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9  
Criança meu amor, de cecíliA 

meireleS: umA hiStóriA de 
duAS leiturAS (2010)1

Ao professor Casemiro dos Reis Filho

(in memoriam)

Precisamos ousar propor questões fundamentais, 
porque aquilo que amamos corre um real perigo 
de morte.

Lindsay Waters, 2006

À guisa de prólogo2

Era o início do segundo semestre letivo de 2005. Depois de um 
breve período como aposentada, fui aprovada em concurso para 
disciplinas do curso de Pedagogia e recém reiniciava as atividades 
de professora universitária e pesquisadora. Novos alunos a formar, 
novas antigas disciplinas a ministrar, antigos e renovados desafios a 
enfrentar, antigas e renovadas expectativas a contemplar: era o início 

 1 Publicação original em Mortatti e Pereira (2010). Livre-docente pela Unesp. 
[Nota da organizadora]

 2 Texto de Maria do Rosário Longo Mortatti.
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144  MARIA DO ROSARIO MORTATTI

do resto de minha vida profissional, como costumava dizer aos meus 
alunos dessa época.

Com ânimo de reiniciante, ensinava aos futuros professores a 
necessidade de serem, também eles, leitores e produtores de textos, 
ensinava a necessidade da paciência e disciplina intelectual para re-
conhecer e acolher as newtonianas maçãs, para ousar pensar sobre as 
obviedades e contribuir para fecundá-las. E os convidava a conhecer 
as possibilidades da pesquisa histórica sobre ensino de língua e lite-
ratura no Brasil.

Muitos se assustavam, muitos outros desconsideravam, alguns se 
envolviam. Foi por causa desse convite que, em certa noite de verão, 
no início da aula, fui procurada por uma das alunas da disciplina 
“Metodologia do ensino de língua portuguesa”. Ela se apresentou 
timidamente, expondo sua surpresa ante as até então desconhe-
cidas possibilidades que eu lhes apresentava e manifestando sua 
disposição e vontade de desenvolver pesquisa histórica sob minha 
orientação: era o promissor início do processo de formação de uma 
pesquisadora.

No semestre seguinte, passou a desenvolver suas atividades de 
iniciação científica, tendo elaborado projeto de pesquisa enfocando 
a cartilha Meu livro (1909), de Theodoro de Moraes. No curso de 
Pedagogia, passou a frequentar as aulas da disciplina “Literatura 
infantil”, que ministrei na habilitação Magistério para a Educação 
Infantil. Dado seu crescente interesse, fiz novos convites: participar, 
como ouvinte, das aulas da disciplina com mesma denominação, que 
ministrei no Programa de Pós-Graduação em Educação; e, para a 
avaliação da disciplina de graduação, analisar um livro de literatura 
infantil que propiciasse pensar as relações entre literatura infantil e 
educação, especialmente no início do século XX, momento histórico 
em que foi publicada a cartilha que analisaria como atividade de 
iniciação científica.

De “sim” em “sim”, ao longo de seu último ano no curso de Pe-
dagogia, a jovem estudante elaborou seu trabalho de conclusão de 
curso em que analisou a cartilha escolhida e, a partir dele, seu projeto 
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para seleção de candidatos ao mestrado em Educação;3 e para a disci-
plina que ministrei, produziu um texto com resultados da análise da 
configuração textual do livro que eu lhe sugerira: Criança meu amor, 
de Cecília Meireles (1924).

Por que lhe sugeri esse livro? Talvez por ter intuído, não sem cer-
ta arrogância professoral, que eu poderia contribuir para dar forma a 
sonhos ainda nem formulados por aquela jovem estudante e indicar 
caminhos para concretizá-los. Talvez, por ter intuído, não sem certa 
nostalgia, que ela ansiava justamente por opções que desconhecia e 
esperava que eu pudesse lhe oferecer, assim como a jovem estudante 
que fui esperava de seus professores e orientadores. Talvez, ainda, 
por ter intuído, não sem certa interessada esperança, a possibilidade 
de, nos anseios daquela pesquisadora iniciante, reencontrar alguns 
dos que eu deixara adormecidos. Ou, talvez, simplesmente porque 
seus olhos claros me olhavam fixamente, fazendo-me lembrar dos 
comentários a respeito dos belos olhos verdes de Cecília Meireles 
que encantavam Fernando de Azevedo, como eu tinha ouvido do 
professor Casemiro dos Reis Filho, em 1980, quando lhe perguntei 
se, a fim de conciliar formação em Letras, paixão por literatura, 
atuação no magistério e a condição de mestranda em Educação, eu 
poderia apresentar a análise de Criança meu amor no trabalho para 
avaliação da disciplina “Evolução da educação brasileira”, que ele 
então ministrava no curso de pós-graduação em Educação na Facul-
dade de Educação da Unicamp.

***

Era o início do primeiro semestre letivo de 1980. Depois de ter 
desistido do mestrado em Teoria Literária, no Instituto de Estudos 

 3 Bárbara Cortella Pereira defendeu a dissertação de mestrado (bolsa da Funda-
ção de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – Fapesp) em 2009, e a tese 
de doutorado (bolsa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior – Capes), em 2013. Atualmente, é professora do Departamento de En-
sino e Organização Escolar do Instituto de Educação da Universidade Federal 
de Mato Grosso (Deoe/IE/UFMT – Cuiabá). [Nota da organizadora]
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146  MARIA DO ROSARIO MORTATTI

da Linguagem da Unicamp, eu recém iniciava as atividades do mes-
trado em Educação. Novos professores com quem aprender, novos 
temas e problemas a compreender, novos e desconhecidos desafios a 
enfrentar, antigas e renovadas expectativas a contemplar: era o início 
de minha formação como pesquisadora que optava pela educação, 
mas não desistia da literatura; que se iniciava na pesquisa científica, 
mas não desistia do magistério no 1º e 2º graus de ensino.

Tendo acolhido aquela “obscura” proposta da pesquisadora 
iniciante, o professor Casemiro contribuiu decisivamente para que 
eu compreendesse que havia lugar para a literatura na educação e 
que, nas relações históricas entre ambas, a literatura infantil po-
deria representar um fecundo ponto de intersecção. Movida por 
essa esperança, datilografei o trabalho final dessa disciplina, o qual 
intitulei pretensiosamente: Literatura e educação em Cecília Meireles 
(Magnani, 1980).

Como epígrafes, não por acaso escolhi um trecho de Theodor 
Adorno e outro de Cecília Meireles:

A relação com o social não nos deve afastar da obra de arte mas, 
ao contrário, inserir-nos mais profundamente nela. (T. W. Adorno)

Ora, se no livro infantil pode morar o exemplo que modelará o 
jovem leitor, que exemplo lhe devemos oferecer? Que homens dese-
jamos que venham a ser, quando se cristalizar a sua formação e no 
tempo em que tiver que atuar.
[...] Que leitura daremos às crianças deste século? (Cecília Meireles) 
(apud Magnani, 1980)4

Acompanhando o clima acadêmico-intelectual da época, utilizei 
o plural de modéstia e busquei fundamentação teórica em textos de 
Theodor Adorno (1975), Roman Jakobson (1975), Leôncio Bas-
baum (1976), Maria Luísa Santos Ribeiro (1979), todos com edições 

 4 Nessa e nas demais citações de trechos do trabalho de 1980, optei por manter 
sua forma original, inclusive as marcas de texto datilografado, e por não indicar 
apenas autor e ano ao final de cada uma das citações.
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dos anos 1970, além da tese de doutorado de Marisa Lajolo (1979), 
então recém-defendida. Para complementar a análise de Criança 
meu amor (Meireles, 1977), utilizei também outro livro de Cecília 
Meireles (1979): Problemas da literatura infantil.

Na formulação dos objetivos, preocupei-me em conferir relevân-
cia e pertinência científicas às inquietações pessoais, que funciona-
vam como uma espécie de hipótese a ser confirmada:

Estudar o passado para melhor compreender o presente. [...] 
Tentaremos ver o conceito de literatura que ela [Cecília Meireles] 
nos oferece e que função tem essa literatura destinada ao pequeno 
público escolar. E dentro desses pressupostos procuraremos mostrar 
como a autora consegue superar a dicotomia educação pela literatura 
x educação para a literatura citada por Marisa F. Lajolo em Usos e 
Abusos da Literatura na Escola (mimeog.) Tentaremos ver isso atra-
vés de uma análise conjunta dos textos como estrutura e do contexto 
em que se insere, da realidade de que parte e a quem se destina. 
(Magnani, 1980)

Além da introdução e da conclusão, o trabalho foi subdivido em 
dois tópicos: “Texto e contexto” e “Texto e pretexto”. No primeiro, 
apresentei a justificativa da escolha de Criança meu amor, seguida 
de considerações sobre a formação da autora e sua atuação, sem-
pre buscando estabelecer relações com aspectos políticos, sociais e 
educacionais de sua época. No segundo tópico, apresentei conside-
rações sobre as características do leitor previsto para o livro e sobre 
a dificuldade de sua classificação como “literário” ou “didático”, 
advindas do fato de

[...] ter sido adotado para as escolas públicas de alguns Estados e ao 
mesmo tempo apresentar qualidades que o autonomizam, caracteri-
zando-o como literário, desvinculado da aprendizagem formal. [...] 
E a autora ressalta em Problemas da Literatura Infantil [...] que: “Os 
livros de aprender a ler e a história que imediatamente se seguem, 
como aplicação da literatura, podem excepcionalmente, possuir um 
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interesse literário, por um milagre do autor.” (Parece que se dá o 
“milagre” em Criança Meu Amor). (ibidem)

Embora a forte influência do clima da época me levasse a consi-
derar esse livro como “alienado e alienante” em decorrência de sua 
pressuposta condição de “pretexto para veiculação da ideologia da 
classe dominante”, tinha aprendido também a exercitar a crítica da 
crítica, a suspeitar de classificações apressadas e de verdades con-
traideológicas; e desejava, sobretudo, avançar no teimoso esforço de 
compreender o problema da literatura infantil, mesmo que apenas 
com os incipientes recursos metodológicos e fundamentação teórica 
dos quais dispunha.

Por isso, buscando amenizar os efeitos facilitadores e reducio-
nistas da análise do conteúdo (ideológico), utilizava, ainda, conhe-
cimentos adquiridos em minha formação em Letras, na expectativa 
de que me propiciassem abordar outros aspectos do texto, como sua 
forma e sua estrutura, de acordo com as contribuições da teoria da 
comunicação e da classificação das funções da linguagem proposta 
por Jakobson, relacionando-as com conhecimentos a respeito dos 
objetivos e das funções da arte e da literatura, especialmente da com-
plexidade da relação entre “utile et dulcere” nos textos de literatura 
infantil, considerada no âmbito da “literatura geral”:

No caso da literatura infantil essa discussão sobre o “utile et 
dulcere” parece ocupar um lugar de destaque. Devido à concepção 
errônea que se tem sobre o público a que se destina, a literatura 
infantil sempre parece mais preocupada com o “utile”. [...] Nesse 
sentido, a função poética da linguagem é relegada a um segundo 
plano havendo menor preocupação com as funções fática e conativa. 
O “ruído” é substituído pela “redundância” e a pequenez do leitor é 
determinante da criatividade do autor. (ibidem)

Ressalvava, porém, que “Cecília Meireles tinha uma consciência 
muito clara a respeito dessas questões. [...] Ninguém melhor do que 
ela soube juntar o lúdico e o recreativo à tarefa de ensinar e aprender” 
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(ibidem). Reconhecia, ainda, que nem todos os textos do livro têm 
a mesma qualidade estética: há os de caráter mais literário, com 
predomínio da função poética da linguagem, e os “menos literários, 
onde predomina a denotação e o caráter didático”. Mas insistia na 
qualidade “de fundo”:

O livro apresenta textos em prosa e em verso mas em todos 
transborda a poesia e a beleza. O traço literário é marcante.

[...]
Tanto em primeira como em terceira pessoa, no presente, no 

futuro, no imperativo ou no condicional, com predominância des-
critiva, narrativa ou de diálogos com pessoas ou animais – procedi-
mentos escolhidos de acordo com o tema e seus objetivos –, os textos 
sempre apresentam algo identificado com o Belo e o Bem, valores 
que, pelas características apresentadas, devem estar em oposição ao 
real e o questionam. Daí a preocupação da autora com o vir a ser da 
criança e sua inserção no real. (ibidem)

Ao longo dessa análise, à medida que se evidenciava a comple-
xidade de classificação de Criança meu amor, eu buscava formas 
de resistir, de contornar o incontornável, de conter o “incontível”, 
tentando justificar o que me pareciam as evidências de um “pecado 
original” de Cecília Meireles; e a visão “estratificada e determinista” 
da sociedade de seu tempo, eu buscava compensá-la com a ressalva: 
“ainda que não intencionalmente”.

Como conclusão, apresentei considerações a respeito do que 
considerava “duas possibilidades de se ver o texto: a) a partir da ótica 
da autora, inserida em sua época, e b) segundo a nossa visão e com os 
olhos de hoje. Parece-nos que ambas se completam [...]”. (ibidem)

Considerando as características políticas, sociais, culturais e edu-
cacionais da época em que foi escrito e utilizado o livro em questão 
e considerando também as preocupações da autora, no entrecru-
zamento tanto de sua condição de educadora e poeta quanto das 
características conteudísticas e formais desse livro, eu apontava que 
a postura idealista e humanista nele observável, mesmo podendo 
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ser entendida como ideológica (no sentido de “falsa consciência”), 
representa, de fato, uma relação dialética e crítica com o real.

Essa seria, então, uma forma de participação social e de revol-
ta. É o inconformismo frente ao real e a tentativa de superá-lo. A 
relação do universo criado no livro com a sociedade é, portanto, 
dialética: ele nega a ordem das coisas, ao mesmo tempo em que 
dela se distancia, aproximando-se de seu eixo central, ainda que 
por oposição. Desse modo não podemos dizer que exista um mero 
refúgio no ideal ou uma fuga do mundo circundante, que o lirismo 
corrobora. Ao contrário, é ele que dá força à denúncia e à revolta 
através da metáfora poética e seu poder de recreação, de sugestão e 
de revelação desnorteante de ideologias [...]. E para quem acredita 
nos bons exemplos da literatura para a formação da personalidade, 
como Cecília Meireles, nada mais coerente do que sua visão do ho-
mem e da vida. Esse humanismo, liricamente expresso ao pequeno 
público, representa a esperança depositada nas crianças e na Edu-
cação. Esperança de transformação e de superação, para concretizar 
seu ideal, ainda que consciente dos obstáculos e dificuldades. É a 
resposta literário-pedagógica da autora a sua época. (ibidem)

Para minha surpresa, o professor Casemiro não apenas leu o 
trabalho, mas também deixou registrados alguns breves elogios, 
seguidos da recomendação de sua publicação como artigo.

Como um pequeno troféu, guardei o “trabalho-artigo”, para 
pensar nas possibilidades de atender a uma recomendação de que 
tanto me orgulhava. Na verdade, suspeitava se tratar apenas de um 
ato de benevolência do professor querido e respeitoso, a fim de in-
centivar a aluna interessada e aplicada. Quem sabe, pensava, depois 
de nove gregos anos de gaveta, eu pudesse retomá-lo com mais dis-
tanciamento e condições de pensar em formas de, domando a paixão 
pela literatura e, em especial, pela poesia de Cecília Meireles, analisar 
criticamente o livro, escrito para crianças e para leitura escolar, e, por 
isso, marcado por um tom ideológico e pedagogizante, que minha ge-
ração acadêmica vinha aprendendo a criticar, na defesa intransigente 
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da qualidade literária dos textos de literatura infantil? Vez ou outra, 
encontrava o texto em meio a tantos papéis guardados; o tempo e o 
distanciamento, porém, somente fizeram confirmar minhas suspeitas 
de que aquele era um texto “imexível” e, portanto, “impublicável”, 
porque carecia irremediavelmente de qualidade científica e porque 
eu continuava impossibilitada do necessário distanciamento crítico.

Não escolhi Criança meu amor como objeto de análise na disser-
tação de mestrado, nem na tese de doutorado, embora continuasse 
em busca de compreensão das complexas relações entre literatura e 
educação. Não revisei o “trabalho-artigo”, de forma direta; os pro-
blemas e as questões nele detectados, porém, obrigaram-me à sua 
retomada contínua, para o desenvolvimento tanto de minhas pes-
quisas quanto de minhas atividades de professora do ensino de 1º e 
2º graus e, posteriormente, de professora universitária e orientadora 
de pesquisas acadêmicas.

Com o passar dos anos e de tantas outras leituras e vivências pro-
fissionais, fui confirmando a opção por situar minhas pesquisas na 
estreita e arriscada fronteira entre a literatura e educação, o que me 
obrigou a buscar formas e métodos mais adequados para atuar nessa 
“zona fronteiriça”.

Entre os desdobramentos dessas reflexões e como uma espécie 
de síntese sempre provisória e projetiva, estão a formulação de um 
método de análise de textos e a definição de uma temática de pesqui-
sa. Esse método deriva do conceito de “configuração textual”, que 
apresentei de forma mais sistematizada na tese de doutorado (Mag-
nani, 1991) e para cuja formulação utilizei contribuições da crítica e 
teoria literárias, assim como da linguística e da educação.5 A partir 
de então e especialmente após o início de minhas atividades como 
professora universitária, em 1991, esse conceito e suas possibilida-
des de aplicação na análise de todos os tipos de texto, principalmente 
os verbais escritos,6 passaram a nortear, como síntese das questões 

 5 Dentre essas tantas contribuições, encontram-se as de Antonio Candido, 
Mikhail Bakhtin e João Wanderley Geraldi. 

 6 Formulações mais apuradas desse conceito se encontram, especialmente, em 
Mortatti (2000a, 2000b). 
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teórico-metodológicas de fundo, minhas atividades de ensino e pes-
quisa, assim como as de meus orientandos de graduação, mestrado e 
doutorado, vinculados ao programa de pesquisa, grupo de pesquisa 
e projeto integrado de pesquisa, criados entre 1994 e 1995, todos 
com a mesma denominação e mesma temática – “História do ensino 
de língua e literatura no Brasil” – e subdivididos em cinco linhas de 
pesquisa: formação de professores; alfabetização; ensino de língua 
portuguesa; ensino de literatura; literatura infantil e juvenil.

***

Era o primeiro semestre letivo de 2006. Em meio a uma sessão de 
orientação com aquela jovem estudante e promissora pesquisadora, 
que me pedia sugestões para seu trabalho final da disciplina que 
eu ministrava, mesmo sem ter planejado, lembrei-me do episódio 
ocorrido 26 anos antes e lhe sugeri que analisasse Criança meu amor. 
Como justificativa pessoal, contei-lhe resumidamente essa história. 
Como justificativa científica, apresentei sinteticamente aspectos 
da vida e obra da autora e as principais características do livro, 
situando-o nas relações históricas entre literatura e educação, cuja 
complexidade eu vinha abordando, também e ainda, nas aulas de que 
ela participava. Não lhe mostrei o meu “trabalho-artigo”. Disse-lhe 
apenas que o que me motivara a analisar o livro tinha sido justamente 
o fato de ter nele constatado um intrigante exemplo da complexidade 
mencionada, considerando, em particular, o fato de se tratar de um 
livro para leitura escolar escrito por uma poeta – também professora 
de formação –, cuja obra eu admirava: se sua finalidade era explici-
tamente educativa e se esse era considerado o “pecado original” de 
textos do gênero, como podia ter gostado de lê-lo e como poderia 
analisá-lo sem apresentar duras críticas ao livro e à autora?

Apesar de receosa, diante de tantas informações e problemas, 
Bárbara aceitou o desafio. Ao final daquele primeiro semestre letivo 
de 2006, apresentou-me o texto, que qualificava de um “singelo 
trabalho de final de disciplina”, sempre ressaltando que, se não 
fizera melhor, era porque esse texto não tratava nem do tema nem 

Entre_a_literatura_e_o_ensino__(MIOLO_14x21)_Graf-v1.indd   152 04/06/2018   16:06:19



ENTRE A LITERATURA E O ENSINO  153

do objeto de seu projeto de pesquisa de iniciação científica, ao qual 
dedicava grande parte de sua atenção naquele momento.

Um estudo sobre Criança meu amor (1924), de 
Cecília Meirelles7

Tudo que é belo é uma alegria para sempre;
o seu encanto cresce, não cairá no nada;
mas guardará continuamente, para nós,
um sossegado abrigo, e um sono todo cheio
de doces sonhos, de saúde e calmo alento.

 John Keats

Introdução

Neste texto apresento os resultados de estudos para avaliação 
final da disciplina Literatura infantil, do curso de Pedagogia da 
FFC-Unesp-Marília. Esses estudos estão também indiretamente 
vinculados ao Grupo de pesquisa “História do ensino de língua e li-
teratura no Brasil” (GPHELLB) e ao Projeto Integrado de Pesquisa 
“História do ensino de língua e literatura no Brasil” (PIPHELLB), 
ambos coordenados pela professora Maria do Rosário Longo Mor-
tatti e que integro na condição de bolsista de iniciação científica,8 de-
senvolvendo projeto de pesquisa vinculado à linha “Alfabetização”, 
desse grupo e desse projeto integrado.

Com o objetivo de compreender um importante momento da 
história da literatura infantil brasileira, apresento os principais 

 7 Texto de Bárbara Cortella Pereira.
 8 Trata-se de bolsa do Programa de Bolsas de Iniciação Científíca do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Pibic/CNPq/Unesp), 
concedida entre março de 2006 e janeiro de 2007, para o desenvolvimento de 
pesquisa sobre Meu livro (1909), escrito pelo educador paulista Theodoro de 
Moraes (1877-1956).
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aspectos da configuração textual do livro Criança meu amor, de Ce-
cília Meireles, cuja primeira edição data de 1924.

Além da sugestão da professora da disciplina, para a escolha 
desse livro contribuíram as informações que obtive sobre aspectos 
da vida e da obra de Cecília Meireles e que me fizeram compreender 
a importância e o lugar dessa poeta e educadora, na história da litera-
tura infantil brasileira.

Apesar de sua vasta obra ser bastante estudada, até o momento 
não localizei nenhum estudo pontual9 sobre o livro Criança meu amor.

Para este estudo, utilizei o método de análise derivado do con-
ceito de configuração textual formulado por Mortatti (2000a, p.31), 
que o define como o:

[...] conjunto de aspectos constitutivos de determinado texto, os 
quais referem-se: às opções temático-conteudísticas (o quê?) e 
estruturais-formais (como?), projetadas por um determinado sujeito 
(quem?), que se apresenta como autor de um discurso produzido 
de determinado ponto de vista e lugar social (de onde?) e momento 
histórico (quando?), movido por certas necessidades (por quê?) e 
propósitos (para quê?), visando a determinado efeito em determi-
nado tipo de leitor (para quem?) e logrando determinado tipo de 
circulação, utilização e repercussão.

Mediante abordagem histórica centrada em breve pesquisa do-
cumental e bibliográfica sobre a extensa produção escrita de e sobre 
Cecília Meireles, a análise dos principais aspectos da configuração 
textual Criança meu amor (1924), de Cecília Meireles, foi conduzida 
pela busca de compreensão de que esse livro se insere na história da li-
teratura infantil brasileira e no conjunto da obra dessa renomada poe-
ta e educadora brasileira, a partir da hipótese preliminar de que, nesse 
livro, há uma oscilação entre o gênero didático e o gênero literário.

 9 Além de vários sites, consultei também o Arquivo Cecília Meireles coordenado 
pela professora Ana Maria Domingues de Oliveira. Disponível em: <www.
assis.unesp.br/arquivocecilia/index.html>.
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Apresentação de Cecília Meireles10

Filha de Carlos Alberto de Carvalho Meireles, funcionário do 
Banco do Brasil, e Matilde Benevides, professora municipal, Cecília 
Benevides de Carvalho Meireles nasceu no dia 7 de novembro de 
1901, na cidade do Rio de Janeiro-DF. Ficou órfã de pai três meses 
antes de seu nascimento e órfã de mãe aos três anos de idade. Foi 
criada pela avó materna, a açoriana Jacinta Garcia Benevides.

Em 1910, concluiu o curso primário na Escola Estácio de Sá e 
recebeu de Olavo Bilac, que era inspetor escolar do Rio de Janeiro, 
medalha de ouro por ter feito seus estudos com “distinção e louvor”. 
Em 1917, concluiu o curso normal no Instituto de Educação do Dis-
trito Federal e começou a lecionar em escolas primárias nessa cidade.

Em 1919, publicou Espectros, seu primeiro livro de poesia, e, em 
1922, casou-se com o artista plástico português Fernando Correia 
Dias, com quem teve três filhas. Foi um período de atividade literária 
intensa, em que publicou os livros: Nunca mais... e poemas dos poemas 
(1923), Criança meu amor (1924) e Baladas para el-rei (1925).

Em 1929, publicou o ensaio O espírito vitorioso, apologia ao Sim-
bolismo, em especial a Cruz e Sousa. Com esse ensaio concorreu à 
cátedra de Literatura da Escola Normal do Distrito Federal. Apesar 
de sua defesa brilhante, não obteve o cargo por não ser reconheci-
damente do “grupo católico”. Seguiu-se um período difícil em sua 
vida, mas, mesmo assim, escreveu diariamente por quatro anos 
(1930-1934) uma página sobre educação, na coluna “Diário escola”, 
do jornal Diário de Notícias (RJ).

Em 1932, assinou o “Manifesto dos Pioneiros da Educação No-
va”, com outros 26 educadores de renome nacional. Dois anos mais 
tarde, foi designada pela Secretaria de Educação da Prefeitura do 
Distrito Federal para organizar o Centro de Cultura Infantil, a pri-
meira biblioteca infantil especializada do Brasil, no antigo Pavilhão 
Mourisco, no bairro do Botafogo. Devido a perseguições políticas, 

 10 As informações sobre a vida e a obra de Cecília Meireles foram extraídas de 
Zagury (1973).
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a biblioteca foi fechada, sob a alegação de que havia em seu acervo 
livros perigosos para a formação das crianças.

Em setembro de 1934, fez sua primeira viagem ao exterior e 
proferiu uma série de conferências nas universidades de Lisboa e 
Coimbra, que foram publicadas em Portugal com os títulos Notícias 
da poesia brasileira e Batuque, samba e macumba.

Nesse mesmo ano, morreu seu marido, Correia Dias. Para 
garantir seu sustento e o das três filhas, assumiu as funções de pro-
fessora e jornalista. De 1936 a 1938, ministrou aulas de Literatura 
Luso-Brasileira e de Técnica e Crítica Literária na Universidade do 
Distrito Federal. Colaborou, ainda, de 1942 a 1944, com uma seção 
intitulada “Professores e Estudantes” e outra sobre folclore infantil 
no jornal A Manhã (RJ), com crônicas semanais em Correio Paulis-
tano (SP) e com outros escritos em A Nação (RJ). Passou também 
a atuar no Departamento de Imprensa e Propaganda, em que foi 
responsável pela revista Travel in Brasil.

Em 1938, pelo seu livro Viagem, recebeu o Prêmio de Poesia Olavo 
Bilac concedido pela Academia Brasileira de Letras e conheceu Heitor 
Grillo, com quem se casou no ano seguinte. Viajou, depois, para os 
Estados Unidos da América do Norte e para o México. Com finan-
ciamento do Departamento de Imprensa e Propaganda, ministrou um 
curso de Literatura e Cultura Brasileira na Universidade do Texas.

Em 1942, dedicou-se por inteiro à sua obra poética e se tornou sócia 
honorária do Real Gabinete Português de Leitura, em sessão solene, 
devido à conferência sobre Antero de Quental. A partir dessa época, 
publicou: Vaga música (1942), Mar absoluto (1945), Retrato natural 
(1949) e Rui, pequena história de uma grande vida (1949). Em 1949, 
proferiu conferências para professores na cidade de Belo Horizonte 
(MG), publicadas no livro Problemas da literatura infantil (1951).

Em 1951, fez sua segunda viagem à Europa e retornou a Portu-
gal, onde conheceu Açores, terra natal de sua avó. No ano seguinte, 
publicou Doze noturnos de Holanda, O aeronauta e Romanceiro da 
inconfidência.

Posteriormente, foi convidada pelo primeiro-ministro Nehru 
para visitar a Índia e participar de um simpósio sobre a obra de 
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Gandhi, ocasião em que recebeu o título de doutora honoris causa da 
Universidade de Délhi; publicou, então, Poemas escritos na Índia. E, 
em 1958, viajou para Israel para proferir um ciclo de conferências 
e traduziu para o português vários poemas de poetas modernistas 
israelenses.

Em 1963, recebeu dois prêmios Jabuti, da Câmara Brasileira do 
Livro: o de Tradução de Obra Literária, pelo livro Poemas de Israel, 
e o de Poesia, pelo livro Solombra.

Sua obra foi traduzida para vários idiomas, como espanhol, fran-
cês, italiano, inglês, alemão e húngaro.

Faleceu em 1964, e seu corpo foi velado no prédio do Ministério 
de Educação e Cultura, tendo recebido inúmeras homenagens. Após 
sua morte, recebeu também várias homenagens e prêmios, com des-
taque para o Prêmio “Machado de Assis”, concedido pela Academia 
Brasileira de Letras, em 1965, pelo conjunto de sua vasta obra que 
abrange mais de 80 publicações, incluindo: livros de poesias (em 
português e outros idiomas); livros de crônicas; ensaio e conferên-
cias; livros didáticos; peça teatral.

Para os objetivos deste estudo, é importante destacar que Criança 
meu amor (1924) foi o primeiro dentre outros livros de Cecília Mei-
reles destinados ao público infantil, como: A festa das letras (1937), 
em coautoria com o Dr. Josué de Castro; Rute e Alberto resolveram 
ser turistas (1939); Rute e Alberto (1945); Giroflê, giroflá (1956); Ou 
isto ou aquilo (1964).

Apresentação de Criança meu amor

Aspectos gerais

A primeira edição de Criança meu amor foi publicada em 1924, com 
ilustrações do artista plástico português Correia Dias, pela Typografia 
Anuário do Brasil (RJ), que publicou também a segunda edição, de 
1927. Em 1977, a Editora Nova Fronteira (RJ) reeditou o livro, como 
segunda edição, de acordo com as informações que pude localizar.
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O exemplar aqui analisado pertence ao acervo do GPHELLB e 
do PIPHELLB e tem na capa a informação de que se trata da nona 
edição, de 1990, que é provavelmente a nona reimpressão da segun-
da edição, de 1977, pela Nova Fronteira; essa última informação está 
na ficha bibliográfica do exemplar analisado. Como este estudo foi 
elaborado em aproximadamente dois meses, até o momento não foi 
possível localizar nenhum outro exemplar de outra edição que apre-
sentasse diferenças em relação ao analisado, apesar de ter localizado 
informações sobre outras edições publicadas pela Nova Fronteira.11 
Também não foi possível localizar informações sobre a Typografia 
Anuário do Brasil, nem outras informações sobre a Editora Nova 
Fronteira, além das contidas em seu site.

Essa editora foi fundada, em 1965, pelo jornalista e político 
Carlos Lacerda, que “uniu a tradição familiar a uma gestão absolu-
tamente profissionalizada”. Hoje, a editora é comandada por Carlos 
Augusto Lacerda, representante da terceira geração da família, e 
seu catálogo conta com mais de 1.500 títulos publicados. Entre eles, 
encontram-se alguns dos mais importantes poetas brasileiros: Cecí-
lia Meireles, Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto.

A editora já recebeu inúmeros prêmios, como o “Jabuti” e o “Al-
tamente Recomendável” da Fundação Nacional do Livro Infantil e 
Juvenil.

Até o momento, não foi possível localizar informações sobre o 
número total de edições e de tiragens de Criança meu amor pela Nova 
Fronteira. Mas, na última página de um exemplar da oitava edição, 
há uma nota: “Esta obra foi impressa na Artes Gráficas Guaru S/A., 
para a Editora Nova Fronteira S.A., em fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e sete”. O exemplar que localizei é reimpressão da segun-
da edição do livro, publicada pela Nova Fronteira, em que consta 

 11 Terceira edição, de 1977; quarta edição, de 1980; sétima edição, de 1986; oi-
tava edição, de 1987; nona edição, de 1990; décima edição, de 1991; e a última 
edição localizada, de 2001. As informações sobre as edições aqui relacionadas 
foram localizadas nos sites da Câmara Brasileira do Livro (www.cbl.org.br), da 
Editora Nova Fronteira (www.novafronteira.com.br) e da Fundação Biblioteca 
Nacional (www.bn.br).
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apenas a data de 2001, ano em que foi comemorado o centenário do 
nascimento de Cecília Meireles. São, portanto, mais de 80 anos de 
publicação e circulação do livro, desde sua primeira edição, em 1924, 
até hoje, quando ainda se encontra no catálogo da editora.

Aspectos estruturais-formais

O exemplar que analiso tem 101 páginas, com formato de 14 x 21 
cm. Na capa assinada por Rolf Gunther Braun, há o nome da autora, 
o nome da editora, o número da edição e o título do livro, que remete 
à afetividade e à sensibilidade da educadora e poeta Cecília Meireles 
em relação à criança.

Na parte central da capa, há a ilustração de Marie Louise Nery, 
representando duas meninas que têm nas mãos um buquê de flores 
lilás. Ao fundo, veem-se um jardim com outros tipos de flores, um 
gato olhando para elas e um regador de plantas ao lado das meninas.

As informações da capa se repetem na página de rosto, e, em seu 
verso, há informações técnicas sobre a editora e a edição, seguidas 
de página com o índice dos textos. Na quarta capa, há uma foto da 
autora, em preto e branco, além de informações sobre o livro.

O livro Criança meu amor é composto por 38 textos, sendo 34 em 
prosa e quatro em verso.

As ilustrações contidas no livro são desenhos em preto e branco 
que remetem a aspectos do conteúdo dos textos que acompanham. 
São apenas dez ilustrações, referentes aos seguintes textos: “Crian-
ça”, “Jardins”, “Adelaide vai passear”, “Gentileza”, “O meu po-
mar”, “Carnaval”, “Viajante”, “Vovozinha”, “Nuvem” e “Natal”.

Aspectos temático-conteudísticos

Nos textos do livro, há histórias do cotidiano vivenciadas por 
crianças, cantigas ou conselhos de adultos para ensinar-lhes, de 
forma agradável, principalmente valores e comportamentos que 
contribuam para sua formação.
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Para auxiliar na análise, classifiquei os textos em três grandes 
grupos, de acordo com a semelhança entre seus temas:

• vinte e sete textos em prosa poética relatam histórias do 
cotidiano vivenciadas por personagens (adultos, crianças, 
animais ou seres inanimados), podendo conter ou não ensi-
namentos morais: “O bom menino”, “Jardins”, “Trabalho”, 
“O menino que rasgou a roupinha”, “A brincadeira do reló-
gio”, “Adelaide vai passear”, “Gentileza”, “Maria”, “Ma-
drugada”, “Para o futuro”, “Afonso”, “Esmola de criança”, 
“O meu pomar”, “Tamanquinhos vermelhos”, “Carnaval”, 
“Boneca”, “Paisagem”, “Inverno”, “Barbadinho”, “Via-
jante”, “Desejo”, “Vovozinha”, “Diálogo”, “Lembrança”, 
“Nuvem”, “Natal”, “Carta”;

• quatro textos são escritos em verso: “Ciranda”, “Cantilena”, 
“A canção dos tamanquinhos” e “Cantiga”; e

• sete textos em prosa contêm, explicitamente, conselhos de 
adultos ou ensinamentos morais: “Criança”, “Mandamento 
I”, “Mandamento II”, “Mandamento III”, “O mau meni-
no”, “Mandamento IV”, “Mandamento V”.

Aspectos sobre o leitor previsto

Criança meu amor foi adotado, em 1925, pela Diretoria de Instru-
ção Pública do Distrito Federal e aprovado pelo Conselho Superior 
de Ensino dos estados de Minas Gerais e Pernambuco. Mediante 
essa informação, pode-se inferir que os leitores previstos fossem alu-
nos de escolas primárias. Essa informação é confirmada pelo texto 
da quarta capa do livro, que traz indicações de que foi dedicado às 
crianças, aos pais e professores.

Escrito para crianças, com a finalidade de formar seres huma-
nos conscientes e dotados de amor, respeito e capacidade de doar-
-se. [...] Para os pais e professores, com a intenção de mostrar-lhes 
que o processo educativo vai muito além de estabelecer regras e 
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mandamentos de boa conduta, deve levar a criança a assumir com 
responsabilidade, a própria liberdade de existir.

Porém, se não houvesse tais informações na quarta capa da edi-
ção analisada, a forma e o conteúdo dos textos e a tentativa da autora 
de estabelecer diálogo com o leitor, por meio de recursos como vo-
cativos, repetição de termos, seriam indícios suficientes para inferir 
sobre a destinação do livro.

Além disso, localizei a informação de que Criança meu amor foi 
selecionado para integrar o programa Implantação de Bibliotecas 
Públicas do Ministério da Cultura (MinC). Não foi possível locali-
zar a data em que isso ocorreu, mas dessa informação se pode inferir 
que o livro tem circulado nos últimos anos como livro de literatura 
infantil e não apenas como livro didático, como alguns o classificam.

Aspectos do momento histórico de publicação da 
primeira edição12

A primeira edição de Criança meu amor foi publicada em um 
momento de marcantes mudanças sociais, culturais e educacionais 
no Brasil.

Segundo Lajolo e Zilberman (1984), entre o final do século XIX 
e as décadas iniciais do XX, o Brasil passou por um amplo processo 
de urbanização e modernização. À medida que a população urbana 
crescia, ocorria o fortalecimento das classes sociais intermediárias 
entre aristocracia rural e alta burguesia de um lado, ex-escravos e 
trabalhadores rurais, de outro.

Muitos que passaram a integrar essas classes sociais intermediá-
rias tiveram seu primeiro contato com os livros e com a literatura, 
visto que o consumo desses bens espelhava o padrão de escolarização 
e cultura com que os novos segmentos sociais desejavam se apresen-
tar perante outros grupos, com os quais buscavam ou a identificação 

 12 As informações que apresento nesse tópico foram extraídas de Lajolo e Zilber-
man (1984).
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(com a alta burguesia) ou a diferença (em relação aos núcleos humil-
des de onde provinham).

O saber passou a ser identificado com poder, no novo modelo 
social que impunha um clima de valorização da instrução e da escola, 
disseminando-se campanhas de alfabetização e a preocupação com 
a carência de livros de leitura para crianças, visto que nesse período 
era ainda escassa a produção de livros destinados a crianças e escritos 
por brasileiros.

Com a publicação de Saudade (1919), de Tales de Andrade, e 
de Narizinho arrebitado: segundo livro de leitura para uso das esco-
las primárias (1921), de José Bento Monteiro Lobato, iniciou-se a 
produção didática e literária dirigida particularmente a um público 
infantil. Para esse momento, Cecília Meireles contribuiu com a pu-
blicação de Criança meu amor.

No ano seguinte à publicação desse livro de Lobato, eclodiu em 
São Paulo o movimento da Semana da Arte Moderna, que difundiu 
um novo ideário estético, marcado pelo vanguardismo e pela busca 
de ruptura com padrões estéticos anteriores. Porém, a poeta Cecília 
Meireles, considerada “modernista da segunda geração”, não par-
ticipou diretamente desse movimento. Seus primeiros livros mere-
ceram a atenção de um outro grupo, o dos poetas da revista Festa 
(RJ), como Andrade Murici, Tasso da Silveira e Murilo Araújo, que 
defendiam uma poesia imbuída de elementos espirituais, de preocu-
pações transcendentes, filosóficas e religiosas.

Criança meu amor: gênero didático e literário?

Após a análise dos principais aspectos da configuração textual 
de Criança meu amor, pude compreender um pouco melhor sua 
oscilação entre gênero didático e gênero literário, de acordo com as 
reflexões apresentadas pela professora da disciplina.

Pude observar essa oscilação já na “camada mais aparente” (Can-
dido, 1993) dos textos do livro, que ou relatam histórias do cotidiano 
vivenciadas por crianças, ou são cantigas ou contêm conselhos de 

Entre_a_literatura_e_o_ensino__(MIOLO_14x21)_Graf-v1.indd   162 04/06/2018   16:06:19



ENTRE A LITERATURA E O ENSINO  163

adultos sempre para ensinar-lhes, de forma agradável, algo que pre-
cisam saber para se constituírem como seres humanos.

O estilo da autora nesse livro é também indicativo dessa oscila-
ção, pois pude observar a presença de tom lírico, mesmo nos textos 
em prosa. Portanto, apesar de o conteúdo se caracterizar por sua 
função formativa, o tom lírico contribui para que esse conteúdo não 
denote um caráter didático, apenas; ao contrário, o lirismo presente 
nos textos sugere um livro diferenciado daqueles que foram utiliza-
dos para a “leitura escolar”, na época da publicação de sua primeira 
edição, de acordo com pesquisa documental que venho desenvol-
vendo como atividade de iniciação científica.

No entanto, outro aspecto da configuração textual que indica 
essa oscilação é o leitor previsto e a finalidade com que o livro foi es-
crito e publicado. Como já informei, em 1925 o livro foi adotado pela 
Diretoria de Instrução Pública do Distrito Federal, para ser utilizado 
nas escolas primárias e foi aprovado pelo Conselho Superior de En-
sino dos estados de Minas Gerais e Pernambuco. Com base nessa 
informação e permanecendo na “camada mais aparente”, poder-se-
-ia concluir que esse livro foi escrito para crianças somente com a 
finalidade de lhes ensinar algo “útil”; porém, a análise dos principais 
aspectos da configuração textual ampliou as possibilidades de com-
preensão do sentido do livro, contribuindo para problematizar as 
primeiras impressões de leitura e a hipótese preliminar que apresen-
tei, já não me parecendo tão importante confirmá-la ou não.

Considerações finais

Como já informei, apresento aqui resultados de estudo a partir 
das reflexões realizadas durante as aulas da disciplina Literatura In-
fantil. A fim de que aprendêssemos a identificar um bom texto lite-
rário, em particular para crianças, a professora da disciplina propôs a 
elaboração de um texto com os resultados da análise da configuração 
textual de um livro de literatura infantil escolhido por algum motivo 
em especial e que justificássemos tal escolha.
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O livro Criança meu amor, que a professora me sugeriu analisar, 
chamou minha atenção por dois motivos especiais: por ter sido 
escrito pela renomada poeta Cecília Meireles e, apesar de ter sido 
classificado como livro didático e utilizado para o ensino nas escolas 
primárias em meados dos anos 1920, não perder sua literariedade.

À medida que analisava os aspectos temático-conteudísticos e 
estruturais-formais desse livro, pude confrontá-los com os aspectos 
da vida e obra da poeta e educadora Cecília Meireles, e confesso ter 
ficado um pouco decepcionada, pois esse livro me pareceu contradi-
zer as características da obra da poeta.

Passo a passo, fui percorrendo os caminhos propostos para o 
desenvolvimento da análise da configuração textual, adentrando em 
seus aspectos menos “aparentes”, e comecei a enxergar o sentido do 
livro como um conjunto de aspectos inter-relacionados e impres-
cindíveis para a compreensão da proposta da autora ao escrever esse 
livro em determinado momento histórico.

Somente consegui perceber o equívoco de minhas primeiras im-
pressões e de minha primeira tentativa de classificar o livro em um 
ou outro gênero quando pude me distanciar da posição de “leitora 
envolvida” (Mortatti, 2000b) e das concepções atuais do que seria 
uma boa leitura para crianças e olhar para o contexto histórico em 
que esse livro foi escrito, como eram as crianças daquela época, a que 
tipo de livros de leitura (escolar ou não) elas tinham acesso e quem 
era a autora desse livro, que, em 1924, já tinha publicado dois livros 
dentre os de sua vasta obra poética, mas estava também muito envol-
vida com o ensino e a educação.

Compreendi que o equívoco tinha sido considerar esse livro e 
as concepções de sua autora sem considerar também esses outros 
aspectos. A partir do momento em que compreendi que se tratava 
de abordar um problema complexo, passei a olhar para Criança meu 
amor de modo diferente. Um livro destinado às escolas, porém com 
uma linguagem não escolarizada, provavelmente uma tentativa de 
Cecília Meireles de apresentar leituras mais agradáveis às crianças 
daquela época, preocupação também de outros escritores, como 
Monteiro Lobato, que, a partir dos anos 1920, passou a escrever 
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regularmente para crianças (diferentemente de Cecília Meireles) e 
seus livros se tornaram um marco na produção do gênero no Brasil.

Considerando-se a inter-relação dos aspectos constitutivos do 
sentido desse livro, em especial sua relação com a produção de livros 
para crianças no momento histórico de publicação de sua primeira 
edição e com o conjunto da obra literária da poeta, foi possível cons-
tatar que o tom formativo dos textos contidos no livro analisado não 
neutraliza seu efeito estético, o que possibilita, ainda, caracterizar 
certa concepção de literatura infantil que, em consonância com sua 
atuação como poeta e educadora, foi depois sistematizada e defendi-
da pela autora no livro Problemas da literatura infantil, de 1951.

Gostaria de destacar, ainda, que as reflexões realizadas ao longo 
da disciplina Literatura Infantil tiveram como fio condutor as se-
guintes questões propostas pela professora: “Literatura infantil: o 
que é? Para que ‘serve’? Como e por que ‘usá’-la na escola?”.

Apesar da impressão de obviedade que essas questões causam 
inicialmente, o conteúdo aprendido nas aulas, as leituras indicadas 
pela professora, o contato com os livros de literatura infantil e o diá-
logo estabelecido entre a professora da disciplina e as futuras profes-
soras de educação infantil sobre os livros de literatura infantil e suas 
particularidades possibilitaram reflexões indispensáveis à formação 
do professor de qualquer nível de ensino.

Muito diferente do que esperávamos, não aprendemos “fórmulas 
mágicas” de como ensinar nossos alunos a serem “máquinas devo-
radoras” de livros, nem métodos para tornar a leitura mais atraente, 
nem a utilizar a literatura com um fim utilitarista... No entanto, cer-
tamente, aprendemos algo que carregaremos para o resto de nossas 
vidas como educadoras: apesar de não se poder definir exatamente o 
que é, aprendemos que a literatura infantil não “serve” para “nada”, 
no sentido utilitário, mas tem funções mais importantes como o 
deleite e a formação do ser humano, contribuindo para suprir suas 
necessidades de fantasia, “de conhecimento de si e do mundo” (Can-
dido, 1972a). E, para que tudo isso seja possível, basta começar a ler 
(ou a ouvir leitura de outro, no caso de crianças não alfabetizadas) 
bons textos literários!
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À guisa de inconclusão13

Seja por influência da professora e orientadora, seja por opção 
pessoal, seja, ainda, por ambas as razões, fato é que Bárbara se en-
volveu com o livro escolhido e com o trabalho acadêmico proposto.

Ao ler seu texto, avaliei que contemplava plenamente os objeti-
vos da disciplina, não porque Bárbara tenha reproduzido o conteúdo 
das aulas, mas porque, na condição de professora e de pesquisadora 
em formação, mostrou – dentre tantos outros aspectos que os limites 
deste texto não me permitem apontar nem comentar – significativos 
avanços na compreensão da necessidade de ser sujeito do processo de 
atribuição de sentidos demandado na leitura e produção de textos, 
e, em particular, na reflexão sobre as características e funções da 
literatura infantil.

Após ter feito correções e sugestões, elogiei o trabalho e reco-
mendei sua publicação sob a forma de artigo, o que foi acolhido por 
Bárbara, que se dispôs a fazer a revisão necessária. Talvez por receio 
de influenciá-la ou, pior, de decepcioná-la, não lhe mostrei meu an-
tigo “trabalho-artigo” de mestranda, nem lhe expliquei os motivos 
de não o ter publicado. No meio do caminho, porém, preocupada 
em contemplar o rigor que aprendera ser imprescindível na pesquisa 
acadêmico-científica, também ela chegou a pensar, momentanea-
mente, em desistir, fazendo-me concluir, também momentanea-
mente, que, de fato, qualquer artigo sobre esse livro seria “imexível” 
e “impublicável”. Passado mais de um ano, por fim, decidiu-se: fez 
as modificações necessárias e pediu minha avaliação.

Li-o por várias vezes, guardei-o; procurei o meu, li-o por várias 
vezes e guardei-o, também. Não conseguia ganhar clareza a respei-
to do que fazer com ambos, que continuavam a reivindicar minha 
atenção. Casualmente, semanas atrás, recebi uma mensagem ele-
trônica de Bárbara, cujo conteúdo, apesar de sucinto, ressaltava sua 
sensibilidade como leitora e como pesquisadora. Ao lê-la, tomei uma 
decisão, finalmente.

 13 Texto de Maria do Rosário Longo Mortatti.
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Assim se originou este texto. Quando encerrei sua primeira ver-
são, disse a Bárbara que tinha uma proposta a lhe fazer e pedi que 
o lesse, antes mesmo de lhe explicar do que se tratava. Após leitura 
cuidadosa, ela comentou ter ficado surpresa e emocionada com mi-
nha proposta; comentou, ainda, que não se lembrava com detalhes 
de certos episódios, corrigiu algumas informações, fez pequenas 
adequações no que fora produzido originalmente como “trabalho 
final de disciplina” e concordou com nossa publicação conjunta.

Para além dessas suas primeiras impressões, comentários e atitu-
des, no entanto, não posso, nem devo avaliar o que este nosso texto 
significou para ela, que, certamente, um dia, se ainda fizer sentido, 
contará sua versão da história que narro aqui.

No que me diz respeito, na condição de professora e orientadora, 
que, ao avaliar o trabalho de seus alunos e orientandos, também ava-
lia o seu, pude aprender muito. Em especial e não sem certo descon-
forto, pude mais uma vez constatar, naquele texto de Bárbara – assim 
como nos dos demais alunos, orientandos e orientados –, as inevitá-
veis influências de certas escolhas que fiz ao longo do processo de 
formação como professora e pesquisadora, nas quais, por sua vez, 
encontram-se marcas de meus professores e orientadores.

Como indícios não de uma história que se repete, igual e monó-
tona, mas de um complexo movimento de ensino e aprendizagem 
da condição de autoria, constatei que, em alguns aspectos, o texto 
de Bárbara se assemelha àquele meu “trabalho-artigo”; em outros, 
complementa-o e avança; em outros, ainda, distancia-se dele. Em-
bora abordemos o mesmo tema-problema de certo ponto de vista 
teórico, com necessidades e objetivos relativamente semelhantes, 
trata-se de dois textos distintos, em que não estão omitidas as marcas 
dos diferentes momentos históricos e “lugares acadêmicos” em que 
foram produzidos e, especialmente, as marcas dos diferentes olhares 
e das diferentes vozes constitutivas das diferentes histórias de vida e 
formação de cada uma das autoras.

Essas constatações me propiciaram, ainda, avançar na com-
preensão de minhas atividades de orientação acadêmica e do difícil 
aprendizado de orientar para a autonomia intelectual e científica, 
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propondo – sem omitir, nem impor – o que considero mais adequa-
do; de ensinar a fazer escolhas relevantes e pertinentes, sem esperar 
sua “geração espontânea”; de publicar textos juntamente com 
orientandos,14 sem apagar as marcas de autoria de cada um, como 
parte de um esforço de aprendizagem e de vivência de importantes 
aspectos da ética na pesquisa.

E, juntas, pudemos refletir sobre nossas escolhas e hesitações 
em comum. Pudemos concluir, por exemplo, que, se nem eu, nem 
ela encontráramos soluções que confirmassem nossas hipóteses 
preliminares, certamente compreendemos melhor que nosso mais 
importante objetivo não era exatamente confirmar hipóteses, nem 
solucionar problemas, nem decifrar suposto enigma apresentado 
por Cecília Meireles; era “apenas” compreender – vocábulo que, por 
todas essas razões e dada a inexistência de sinonímia perfeita, foi 
propositalmente utilizado repetidas vezes neste texto – que bons 
problemas teóricos são aqueles que fecundam novas e relevantes 
questões a investigar. Pudemos concluir, também, que ambas avan-
çamos um pouco mais na reflexão sobre o processo de formação de 
pesquisadores e suas implicações para a produção de conhecimentos 
sempre provisórios, cuja falta se faz sentir, paradoxalmente, se e 
somente quando os acolhemos e buscamos compreendê-los. E pu-
demos concluir, mais uma vez, que o uso do plural de modéstia em 
textos acadêmicos, sob a justificativa de contemplar a objetividade 
necessária ao discurso científico, tem prestado um desserviço à ciên-
cia em nosso país, por eximir os (não)autores e (não)sujeitos de (não)
discursos de suas responsabilidades em relação aos conhecimentos 
que (re)produzem e que partilham com seus (não)leitores; e que 
somente faz sentido utilizar sujeito gramatical na primeira pessoa 
do plural quando, de fato, os envolvidos na pluralidade discursiva 
puderem também se apresentar, ainda que precariamente, como 
primeiras pessoas singulares. É, pois, no entrecruzamento de nossas 
histórias de vida e de formação como professoras e pesquisadoras 

 14 Refiro-me aqui a uma dentre tantas exigências atuais na avaliação institucional 
de nossas atividades acadêmico-científicas.
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que foi produzido este texto, versão que posso apresentar – mesmo 
que provisória e inconclusa, mesmo que apenas de meu ponto de 
vista – de uma história dessas duas leituras de Criança meu amor.

***

Estamos no início do ano de 2008. A obra de Cecília Meireles 
continua, obviamente, com seu merecido lugar de destaque na 
história da literatura brasileira. Criança meu amor continua sendo 
editado, porque provavelmente lido e apreciado por crianças; sua 
importância e seu lugar na história da literatura infantil brasileira, 
no entanto, continuam reconhecidos por poucos pesquisadores. Bár-
bara, que infelizmente não chegou a conhecer o professor Casemiro, 
vem dando continuidade, na condição de mestranda, à pesquisa 
histórica sobre a cartilha e livros de leitura de Theodoro de Moraes. 
E os astros continuam me aconselhando a não publicar aquele antigo 
“trabalho-artigo”...

Chegamos ao final da última versão deste texto. Dentre tantas 
outras reflexões que ainda caberia formular sobre o que apresen-
tamos aqui, talvez a mais importante e sintética seja a de que com-
preendemos um pouco melhor o que ensina John Keats (1987) no 
poema com que encerrei as aulas daquele primeiro semestre letivo 
de 2006 e do qual Bárbara extraiu a epígrafe de seu texto. Se concor-
darmos com o poeta, nós, professores, pesquisadores e orientadores, 
podemos também contribuir para que as novas gerações conheçam 
coisas belas, como resultado de um ousado esforço de salvar da mor-
te agônica aquilo que amamos, de uma ousada coragem de enfrentar, 
também, a imposição de critérios meramente quantitativos, em que 
representantes de certa falsa (cons)ciência se têm respaldado para a 
avaliar nossas atividades acadêmico-científicas, desqualificando o 
que consideram inútil para o “mercado acadêmico”. É sobre esse pe-
rigo que alerta o autor do trecho que utilizamos como epígrafe neste 
texto, indiretamente sugerida por Bárbara, naquela mensagem ele-
trônica que me enviou, semanas atrás: “Já estou lendo o livro Inimi-
gos da esperança [Waters, 2006]. Lembrei de você neste trecho: [...]”.
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