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Resumo 
A partir da análise de narrativas que compõem o panorama mais recente da 
produção literária para jovens no Brasil, este trabalho tem por objetivo investigar o 
estatuto da literatura juvenil brasileira, no sentido de compreender as suas 
configurações estéticas e delinear o imaginário presente nas obras literárias, com 
vistas a contribuir para os estudos críticos e teóricos do gênero. Assim, com o 
intuito de dar sentido a uma produção literária contemporânea que cobra novas 
respostas interpretativas e sobre a qual não se tem, ainda, avaliações mais 
abalizadas, exatamente por datar de pouco tempo, mas que apresenta relação 
intrínseca com o cenário nacional diverso e fragmentário da literatura brasileira 
contemporânea, surpreendendo pelo trato literário, serão examinadas obras juvenis 
publicadas nos últimos oito anos, através das quais podemos distinguir, no mínimo, 
três vertentes temáticas distintas: o realismo suburbano, através da obra “O 
pequeno fascista“, de Fernando Bonassi; o realismo mágico, através de “Luna Clara 
& Apolo Onze“, de Adriana Falcão e o realismo cotidiano, através de “A distância 
das coisas“, de Flávio Carneiro. Trata–se de narrativas que propõem modos de ler 
mais afinados com uma concepção de leitura que ultrapassa o simples 
entretenimento da indústria cultural, ou ainda o cumprimento de meros exercícios 
escolares, sendo capazes de oferecer uma contribuição de peso para a formação de 
leitores num país de tradição iletrada. 
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Ao se pensar críticamente a chamada literatura infanto-juvenil, não se pode 
menosprezar a problemática histórica que o gênero propõe. Embora existam, no 
Brasil, alguns estudos significativos sobre literatura infanto-juvenil, o conjunto da 
produção de pesquisa sobre o assunto é ainda tímido. Até o momento, é escassa a 
bibliografia sobre literatura infanto-juvenil publicada em livro. Do ponto de vista 
historiográfico, há algumas décadas existem obras que propõem leituras 
diacrônicas, apresentando a produção sobre literatura infanto-juvenil brasileira de 
uma forma minimamente sistematizada, a partir de uma visão de conjunto. É o 
caso de obras pioneiras como História da literatura infantil (1959), de Nazira 
Salem, Literatura infantil brasileira: ensaio de preliminares para a sua história e 
suas fontes (1968), de Leonardo Arroyo, e A literatura infantil (1981) [desdobrada, 
a partir de 1984, em dois volumes, dos quais um é o Panorama histórico da 
literatura infantil/juvenil] de Nelly Novaes Coelho. Mais recentemente, deve ser 
citada Literatura infantil brasileira: história & histórias (1984), de Marisa Lajolo e 
Regina Zilberman, obra na qual as autoras recuperam quase um século de história - 
de 1890 a 1984 - através do levantamento de títulos e autores, relacionando-os a 
ciclos da cultura brasileira.  

O primeiro ciclo (1890-1920) engloba as produções anteriores à Monteiro Lobato: 
traduções, adaptações, ou mesmo textos genuinamente brasileiros, mas com 
enfoque adulto. Conforme as autoras, nesse período o Brasil passa por um processo 
de acelerada urbanização, assistindo ao nascimento de massas urbanas 
consumidoras de produtos industrializados. As primeiras traduções e adaptações 
são edições portuguesas, mantendo a certa distância os leitores. Só na mudança de 



século surge a criação de uma literatura infantil brasileira, em que se constata a 
presença de protagonistas infantis, embora retratados de forma estereotipada. Com 
a intenção de apresentar no texto situações modelares de aprendizagem, o 
conteúdo dessa literatura é ditado pelo modelo europeu, patriótico, ufanista e de 
exaltação da natureza, e a forma, preocupada com a limpidez e correção da 
linguagem. 

O segundo ciclo (1921-1944) é marcado por Monteiro Lobato, que apresenta uma 
nova forma para as crianças, rompendo com os modelos anteriores e inovando na 
linguagem. Devido à consolidação da classe média e ao avanço da industrialização, 
há, segundo Zilberman e Lajolo, significativo aumento da escolarização dos grupos 
urbanos, com o conseqüente aumento do número das obras e das tiragens de livros 
infantis, demonstrando adesão das editoras ao nicho que se abre.  

No terceiro ciclo (1945-1970), dentro do qual se insere o golpe militar, há a 
sedimentação da indústria editorial, a expansão da escola e a produção de livros 
em série para atender à demanda dos mediadores do livro: escola, família e 
Estado. De uma forma geral, a vida rural, arcaica e decadente, é idealizada, e a 
vida urbana, ignorada. 

No quarto ciclo (1971-1984), época do "milagre econômico", auge da ditadura 
militar, começa a florescer uma vasta produção dirigida aos jovens, além de uma 
vertente da crítica destinada a estudar esses novos títulos. As obras apresentam 
geralmente um cenário urbano, e tematizam a pobreza, a miséria, a injustiça e a 
marginalidade. Não se trata mais do surgimento de um ou outro autor de destaque, 
mas de uma produção em massa - em parte bastante revitalizada - destinada aos 
mais novos. Dessa nova safra, destacam-se autores como Ana Maria Machado, 
Bartolomeu Campos de Queirós, João Carlos Marinho, Lygia Bojunga, Ruth Rocha, 
Ziraldo, etc. 

Além de Zilberman e Lajolo, outros autores têm se dedicado ao estudo do gênero 
infanto-juvenil, como a já mencionada Nelly Novaes Coelho, Nilma Gonçalves 
Lacerda, Graça Paulino, Leo Cunha e Gloria de Souza, entre outros. Nelly Novaes 
Coelho, por exemplo, em estudo que tem uma primeira edição em 1981, 
diferentemente do enfoque proposto por Zilberman e Lajolo, apresenta uma 
tipologia de linhas ou tendências da literatura infantil e juvenil: linha do realismo 
cotidiano, linha do maravilhoso, linha do enigma ou intriga policialesca, linha da 
literatura imagística e linha experimentalista.  

Nilma Gonçalves Lacerda, por sua vez, ao analisar a produção editorial brasileira na 
década de 1990, faz menção à alta freqüência de textos que tematizam o "mal", 
retrato de uma década. Outro aspecto observado por Lacerda é a tematização do 
imaginário popular, recuperando com humor os contos, lendas e mitos brasileiros. 
Já Graça Paulino, na tipologia que descreve em seu estudo, cita três propostas de 
narrativas: a pragmática, a ficcional e a informativa, que não ocorrem 
isoladamente, mesclando-se.  

Outro estudo recentemente publicado, resultante da dissertação de mestrado em 
Literatura Comparada pela UFRJ, defendida em dezembro de 2002, por Gloria 
Pimentel Correia Botelho de Souza, esboça algumas características gerais da 
produção contemporânea. Para fins de estudo, a autora dividiu a produção literária 
infanto-juvenil nacional em três grandes fases: a fase inicial (de tradução e 
imitação), a fase de transição (em que o destaque é Monteiro Lobato) e a fase de 
expansão (a partir de 1970). Ao realizar uma análise crítica e comparativa de 
alguns autores de obras infanto-juvenis de destaque na década de 1990 (o corpus 
de sua pesquisa foi composto por uma obra de cada um dos seguintes autores: 



Lygia Bojunga, Paulo Rangel, Jorge Miguel Marinho, Lia Neiva e Luciana Sandroni), 
Gloria comprovou a configuração de uma nova (e quarta) fase, de amadurecimento 
e revitalização literária, caracterizada pelo "surgimento de um bom número de 
autores novos, pela diversidade de temáticas trabalhadas, e pela utilização de 
recursos até então exclusivos da literatura geral" (Souza, 2006: 14).  

Tal afirmação de Gloria de Souza, referente à utilização, pela literatura infanto-
juvenil, de "recursos até então exclusivos da literatura geral", é corroborada por 
publicações recentes de um bom número de críticos, como Beatriz Resende, Flávio 
Carneiro e Tânia Pellegrini, que atentam para o fato da literatura infanto-juvenil 
contemporânea apresentar ampla diversidade temática, ao mesmo tempo em que a 
estratégia dos autores, a articulação do texto, a elaboração da linguagem, os 
recursos utilizados e muitos outros aspectos demonstram uma imbricação entre a 
literatura infanto-juvenil e a literatura geral no Brasil. Um dos desafios propostos 
para esta pesquisa é exatamente este: pensar nas obras juvenis contemporâneas 
eleitas como corpus desta pesquisa sem seccioná-las dos textos que as 
antecederam, bem como estabelecer um contraponto entre a literatura juvenil e a 
não-juvenil[1], conforme a perspectiva adotada por Lajolo e Zilberman, que 
estabelecem um diálogo constante entre a literatura infanto-juvenil brasileira e a 
literatura nacional como um todo.  

Nesse sentido, passados cerca de 25 anos do último ciclo estudado em Literatura 
infantil brasileira: história & histórias, ao refletir sobre a produção contemporânea, 
Maria Zaira Turchi (Turchi, 2006) afirma: 

"A literatura infanto-juvenil brasileira contemporânea tem sido capaz de resgatar a 
história, de caminhar pela metaficção historiográfica, trazendo os discursos dos 
excluídos e esquecidos. Tem sido capaz de caminhar pela diversidade étnica e 
cultural brasileira, dando espaço para a criança imaginar e construir sua 
subjetividade, lidar com a afetividade, enfrentar a dor e os conflitos e descobrir a 
esperança e a alegria. [...] Um número significativo de autores experientes e 
premiados, com reconhecimento de público e de crítica, garantem, ao lado de 
novos autores, uma produção constante e de reconhecida qualidade estética. Não 
se pode negar, contudo, uma imposição de mercado presente no panorama 
editorial brasileiro, exigindo da crítica um esforço em distinguir as obras com 
qualidades literárias daquelas que atendem, apenas, a um forte apelo 
mercadológico." (TURCHI,2006: 26) 

A opinião de Turchi é complementada pela de Cyana Leahy-Dios (Leahy-Dios, 
2005): 

"Uma visita a boas livrarias revela que o segmento da literatura produzida para 
jovens parece ter hoje um desempenho qualitativo positivo, beneficiado pela maior 
aproximação entre autores e leitores. Embora haja interesses mercadológicos, 
evidentemente, é inegável a abertura de diálogo entre o que se escreve e o que se 
lê, entre produção e consumo. De forma ampla e generalizada, os principais 
interesses dos jovens adultos e adolescentes em todos os tempos têm sido o 
conhecimento do próprio corpo, as relações sociais, afetivas, amorosas e sexuais, 
as dificuldades de relacionamento em família e com amigos. Publicações recentes 
tratam de preconceitos raciais, sexuais, de gênero, sociais, financeiros; de 
problemas em família, separação dos pais, abuso sexual, dificuldades de diálogo, 
disputas entre irmãos; de iniciação sexual, gravidez e aborto, da prevenção de 
doenças sexualmente transmissíveis; de crianças e adolescentes em situação de 
rua, de problemas políticos etc." (LEAHY-DIOS,2005: 40) 



Assim, na virada do século, já não paira mais nenhuma dúvida de que a literatura 
infanto-juvenil no Brasil, com autores, ilustradores e editores, de um lado, e 
especialistas, de outro, é uma forma de arte. A esse respeito, Regina Zilberman 
traz uma idéia complementar bastante interessante: "O espelho utilizado para os 
novos autores se mirarem não mais provém de fora, mas de dentro de nossa 
tradição, aparecendo o criador de Narizinho e Emília como o clássico a reverenciar 
e, ao mesmo tempo, transgredir" (Zilberman, 2005: 167-168). O fato é que a 
produção literária infanto-juvenil do início do século XXI, sobre a qual não sem tem 
ainda avaliações mais abalizadas, exatamente por datar de pouco tempo, está à 
espera de análises críticas, caso das obras de Fernando Bonassi, Adriana Falcão e 
Flávio Carneiro. 

Para esta pesquisa, a escolha de representantes dessa "geração de escritores mais 
contemporâneos" baseou-se, pois, em alguns critérios. Ao mesmo tempo em que 
cresce o número de autores que se dedicam à literatura infanto-juvenil, aumentam, 
da mesma forma, os prêmios literários que visam ao coroamento das melhores 
produções no gênero. Em tal contexto, destacam-se autores como Fernando 
Bonassi, Adriana Falcão e Flávio Carneiro. Conforme podemos perceber através de 
suas biografias, tais autores já tiveram algumas de suas obras indicadas como 
finalistas do prêmio Jabuti e foram alvo de condecorações por parte da FNLIJ, sem 
contar o fato de que, em 2007, Flávio Carneiro recebeu o prêmio "Barco a Vapor" - 
o maior prêmio para originais de literatura infantil e juvenil do país. 

Além disso, outros fatores colaboram para justificar a escolha de tais autores. 
Como se pode perceber através de suas biografias, Adriana, Flávio e Fernando 
também compartilham outras características: além de premiados, iniciaram suas 
carreiras literárias publicando obras destinadas ao público adulto, e só mais tarde 
passaram a escrever também para crianças e jovens. Além disso, possuem 
produções que transitam, também, pela mídia (televisão, cinema, teatro, etc). Um 
outro aspecto que merece atenção é o fato de que os três escritores nasceram no 
início da década de 1960 (Adriana, em 1960, e Flávio e Fernando, em 1962), ou 
seja, vivenciaram um mesmo contexto histórico e político, tendo publicado seus 
primeiros livros praticamente no mesmo período. 

No entanto, apesar de tais similaridades, a leitura das obras de cada um dos 
autores deixa claro que eles apresentam diferenças na construção de suas 
narrativas, principalmente no que se refere à escolha e ao desenrolar do tema e à 
utilização da linguagem e do vocabulário. No sentido de elucidar em que consistem 
e como se dão tais diferenças (as quais, por sua vez, apontam para distintas 
tendências da literatura infanto-juvenil brasileira contemporânea), serão analisadas 
as obras O pequeno fascista (Cosac Naify, 2005) (Publifolha, 2007), de Fernando 
Bonassi, Luna Clara & Apolo Onze (Salamandra, 2002), de Adriana Falcão e, de 
Flávio Carneiro, A distância das coisas (SM, 2008).  

O pequeno fascista: a renovação da linha social na narrativa juvenil 
contemporânea 

Fernando Bonassi nasceu em São Paulo em 1962. Escritor, roteirista, dramaturgo e 
cineasta brasileiro, com formação em Cinema pela USP, é co-roteirista de 
programas como Castelo Rá-Tim-Bum (de Cao Hamburguer) e filmes como 
Carandiru (de Hector Babenco) e Cazuza: o tempo não pára (de Sandra Werneck). 
Tem mais de quinze livros publicados para o público adulto. Para os jovens, são 
quase dez títulos: Vida da gente (Formato, 1999), A incrível história de Naldinho 
(Geração Editorial, 2001), Declaração universal do moleque invocado (Cosac Naify, 
2001 - obra finalista do prêmio Jabuti), São Paulo/Brasil (Dimensão, 2002 - 
também finalista do prêmio Jabuti), Por um beijo (FTD, 2002), Entre vida e morte: 



casos de polícia (FTD, 2004), O pequeno fascista (Cosac Naify, 2005), um conto em 
Histórias de futebol (Scipione, 2006), Violência e paixão (Scipione, 2007) e Diário 
da guerra de São Paulo (Publifolha, 2007). 

A escrita de Bonassi é caracterizada por uma forte tradução da caótica vida 
contemporânea urbana, com todos seus conflitos, tragédias, violências, dores, 
através de uma narrativa abrupta, seca, direta, provocativa e contundente. Não é 
nada difícil, por exemplo, imaginar que há poucos anos atrás teria sido impensável 
a publicação da literatura de Bonassi em um projeto infanto-juvenil, já que, por 
abordar determinados temas, sua literatura infanto-juvenil é tida como "violenta". 
O que mudou exatamente? De acordo com Bonassi, a diferença é que, atualmente, 
grande parte dos autores não mais ignora as reais necessidades culturais destes 
jovens, cujas vidas são, há tempos, marcadas pelo crescente aumento de 
dificuldades e violência. Em O pequeno fascista, o autor optou por construir sua 
narrativa através de maus exemplos, trazendo à tona as mazelas por que podem 
passar uma criança e um jovem, através de um personagem que, desde a barriga 
da mãe, apresenta traços individualistas e egoístas. A temática, então, gira em 
torno de questões polêmicas, como a violência, o preconceito racial, o egoísmo, o 
individualismo e o autoritarismo. 

Luna Clara & Apolo Onze: a renovação do realismo mágico na literatura 
juvenil contemporânea 

Nascida no Rio de Janeiro em 1960, a escritora e roteirista Adriana Falcão publicou, 
para o público infantil, Mania de explicação (Salamandra, 2001 - obra recebedora 
de duas indicações para o prêmio Jabuti e ganhadora do "Prêmio Ofélia Fontes - O 
melhor para a criança", da FNLIJ), Pequeno dicionário de palavras ao vento 
(Planeta do Brasil, 2003), A tampa do céu (Salamandra, 2005) e Sete histórias para 
contar (Salamandra, 2008). Para o público juvenil, publicou Luna Clara & Apolo 
Onze (Salamandra, 2002 - obra selecionada para o catálogo "White Ravens", da 
Biblioteca Internacional da Juventude de Berlim, escolhida pela FNLIJ para integrar 
o catálogo da Feira do Livro de Bolonha e ganhadora do selo de "Altamente 
Recomendável", também pela FNLIJ), P.S. Beijei (Salamandra, 2004), além de 
contos nas obras Contos de estimação (Objetiva, 2003) e Contos de escola (Nova 
Alexandria, 2005). Além disso, é autora dos romances A máquina (Objetiva, 1999), 
O doido da garrafa (Planeta do Brasil, 2003), A comédia dos anjos (Planeta do 
Brasil, 2004), O homem que só tinha certezas (Planeta do Brasil, 2006) e Sonho de 
uma noite de verão (Objetiva, 2007). Além disso, contribuiu com contos/crônicas 
paras as obras O zodíaco (Nova Alexandria, 2005), Valores para viver (Guarda-
chuva, 2005) e Tarja preta (Objetiva, 2005). Como roteirista, escreveu para séries 
como Comédias da vida privada e A grande família, além de escrever roteiros para 
o cinema. 

Primeiro romance juvenil de Adriana Falcão, Luna Clara & Apolo Onze é, antes de 
tudo, uma história de amor, na qual o leitor se depara com uma infinidade de 
personagens interessantes. De acordo com Ziraldo, na obra Adriana reinventa não 
só a narrativa como linguagem, mas também a maneira de contar uma história. De 
fato, a autora subverte a estrutura convencional dos romances, bem como a 
linguagem, percorrendo os caminhos da linguagem teatral, do cinema, da televisão 
e da literatura universal, inserindo o realismo fantástico na literatura infanto-
juvenil. 

A distância das coisas: a renovação do realismo cotidiano na literatura 
juvenil contemporânea 



Nascido em 1962 em Goiânia (GO), o ficcionista, ensaísta, roteirista e professor de 
literatura na UERJ, Flávio Carneiro, deu início às suas publicações infanto-juvenis 
no final da década de 1980, com a obra Acorda, Rita! (Globo, 1986), seguidas pelas 
obras A casa dos relógios (FTD, 1999), Lalande (Global, 2000), O livro de Marco 
(Global, 2003), Prezado Ronaldo (SM, 2006) e o premiado A distância das coisas 
(SM, 2008), recebedor, em 2007, do 3º Prêmio Barco a Vapor. Intercalando trais 
produções infanto-juvenis, Flávio também escreveu o livro de contos Da matriz ao 
beco e depois (Rocco, 1994), o livro de ensaios Entre o cristal e chama: ensaios 
sobre o leitor (EdUERJ, 2001), o romance policial O campeonato (Objetiva, 2002), 
ensaios e resenhas em O país do presente: ficção brasileira no início do século XXI 
(Rocco, 2005) e o romance A confissão (Rocco, 2006 - romance finalista dos 
prêmios Jabuti e Zaffari & Bourbon). Além disso, é co-roteirista, em parceria com 
Adriana Lisboa e André Sturm, do filme Bodas de Papel. Escreveu também, com 
Adolfo Lachermacher, o roteiro do curta-metragem A noite do capitão. 

Em A distância das coisas, a história é contada também pelo ponto de vista do 
protagonista, um garoto de 14 anos. Em resenha escrita especialmente para o site 
de Flávio Carneiro, o escritor Gustavo Bernardo afirma: "Flávio [...] não trata de 
mostrar o seu personagem como o adulto que não é e com um poder que não 
poderia ter, mas sim de mostrá-lo refletindo sobre a existência e seu próprio drama 
como um filósofo, sem sair um instante da linguagem de um garoto de 14 anos". 
Misto de narrativa de enigma e relato autobiográfico, o romance coloca o leitor em 
contato com personagens que colaboram para criar um jogo de espelhos entre o 
real e o imaginário, entre a verdade e a mentira. 

Considerações finais 

Como se pode perceber, os temas abarcados nessas obras são, muitas vezes, 
polêmicos (a deficiência física, o preconceito racial, o egoísmo, o sexo, a violência, 
as drogas, a separação dos pais, o amor, a morte, entre outros), e reforçam a 
mudança pela qual a literatura infanto-juvenil vem passando a partir da década de 
1970. Em resumo, podemos afirmar que, enquanto a escrita contundente de 
Bonassi retrata, de maneira geral, a caótica vida contemporânea urbana, sendo 
recorrente a temática da violência, Falcão reinventa o realismo fantástico na 
literatura juvenil, em obras que são, antes de tudo, histórias de amor. Carneiro, por 
sua vez, cria relatos biográficos nos quais seus jovens protagonistas refletem as 
emoções/sentimentos/dúvidas inerentes à adolescência. Ou seja: diferentes 
autores, diferentes temáticas, diferentes vertentes da literatura juvenil 
contemporânea.  
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[1] Conforme as autoras, "A freqüência com que autores com trânsito livre na 
literatura não-infantil vêm se dedicando à escrita de textos para crianças, somada à 
progressiva importância que a produção literária infantil tem assumido em termos 
de mercado e de oportunidade para a profissionalização do escritor, não deixam 
margens para dúvidas: englobar ambas as facetas da produção literária, a infantil e 
a não-infantil, no mesmo ato reflexivo é enriquecedor para os dois lados. [...] Em 
momento nenhum levamos em conta a adequabilidade deste ou daquele livro para 
tal ou qual público ou faixa etária. Valendo-nos do contraponto entre a literatura 
infantil e a não-infantil, nossa hipótese é que, no diálogo que se estabelece entre as 
duas, a especificidade de cada uma pode ajudar a destacar o que a tradição crítica, 
teórica e histórica não tem levado em conta na outra. É como se a literatura infantil 
e a não-infantil fossem pólos dialéticos do mesmo processo cultural que se 
explicam um pelo outro, delineando, na sua polaridade, a complexidade do 
fenômeno literário num país com as características do nosso". (LAJOLO; 
ZILBERMAN, 1985: 11) 


