentos e que se desenrolavam naquele ambiente fictício e maravilhoso, com aqueles
personagens totalmente encantadores.

1.1 O surgimento da Literatura infanto-juvenil no Brasil

A Literatura infantil brasileira nasceu no final do século XIX com vista ao desenvolvimento de leituras
escolares a partir de livros que retratassem o ensino educacional da época, mas este método escolar não
deu um resultado positivo, pois as crianças necessitavam de leituras que lhes despertassem o interesse e
a curiosidade em aprender se divertindo. Segundo Coelho (2010), o primeiro livro escolar brasileiro foi O
Livro do Povo escrito em 1861 por Antônio Rodrigues (1826-1873), o qual foi lido por várias gerações em
todo o Nordeste. A referida obra tratava de temáticas voltadas para a sociedade da época como a
necessidade de satisfazer o ensino primário, uniformizar os livros de leituras e ainda verificava os
melhores preceitos ligados à economia e a ordem.

Percebeu-se que esse escritor compreendeu a função importante do livro inserida no ambiente educacional
pedagógico. Coelho (2010) informa que anteriormente ao surgimento desta obra, o método aplicado para
o ensino era através de cartilhas, abecedários manuscritos, silabários, dentre outros produzidos pelo
próprio professor. Notou-se que não havia uma interação educacional entre professor-aluno, ou seja, as
crianças eram obrigadas a ler e escrever. Desse modo, após esse livro foram realizadas traduções,
adaptações e produções de novas obras literárias por outros autores brasileiros, também voltados para a
construção de uma nova maneira de trabalhar a prática pedagógica nas escolas. Para Cadermatori (2010),
a Literatura infantil inserida no sistema educacional tornou-se uma ferramenta primordial para que fosse
desenvolvido o processo de formação de leitores. Sendo assim, coube à escola incentivar a criança para
que conseguisse conquistar seu objetivo principal, isto é, ler qualquer texto de maneira autônoma e
satisfatória.

As crianças do século XXI no geral se interessam pelos jogos eletrônicos, TV, internet, ao invés dos livros
didáticos utilizados na escola assim, a Literatura infantil a partir do século XX tendo como principal
precursor Monteiro Lobato surgiu para dar um novo incentivo ao processo de leitura para crianças
misturando acontecimentos fantásticos com os reais e permitindo que o novo leitor viva a aventura na
qual está sendo inserido através do desenvolvimento de sua própria leitura feita oralmente e/ou em
silêncio. Por fim, o professor deverá funcionar como um orientador para que seja desenvolvido o processo
de leitura em sala de aula.

1.2 Monteiro Lobato e o pequeno leitor

José Bento Monteiro Lobato nasceu em 18 de abril de 1882, faleceu em 04 de julho de 1948 e foi ícone
para a Literatura infanto-juvenil. Era um homem polêmico, nacionalista, persistente e defensor de ideias
que estavam ligadas ao futuro. Lobato nasceu na cidade de Taubaté, pertencente ao estado de São Paulo,
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filho de Olímpia Augusta Lobato e José Bento Marcondes Lobato. Desde criança, ele adorava ler e
escrever, sendo que seu amor pelos livros nasceu quando descobriu a biblioteca de seu avô, o Visconde de
Tremembé, com quem foi morar após a morte de seus pais, quando tinha apenas 12 anos de idade.
Cursou a Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Após a formação, casou-se em 1908 com a jovem
Maria da Pureza de Castro Natividade, a quem chamava de maneira íntima de Purezinha. Não obteve
sucesso com a carreira de advogado, mas foi jornalista, dono de uma revista e fundou editoras de livros.
Nos momentos de lazer gostava de pintar, tirar fotografias e jogar xadrez. Com sua esposa Purezinha teve
quatro filhos, sendo dois homens (Edgard e Guilherme) e duas mulheres (Marta e Ruth). Assim, a partir do
nascimento dos filhos, Lobato percebeu que não existiam histórias para crianças e resolveu criar, traduzir
e adaptar clássicos estrangeiros infantis para as crianças de sua época[1].

De acordo com Zilberman (2003), Monteiro Lobato, a partir do século XX, avaliava a real necessidade
literária infantil das crianças e, ao mesmo tempo em que escrevia, também adaptava as obras quanto ao
estilo (possuindo um vocabulário linguístico simples e de fácil entendimento), a forma (a leitura deve visar
sempre o interesse do leitor permitindo que ele se identifique no texto que esta lendo) , ao assunto (levar
em consideração a vivência que este tipo de leitor já possui, desenvolvendo nele uma integração ao meio
social em que está inserido) e ao meio (o escritor ao produzir uma obra deve surpreender apenas com as
ilustrações externas). Sendo assim, quando mistura a realidade com a fantasia, desperta o interesse dos
pequenos leitores em lerem e navegarem nas aventuras infantis vividas pelas personagens reais e
personificadas do Sítio. Para Silva (2009, p.104), “a criança é um ser inteligente e capaz de juízos
críticos”. Dessa maneira, Lobato enxergava nas crianças os adultos do futuro e acreditava que os
formando em grandes leitores poderia através de uma educação renovada mudar a realidade social do
mundo em que viviam.

Por fim, a Literatura infantil a partir de Lobato é observada na época contemporânea como o foco principal
para a criança integrar-se com o livro. Este tipo de leitura surgiu como uma proposta, descontraída e sem
imposições para os leitores. Nesta nova proposta, o professor vai funcionar como orientador que
incentivará seus alunos a buscarem o processo de leitura seja este oral ou escrito e neste sentido as
histórias de Lobato se tornam uma nova ferramenta educacional para formar o pequeno leitor em um
leitor ativo, ou seja, é aquele leitor participativo que elabora críticas, inferências e desenvolve avaliações
com relação às informações que tem diante de si dando assim, um novo sentido ao texto (SOLÉ, 2003).

2 AS ADAPTAÇÕES LOBATIANAS

Quando o leitor vê ou ouve o termo adaptação num texto, no primeiro instante ele não sabe qual a
importância disso para a construção de um discurso. E, então, pergunta-se o que é uma adaptação
Segundo Feijó (2010), adaptar significa renovar, reconstruir a partir de textos que já foram escritos por
autores num período anterior ao do leitor, ou seja, um autor adaptador pode se apropriar de obras antigas
para realizar adaptações que geralmente são desenvolvidas a partir de clássicos literários antigos. Nelas,
os escritores utilizam formas de linguagens de maneira clara, simples e coerente possibilitando ao leitor
um entendimento rápido e prático do discurso textual que está sendo reproduzido no momento. Notou-se
como a personagem Narizinho observou a questão da utilização da linguagem nos livros infantis antigos:

− Leia a sua moda, vovó! – pediu Narizinho.

A moda de dona Benta ler era boa. Lia “diferente” dos livros. Como quase todos
os livros para crianças que há no Brasil são muito sem graça, cheios de termos do
tempo da onça ou só usados em Portugal, a boa velha lia traduzindo aquele
português de defunto em língua do Brasil de hoje. Onde estava, por exemplo,
“lume”, lia “fogo”; onde estava “lareira”, lia “varanda”. E sempre que dava com
um “botou-o” ou “comeu-o”, lia “botou ele”, “comeu ele” – e ficava o dobro mais
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interessante. (LOBATO, 2011, p.182).

Observa-se, a partir da leitura do livro Pinóquio realizada pela vovó dona Benta para seus netinhos no Sítio
do Picapau Amarelo, que a boa velhinha adaptava ou traduzia à maneira dela os acontecimentos
vivenciados em Portugal, e todo esse método utilizado era para que as crianças entendessem de forma
simplificada o contexto histórico da época naquele país. Assim, as adaptações servem para o leitor-ouvinte
atualizar sua forma de linguagem oral ou escrita, seja ela na área filosófica, linguística, científica, religiosa,
política, entre outras. Desse modo, falar em adaptações é o mesmo que se referir ao maior tradutor ou
adaptador que o Brasil já teve e ainda continua presente na contemporaneidade. Lobato sonhava com um
mundo inteiramente renovado, mas para ele isso só seria possível se os adultos formassem
educacionalmente as crianças do hoje com uma metodologia diversificada para se tornarem os adultos
críticos do futuro (FEIJÓ, 2010). E como isso seria possível

Com certeza não seria na escola, pois em suas obras não existe o ambiente educacional e muito menos a
figura do professor. Só sobraria o meio familiar, no qual ele não insere a figura dos pais e sim uma
vovozinha chamada dona Benta, a personagem adulta que aceita a imaginação criadora das crianças,
admitindo as novidades que modifica o mundo (FEIJÓ, 2010). Além da vovó, Lobato cria ainda Tia
Nastácia, para ele, a personagem sem cultura e que vê no desconhecido o mal, o pecado. A fim de dar
ênfase ao mundo infantil sociocultural, o autor insere as personagens Narizinho e Pedrinho, que
representam as crianças do ontem, do hoje e do amanhã, abertas a tudo, querendo ser felizes,
confrontando suas experiências com o que os mais velhos dizem, mas sempre acreditando no futuro. No
entanto, neste ambiente infantil faltava algo para mostrar a realidade social que devia ser retratada a fim
de que os indivíduos enxergassem o mundo à sua volta.

Assim sendo, foi criada a boneca de pano Emília e através desta personagem Lobato diz tudo o que pensa
sobre a sociedade. Identifica-se que o escritor traduziu ou adaptou vários clássicos literários infantis e
juvenis de autores estrangeiros como os irmãos Grimm, Hans Christian Andersen, Esopo, La Fontaine,
Charles Perrault, dentre outros. Logo, em seu livro Fábulas (2012), é possível perceber que ele realizou
diversas adaptações no gênero textual literário citado, as quais foram escritas pelos autores La Fontaine e
Esopo, a exemplo da fábula O lobo e o cordeiro, produzida por Esopo, adaptada por La Fontaine e
readaptada por Monteiro Lobato.

Um lobo, ao ver um cordeiro bebendo de um rio, resolveu utilizar-se de um
pretexto para devorá-lo. Por isso, tendo-se colocado na parte de cima do rio,
começou a acusá-lo de sujar a água e impedi-lo de beber. Como o cordeiro
dissesse que bebia com as pontas dos beiços e não podia, estando embaixo, suja
a água que vinha de cima, o lobo, ao perceber que aquele pretexto tinha falhado,
disse: “Mas, no ano passado, tu insultaste meu pai”. E como o outro dissesse que
então nem estava vivo, o lobo lhe disse: “qualquer que seja a defesa que
apresentantes, eu não deixarei de comer-te”.

Moral: A fábula mostra que, ante a decisão dos que são maus, nem uma justa
defesa tem força. (ESOPO. 2004. p.126).

Comparando-se as três versões, percebe-se a recorrência da mensagem, ou seja, os mais fortes sempre
predominam sobre os mais fracos. Na primeira, viu-se que o autor utilizou as formas linguístico-sintáticas
de maneira exagerada o que exige do leitor um nível elevado de leitura e conhecimento sociolinguístico.
Ao final, ocorre a moral, mas não há paráfrase deixando que o leitor possa desvendar o que ficou implícito
no texto. Na segunda, a linguagem utilizada foi realizada de forma complexa em relação ao entendimento
de mundo que as crianças possuem “Na límpida corrente de um ribeiro / Ousas turvar-me as águas,
malcriado E eu vingo-me de vós – cães e pastores” (LA FONTAINE, 2005, p.62), não mostrou nenhuma
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espécie de prazer ao leitor-ouvinte, logo foi transmitida uma mensagem dura e seca.

Já na terceira fábula ocorreu a construção de paráfrases entre as personagens do Sítio do Picapau
Amarelo, mas principalmente com dona Benta que é a principal narradora das histórias “− Estamos diante
da fábula mais famosa de todas – declarou Dona Benta [...]”, deixando seus netinhos sempre encantados
com o desenrolar dos acontecimentos, e após a leitura faz sua interpretação sobre o que leu e incentiva, o
leitor a se tornar um leitor ativo e crítico. A linguagem utilizada facilita o entendimento das crianças e as
inferências de Emília contribuem positivamente para que não haja dúvidas para os leitores-ouvintes do
texto “[...] − Mas há a esperteza! – berrou Emília. – Eu não sou forte, mas ninguém me vence. Por quê
Porque aplico a esperteza [...]” (LOBATO, 2012, p.84-85) [2].

O gênero literário fábula serve para narrar histórias em que os animais falam, possuem características
humanas e costumam enfrentar situações de confronto, perigo ou desafio (COELHO, 2000). Dessa
maneira, as fábulas que foram adaptadas por Lobato são todas narradas por dona Benta e com essas
histórias ganham um gostinho todo especial, principalmente a partir dos comentários e perguntas de
Narizinho, Emília, Pedrinho, Visconde e toda a turma do Sítio Picapau Amarelo. As fábulas recriadas por
Monteiro Lobato além de divertir e emocionar ainda transmitem ao leitor a moral que representam as
críticas sociais vivenciadas no cotidiano do indivíduo através deste gênero literário. Sendo assim, a
adaptação está presente em cada ato de linguagem que o leitor produz, seja esse oral ou escrito através
do discurso textual realizado.

3 O LEITOR EM REINAÇÕES DE NARIZINHO

O livro Reinações de Narizinho, lançado em 1931, é considerado o ponto de partida para Monteiro Lobato,
grande inventor da Literatura infantil no Brasil. Essa obra é composta por diversas aventuras, todas
vividas dentro de um ambiente totalmente rural e encantador intitulado O Sítio do Picapau Amarelo. Esta
obra possibilita ao leitor a formação do gosto pela leitura, a habilidade na escrita desenvolvendo neste a
construção e reconstrução de suas ideias. Por meio de suas aventuras, Lobato incentiva na criança a
intimidade com a linguagem de maneira leve e descontraída e assim, ela é capaz de criar suas próprias
interpretações, dialogando com o universo literário do texto. Mas, infelizmente no ambiente escolar poucos
são os educandos que são desafiados a ler histórias repletas de aventuras construídas por esse
consagrado escritor brasileiro. Desse modo, são impossibilitados de experimentar a alegria e viajar através
da imaginação pelo mundo encantado e maravilhoso do Sítio, composto por suas personagens
inesquecíveis. Nela a personagem Narizinho juntamente com toda sua turma vive extraordinárias
aventuras e transita entre o mundo real e sua imaginação, de maneira totalmente natural, como se a
fantasia pudesse fazer parte de seu cotidiano (LOBATO, 2011).

Assim, o pozinho mágico continuará através das obras escritas por Monteiro Lobato transportando crianças
do mundo inteiro a partir da imaginação intertextual ao local mais encantador do universo, isto é, o Sítio
da dona Benta, onde não há horizontes limitados para misturar a fantasia com a realidade. Desse modo,
através das personagens que compõem a obra Reinações de Narizinho, Lobato possibilita ao seu leitor um
encontro com as personagens que fizeram parte da produção cultural que existiu no mundo. E ele mostra
esse conhecimento para o pequeno infante através de viagens fascinantes nas quais sempre estão
presentes Pedrinho, Narizinho e Emília, que em suas aventuras, misturam os fatos históricos do passado
com um presente repleto de modernidades inventadas e reinventadas:

[...] O Barão preparou-se. Examinou a arma e carregou-a bem carregada.
Pedrinho não podia compreender como um caçador daqueles, o mais célebre de
todos, ainda usava espingarda de pederneira, em vez de espingardas de fogo
central. Explicação muito simples: o Senhor de Marnchausen era do tempo das
espingardas de perdeneira e, portanto não podia conhecer sãs de fogo central
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[...]. (LOBATO, 2011, p. 268-269).

Nesta passagem que a personagem Pedrinho fica espantada com o fato de um caçador tão importante
como aquele ainda não possui um equipamento de combate tão antigo, quando com os avanços da
tecnologia ele poderia ter um moderno de fogo central. Logo, fica totalmente explícito que a
interxtualidade lobatiana é tão ampla que seus escritos não só dialogam com personagens existentes no
gênero literário (Peter Pan, Dom Quixote de La Marcha, As fadas, O Barba azul) como no cinema (o
cowboy Tom Mix), nas histórias em quadrinhos (o Gato Felix), nos contos (os irmãos Grimm, Perrault,
Andersen), nas fábulas (La Fontaine, Esopo), demais.

Monteiro, a partir da obra Reinações de Narizinho pretende incentivar em seu público leitor o gosto pela
leitura, mas que esta possa ser realizada com prazer de maneira espontânea e sem imposições. Segundo
Koch (2011), o leitor deve tornar-se autor do seu próprio texto e, à medida que lê questionar-se, é sinal
de que já domina diversos conhecimentos cognitivos socioculturais para construir outro texto de forma
contextualizada através de reflexões críticas baseadas em leituras autônomas e independentes.

3.1 A fusão entre a fantasia e a realidade no Sítio do Picapau Amarelo

O Sítio do Picapau Amarelo é um local encantador povoado por personagens que continuam deslumbrando
adultos e crianças, assim através do Pó de Pirlimpimpim continuará a transportar infantes do mundo
inteiro para as aventuras que ocorrem no Sítio, local onde não há horizontes limitados para a fantasia, a
imaginação, a emoção e tudo isto misturando a realidade diária do pequeno leitor. Para Cavalcanti (2002),
o processo de leitura deverá ser desenvolvido através da imaginação do leitor mirim, podendo criar e
recriar os acontecimentos do texto quantas vezes forem necessárias. A pessoa adulta deve ser um
incentivador para que a criança apreenda o gosto pela leitura.

Observa-se que no livro Reinações de Narizinho (2011), no capítulo A costureira das fadas (p.23-25),
aconteceu o processo de fusão entre a fantasia e a realidade: quem diria que uma aranha pudesse
costurar para uma humana. Só mesmo Monteiro Lobato para ir além da sua imaginação e conseguir
incentivar o leitor infantil a criar, a partir desta aventura, a sua própria fantasia no texto literário, seja ele
através da contação ou da leitura realizada individualmente. Há de se perceber que a “literatura pode ser
para a criança o espaço fantástico para a expansão do seu ser, exercício pleno da sua capacidade
simbólica, visto trabalhar diretamente com elementos do imaginário, do maravilhoso e do poético”
(CAVALCANTI, 2002, p.39), o que possibilita a entrada no mundo fantástico e a assimilação da
verossimilhança ali presente.

No capítulo As formigas-ruivas (p.44-49), a aventura infantil ocorre também ligada ao aspecto da fantasia,
em que a boneca Emília diz estar entendendo todo o diálogo entre as duas formigas. E neste aspecto, o
autor trabalha muito bem a imaginação do infante e tem como foco a esperteza da boneca de pano que
sempre entende e domina todos os assuntos. Ele cria um ambiente fantástico em que a criança se imagina
vivendo os acontecimentos daquela aventura dentro do próprio livro, ainda recria situações fora da
realidade diária das crianças para discutir questões sociais que ocorrem no mundo. Dessa maneira, ele
ressignifica histórias infantis fantásticas para levar o leitor do mundo real para o da fantasia. Dá voz a uma
boneca muito esperta para, através dela, tratar sobre todos os assuntos sociais como a mentira, a
educação, a amizade, a compreensão, o amor, a lealdade, demais temáticas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Literatura infanto-juvenil tem como objetivo desenvolver no pequeno leitor o processo de formação
sociocultural sendo este realizado através de leituras de textos do gênero discursivo literário que devem
ser desempenhados no ambiente escolar do infante, podendo esta ser trabalhada prazerosamente seja de
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forma individual ou coletiva. O espaço escolar deve ser visto pela criança como um local rico em
aprendizagem, que contribui de maneira positiva para seu crescimento educacional, onde ele pode ser
capaz de criar, recriar e ter como principal método a linguagem utilizada para trabalhar as questões da
oralidade e da escrita. Monteiro proporciona aos seus leitores, a partir das adaptações, momentos de
diversão, fantasia, recriação, imaginação, emoção, criatividade para que ele seja autor de seu próprio
texto, ou seja, o pequeno leitor através de Lobato pode contar e recontar as histórias fabulosas quantas
vezes achar necessário, pois para o autor são as crianças que devem dominar o começo, o meio e o fim
dos acontecimentos narrados em suas obras.

Desse modo, ele cria o Sítio do Picapau Amarelo, lugar totalmente encantador que contribui de maneira
sócio-cultural-educativa para desenvolver nas crianças através de um mundo de faz de conta a
imaginação, a fantasia e a realidade. Lobato transforma o Sítio numa nova modalidade de escola
permitindo a suas personagens criarem e vivenciarem diversas aventuras. Nesse local discute-se e se
aprende sobre diversas temáticas existentes no cotidiano social do infante de forma descontraída,
autônoma e educativa. Na produção, tradução e adaptação de suas obras, ele criou uma nova forma de
linguagem com facilidade e simplicidade, mas sem subestimar a capacidade de compreensão do seu
público leitor, pois acreditava que as crianças eram muito inteligentes e o que lhes faltava eram livros com
tipos de histórias e conteúdos específicos para sua idade e nível de entendimento. Assim, ele diversificou o
modo de pensar da sociedade e a partir de obras infantis utilizou suas personagens para dizer ao mundo
como os professores deveriam trabalhar a questão da leitura em sala de aula.

Diante das pesquisas bibliográficas e analíticas, percebeu-se que a personagem Emília foi criada para
explorar o lado social existente na sociedade daquela época. Emília, apesar de ser uma simples boneca
possuía diversas características humanas como esperteza, avareza, desbocada, interesseira, impaciente,
realista, curiosidade, opinião própria, demais. Um gênero literário que trata muito bem sobre esta questão
é a fábula por ser uma historinha curta, que narra sobre coisas imaginárias e possui sempre, ao final, um
apelo moral ligado aos acontecimentos da realidade social e suas personagens são sempre animais ou
coisas. Acredita-se que o uso de fábulas em sala de aula proporciona ao leitor um vasto conhecimento
sócio-educacional a partir de compreensões de valores de conduta humana e convívio sociointeracional no
local em que se relacionam diariamente.

Por fim, a partir da obra Reinações de Narizinho, o autor resgata uma parte da cultura literária brasileira
possibilitando ao pequeno leitor momentos de leituras compartilhadas, possuindo como foco as adaptações
de histórias infantis clássicas europeias realizadas sob a utilização de linguagem simples, objetiva, clara,
fácil, coerente que desperta o prazer em conhecer e se aprofundar no desenvolvimento da leitura
espontânea e individual.
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ANEXO I

Fábula 2

O lobo e o cordeiro
Na límpida corrente de um ribeiro /Mata a sede de um cordeiro./Chega um lobo em jejum que a fome
atiça,/A farejar a carniça/ “Ousas turvar-me as águas, malcriado” / (Uiva o lobo irritado).

Cordeiro

“Rogo, senhor, a Vossa Majestade,/E com toda a humanidade,/Que não se zangue com seu pobre
servo;/Pois, respeitoso, observo/Que embaixo e no declive estou bebendo,/E a água vem descendo”.

“Turvas (retruca o bárbaro animal):/Demais, falaste mal,/A seis meses, de mim”.

Cordeiro

“Não é verdade;/Conto só três de idade;/Não tinha inda nascido”.

Lobo

“Pois então /Falou um teu irmão”.

Cordeiro

“Não o tenho”.

Lobo

“Foi um dos teus parentes,/Que me têm entre dentes;/E eu vingo-me de vós – cães e pastores,/Que sois
tão faladores”.

Disse, e sobre o cordeiro se despenha/E o conduz para a brenha,/Onde o come do mato recesso,/Sem
forma de processo. (Fábulas, Vol. I. LA Fontaiene. 2005 p.62).
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Moral: Qual a razão do mais forte predomina esta fábula ensina

Fábula 3

O lobo e o cordeiro

Estava o cordeiro a beber água num córrego, quando apareceu um lobo esfaimado, de horrendo aspecto.

− Que desaforo é esse de turvar a água que venho beber – disse o mostro, arreganhando os dentes. –
Espere, que vou castigar tamanha má-criação!...

O cordeirinho, trêmulo de medo, respondeu com inocência:

− Como posso turvar a água que o senhor vai beber se ela corre do senhor para mim

Era verdade aquilo e o lobo atrapalhou-se com a resposta, mas não deu o rabo a torcer.

&9472; Além disso &9472; inventou ele &9472; sei que você andou falando mal de mim no ano passado.

Era verdade aquilo e o lobo atrapalhou-se com a resposta, mas não deu o rabo a torcer.

− Como poderia falar mal do senhor o ano passado, se nasci este ano

Novamente confundido pela voz da inocência, o lobo insistiu:

− Se não foi você foi seu irmão mais velho, o que dá no mesmo.

− Como poderia ser meu irmão mais velho, se sou filho único

O lobo, furiosos, vendo que com

razões claras não venceria o pobrezinho, veio com razão de lobo faminto:

− Pois se não foi seu irmão, foi seu pai ou seu avô!

E – nhoque – sangrou-o no pescoço. (Fábulas. LOBATO. 2012 p.84).

Moral: Contra a força não há argumentos.

− Estamos diante da fábula mais famosa de todas – declarou Dona Benta. – Revela a essência do mundo.
O forte tem sempre razão. Contra a força não há argumentos.

− Mas há a esperteza! – berrou Emília. – Eu não sou forte, mas ninguém me vence. Por quê Porque aplico
a esperteza. Se eu fosse esse cordeirinho, em vez de estar bobamente a discutir com o lobo, dizia:

“Senhor lobo, é verdade, sim, que sujei a água deste riozinho, mas foi para envenenar três perus
recheados que estão bebendo ali embaixo”.

E o lobo, já com água na boca: “Onde”. E eu, picando o olho: “Lá atrás daquela moita!”. E o lobo ia ver e
eu sumia...

− Acredito – murmurou Dona Benta. – E depois fazia de conta que estava com uma espingarda e pum! na
orelha dele, não é Pois fique sabendo que estragaria a mais bela e profunda das fábulas. La Fontaine a
escreveu de um modo incomparável. Quem quiser saber o que é obra-prima leia e analise a sua fábula do
lobo e o cordeiro...
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[1] Todos os dados bibliográficos foram extraídos do livro A barca de Gleyde, de Lobato, 1967.
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apresentadas no corpo do trabalho para a compreensão.
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