A TRADUCAO: NtTCLE0 GERATRIZ DA
LITERATURA INFANTIL/JUVENIL
Nelly Novae; Coelho (USN)

Ora na terra nab havia eendb uma mama lingua e we meow modb de faZar. E os homens tendo partido do Oriente
acharam
we campo na terra de Sennar e aid habitaram. /.../ E disseram entre ei: Vinde, fagamoepara nos uma cidade e uma torre, cujo owns chegue ate o ceu; e faoamos cilebre o nosso name. /.../ 0 Senhor, porem, desceu para ver a cidads e a torre que oe filhos de Ado edificavam e diese: Eie aqui um pow qua eau tee semap amelmorm Ungua; e uma vet que eZes
comeoaram eeta obra nao hao de desiatir antes que a
tenham
executado. Vinde, pois, deegamoe e ponhanos teas suss linguae
tat
confucao que eles nao entendam uns aos outroe. Dec to
maneira a que a Senhor oe espalhou por todoe as Zugarea da
terra e eles cessaram de edificar a cidede. /.../ E the foi
poeto o none de Babel, porque ne1a a que eucedeu a confuaao
de todas as linguae do mundo. E deli os sepalhou o
Senhor
por Nodes regiaes (Genesis„ 11,4).
Nio seria por acaso que o mito religioso da Torre de
Babel
aponta a diferenciagio da primitive lingua oomum, como a
canna
primeira da incompreensio entre os homens e a conseq(lente separagio que os dispersou pelo mundo todo.
A comunicagio atraves de uma lingua, cujo cOdigo seja comum
a todos, é, como sabemos, o fator primeiro e essencial para que
os homens se entendam a juntos possam construir sues vides,
no
mundo em que lhes cebe viver. Esoolhemos, aqui, o mito da
Torre
de Babel como ponto de partida, porque ele oontim dues importantes ligOes: a primeira e a necessidade basics da comunicacao vexILHA DO DESTERRO, N9 17, 19 eemeetre de 1987. pp.21-32
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bal entre os homens, para que juntos possam trabalhar e construir
quase
suas vidas, corn plenitude e grandeza; a segUnda e o poder
palavra
divino que eles podem alcangar, a partir do domlnio da
matua
que lhes abrira caminho para o Conhecimento; permitira a
compreensao no convIvio diario e a conjugacao de forces, necessarias na luta pela vida.
atraA tal panto vai o poder que os homens podem alcangar,
yes da Comunicagao e do Conhecimento, que ihes sao possibilitados
chegar,
pela Palavra, que o Senhor, sabendo aonde eles podiam
as
linguas.
(As
possicastigou-os pela ousadia, confundindo-lhes
veis interpretagOes desse "ato de punigao" divino nio vim aqui ao
caso e nos levariam longe demais na discussao.)

t,p0is, diante dessa caracterlstica essencial do ser human°,
-a expresso e a oompreensio da fala, que avulta a importancia da
tarefa que o ato de traduzir desempenhou, entre os homens, desde
os primirdios da EistOria. Tal tarefa torna-se-nos evidente, no
momento em que comegamos, por exemplo, a estudar o surgimento das
primeiras narrativas exemplares ou das primeiras fibulas, siculos
antes de Cristo; e acompanhamos o lento percurso vencido por elas,
enormes
no se; atravis do tempo, mas principalmente atravis das
distancias geograficas, que elas acabaram vencendo, para permitiDiverrem a comunicagao fecunda entre todos os homens da terra.
tindo ou emoclonando os seus ouvintes, essas narrativas
primordiais foram as mediadoras entre os homens (ainda entregues a sistemas de vida barbara ou primitiva) e os ideals de
que comegavam a nascer, naqueles tempos longinquos.

civilizagao

Estudiosos das macs diferentes areas (filalogos, folcloristas, antropOlogos, arqueOlogos, sociOlogos, historiadores,

etc.)

conseguiram, por diferentes caminhos, descobrir e acompanhar os
rastros da gigantesca tarefa desempenhada pela Literatura, na difusao dos valores, ideals, padres morais, modelos de comportamento, tabus a serem respeitados, etc., etc. que caracterizam cada
sociedade ou grupo comunitario e que, de Era para Era, vim conduzindo a Humanidade, em seu Longo processo de evolugao.
Dentre esses estudos, avulta a importancia dos filalogos ou
lingUistas que, no inicio do sec. XIX, preocupados com as origens
das linguas neolatinas ou anglo-saxiinicas, passaram a recolher,

22

coletiva
da boca do povo, as narrativas arcaicas que a Memeria
guardara. Visando o estudo da lingua, tais Os Camimhos da CAUL&
E DUNA.
Apenas para exemplificar os intrincados camLnhos da C01110acagio hyaena e a tarefa desempenhada pela traducio, no iMbito da
Literatura Popular e da Infantil, lembramos aqui o provfivel percurso seguido pela ooletanea indoeuropeia, CALILA E DIMNA, - uma
das fontes mais antigas do folclore europeu e do sul-americano,via
Europa. Segundo os orientalistas (T. Benfey, Huet, De Sacy...),as
narrativas de CALILA E DIMNA nasceram na India, por volta do sec.
VI a.C., e algumas delas fariam parte do Pantsthatantra (apialogos
ou narrativas edificantes usadas pelos pregadores budistas) ou da
epopeia primitiva indiana, Eahabarata. A lingua original de CALILA E DIMNA foi o sanscrito.
Sua primeira versao teria sido persa, feita no sec. VI depois de Cristo, por ordem do rei Cosroes, da Persia, que mandara
seu medico a India, em busca dos "tesouros de sabedoria" que diziam existir ali. 0 medico encontrou o fabulfirio indiano de Biporienpai (ou Pilpay, figura que ficou conhecida como o Esopo
tal). Traduziu-o do sinscrito para o persa, com o titulo de CALILA E DIMNA (names dos chacais que sao as personagens principais).
e
Do persa, a coletanea foi, mais tarde, traduzida para o sirio
versao
finalmente, no sec. VIII, para o irabe. Foi esta Ultima
(feita por Ibn Al-Mukafa) que se divulgou por toda a Europa
serviu para as traducaes em hebraico e em latim, por volta do sec.
XV. Muitas de suas narrativas
foram traduzidas em varias linguas neolatinas ou anglo-saxenicas e hoje fazem parte do folclore
de diferentes regiEles. (Uma consulta ao mapa-mundi, marcando
as
possiveis rotas seguidas pelos que levaram essas narrativas atraves de tao longas distancias, da India para a Persia, desta pars
Siria, Arabia e toda a Europa... tornare evidente o gigantesco esforgo dispendido pelos homens para se comunicarem uns com os
outros, no sentido de conquistarem ou propagarem a Sabedoria da Vida).
Como exemplo de uma das narrativas de CALILA E DIMNA que se
integraram no folclore europeu e se transformaram, posteriormente,
em literatura infantil, ester a esteria de "0 Asceta e a Jarra
de
Manteiga e Mel". A ligio que the serve de motivo e: a inutilida-
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de dos sonhos demasiadamente ambiciosoa ou o pericro dos "castelos
no ar" ou dos edificados sobre a "areia", isto é, sem uma base segura e resistente que os mantenha de pe. Ao atravessar o tempo e
as muitastualgiiesouadaptaciics, essa estOria exemplar chegou ate rids,
como "A Moga e o Pote de Leite", divulgada na Europa, a partir do
sec. XVII, pela tradugao francesa de La Fontaine, em FABULAS. Ela
deve ter entrado no Brasil, trazida pelos portugueses, atraves da
comunicagao oral "das estOrias ao pe do fogo". Ji em nosso seculo,
Monteiro Lobato retomou-a, escrevendo uma nova versao que inclui
em seu livro FABULAS DE NARIZINHO. (Como se ve, uma estOria inventada na India, seculos antes de Cristo, por ser portadora de uma
verdade humana, venceu o tempo, as distancias e as diferengas lingtisticas, para chegar ao Brasil e hoje fazer parte de nosso acervo folclórico e de nossa literatura infantil). Esse pequeno examplo mostra-nos, de maneira Clara, a tarefa que vem sendo desempenhada pela tradugio, como um dos mediadores mais importantes para
a difusao, em ambito universal, dos altos ideais e/ou das grandes
experiencias (madasnegativas) que, atraves da literatura,
teem
servido de modelo, inspiragaocutabus a humanidade, em sua Tonga
marcha no sentido da evolugao e do progresso. A Ginese da Literatura Infantil/Juvenil.
Em todas as nagaes novas (como nas Americas, por ex.) a Literatura Infantil comegou pela tradugio (trazida pelos colonizadores). E o caso, obviamente, da Literatura Infantil Brasileira, cujas origens estao nas tradugees portuguesas que aqui entraram, 0ralmente, durante o periodo da colonizagao. E que continuaram
a
chegar, ja em Livros, mesmo depois da nossa independencia politica, em 1822. Nao podemos esquecer que nenhum progresso cultural se
desenvolve em curto prazo. Dal o ter levado um seculo, para comegarmos a defender, aberta e conscientemente, nosso direito i autonomla cultural e i busca de nossas caracteristicas prOprias, defesa que se impOe, a partir do Modernismo (eclodido em 1922, com a
Semana da Arte Moderna, em Sio Paulo); e ainda hoje, em plena evolugao, exige-nos luta, consciencia e trabalho...
Foi, portanto, atraves de tradugaes portuguesas que as criangas brasileiras conheceram o prazer de suas primeiras leituras
terarias e comegaram conviver com as grandes personagens, com os
ideais de vida e os padres morais que estavam na base da Socieda-
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de romfintica/liberal/criste, de que somos herdeiros e continuadores/transformadores.
da
Uma das pesquisas mais completes, jfi realizadas na area
traduceo de livros infantis no Brasil, e devida a Leonardo Arroyo
(of. cap. "Traducfio e ficgio" in op. cit. Bibliografia final). Mas,
evidentemente, nio e exaustiva nem conclusive. 0 problema a baatante complexo e ester ainda a espera de uma equipe que realize as
pesquisas necesserias, nas inimeras fontes de documentos possiveis
de serem localizados. De qualquer forma, seja pela esclarecedora
lipesquisa de Arroyo; seja por catfilogos antigos de editoras a
vrarias de Portugal e Franca (que comerciavam con o Brasil no sec.
XIX e inicio deste); seja pelos depoimentos sobre "leituras infantis" em crOnicas ou obras memorialisticas (cf. Luis Edmundo, 0 Rio
de Janeiro de nee Tempo; Ciro Arno, Remdrias de um Estudante (18551906); Gilberto Amado, BistOrias de Minha Infancia; etc); ou pelo
Dicionfirio Bibliogrifico Brasileiro de Sacramento Blake; etc., sabe-se que as criangas, os jovens e os adultos brasileiros entraram
no mundo da Literature, da Culture ou das Ideias, atraves das tradugOes e, evidentemente, atraves das obras estrangeiras, lidas no
original.
A simples consulta aos velhos catfilogos de livrarias da epoca mostra a influencia exercida, principalmente pela Franca,
em
nossa formagio cultural (via Portugal ou direta). Os livros aqui
vendidos, desde o sec. XIX apresentavam-se em verso original francesa (de autores franceses); em tradug5o francesa (de autores estrangeiros) ou em tradugaes portuguesas (basicamente de
livros
franceses ou de outras linguas ji vertidas para o frances. Evidentemente, a literature portuguesa original era uma das grandes presences em tais catilogos.
Quando a natureza dos livros literirios de maior sucesso
(ou
pelo memos os de maior circulagio) entre os pequenos leitores eram:
romances de aventuras, contos jocosos; contos exemplares;
narratives religiosas; fibulas; contos de fadas; etc. Ou, em outras palavras, eram narrativas que falavam de coisas importantes pare a
condicio humane:
1. As diferentes aventuras e emogiies que os homens podem
viver,
alcando-se de seus limites humanos ao nivel do berammo As pri-
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meiras tradugOes de romances dessa natureza que entraram no Brado
sil, a partir do sec. XIX foram: AVENTURAS DE ROBINSON CRUSOE
portugues,
ingles Daniel Defoe (que teve iniimeros tradutores em
inclusive feitas por brasileiros); VIAGENS DE GULLIVER do irlandes
Jonathan Swift; AVENTURAS DE TELEMACO do frances Fenelon; 0 ROBINSON DE DOZE ANOS de autor francis desconhecido e traduzido por JoDA
se da Fonseca: 0 ROBINSON s y nc) de J. A. Wyss; OS PURITANOS
ESCOCIA do Inglis Walter Scott; A ESCOLA DOS ROBINSON e A ILHA
MISTERIOSA do frances Julio Verne; SIMAO DE NANTUA de M. Laurent
de Jussieu; os folhetins novelescos, publicados em rodapes de jornal ou em literatura de cordel, tais coma: HISTORIA DE JOAO CALAIS;
HISTORIA DE ROBERTO, 0 DIABO; HISTORIA DO IMPERADOR CARLOS MAGNO
DOS DOZE PARES DE FRANCA; HISTORIA DOS FILHOS DE CARLOS MAGNO;
HISTORIA DA IMPERATRIZ PORCINA; HISTORIA DE DONZELA TEODORA; etc,
as novelas do italiano Emilio Salgari, 0 PESCADOR DE BALEIAS;
0
CAPITA() TORMENTA; etc.
2. Os recursos ou artimanhas picarescas que a sabedoria pritica do
povo sugeria aos fracos, para vencerem o poder arbitririo dos fortes, que os ameagavam. Trata-se da literatura jocosa, uma das mais
antigas no mundo: a que usava (e sua) o riso para castigar os arras humanos. Entre os titulos de maior sucesso que circularam
no
Brasil antigo, citam-se: ASTOCIAS DO BERTOLDO do italiano G. Cesare Croce (e toda a serie, Bertoldo, Bertoldinho e Cacasseno); JUCA
CHICO (Max e Moritz, do alemio Wilhelm Busch,traduzido por Olavo
Bilac, sob o pseud a: nima de Fantisio); 0 GIL BRAS PARA A INFANCIA
ou AVENTURAS DE GIL BLAS do frances Lesage; FABULAS do grego Fedro
do frances La Fontaine; as populares "est :arias de Trancoso" que
ate hoje sio contadas as criangas do Nordeste; e as inameras "facecias" publicadas pela literatura de cordel.
3. 0 aliment° a Imaginagio e a Fantasia que devia preencher os momentos de &Jo e tornar a vida mais gratificante. Alem dos clissicos contos de Perault, Grimm e Andersen, tiveram grande aceitagio: os contos orientais de AS MIL E UMA NOITES (traduzidas para
frances por Galland); AVENTURAS DO BARAO DE MUNCHHAUSEN dos alemaes Burger a Rasper; ALICE NOS PA1S DAS MARAVILHAS do ingles Lewis Carroll; PINCOUI0 do italiano Collodi; JOAO FELPUDO e 0 MERINO
VERDE do alemio H. Hofmann; e toda a aerie de livros de J. Verne,
com o novo maravilhoso, trazido pela Ciencia.
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o
0 comportment° e os conhecimentos considerados ideais para
convivio familiar a social, numa sociedade civilizada (paternalista/crista): as boas maneiras, a cordialidade, a higiene, a honestidade, a tolerancia, a instrugao, a obediencia aos superiores ou as
autoridades; dedicagao filial (fraternal, paternal ou maternal); a
valorizagao do trabalho e consegIente repfidio a ociosidade; etc.,
etc. Dentre os titulos de livros exemplares destacam-se as traduOes portuguesas do cOnego alemio Cristoph von Schmid: A CESTINHA
DE FLORES; 0 CANARIO; OS OVOS DE PASCOA; EMMA DE TANNEBURGO; etc,
os livros da russa, radicada na Franca, Condessa de Sagur: AS MENINAS EXEMPLARES; AS FERIAS; OS DESASTRES DE SOFIA; MEMORIAS DE UM
BURRO; etc.; 0 ALFORJE DO CONTADOR (da Biblioteca Moral portuguesa, com cerca de 100 pequenos volumes, traduzidos do Frances por
Jussieu;
R. Camara Bittencourt); A FAMfLIA BRANCON de Laurent de
P.
TESOURO DAS MENINAS de Mme. Beaumont; TESOURO DOS MENINOS de
Ramalho
Blanchard; GLUXS BABY, 0 ENJEITADO (trad. do angles por
ortigao); coLEVio DE CONTOS FILOSOFICOS (Para instrugao e recreio
da mocidade portuguesa, traduzidos por Francisco Luiz Leal); RAMAde
LHETINHO DA PUERICIA; e o grande sucesso de italiano Edmundo
Amacis, CORACAO.
As virtudes ou qualidades exigidas ao ser para seu aperfeigoaas
mento interior; convivio harmonioso com os outros; resignagao
"provas" qua o destino the pedir e consegfiente recompensa (ou castigo) no alam-vida (cau ou inferno). Estao nessa linha religiosa,
os marerosos"livros edificantes" que serviam de leitura nas escolas, tais como: RECREIO ESCOLASTICO; indmeros titulos da BIBLIOTECA DA JUVENTUDE CRISTA (aprovada pelo Cardeal do Porto); RESUMO DA
HISTORIA DO NOVO TESTAMENTO; PEQUINO RESUMO DA HISTORIA
SAGRADA;
CATECISMO PARA INFANCIA; etc.
6. Os conheclmentos gerais exigidos is pessoas cultas. Atendendo a
essa finalidade erudita, aparecem as obras de divulgagao, enciclopedicas, adaptadas aos pequenos leitores: MUSEU PITORESCO (ou HistOria Natural dos 3 reinosda Natureza) do frances Houbloup Duval;
LIVRO DE OURO DOS MENINOS; HISTORIA NATURAL (para meninos e meninas extraida das obras de Buffon, Cuvier e outros
naturalistas,
por Luis Napoleao Chernoviz); A MYTHOLOGIA DA MOCIDADE
(HistOria
dos deuses, semi-deuses, divindades alegOricas da ffibula, por Caetano Lopes de Moura); ALMANACH DAS CREANCAS; etc., etc.
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ao
Quanto aos Albuns de gravuras, os pioneiros a chegarem
BenBrasil, atraves da tradugio portuguesa, foram os do frances
jamin Rabier, precursores das atuais estOrias-em-quadrinhos. Entre
seus titulos mais vendidos estEo: OS ANIMAIS SE DIVERTEM; OS ANIMALS EM LIBERDADE; ESCUTEM! 0 FUNDO DO SACO; etc.
Por essa breve resenha das primeiras leituras liter5rias, conhecidas por nossas criangas e jovens do sec. XIX e inIcio do sec.
XX, é fAcil avaliarmos a importincia da tradngio em nossa fornagio
cultural e, de uma maneira geral, na difusio das idelas ou ideais
que marcam a marcha da civilizag5o. 0 inconveniente dessa mediagio
portuguesa, principalmente junto is criangas, comegou a ser notado, de certo momenta em diante, pela linguagem. Aos poucos a linem
gua portuguesa, no Brasil, foi-se diferenciando da portuguesa
quase
Portugal; e os textos oferecidos para leitura tornavam-se
ilegIveis, devido as diferengas de vocabulirio e sintaxe. Foi quando comegou uma reagio nacionalista contra a predominancia lusitana
em nossa cultura, tendo Monteiro Lobato a frente, quanto a Literatura Infantil A Tradugio e a Images.
esA partir dos anos 30, a imagem (e nio mais a linguagem
crita) comega a se impor como a grande mediadora dos Conhecimentos
Sentimentos a serem difundidos entre os homens. No ambito da literatura para criangas e jovens a tradugio das esti:Sri-as-en-quadrialma vai desempenhar a tarefa anteriormente desempenhada pela Literatura. A partir dessa mudanga fundamental nos meios de comunicagio, säo raros os livros contemporfineos, traduzidos para o portugues, que tenham tido repercussEo marcante no nosso priblico infantil ou juvenil. 2 o caso, por exemplo, de 0 PEQUENO PRINCIPE de
Saint-Exupery que foi dos raros sucessos literfirios na area,
que nio contou com a propaganda-apoio do cinema ou da televisio. Os
livros estrangeiros, que ainda perduram no gosto dos pequenos, vieram do passado e hoje s5o considerados "classicos" da Literatura
Infantil/Juvenil. Entre ales incluem-se as muitas tradugOes e adapcontinuam
tagiies de obras universais para adultos, cujos herOis
MANCHA
fascinando os pequenos. Como e o caso do D. QUIXOTE DE LA
etc.,
de Cervantes; os herois rocambolescos de Alexandre Dumas,
etc.
Em nosso semi°, como sabemos, a imagem vem sendo o
grande
de
uma
messages.
fator decisOrio do sucesso de uma personagem on
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Sucesso que resulta, via de regra, de combinagao dos tres grandes
meios-de-comunicagao-de-massa: cinema, televisao e Imprensa. Betamos em pleno império de visualidade e da velocidade de "leitura".
Nessa area, entre nos, o primeiro passo foi dado pelo 0 TICOTICO, s primeira e mais famosa revista-em-quadrinhos brasileira,
iniciada em outubro de 1905, como tradugio das aventuras de Buster
americano
Brown. Este personagem-menino, criado pelo desenhista
Outcault, no Brasil recebeu o no de Chlquinho. Com o fim de Buster
personagem
Brown nos Estados Unidos, Chiquinho transforma-se em
nacional (desenhado sucessivamente por J. Loureiro, A. Rocha, A.
Muitas
Storni, Paulo Affonso e principalmente por J. Carvalho).
Hououtras experiancias com revistas se seguiram ao 0 TICO-TICO.
ve fracassos e sucessos, mas esta revista pioneira conseguiu sobreviver muitos anos.
Na linha dos grandes her5is langados pelos "quadrinhos" e introduzidos no Brasil, desde os anos 20, estao: CAPITAO BLOOD; BRICK
BRADFORD; 0 FANTASMA; ELLA CINDERS e JIM HARDY (langados pela Gazeta ou Gazeta Juven11. Sao Paulo). FLASH GORDON; JIM BAN SELVAS;
TARZA; BILL-AGENTE SECRET° X-9; MANDRAKE; DICK TRACY; PRINCIPE VALENTE... (langados nos anos 30 pelo Suplemento Juvenll de .A Naqio,
Rio de Janeiro, que langa tambim os comic books infantis: MIRIM e
GLOBINHO). Na mesma epoca, surge o Suplemento Juveull de 0 Globo,
ABNER
Rio de Janeiro, publicando os quadrinhos cOmicos de 4LI'L
ABIE
(transformando depots em Fernandinho); ALLEY OOP (Brucutu);
AN'SLATS (z6 Mulambo); DON DIXON; etc. Eram outros, os herOis
e
outras as aventuras que o nosso seculo oferecia para a criangada
ou para a juventude.
Divididos em dues grandes areas de atuacao: a das super-aventuras e a do riso (meramente 15dico ou satirico), os her5is
anti-herOis, "traduzidos" das estOrias-em-quadrinhos
Importadas,
enfrentam situagOes diferentes. Na, primeira, a das super-aventuras, eles simbolizam o homes que rompe cam seus naturals
unites
de ser human e, pelo Ideal que os impulsiona, se transformam nos
super-homens que, por um memo magic° qualquer, resolvem todos os
problemas de Humanidade, seja no globo terrestre ou no espago desconhecido. Na segunda, a do riso, via de regra, ameagadoe
pelos
mil problemas materials o cotidiano, e assumindo cOmportamentos ridiculos, inganuos ou camicos, eles simbolizam o homes comma, preso
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por suss limitagOes e Importancia, e se transformam nos anti-he
que,
burcosta
de
inteligAncia,
astUcia
ou
malandragem,
conseguem
a
lOgilar os obsticulos ou vence-los, contra todas as previsOes
cas.

raiz (em geral sob a forma de um animal ou de uma crianga)

so
Evidentemente, tais herfas e anti-herdis importados nio
"alimentam" a imaginagao de seus leitores (pequenos ou grandes),
como tambem influenciam a nossa criagao literaria, seja comoadesio, seja repadio...
Em 1950, a Editora Abril abre definitivamente o mercado brasileiro para as revistas-em-quadrinhos, langando a serie de Walt
Disney, PATO DONALD, e contando com o apoio simultaneo dos desesua
nhos animados no cinema e na televisao, que tambam comegava
expansao, entre nOs.
Os anos 60 vao ser excepcionalmente marcantes na difusio dessa nova arte, os quadrinhos, permitindo, inclusive, o surgimento
de um artists brasileiro, Mauricio de Sousa, &lie° ate agora, capaz de concorrer com a produgao importada, e ser, por sua vez, exportado
Pela primeira vez, "herOis" brasileiros sao traduzidos
para o grande Oblico e passam a divulgar nossa realidade ou personalidade para slam das fronteiras...
estao
Hoje, os postos-de-venda, que se espalham pelo pals,
literalmente cobertos pelas coloridas revistas, almanaques,
albuns, folhetos, etc. (traduzidos ou nacionais) que veiculam
uma
diversificada literatura-em-quadrinhos, onde os "super" e os "anti" herOis se multiplicam, como mediadores dos atuais ideais ou
dos valores da sociedade-de-consumo que nos governa. 0 HOMEM BORRACHA; 0 HOMEM ARANHA; 0 INCRIVEL HULK; MULHER MARAVILHA; MAFALDA; CHARLIE BROWN; SNNOPY; CAPITA() MARVEL; SUPERBOY; REIS DO FAROESTE; CAPITAO AMERICA; ZEROIS de Ziraldo; a TURMA DA MONICA do
Maurlcio de Sousa etc., etc. Sao alguns dos muitos personagens da
literatura-em-quadrinhos que satirizam a vida contemporanea
ou
queestaomqxnhados no cariateao crime. Atraves de poderes sobrenaturais, vencem os obsticulos e, assim, atuam de maneira catartica
no leitor: por um lado, compensando-o pelas derrotas cotidianas
que a vida the inflige; por outro, Criando em seu esplrito a ilusio do sonhado ou desejavel poder absoluto que resolveria todos
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os seus problemas... Evidentemente, tudo isso vem "filtrado" pela
medicao ideolOgica norte-americana que, hoje, nesta "aldela global" em que o mundo se transformou, a uma especie de damlnador comum igualando, entre si, (pelo menos na aparencia) as naqiies que
estgo fora do eixo sovietico. Desde a moda jeans ou da bebida refrigerante, at as ideias ou modus vivendi da sociedade-de-consumo
que est& na base do progresso mundial.
Atentar para essa influencia estrangeira nas leituras e "programas" de lazer de nossas criangas e jovens; estimular o que ela
tem de positivo a procurar neutralizer o que tem de negativo,
tarefa urgente que cabe a todos nos, adultos, interessados em orientar os novos, para uma vida mais plena, em criatividade e autenticidade pessoal, em harmonia com as peculiaridades da maga°, onde
logo mais ales devem atuar como adultos competentes.
Urge, pois, que as criangas e jovens descubram a Palavra, atraves da leitura envolvente da Literatura Nacional e da - Esttangeira que, traduzida ou no original, ampliarg suas experiencias de
vida...
Palo equilibria ou fus go entre as diferencas humans e/ou sociais, tal qual a traducio vem fazendo com as diferencas lingdisticas, a possivel que os homens possam, talvez em futuro prOximo,
recomegar a construg go coletiva da Torre de Babel que, entgo, mudark sua significag go senantica; de confus go e dispers go passarg
a ser entendida como equilibria, unlio e dinamlsmo criador
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