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RESUMO 

 

A produção literária juvenil contemporânea desde o final dos anos 1980 tem como 
principal característica o rompimento com uma literatura de carácter pedagógico e 
moralizante. Em razão disso, é cada vez mais comum se deparar com narrativas 
voltadas para o desenvolvimento de temáticas como a desigualdade social, 
preconceitos (de classe, gênero, raça etc.), assim como, o resgate do passado 
histórico. Ao levar esta última característica em consideração, é que se elegeu como 
objeto de estudo a novela Os Anjos Contam Histórias (2012), de Luiz Antonio  
Aguiar. Essa  obra, por sua vez, trata-se de uma narrativa que leva o seu leitor a 
revisitar a memória nacional através da história da Inconfidência Mineira, sendo ela 
conduzida pelo mistério do sumiço da cabeça de Tiradentes, um dos líderes da 
conjura a ser condenado à execução. Considerando essas informações, a presente 
dissertação tem por objetivos analisar a relação entre história e ficção na referida 
obra;  discutir as concepções e características da literatura juvenil a partir da leitura 
de Os Anjos Contam Histórias; relacionar os fatos históricos da Inconfidência Mineira 
aos ficcionalizados na obra em questão, tendo em vista o leitor alvo que é o leitor 
juvenil; e verificar no processo de imbricamento dos fatos históricos com os 
ficcionalizados a configuração do narrador na novela de Luiz Antônio Aguiar. Para 
isso, a metodologia utilizada foi de cunho bibliográfico a partir do embasamento 
teórico de Ceccantini (2000), Lajolo e Zilberman (1988), Ramos e Navas (2016), 
White (2014, 2019), Hutcheon (1991), Gobbi (2011), entre outros. Observa-se que 
Os Anjos Contam Histórias consiste em uma narrativa histórica, em que, ao fazer o 
resgate do passado histórico do país, reconstrói as cenas da Inconfidência Mineira, 
como o sumiço da cabeça de Tiradentes e a morte de Cláudio Manuel da Costa; que 
ao serem narradas, demonstram a recuperação, a reinterpretação e ficcionalização 
da história brasileira. 

 

Palavras-chave: Ficção e História; Literatura Juvenil; Os Anjos Contam Histórias. 
Campo Literário.  
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ABSTRACT 

 

The production of contemporary youth literary has as main characteristic the 
breaking with a pedagogical and moralizing character of literature since the late 
1980s. As a result, it is increasingly common to encounter narratives focused on the 
development of themes such as social inequality, prejudices (of class, gender, race, 
etc.), as well as, the rescue of the historical past. Considering, this last characteristic, 
the novel Os Anjos Contam Histórias (2012), by Luiz Antônio Aguiar, was chosen as 
an object of study for the development of this research. This work, in turn, is a 
narrative that leads its reader to revisit the national memory throughout the history of 
Inconfidência Mineira, being led by the mystery of the disappearance of the head of 
Tiradentes, one of the leaders of the conspiracy to be condemned the execution. 
Considering this information, this dissertation aims to analyze the relationship 
between the history and fiction in the refered literary work, such as, to discuss the 
conceptions and characteristics of youth literature from the reading of Os Anjos 
Contam Histórias; relate the historical facts of the Inconfidência Mineira with 
fictionalized in the work in question, in view of the target reader who is the youth 
reader; and verify in the process of overlapping historical facts with fictionalized the 
narrator's configuration in Luiz Antônio Aguiar's novel. For that, the methodology 
used was bibliographic research based on the theoretical basis of Ceccantini (2000), 
Lajolo and Zilberman (1988), Ramos and Navas (2016), White (2014, 2019), 
Hutcheon (1991), Gobbi (2011), among others. It is observed that Os Anjos Contam 
Histórias consists of a historical narrative, in which rescue the country's historical 
past, it reconstructs the scenes of Inconfidência Mineira, such as the disappearance 
of Tiradentes' head and the death of Cláudio Manuel da Costa; that being narrated 
and demonstrate the recovery, the reinterpretation and fictionalization of Brazilian 
history. 

 

Keywords: Fiction and History; Youth Literature; Os Anjos Contam Histórias. Literary 
Field. 
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INTRODUÇÃO 

 

A escolha do objeto de estudo para o desenvolvimento desta pesquisa se 

deu mediante a motivação de que mesmo sendo a literatura juvenil um campo 

consolidado no campo ficcional, com seus próprios selos editoriais, autores que se 

voltam e buscam especializar sua escrita nesse tipo de produção, ainda há muito 

que se discutir numa perspectiva da crítica literária.  

Embora se note um significativo desenvolvimento de estudos no país nas 

últimas décadas, não há o esgotamento do tema em questão na qualidade de objeto 

de pesquisa tanto a nível lato ou stricto sensu. Quanto a isso, João Luís Ceccantini 

(2000), no início dos anos dois mil, na sua tese de doutorado Uma estética da 

formação: vinte anos de Literatura Juvenil Brasileira premiada (1978-1997) – obra 

pioneira no que se refere à definição e caracterização da narrativa juvenil a partir de 

análises e intepretações de obras desse subgênero literário que foram premiadas 

por diferentes e importantes agentes de legitimação – afirma que, mesmo se tendo 

notado o crescimento desses estudos no país, o tema em si não se encontra 

esgotado como objeto de pesquisa ainda que se verifique o aumento de inúmeros 

congressos e reuniões de grupos científicos por todo o país para tratar sobre essa 

literatura e que exista ―uma bibliografia especializada que, nos últimos anos, começa 

a ser publicada com maior regularidade, não se pode pensar em um campo de 

estudos suficientemente investigado‖ (CECCANTINI, 2000, p. 18). 

O pesquisador também atenta para o fato de que embora o campo literário 

juvenil possua um grupo de autores e obras, que já são tidos pela própria crítica 

literária e pelos principais agentes de legitimação como sendo verdadeiros clássicos, 

ainda assim constata-se que o número de trabalhos que buscam realizar estudos 

sistematizados dessas produções, segundo instrumentos teóricos mais atuais, é 

considerado por ele como sendo insuficientes.  

Quando o assunto é a literatura juvenil contemporânea, Ceccantini (2000) 

afirma que as mesmas lacunas presentes nos estudos sobre a literatura clássica é 

possível ser verificada na literatura juvenil contemporânea, mas com o agravante de 

que, nos últimos anos, com o crescimento do número de autores da literatura juvenil 

e, consequentemente, com a multiplicação de publicações em ritmo acelerado como 

consequência do fenômeno da indústria cultural, do qual não pode se excluir a 
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literatura juvenil; o pesquisador chegou à conclusão de que em um país no qual  se 

quer a produção da ―outra literatura‖ contemporânea consegue ser ―assimilada e 

deglutida pelo meio acadêmico, o que tem sido feito em termos de pesquisa voltada 

para os enormes números, dígitos e cifras que envolvem a literatura juvenil 

contemporânea deixa ainda muito a desejar‖ (CECCANTINI, 2000, p. 20). Logo, de 

acordo com o pesquisador, faltam estudos monográficos sobre um determinado 

autor ou obra, dos mais simples aos de maior complexidade formal ou temática.    

Embora tenha se passado quase vinte anos que a pesquisa de Ceccantini 

(2000) veio a público, as afirmações do autor, quando resgatadas ao atual contexto, 

ainda continuam sendo válidas. Isto significa dizer, que, embora seja notório o 

crescente número de artigos, trabalhos de conclusão de curso, dissertações, teses e 

de grupos de pesquisas voltados para a investigação da literatura infantil e juvenil, 

não se pode levar em consideração que este campo de estudo, em específico o da 

literatura juvenil, esteja totalmente investigado e não há mais o que ser estudado. 

Isso significa dizer que os estudos críticos ainda não atingiram, de maneira 

significativa, níveis de discussões e métodos de análises que fossem suficientes 

para subsidiar esse campo que está em constante processo de expansão e 

transformação.  

Esse processo de expansão e transformação pelo qual a literatura juvenil 

passou e passa, implica em um conjunto de narrativas complexas e com temáticas e 

estruturas diversificadas, opondo-se a uma produção de carácter pedagógico e 

moralizante como aquelas que apareceram no início de seu nascimento sob a 

influência de aspectos extraliterários. Diferente dessa produção, a literatura juvenil 

contemporânea, consiste, de fato, em narrativas cujo cuidado com a linguagem e a 

estética são tidos como elementos fundamentais para que o conjunto de sua 

produção reflita o seu projeto estético pautado na qualidade literária que resulta em 

uma literatura capaz de abarcar temas variados, como a ―construção de uma 

personalidade própria, a vida em sociedade, a ficção científica, o romance policial, 

narrativas históricas, etc.‖ (LUFT, 2010, p.18), o que de certa maneira torna 

homogênea a natureza desta literatura.  

Partindo dessas considerações e voltando-se, especificamente, para as 

narrativas históricas é que se buscou, para fins de elaboração desta pesquisa, 

analisar a relação entre ficção e história na literatura juvenil brasileira, sobretudo, a 
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de carácter contemporâneo, a partir da leitura da narrativa de Os Anjos Contam 

Histórias (2012), de Luíz Antonio Aguiar, que possui sua trama conduzida pelos 

mistérios que envolvem o sumiço da cabeça de um dos inconfidentes mineiros, 

Tiradentes.    

Conforme afirmam Ana Margarida Ramos e Diana Navas (2016), tanto a 

produção literária juvenil contemporânea portuguesa, quanto à brasileira, tem por 

característica estabelecer diálogos com o seu contexto de produção e que é normal 

que determinados temas sejam abordados de maneiras distintas no seu país de 

origem. Dessa forma, as autoras observam que no caso da literatura brasileira, uma 

de suas características é fazer o resgate do passado histórico que pode ser tanto 

partindo de uma perspectiva metaficcional, quanto historiográfica. Sendo assim, é 

comum encontrar narrativas com desenvolvimentos de histórias, conforme a referida 

obra de Luiz Antonio Aguiar, que fazem a recuperação da História brasileira, 

partindo de retomadas, recuperações e reinterpretações de fatos e versões que 

foram consagrados pelo discurso histórico.  

Ao despertar o interesse por esse tipo de obra, a fim de pesquisar a sua 

origem, principais características etc., notou-se que, no interior do campo dos 

estudos literários, o desenvolvimento de pesquisas com temáticas que versam sobre 

a relação entre ficção e história na literatura, voltada, especificamente, para o 

público adulto, é bastante recorrente. No entanto, não se observa quando os objetos 

de estudo são narrativas pertencentes à literatura juvenil contemporânea, o que 

demonstra tratar-se de uma temática que está longe de se esgotar. Levando isso em 

consideração, é que neste trabalho se pretendeu analisar este tema na narrativa 

histórica Os Anjos Contam Histórias. Foi por se tratar de um subgênero literário que 

ainda requer um pouco mais de atenção e dedicação por parte da crítica a partir de 

trabalhos como este e, sobretudo, pelo interesse em analisar de que maneira se dá 

a relação entre ficção e história nesta narrativa histórica de Luiz Antonio Aguiar, é 

que se pensou em desenvolver esta pesquisa em três capítulos.  

No primeiro capítulo intitulado ―A Literatura Juvenil: perspectivas históricas e 

teóricas‖, por meio de dados sistematizados, apresentaram-se as principais 

concepções e características da literatura juvenil, através de três tópicos. No 

primeiro, ―A Literatura Juvenil no Campo dos Estudos Literários‖, iniciou-se com a 

definição de sistema literário brasileiro e a partir deste conceito descreveu-se como 
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a literatura juvenil brasileira se estrutura enquanto subsistema literário independente 

dentro desse macro que é o sistema literário nacional brasileiro. A partir disso, é que 

se apresentou a noção de campo literário defendida por Pierre Bourdieu (1996), a 

fim de esclarecer por que a literatura juvenil pode ser encarada como um campo 

literário específico. No segundo, ―Narrativa Juvenil: tendências e singularidades‖, 

evidenciou-se como a literatura juvenil brasileira é definida e caracterizada, dentro 

desse campo, levando-se em consideração as concepções críticas e teóricas de 

alguns pesquisadores dele, cujos trabalhos se destacam e são tidos como 

significativos nos estudos sobre a literatura juvenil brasileira.  

Apresentado e discutido nesses dois primeiros tópicos deste capítulo a 

maneira como o campo literário juvenil está estruturado e como são assinaladas as 

concepções e características desta literatura, reservou-se para o segundo capítulo, 

―Narrativa Juvenil: configurações e caracterizações em Os Anjos Contam Histórias‖, 

para apresentar o  escritor Luiz Antonio Aguiar e seu lugar no campo literário juvenil 

e, precipuamente , como essa narrativa está situada nele, assim como a obra se 

configura e se dá as definições e características da literatura juvenil brasileira nesse 

campo.  

No terceiro capítulo são apresentadas discussões teóricas e analíticas da 

referida obra, no entanto, voltando-se, especificamente, para investigar como se dá 

a relação entre ficção e história. Desse modo, dividiu-se esse capítulo, ―Literatura e 

História: discursos que se cruzam‖, em três tópicos. O primeiro, ―Ficção e História‖, 

contemplou a discussão conceitual sobre esses discursos narrativos, a fim de 

demonstrar como estão interligados por apresentarem características em comum, 

ainda que possuam suas próprias peculiaridades. No segundo tópico, ―Quando a 

Ficção Invade a História em Os Anjos Contam Histórias‖, demonstrou-se na obra em 

estudo como o ficcionista, ao apropriar-se de personagens e de acontecimentos 

históricos, constrói a narrativa a partir de questionamentos e problematizações de 

fatos tidos como verdadeiros.   

No terceiro e último tópico, deste capítulo, se dá continuidade à discussão 

sobre a relação entre ficção e história atentando-se especificamente para o narrador. 

Ramos e Navas (2016), ao avançarem na busca da clarificação e de uma identidade 

da literatura juvenil, afirmaram que ainda não são reconhecidas todas as suas 

especificidades de forma evidente e sistemática, apesar das suas qualidades. Ao se 
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levar isso em consideração e observando certas peculiaridades no modo como 

costumam ser tecida a narrativa juvenil brasileira, é que se despertou o interesse em 

verificar, no processo de imbricamento dos fatos históricos com os ficcionalizados, a 

configuração do narrador em Os Anjos Contam Histórias.  

Nessa perspectiva, é que em ―O Narrar Histórico na Literatura de Os Anjos 

Contam Histórias‖, terceiro e último tópico deste capítulo, foi analisado o narrador, a 

fim de evidenciar como é construído e configurado ao recuperar os fatos históricos 

da Inconfidência Mineira. Espera-se que, ao final desta pesquisa, este trabalho seja 

uma significativa contribuição para o campo dos estudos da literatura juvenil 

brasileira e que venha somar nas discussões relacionadas à relação entre ficção e 

história, acima de tudo  no que se refere às peculiaridades do narrador juvenil.  
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1 LITERATURA JUVENIL: PERSPECTIVAS HISTÓRICAS E TEÓRICAS  

 

1.1 A literatura juvenil no campo dos estudos literários: formação e legitimação  

 

 

Cada literatura requer tratamento peculiar, em 
virtude dos seus problemas específicos ou da 

relação que mantém com outros. 

 

Antonio Candido 

 

A epígrafe que abre esta seção faz parte do prefácio da primeira edição da 

Formação da literatura brasileira (1959) (2000), de Antonio Candido, mas que 

também se encontra no volume da 6º edição deste livro. Candido faz referência à 

literatura brasileira que, como tal, contém  características próprias que exige que o 

pesquisador  detenha uma perspectiva de estudo em que não venha encará-la da 

mesma maneira das demais literaturas. Logo, assim como a literatura nacional 

requer um tratamento peculiar, a literatura juvenil brasileira também precisa ser 

estudada a partir de suas especificidades, e, principalmente , encarando a sua 

relação com a literatura nacional e com o modo ao qual está estruturada enquanto 

campo literário autônomo; o que torna pertinente o aproveitamento deste conceito de 

Candido para melhor compreender a literatura juvenil brasileira como parte 

constituinte do sistema literário nacional que se polarizou internamente.  

O primeiro a introduzir a definição de sistema literário foi o próprio Antonio 

Candido, através dos textos Formação da literatura brasileira (1959) (2000) e ―A 

literatura e a vida social‖, conferência proferida em 1957, dois anos que antecediam 

a publicação da Formação da literatura brasileira, publicada a posteriori em 

Literatura e sociedade (1965) (2011). Esse sistema literário a que Antonio Candido 

se refere nesses textos, vem a ser composto por autor, obra e leitor, que são 

fundamentais para que essa estrutura desempenhe as atividades necessárias para o 

seu funcionamento de maneira ordenada, provocando a realização da comunicação 

inter-humana através de um conjunto de obras que se ligam pelo mesmo 

denominador comum.  
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Sendo assim, pode-se compreender, de acordo com as afirmações de 

Candido (1959) (2000), que os três elementos que dá lugar a um tipo de 

comunicação inter-humana é a literatura e, que esta aparece como sistema 

simbólico ―por meio do qual as veleidades mais profundas do indivíduo se 

transformam em elementos de contato entre os homens‖ (CANDIDO, 1959, 2000, p. 

23). Em síntese, só há sistema literário quando se tem um conjunto de autores 

autoconscientes do seu papel de produtores literários; a obra para vincular o autor 

ao leitor; e o público leitor para ―dar sentido e realidade à obra, e sem ele o autor 

não se realiza, pois ele é de certo modo o espelho que reflete a sua imagem 

enquanto criador‖ (CANDIDO, 1965,  2011, p. 48).  

Essa noção de sistema literário concede uma orientação crítica sobre as 

relações que envolvem as ―condições de transmissão e difusão da obra literária, ou 

seja, a incorporação desta em um dispositivo de comunicação que integra autor, 

público e uma série de elementos mediadores entre a produção e o consumo‖ 

(SOUZA, 2015, p.28). Sendo esses elementos as diferentes entidades 

comprometidas em fazer essa mediação, como por exemplo, os grupos editoriais, a 

rede educativa (em especial, a escolar), os críticos especializados etc.; estando em 

conjunto propiciando o contato entre a obra e o público leitor, formando uma rede 

interacional responsável pelo funcionamento do sistema literário.   

Saber como esse sistema funciona, facilita a visualização da configuração 

das condições de transmissão e difusão da literatura juvenil que, conforme atesta 

Raquel Souza (2015), é um subsistema que mesmo fazendo parte do sistema 

literário nacional, age de maneira independente e autônomo, mas sem deixar de 

cultivar a estreita relação com o sistema literário nacional. No entanto, a autora 

também esclarece que, ainda que haja trocas mútuas entre os dois, apenas a 

literatura juvenil admite ter influências; demonstrando que os processos de 

legitimação interna não ultrapassam suas fronteiras e não garantem a aceitação e o 

reconhecimento da literatura juvenil fora do seu subsistema, e isto se dá pelas 

inferências do valor concedido a essa literatura.   

 

Embora ambos os circuitos de produção, circulação, consumo e 
legitimação funcionem de maneira paralela, mas influenciando-se 
mutuamente, apenas um deles admite tal influência. E a explicação 
para isso é que os processos de legitimação interna não garantem 
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aceitação e reconhecimento fora do subsistema, justamente por 
conta da inferência da questão do valor. [...] Livros para crianças e 
jovens não são considerados parte da herança cultural da sociedade 
e, consequentemente, não costumam figurar em obras de referência 
sobre história literária e social (a não ser, claro, em obras 
especialmente dedicadas à produção infantil e juvenil) (SOUZA, 
2015, p.30-31).  

 

Recai sobre o sistema literário infantil e juvenil uma cortina da 

subalternidade que dificulta o seu reconhecimento quando colocada ao lado da 

literatura para adultos, visto que ocupa maior destaque frente ao sistema literário 

nacional. O não reconhecimento, medido pelo seu valor, demonstra a sua 

desvalorização, que pode ser percebido por diferentes maneiras, sendo, por 

exemplo, a ausência da literatura infantil e juvenil nos manuais que se dedicam a 

descrever a história da literatura nacional, evidenciando uma maior valorização por 

determinados grupos, mesmo quando os dois circuitos de produção, circulação, 

consumo e legitimação funcionam simultaneamente.  

José Nicolau Gregorin Filho (2014) atenta para o fato de que essa literatura 

(a juvenil) que é subjugada por grande parte da crítica literária, é fruto das 

experiências de um sujeito adulto responsável por transmiti-las ao texto literário 

através da habilidade de refratar, e, que, no decorrer do seu processo criativo 

dialoga constantemente com um universo exterior ao seu, o da adolescência. Esse 

procedimento evidencia que a literatura juvenil configura-se como um importante 

instrumento para as relações culturais e de conflitos sociais, mas que por alguns 

motivos acabaram sendo excluídas de ―textos responsáveis pelo arquivamento do 

saber histórico, sociológico ou antropológico‖ (GREGORIN FILHO, 2014, p. 27). 

Sendo esse motivo uma das principais razões para repensar aquelas obras que 

foram canonizadas, principalmente as de carácter juvenil (e infantil) que não fazem 

parte deste rol.  

De acordo com o crítico Antonio Candido (1965) (2011), a literatura só existe 

quando lida, sendo assim, pode-se inferir que o seu destinatário se torna elemento 

fundamental para se alcançar a compreensão desse fenômeno. Em se tratando da 

literatura juvenil, que tem como público alvo o adolescente – sujeito que está em 

processo de formação do seu horizonte de expectativa –, a reivindicação das suas 

especificidades, como assegura Raquel Souza (2015), configura-se como a melhor 

maneira de evitar ou romper com qualquer forma de marginalização dessa produção 
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literária. Tampouco  será através da busca pela sua validação estética frente à 

literatura para adultos que irá resolver essa problemática.  

Antonio Candido (1965) (2011) propõe uma crítica sociológica da literatura 

cujo método favorece uma análise capaz de integrar texto e contexto, não havendo 

espaço para estudos analíticos da obra cujos elementos externos sejam 

desconsiderados, o que difere o seu método de uma perspectiva formalista: 

 

A integridade da obra não permite adotar nenhuma dessas visões 
dissociadas; e que só a podemos entender fundindo texto e contexto 
numa interpretação dialeticamente íntegra em que tanto o velho 
ponto de vista que explicava pelos fatores externos, quanto o outro, 
norteado pela convicção de que a estrutura é virtualmente 
independente, se combinam como momentos necessários do 
processo interpretativo (CANDIDO, 1965, 2011, p. 13-14). 

 

Nessa possibilidade de análise, o texto não será dissociado de seu contexto, 

pois parte do princípio de que esses dois elementos dialogam e que os aspectos 

culturais, também conhecidos como elementos externos, influenciam na estrutura 

interna do texto literário. Na visão do crítico, a obra não é um simples espelho da 

realidade que auxilia na identificação de fatos ou problematiza questões sociais; 

para ele, ela é transfiguração do real que torna a realidade parte da estrutura 

literária. Essa relação auxilia tanto na tarefa de repensar o lugar que a literatura 

juvenil ocupa no sistema literário nacional, quanto a problematizar a marginalização 

dela no âmbito dos estudos literários, posto que a literatura para adultos e a 

literatura juvenil além de disporem do mesmo contexto social, cultural e histórico, 

também compartilham um mesmo sistema de produção simbólico que traduz a 

―dinâmica social que rege a produção, circulação e consumo‖ (SOUZA, 2015, p. 29-

30).  

Outro conceito significativo para melhor entender a literatura juvenil é o de 

campo literário, do sociólogo Pierre Bourdieu (1996). Semelhante à crítica de 

Antonio Candido, a de campo literário também fornece subsídios para se estudar a 

literatura juvenil partindo de uma leitura interpretativa que possibilita a superação da 

―oposição entre leitura interna e a análise externa sem perder nada das aquisições e 

das exigências dessas duas abordagens, tradicionalmente percebidas como 

inconciliáveis‖ (BOURDIEU, 1996, p. 234). Assim, a noção de campo literário torna 
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visível o processo de comunicação artístico-literário que resulta no nascimento de 

uma obra literária como Os Anjos Contam Histórias (2012), de Luiz Antonio Aguiar, 

de modo a demonstrar que parte das estratégias literárias que são utilizadas para a 

criação de um texto são  determinadas, fazendo com que o objeto seja permeado 

por diferentes tipos de regras, fatos sociais e valores que não deixam de estar 

suscetíveis a conflitos de carácter interdisciplinar.  

Partindo dessas exposições, campo literário é um ―sistema de relações 

objetivas entre diferentes instâncias definidas pela função que cumprem na divisão 

do trabalho de produção, de reprodução e de difusão de bens simbólicos‖ 

(BOURDIEU, 2007, p. 105), que assumem a forma de espaço social estruturado com 

relações de poder. Trata-se de um conceito que favorece a concepção do processo 

de produção, circulação e consumo do produto artístico e por estar ligado à noção 

de valor, admite a declaração de que a existência de uma obra literária não ocorre 

sem a influência das relações de poder que são responsáveis por constituir o social.  

No caso do campo da literatura juvenil brasileira, mesmo estando inserido no 

sistema literário nacional, ele apresenta marcas que fazem dele um campo cultural 

independente e com circuito cultural fechado em si mesmo, já que constrói as 

próprias instâncias de legitimação interna que desempenham suas funcionalidades 

independentes das instâncias de legitimação do sistema literário brasileiro. Logo, 

tem como principais agentes de formação e de legitimação a escola, a universidade, 

as editoras e os eventos e prêmios literários; sendo cada um desses responsáveis 

pelo funcionamento das engrenagens desse campo, visto que o nascimento de um 

campo literário resulta das atividades que por eles são realizadas de maneira 

coordenada e interativa. 

Em consequência dessas  atividades, o campo literário adquire uma 

natureza desarmônica com falso equilíbrio que denuncia a sua instabilidade entre 

tendências que são opostas. Isso demonstra que além dessas características 

também assume o perfil de um campo de forças que age sobre todos que fazem 

parte dele, como também dos que se dispõe a adentrar. Vale ressaltar que o modo 

por meio do qual as forças são empregadas varia de acordo com a posição que 

cada agente ocupa.  

Uma das características do campo literário é a sua dinâmica interna, sendo 

representada através de tensões e lutas, havendo dentro dele disputas por controle 
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e legitimação dos produtos literários, sendo isso resultado da homologia entre o 

campo literário e o campo do poder que, consequentemente, faz com que obras 

internalizem as disputas que nascem no espaço social. As lutas existentes no 

interior do campo ocorrem em decorrência das tensões provocadas por dois polos 

que operam de acordo com dois princípios que se opõem. O primeiro caracteriza-se 

por ser favorável aos que dominam o campo econômico e político e o segundo por 

aqueles que se colocam em defesa da ―arte pela arte‖. Para todos os efeitos, se 

trata de um universo com autonomia relativa, isto é, em relação ao campo do poder 

e resume-se às lutas entre os escritores; dando lugar a uma economia que Bourdieu 

(ano do livro) caracteriza como sendo às avessas, já que foi fundada com base em 

uma lógica específica.  

Além do sistema de produção de bens simbólicos, surge uma diversidade de 

públicos a quem são destinadas as obras literárias criadas pelos produtores literários 

que irão se diferenciar para atender os diferentes tipos de leitores, como é o caso da 

literatura infantil e juvenil que possui um número significativo de escritores dedicados 

a produzir especificamente para esse público.  

As condições de produções dos produtos residem na própria natureza dos 

bens simbólicos, sendo valorizados como mercadorias carregadas de significados, 

de maneira que tanto o carácter mercantil quanto o caráter cultural da obra irão 

subsistir relativamente independentes. Conforme se pode testificar: 

 

O desenvolvimento do sistema de produção de bens simbólicos [...] é 
paralelo a um processo de diferenciação cujo princípio reside da 
diversidade dos públicos aos quais as diferentes categorias de 
produção destinam seus produtos, e cujas condições de 
possibilidades residem na própria natureza dos bens simbólicos. 
Estes constituem realidades com dupla face – mercadorias e 
significações -, cujo valor propriamente cultural e cujo valor mercantil 
subsistem relativamente independentes, mesmo nos casos em que a 
sanção econômica reafirma a consagração cultural (BOURDIEU, 
2007, p. 102-103).  

 

O desenvolvimento desse processo culmina na formação do mercado da 

obra de arte. No momento que é constituído, os escritores, assim como os artistas, 

de modo geral, têm a possibilidade de afirmar, por meio de um ―paradoxo aparente‖, 

a irredutibilidade da obra ao estatuto de simples mercadoria, ―e também, a 
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singularidade da condição intelectual e artística‖ (2007, p. 103). A constituição da 

obra de arte como mercadoria, e, consequentemente, com a aparição de uma 

categoria particular de produtores de bens simbólicos designados ao mercado, 

gerou condições que favoreceram o surgimento de uma teoria pura da arte; sendo 

essa responsável por instaurar ―uma dissociação entre a arte como simples 

mercadoria e a arte como pura significação‖ (BOURDIEU, 2007, p. 103).  

Diante disso, o escritor passa a ter ―liberdade‖, embora que formal, para 

produzir. Ele deixa de se submeter às exigências de um mecenas para obedecer às 

leis do mercado de bens. Em consequência disso, há o aparecimento de um sistema 

de valor que irá explicar a dinâmica que existe no interior do campo literário, dando 

―sentido aos três movimentos (produção, recepção e circulação)‖ (SOUZA, 2015, 

p.34). A dinâmica existente no interior do campo literário é explicada através do 

sistema de valor, estando diretamente ligado a própria autonomia do campo.  

Essa autonomia pode ser mensurada pela habilidade que os escritores 

possuem de resistir aos aspectos externos de carácter político, comercial ou de 

cunho religioso, sendo medida através do grau de autonomia da obra, através da 

tradução ou refração. Ou seja, pelo nível de liberdade artística sobre a forma, assim 

como também pela liberdade na escolha dos seus conteúdos, por contestar os 

poderes temporais mediante suas próprias normas e valores e por ser contrário aos 

que pertencem à ordem dominante do lucro, do poder etc. Desse modo, o campo de 

produção literária é responsável por conferir a obra o seu valor por meio dos rituais 

de consagração que envolve as relações de poder existente nas estruturas do 

campo artístico. A esse respeito, Bourdieu (1996) afirma que o processo pelo qual 

as obras são levadas a atingirem o perfil de autonomia ocorre mediante as lutas 

entre aqueles que em razão da posição dominante que ocupam no campo – isso 

pode ser temporalmente em consequência do próprio capital específico –  

tendem ―a conservação, ou seja, à defesa da rotina e da rotinização, 
do banal e da banalização, em uma palavra, da ordem simbólica 
estabelecida, e aqueles que estão inclinados à ruptura herética, à 
crítica das formas estabelecidas, à subversão dos modelos em vigor, 
e ao retorno à pureza das origens (BOURDIEU, 1996, p. 234). 

 

As lutas que ocorrem no interior do campo literário são responsáveis pela 

sua transformação, sendo provocadas pelas disputas de conservação e renovação. 

Elas são o motor do campo e, em consequência da sua ocorrência, pode surgir o 
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aparecimento de revoluções parciais que promovem a ruptura com a hierarquia que 

ocorre em seu interior, de modo que as regras do jogo não sejam extintas. O reflexo 

da luta presente no campo literário reflete a busca pela dominação do mesmo, 

sendo também responsável por movê-lo e contribuir para a sua reestruturação de 

forma constante. As disputas presentes no seu interior, juntamente dos mecanismos 

de manutenção de poder que o envolve são espelhados nos agentes que estão 

envolvidos.  

O próprio sociólogo assegura em ―A Economia das Trocas Simbólicas‖ 

(2007) que não é exagero levar em consideração que o funcionamento de um 

campo obedece a uma lógica que se caracteriza pela circularidade e reversibilidade 

quase perfeitas das relações de produção e de consumo; e em se tratando do 

mercado de bens simbólicos, ele é compreendido como parte do modo operacional 

do funcionamento do campo, apresentando duas vertentes – de um lado se tem a 

indústria cultural e de outro a produção erudita – cuja diferenciação está relacionada 

a quem são destinados os proveitos culturais que são produzidos.  

A oposição existente entre os dois polos1 pode ser verificada em todas as 

instâncias que envolvem ou se relacionam com a vida do artista literário, estando 

presente tanto nos modos de produção, como também nos de recepção. Produção e 

recepção coexistem no mesmo sistema que os integram, no entanto, os mesmos 

estão separados de acordo com a função e a lógica do funcionamento existente no 

campo, pela natureza com a qual as obras são produzidas, pelas ideologias 

políticas, pelas teorias estéticas que as envolvem e pelos elementos responsáveis 

por compor o social dos diferentes grupos aos quais as obras literárias produzidas 

são destinadas.   

Quando se fala em polo da indústria cultural nota-se que este tem suas 

obras organizadas sob a forma de ―produções de bens culturais que não são 

destinados a não-produtores de bens culturais (‗o grande público‘)‖ (BOURDIEU, 

2007, p. 105). Esse público pode ser identificado como sujeitos que não são 

intelectuais, mas que podem fazer parte das classes dominantes. Bourdieu explica 

que as obras que nascem desse polo obedecem as leis do mercado que advogam 

                                                           
1
 Embora o tradutor faça uso da expressão ―campo‖ para se referir as vertentes antagônicas que 

fazem parte do mercado de bens simbólicos, faremos assim como Souza (2015) nos referindo a eles 
como polo da produção erudita e polo da produção cultural.  
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em favor do seu público socialmente heterogêneo que pode ser atingido de maneira 

imediata ou através de certa defasagem temporal. Como são obras definidas pelo 

seu próprio público, o sociólogo afirma que por este motivo é lícito que se refira a 

elas como cultura média ou arte média.  

Em se tratando da literatura juvenil brasileira, o seu nascimento está 

diretamente ligado a esse  polo. Nas décadas de 1960 e 1970 o país passou por 

diversas mudanças voltadas para o desenvolvimento de um projeto nacional de 

modernização que ampliou a urbanização e a industrialização do país. Nesse 

momento, paralelo ao avanço da modernização da nação, há também uma 

preocupação por parte do Estado em investir também no campo educacional que 

estava em crise. Sobre esse assunto, Marisa Lajolo e Regina Zilberman comentam 

que   

 

multiplicam-se, nos anos 60, instituições e programas voltados para o 
fomento da leitura e a discussão da literatura infantil. [...] Ao longo 
dos anos 70, o Instituto Nacional do Livro (fundado em 1937) começa 
a coeditar, através dos convênios, expressivo número de obras 
infantis e juvenis, o que representa, do ponto de vista do Estado, um 
investimento bastante significativo na produção de textos voltados 
para a população, cujo baixo índice de leitura, por essa mesma 
época, começa a preocupar autoridades educacionais, professores e 
editores (LAJOLO e ZILBERMAN, 1988, p. 123, 124 – grifo nosso).  

  

Havia a necessidade de expandir e melhorar o sistema de ensino do país, 

sobretudo em relação à leitura e a escrita que já davam indícios de precariedade, o 

que chama a atenção dos agentes responsáveis pelo sistema de ensino. Paralelo ao 

surgimento dos programas voltados para o fomento da leitura e da escrita é que se 

inicia o desenvolvimento do campo literário juvenil. Com essas modificações no 

sistema de ensino é possível observar o entusiasmo do mercado editorial para 

atender as necessidades desse novo perfil que adquire maior visibilidade e é 

percebido como um novo grupo de consumidores culturais que está em processo de 

escolarização, mas que também se diferencia pela faixa etária e pelo grau de 

escolarização.  

Logo, o mercado editorial cria critérios acerca  do que o jovem pode ler e 

gera demandas de produções, tendo ele como inspiração única, e passa a conduzir, 

a partir de seu perfil, a criação de novos títulos. Gera-se em decorrência disso uma 



25 
 

maior preocupação desse  segmento comercial em oferecer, a esse público, 

produtos ricos em qualidade gráfica. Nesse quesito, a coleção Vaga-lume, publicada 

pela editora Ática, torna-se um exemplo para as produções desse segmento que 

surgem nesse período para atender o novo público leitor em ascensão. A forma com 

a qual a editora se organizou e atuou no mercado nesse momento influenciou na 

reconfiguração de todo o setor para também atingir o nível de qualidade exigido, a 

fim de melhor atender as expectativas do novo público.  

Outra característica da arte média é o fato dela ser destinada ao público 

qualificado como médio, isso porque o objetivo do sistema de produção deste polo é 

estender ao máximo a sua produção,  com o propósito de sempre ter alto índice de 

rentabilidade. Dessa forma, está fora dos objetivos desse sistema voltar-se apenas 

para a taxa de consumação de um único grupo social, há, de fato, o interesse em 

manter a produção diversificada que atenda ―uma espécie de maior denominador 

social possível‖ (BOURDIEU, 2007, p. 137). Na busca em atender a diversidade de 

leitores, os produtores culturais desse sistema se encontram em posição de 

subordinação, pois, ao acolher o público médio, através de uma linguagem de 

carácter médio, os produtores acabam sacrificando as noções de ruptura e de 

novidade que fundam o polo de produção erudita.  

Esse perfil de produção lembra muito a literatura juvenil nas primeiras 

décadas do seu nascimento, tendo em vista que havia um grande número de obras 

dotadas de linguagem simples e temáticas que correspondiam às necessidades e 

expectativas dos jovens, grupo social cuja taxa de consumação crescia 

constantemente e que impulsionou ―um grande número de escritores e artistas 

gráficos que, com mais rapidez que muitos de seus colegas dedicados 

exclusivamente ao público não infantil, profissionalizam-se no ramo‖ (LAJOLO e 

ZILBERMAN, 1988, p. 124).  

As escolhas técnicas e estéticas dos agentes desse polo são pré-

estabelecidas, sendo eles imediatamente acessíveis ao seu público. Logo, são 

evitados temas que são capazes de gerar polêmicas em uma parte do público, 

havendo o cuidado maior na escolha dos personagens, há a construção de enredos 

com situações estereotipadas por meio de procedimentos e receitas para o 

desenvolvimento de intrigas ou expressão dos sentimentos. Por não pertencerem ao 

polo oposto, considerado como o campo da ―arte pura‖, os autores do polo da 
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indústria cultural não são valorizados no referido polo, sendo eles desvalorizados por 

produzirem obras de carácter popular e por se sujeitarem as determinações 

econômicas do mercado. A literatura juvenil na primeira fase de seu nascimento 

tinha esse perfil, já que o maior interesse de seus produtores era o de atender as 

exigências do mercado editorial da época que buscava ter produtos que estivessem 

de acordo com as expectativas do novo público, um bom exemplo desse tipo de 

obra é a coleção Vaga-lume, criada pela editora Ática.    

Por ter o seu nascimento diretamente ligado à indústria cultural, a literatura 

juvenil teve a sua produção durante muito tempo e porque não dizer até os dias 

atuais, considerada por parte da crítica literária como uma produção de baixo nível 

literário. Tal julgamento se deve pelo fato das obras apresentarem enredos cuja 

estrutura demonstrava ser pré-estabelecida, finais previsíveis e, na maioria das 

vezes, sem nenhuma complexidade narrativa. Mas o que muitos desses críticos 

deixam de levar em consideração é o fato de que assim como a literatura nacional 

teve sua fase de amadurecimento estético, levando em consideração o seu leitor em 

processo de formação, a literatura infantojuvenil também teve que se adequar ao 

perfil do leitor que nascia. Paralelo ao polo da indústria cultural, cujo nascimento da 

literatura juvenil está diretamente ligado, se tem o polo da produção erudita.   

Os produtos que são criados no polo da produção erudita são destinados 

aos seus próprios pares, sendo eles os mesmos agentes responsáveis pela criação 

das obras. Há um cuidado por parte deles em seguir as leis que envolvem os 

mesmos rigores que serão utilizados para avaliar os seus produtos, tendo em vista 

que os encarregados por desempenhar tal atividade são os próprios agentes que 

são postos a legitimar e atribuir valor as suas obras. Jornais, revistas especializadas, 

prêmios, instituições de ensino, recompensas etc. são agentes recrutados no 

mesmo circuito de produtores para legitimar as obras criadas por estes.  Eles ao 

mesmo tempo em que são clientes são concorrentes um do outro, haja vista que 

estão em constante busca pelo reconhecimento por seus pares. Isso faz do polo da 

produção erudita um grupo fechado em si mesmo que produz para os mesmos que 

os compõe (aos seus pares), estando na constante busca pela legitimidade; 

havendo, nesse mesmo grupo, uma troca de admiração que é capaz de gerar 

relações circulares de reconhecimento recíproco.  
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Além de funcionar como uma arena fechada de concorrência pela 

legitimidade cultural, no polo da produção erudita há como parte de suas 

engrenagens o surgimento de marcas de distinção cultural pertinentes que 

funcionam como forças que alimentam as buscas pelo reconhecimento por parte dos 

produtores, isto é, a busca por temas, técnicas, e estilos que possuem uma grande 

quantidade de carga de valor na economia do campo por serem responsáveis por 

fazer ―existir culturalmente os grupos que os produzem‖ (BOURDIEU, 2007, p. 109). 

Essas marcas são os princípios estilísticos e as técnicas usadas pelos produtores, 

sendo elas mais propensas a se tornarem objeto de privilégio das tomadas de 

posição e das posições entre os próprios produtores. As marcas também assinalam 

as rupturas com as demandas externas, as inovações e a afirmação do primado da 

forma sobre o conteúdo, ―do modo de representação sobre o objeto da 

representação, constitui, na verdade, a expressão [...] de sua pretensão a deter e a 

impor os seus princípios de uma legitimidade propriamente cultural‖ (BOURDIEU, 

2007, p. 110). Isso acontece tanto no âmbito da produção, como no da recepção da 

obra, o que demonstra que o campo está fechado em si mesmo e sem interferências 

dos fatores externos.   

Mesmo que a literatura juvenil tenha tido o seu nascimento ligado à indústria 

cultural, não se pode negar que, paralelo ao conjunto de obras que se enquadravam 

nesse perfil, surgiram também aquelas cuja estrutura rompiam com o primado da 

forma e do conteúdo, demonstrando ser narrativas ricas na sua inovação. Dentro do 

processo de formação do campo literário juvenil, a crítica universitária desenvolveu 

importante papel tanto na legitimação deste campo, como também na validação da 

qualidade literária destas obras. Por meio do conjunto de saberes acumulado a nível 

crítico e teórico literário, a crítica universitária foi e é capaz de fazer avaliações e 

triagens das obras no interior do campo literário juvenil, sendo o resultado dessa 

avaliação importante marca na diferenciação entre os dois polos de produção e que 

de certa forma foram responsáveis na consolidação dessa literatura no circuito geral 

de produção cultural. A academia ajudou no processo de consolidação do campo 

literário, já que estabeleceu o seu estatuto teórico e através de sua critica 

especializada provocou a polarização no interior do campo.  

 Isso significa que a influência da crítica universitária funcionou como uma 

espécie de pilar na formação do polo de produção erudita dentro do processo de 
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formação, estruturação e consolidação do campo literário juvenil, contribuindo, 

consequentemente, no surgimento das marcas de distinção cultural que são 

responsáveis na alimentação desse  polo. Pode-se mencionar como exemplo 

dessas marcas de distinção cultural os congressos científicos que têm como núcleo 

de discussão temática não só a literatura juvenil, como também a infantil. Sendo 

alguns deles, a Jornada de Leitura e Literatura Infantil e Juvenil, organizado pelo 

grupo de pesquisa Literatura, Leitura e Ensino, da Universidade Estatual do Piauí; o 

Congresso Internacional de Literatura Infantil e Juvenil, organizado pelo Centro de 

Estudos em Leitura e Literatura Infantil e Juvenil, da Faculdade de Ciência e 

Tecnologia – UNESP Presidente Prudente; o Seminário de Literatura Infantil e 

Juvenil (SLIJ) e o Seminário Internacional de Literatura Infantil e Juvenil e Práticas 

de Mediação Literária (IV SELIPRAM), que ocorrem juntos e são organizados pelo 

LITERALISE – Grupo de Pesquisa em Literatura Infantil e Juvenil e Práticas de 

Mediação Literária (UFSC/CNPq). 

  Em se tratando de eventos específicos e significativos do setor infantil e 

juvenil, o de maior destaque é o Salão do Livro Infantil e Juvenil, organizado pela 

Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ). A organização do Salão do 

Livro Infantil e Juvenil pela FNLIJ demonstra que, desde o seu nascimento, 1968, a 

Fundação exerce importante papel como agente de legitimação do campo literário 

juvenil, demonstrando através dos prêmios literários que são concedidos por ela o 

seu poder de consagração. Semelhante às bienais e festas literárias, esse  salão 

contempla o público infantil e juvenil ofertando para eles atividades específicas. 

Além disso, o Salão da FNLIJ desempenha várias funções significativas que 

demonstram a legitimação e autonomia do campo literário juvenil, uma delas é a 

fomentação de debates sobre o que seja a qualidade literária nos textos para 

crianças e jovens (SOUZA, 2015).  

   No mesmo período em que a FNLIJ nasceu, surgiram também outros 

agentes no campo literário juvenil, como o Centro de Estudos de Literatura Infantil e 

Juvenil (1973), a Fundação do Livro Escolar (1966), a Academia Brasileira de 

Literatura Infantil e Juvenil (1979), e as várias Associações de Professores de 

Línguas e Literatura que também exercem semelhante papel (LAJOLO e 

ZILBERMAN, 1988). Desde o surgimento da literatura juvenil, o nascimento e o 

crescente aumento desses agentes de legitimação demonstram a relação e a 
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articulação deles no interior do campo literário juvenil. Porém, as premiações feitas 

às produções juvenis não se restringem às instituições de fomento desse segmento, 

fazendo-se presente através das subcategorias de premiações do sistema literário 

geral como na Associação Paulista de Críticos da Arte (APCA), no Prêmio Jabuti e 

no Prêmio da Academia Brasileira de Literatura Infantojuvenil.  

A presença da literatura juvenil nesses eventos demonstra o seu 

crescimento e o reconhecimento da sua qualidade enquanto produção cultural no 

sistema literário nacional.  As obras quando são indicadas para esses e outros 

prêmios literários adquirem reconhecimento no polo de produção erudita e isso 

ocorre independente se recebem ou não o prêmio; o que também não garante, 

conforme afirma Bourdieu (2007), que elas venham, a partir dessa valorização, ter 

elevado número de vendas; sendo esse processo que envolve desde as indicações 

até o próprio recebimento do prêmio, exemplos das lutas que ocorrem no interior do 

campo.  

A história da formação do campo literário juvenil é extensa, mas parte dos 

detalhes desta história explicitada aqui é uma demonstração de como se deu esse 

processo que reflete a sua autonomia fora do campo literário geral, e o seu modo de 

funcionamento confirma que a literatura juvenil possui características 

suficientemente próprias que são capazes de caracterizá-la como um campo cultural 

independente e com circuito fechado em si mesmo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Ao observar como os dois polos costumam se articular, compreende-se que, embora 

os produtores de um polo lutem pela legitimação cultural, através da valorização da 

técnica, o outro demanda seus esforços na construção de uma forma que permita 

que suas obras sejam sucesso de venda.    

 

1.2 Narrativa Juvenil: tendências e singularidades  

 

A literatura juvenil brasileira é um subgênero literário cujo nascimento está 

ligado ao seu destinatário, o jovem. Nesse caso, trata-se de uma literatura de 

carácter fronteiríssimo, situada entre a literatura para crianças e a literatura para 

adultos. Logo, ela é voltada, preferencialmente, para um público em que se acredita 

que esteja em processos de aprendizagens e desafios que o acompanham até que 
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alcance a idade adulta, este tipo em específico de produção consiste numa 

literatura, conforme afirma Regina Zilberman (2014), que emerge com identidade 

própria, tendo em vista os seus sinais peculiares que são passíveis de serem 

evidenciados, mas que não são exclusivos dela. 

Alice Martha (2014), ao tratar do reconhecimento da literatura juvenil, afirma 

que, no meio acadêmico, ainda existem muitos questionamentos que são debatidos 

com relação aos estudos desenvolvidos sobre essa literatura. De acordo com a 

autora, um deles estaria diretamente ligado à abordagem da constituição do objeto 

literário, se é possível ―considerar a ‗literatura‘ uma obra destinada a um público 

específico e se os aspectos que agregam valor artístico às formas literárias podem 

ser encontrados em tais produções‖ (MARTHA, 2014, p.11).  Ao refletir sobre essas 

questões resgatadas do meio acadêmico pela autora, verifica-se que há essa 

possibilidade da literatura, enquanto obra literária, ser destinada a um público em 

particular, essa concepção é uma das ideias defendidas pelo próprio Umberto Eco 

(1988) em ―O Leitor-Modelo‖, a quem se recorre para justificar essa via de 

possibilidade.   

Eco (1988), ao abordar o papel do leitor nos textos de carácter narrativo, 

esclarece que o autor prevê um leitor-modelo para a sua obra, e, que, no processo 

da construção deste leitor, ele leva em consideração desde a escolha da língua até 

de fato se chegar ao tipo de público que ele julga ser o ―ideal‖: 

 

Os meios são muitos: a escolha de uma língua (que exclui 
obviamente quem não a fala), a escolha de um tipo de enciclopédia 
(se começo um texto com |como está claramente explicado na 
primeira Crítica... |, já reduzi, e bastante corporativamente, a imagem 
do meu Leitor-Modelo), a escolha de um dado patrimônio lexical e 
estilístico... Posso fornecer sinais de gênero que selecionam a 
audiência: |Queridas crianças, era uma vez um país distante... |; 
posso restringir o campo geográfico: |Amigos, romanos, 
concidadãos!|. Muitos textos tornam evidente o seu Leitor-Modelo, 
pressupondo apertis verbis (perdoem-me o oximoro) uma específica 
competência enciclopédica (ECO, 1988, p. 40 – grifo do autor).  

 

Mesmo o seu produto artístico cultural voltado a um público em específico, 

como é o caso da literatura juvenil, não é extinta a possibilidade de que a mesma 

seja apreciada por leitores considerados fora desse perfil, a citar as narrativas de 

Harry Potter, de J.K. Rowling, que tanto faz sucesso diante do público jovem e 
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adulto; como também não se anula a probabilidade de obras que são escritas no 

sistema de produção considerado para adultos (sistema geral) fazerem sucesso 

junto aos jovens. Mas uma coisa é certa, ainda que a obra da literatura adulta seja 

dedicada ao público mais amplo, há no seu processo de criação a intencionalidade 

por parte do autor na escolha de seu Leitor-Modelo, o que demonstra, ainda que, de 

maneira implícita, a especificidade da destinação da obra para um grupo de leitores 

em específico não é exclusivo apenas da literatura infantil e juvenil.  

Quanto ao reconhecimento da qualidade artística e literária da literatura 

juvenil, Alice Martha (2014) esclarece que isso se torna uma espécie de meta, de 

modo que a sua consecução pode ser observada na confluência dos elementos do 

campo literário que fazem parte da constituição desse subsistema. Dessa maneira, 

além dos elementos linguísticos que são responsáveis pela construção do texto 

(narrativa, poema e drama) e os recursos que integram valor artístico a obra literária, 

existem outros fatores externos a ela que devem ser considerados, como sua 

produção, circulação e consumo. A autora segue afirmando que o reconhecimento e 

consolidação dessa literatura pelas diversas instâncias de legitimação, – como as já 

referidas na seção anterior – é o que reivindica o seu lugar na sistematização dos 

estudos literários. Isso, de acordo com a autora, parece ser um consenso entre 

grande parte dos agentes responsáveis por essa legitimação que, ao se debruçar 

sobre a matéria-prima da produção artística contemporânea, sobretudo, em todas as 

modalidades e gêneros, observa que os acontecimentos e emoções, quando são 

―recriados esteticamente, podem propiciar aos leitores o reconhecimento e a 

superação de momentos cruciais da existência‖ (MARTHA, 2014, p. 11), assim como 

a literatura produzida preferencialmente para o público adulto.   

Levando isso em consideração, compreende-se que da literatura juvenil não 

se anula a qualidade literária e estética em decorrência do seu público alvo, pelo 

contrário, o rótulo que ela carrega ―faz com que haja uma dependência maior em 

relação ao público leitor para o qual as obras são escritas. Em face disso, os 

escritores, para serem aceitos, precisam se voltar para as especificidades de uma 

leitura que agrade aos adolescentes‖ (CRUVINEL, 2009, p. 16). Ao voltar-se para as 

especificidades que tendem a agradar o seu público, as suas produções assumem 

uma identidade própria e características que, embora sejam capazes de defini-las, 
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não são exclusivas de suas produções; por isso se faz pertinente conhecer as suas 

tendências e singularidades.  

Pode-se considerar a literatura juvenil no Brasil como um fenômeno cultural 

recente entre nós. Ao fazer um breve mapeamento de sua presença na história da 

literatura nacional Alice Martha pôde verificar a  

 

inexistência de preocupação com a especificidade do leitor ―juvenil‖, 
embora o sistema veiculasse narrativas literárias de autores 
nacionais do início do século XX, hoje consideradas apropriadas a 
leitores adolescentes, uma vez que livros como Através do Brasil 
(1910), de Olavo Bilac e Manuel Bonfim, Saudades, de Thales de 
Andrade (1919), Cazuza (1938), eram endereçados às leituras 
infantis (MARTHA, 2014, p. 12 – grifo do autor).  

 

Essa ausência de preocupação com o leitor jovem foi se dissipando, até 

quando na década de 1970 grupos de autores passaram a se preocupar em produzir 

obras destinadas especialmente para este público. As produções neste período têm 

o seu nascimento sob a tutela da indústria cultural, haja vista que a sua relação junto 

ao mercado livresco se deu de maneira bem intensa. Ceccantini, ao comentar sobre 

esse contexto, afirma que durante essa fase ―pôde-se testemunhar um crescimento 

intenso do mercado de livros infanto-juvenis, com uma proliferação de autores e 

obras, que absolutamente ainda não se esgotou‖ (CECCANTINI, 2000, p. 17). Por 

conta dessa ligação direta com o mercado editorial, a grande maioria dos produtores 

na tentativa de atender às exigências dele tem as características de suas obras 

diretamente ligadas aos critérios determinados pelo mercado.  

Entre as produções de maior destaque está a coleção Vaga-Lume, da 

editora Ática, conjunto de obras voltadas especificamente para o leitor juvenil. 

Segundo Silvia Borelli (1996), as obras dessa coleção conectavam as necessidades 

do mercado, do público receptor, assim como das condições de produção, 

divulgação, distribuição e, sobretudo, o feeling editorial. A autora comenta que a 

editora tinha como objetivo lançar no mercado um catálogo construído com um 

conjunto de obras em que cada uma pudesse oferecer aos jovens leitores histórias 

que fossem simples, ágeis, rápidas na percepção desse leitor e enfáticas na ação. 

Sendo esta última a palavra-chave considerada pela autora para definir a estrutura 

da proposta literária da editora. Borelli também aponta que foi através da coleção 

Vaga-Lume que se deixou de buscar textos que pudessem ser adaptados para o 
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público jovem, pois, ao invés disso, eles passaram a ser escritos especialmente para 

eles.  

Nota-se que o foco da editora não é o de lançar no mercado produções que 

traduzissem o projeto literário de seus produtores, mas que atendessem as 

necessidades primárias do Estado ao desenvolver as suas diversas campanhas 

institucionais de promoção da leitura nos níveis nacionais e estaduais. Larissa 

Cruvinel (2009) ao analisar algumas das narrativas de maior sucesso da coleção2 

desta década, observou que se tratavam de obras que giravam 

 

em torno de uma aventura, um mistério, um obstáculo a ser vencido 
pela personagem. Mesmo naquelas que abordam um drama familiar 
ou o amadurecimento da personagem pelos embates com a vida 
cotidiana, há um enigma a ser resolvido, um perigo a ser enfrentado, 
com o propósito de prender o leitor em uma cadeia de suspense que 
só será resolvida ao final da história (CRUVINEL, 2009, p. 2019).  

 

As obras publicadas pela coleção têm como protagonistas adolescentes que 

são submetidos a situações dotadas de obstáculos a serem ultrapassados. Através 

das experiências que são adquiridas por esses jovens, ao tentarem vencer cada um 

dos empecilhos, eles têm diante de si a possibilidade de extrair algum tipo de 

aprendizado; o que de certa maneira simboliza rituais de passagens. Além disso, a 

autora pôde observar, nas histórias analisadas, marcas da representação de 

preceitos morais configurados sob a forma autoritária que demonstra ser o discurso 

de um adulto disposto a ensinar os jovens a assumirem posturas de obediência às 

regras de conduta. Dessa maneira, ―há a presença de uma voz autoritária que trata 

a criança como um ser que ainda não tem experiência, necessitando, 

consequentemente, de ser preenchido com ensinamentos utilitários‖ (CRUVINEL, 

2009, p. 76); essa voz que se manifesta através do narrador dificulta uma reflexão 

crítica da obra pelo jovem, tendo em vista que ela está constantemente mostrando 

para o leitor quais os caminhos corretos a serem seguidos.   

                                                           
2
 Entre as narrativas da década de 1970 analisadas pela autora estão: Cabra das Rocas (1972), de 

Homero Homem; A ilha perdida (1973), de Maria José Dupré; A aldeia sagrada, de Francisco Marins; 
O escaravelho do diabo (1974), de Lúcia Machado de Almeida; Cem noites tapuias (1976), de Ofélia 
e Narbal Fontes; O caso da borboleta Atíria (1976), de Lúcia Machado de Almeida; Tonico (1978), de 
José Rezende Filho; Spharion (1979), de Lúcia Machado de Almeida. 
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Cruvinel (2009) afirma que estas obras adquirem boa recepção de seu 

público leitor por serem carregadas de uma linguagem fácil e sem elementos que 

dificultem a compreensão de seus leitores. Quanto às temáticas desenvolvidas, a 

autora observa que há o interesse por parte dos produtores literários em escrever 

sobre o universo da adolescência, com isso, ―muitas das obras narram, entre outras 

questões, o primeiro amor, o primeiro beijo, o primeiro emprego, as dificuldades no 

relacionamento com os pais, tentando alcançar uma empatia com o consumidor em 

potencial‖ (CRUVINAL, 2009, p. 76). A publicação de narrativas que versam acerca  

dessas temáticas demonstra a preocupação da editora em tratar sobre a passagem 

de fase do jovem para a vida adulta, mas com certo didatismo, o que de acordo com 

a autora se justifica pelo fato de serem obras pertencentes a coleções que estavam 

voltadas para o consumo escolar. Quanto à linguagem utilizada, as obras que 

surgem nesta década têm seus enredos marcados pelo uso de registros linguísticos 

que se aproximava ao máximo da empregada no cotidiano, o que a torna mais 

próxima do seu público alvo.  

Ceccantini (2000) observa que as obras desse período juntamente das que 

nasceram na década de 1980 representam o boom da literatura juvenil brasileira, 

visto que foi nesse mesmo momento que se pôde testemunhar o alto crescimento do 

mercado de livros no Brasil; e com base na leitura de Eliana Yunes (1989), esclarece 

que, na década de 1980, é possível observar o salto quantitativo da literatura juvenil 

brasileira, de modo a se assemelhar ao ocorrido na década anterior no campo da 

literatura infantil. Juntamente da autora, Ceccantini acredita na hipótese levantada 

por ela de que isso se deve aos leitores infantis formados na década de 1970 terem 

―se convertido nos leitores juvenis da década de 80, num fenômeno muito 

astutamente percebido pelas editoras‖ (CECCANTINI, 2000, p. 25).   

Ao analisar e interpretar 27 obras de autores nacionais lançadas no mercado 

editorial ao longo da década de 1980 e início da década de 1990 destinadas ao 

público juvenil e premiadas pela CBL, FNLIJ e APCA, o autor percebeu nelas a 

predominância de narrativas de formação (Bildungsroman), que segundo ele ―é uma 

das principais fontes longínquas para aquilo que se convencionou chamar literatura 
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juvenil, sendo possível encontrar na produção contemporânea inúmeras obras que, 

de diferentes maneiras, ‗atualizam‘ o subgênero3‖ (CECCANTINI, 2000, p. 319).  

As narrativas de carácter juvenil, corpus analisado por Ceccantini (2000), 

são associadas, na sua grande maioria, à temática da busca de identidade e do 

amadurecimento do jovem. Consequentemente, essa recorrência nas obras o leva a 

acreditar que uma das formas mais justas para se caracterizar essa produção seria a 

de denominá-la de estética da formação. Isso, de acordo com o autor, remete a 

outros três sentidos: o primeiro está voltado ao desenvolvimento das temáticas 

mencionadas, mas sem deixar de levar em consideração que esse amadurecimento 

pode ser ―físico, intelectual, emocional, ético, entre outros aspectos, sendo essa 

temática reiterada nas narrativas, tanto numa posição central quanto periférica‖ 

(CECCANTINI, 2009, p. 436); o segundo sentido apontado por ele está voltado para 

a recepção das obras, a considerar que o jovem é um sujeito em formação e que por 

isso existe uma preocupação quanto à escolha das temáticas que serão abordadas, 

mas sem deixar de abrir mão de uma estética de qualidade; o terceiro e último 

sentido, faz a associação da ―noção de formação à literatura juvenil, em substituição 

à pecha de literatura pedagógica‖ (CECCANTINI, 2000, p. 437 – grifo do autor).  

Ao levar em consideração as décadas de nascimento do corpus analisado 

pelo autor, é possível inferir que a literatura juvenil desse período desenvolve 

temáticas através daquilo que se acredita fazer parte das vivências do jovem, a fim 

de influenciar no desenvolvimento do seu processo educativo para a vida sem diluir 

a estética da obra, o que demonstra serem produções literárias cuja ―dominante 

pedagógica de períodos anteriores foi substituída pelo literário‖ (CECCANTINI, 2000, 

p. 437). Embora o autor se refira ao conjunto de 27 obras selecionadas para o 

desenvolvimento da sua análise, o mesmo afirma que as suas considerações podem 

se estender para tantas outras produções que têm circulado, e esse novo status que 

                                                           
3
 Faz-se necessário ressaltar que Ceccntini (2000) utiliza a expressão ―subgênero‖ tanto para se 

referir a literatura juvenil, como também para subcategorizá-la. De acordo com o autor, a literatura 
juvenil é um subgênero que quando subcategorizada torna-se complexa, ―proceder assim significa 
duplicar modelos emprestados da outra literatura num contexto diferente e específico‖ (CECCANTINI, 
2000, p. 84). Nesse caso, ele parte do princípio de que na produção juvenil há constantes oscilações 
entre as categorias conto, novela e romance; e por isso ele hesita fazer uso do emprego das referidas 
categorias e opta por utilizar as três grandes categorias de narrativas: a narrativa de aventuras 
(narrativa policial, narrativa de mistério, narrativa de cavalaria, narrativa histórica, narrativa de terror, 
narrativa de ficção científica, narrativa fantástica e narrativa folclórica ou popular), a narrativa 
psicológica (narrativa de formação, narrativa de memórias, narrativa sentimental e narrativa 
fantástica) e a narrativa social (narrativa de crônica urbana, narrativa de crônica rural, narrativa-
reportagem e narrativa de geração).  



36 
 

a literatura juvenil assume além de demonstrar a sua qualidade literária, afirma 

também a sua autonomia enquanto subgênero diante da literatura geral.    

À medida que o campo literário juvenil amadurece e sua produção adquire 

autonomia, as narrativas pertencentes a esse subgênero 

 

apresentam marcas formais e temáticas diversificadas à faixa etária 
de seus leitores e inerentes ao contexto sociocultural em que 
transitam autores e receptores. Com linguagem questionadora de 
convenções e normas, técnicas mais complexas de narrar, as obras 
contemporâneas tratam de assuntos anteriores proibidos a leitores 
mais jovens – morte, separações, violência, crises de identidade, 
escolhas, relacionamentos, perdas, sexualidade e afetividades –, 
temas que podem levar à sistematização, ainda que precária, das 
linhas mais evidentes na produção contemporânea: amorosa, 
fantasia, psicológica (introspectiva), suspense e/ou terror, policial, 
realismo cotidiano ou denúncia, folclore, história, entre outras 
(MARTHA, 2014, p.13).  

 

Com o amadurecimento do seu campo literário, a literatura juvenil 

contemporânea passou a ser produzida de modo a demonstrar uma maior liberdade 

criativa de seu produtor, principalmente , quanto ao desenvolvimento das temáticas. 

Há, nesse caso, uma queda ou até mesmo o abandono do uso de tendências 

conservadoras em termos temáticos e estéticos em favor da criação de uma 

produção literária juvenil com maior diversidade temática e com carácter mais 

introspectivo.  

Toda essa exposição das últimas décadas do século XX da produção da 

literatura juvenil não só tem como marco o seu crescimento e avanço na expansão 

de mercado, mas também dos diferentes temas mencionados e do aparecimento de 

subgêneros como as narrativas de suspense e de ficção científica. Gabriela Luft 

(2010), ao delinear esse momento da literatura juvenil, afirma que outras 

características foram surgindo, bem como as marcas da revisitação ao fantástico 

tradicional pelos produtores literários que passaram a escrever e publicar contos de 

fadas diversos regados de ironia e irreverência; a incorporar da oralidade em suas 

obras e a fazer uso de técnicas narrativas que envolvem a metalinguagem e a 

intertextualidade. Dessa forma, as obras desse ciclo da história literária juvenil ―ao 

mesmo tempo em que se propõe a falar com realismo da realidade histórica, sem 
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retoques, a narrativa infantojuvenil do período redescobre as fontes do fantástico e 

do imaginário‖ (LUFT, 2010, p. 15).   

Com o adentrar do século XXI a produção literária juvenil tende a crescer e 

logo nos primeiros anos já demonstra certos traços específicos como ―à recorrência 

de elementos intertextuais e de viés historiográfico‖ (LUFT, 2010, p. 27). Com base 

nas análises realizadas em obras premiadas pela FNLIJ e pela CBL, Gabriela Luft 

(2010) pôde estabelecer uma tipologia da literatura juvenil brasileira produzida na 

primeira década do século XXI, especificamente, entre os anos de 2001 e 2009. 

Diferente de Ceccantini (2000), que divide a produção desse subgênero em três 

grandes categorias de narrativas, em que cada uma comporta um número 

considerável de subgêneros, a pesquisadora Gabriela Luft (2010) delineia a 

literatura juvenil em linhas ou tendências.  

A primeira tendência delineada pela autora é a de introspecção psicológica, 

que, de acordo com ela, vem a ser a de maior predominância na literatura juvenil. As 

narrativas que são construídas dentro dessa linha ―exploram o ‗espaço interior‘ das 

personagens, geralmente adolescentes‖ (LUFT, 2010, p. 27). Gabriela Luft comenta 

que junto ao tema estão duas inovações temáticas representativas da literatura 

juvenil, o que evidencia o cuidado na descrição dos aspectos psicológicos dos 

protagonistas, evidenciando os conflitos familiares, os amorosos da mesma maneira 

que se volta para a ―tematização de questões polêmicas e pressentes na vida do 

jovem atual, como a morte, a enfermidade, a dor e a solidão, entre outros‖ (LUFT, 

2010, p. 27). Isso demonstra que as narrativas juvenis brasileiras, tendem a 

desenvolver temáticas que traduzem o amadurecimento da maioria dos jovens na 

fase de sua busca pelo autoconhecimento.  

Outra tendência das narrativas contemporâneas apontada pela autora é a 

denúncia social que, segundo ela, apresenta como características a representação 

dos principais problemas sociais que afligem o país e que predominam nos centros 

urbanos. Dessa maneira, Gabriela Luft (2010) afirma que as produções costumam 

construir seus enredos internalizando na personagem juvenil diferentes tipos de 

crises existentes no mundo social, nesse caso, é possível observar a existência e o 

nascimento de obras que tematizam ―a violência, a corrupção, o narcotráfico e a 

miséria‖ (LUFT, 2010, p. 28). Outras linhas temáticas são delineadas pela autora, 

como a linha da fantasia, que de acordo com a autora, nessa primeira década do 
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século XXI, aparece em menor recorrência, mas consistem em ser narrativas que 

envolvem o maravilhoso e o fantástico sem deixar de manter certa sintonia com a 

realidade. Outra linha apontada pela autora é de narrativas policiais e investigativas, 

que consiste em se tratar de produções em que os jovens ao assumirem o papel de 

protagonistas são os principais investigadores no processo de elucidação de crimes, 

desaparecimentos etc.  

Nesse período, há também produções que se destacam e que ao serem 

investigadas pela autora são compreendidas como narrativas de terror e de 

suspense por fazerem uso de elementos fantasmagóricos e góticos, o que permite o 

nascimento de histórias cujas cenas estão evolvidas em suspense, terror e 

assombrações. Além dessas linhas temáticas mencionadas, Gabriela Luft (2010) 

aponta também como recorrente nesse período obras que desenvolvem a 

revalorização da cultura popular, ou seja, narrativas com enredos voltados para a 

tematização da cultura africana e indígena através do resgate de lendas, contos e 

mitos populares aliados à figura de um índio não idealizado e romantizado. Mais 

tendências são acrescidas a esse conjunto de narrativas, como é o caso da 

intertextualidade, cuja presença na literatura juvenil é compreendida pela autora 

como forma de envolvê-la a outros tipos de manifestações artísticas oriundas da 

tradição culta, ―sobretudo a literária, que se supõem reconhecíveis para os leitores e 

que se entendem como adequadas para sua formação literária básica‖ (LUFT, 2010, 

p. 31).    

Dentro do conjunto da tipologia narrativa encontrada por Gabriela Luft (2010) 

nas produções premiadas do início do século XXI, estão as narrativas que se 

alinham a tendência do romance histórico4, de modo a se apresentar como obras 

que representam momentos históricos tendo como base os registros da história 

oficial. Outra tendência apontada pela autora é a das relações amorosas que de 

acordo com ela, está integrada a grande maioria das produções premiadas, no 

entanto, Luft atenta para o fato de que em muitas narrativas essa mesma temática 

está presente nas obras em um plano secundário.   

Essa característica apontada por ela dialoga com a afirmação de Ceccantini 

(2000) que diz ser preciso esclarecer que embora se observe que determinada obra 

literária juvenil se caracteriza por um subgênero específico, como por exemplo, a 

                                                           
4
 Essa tendência narrativa será mais bem retratada no segundo capítulo.   



39 
 

obra de Os Anjos Contam Histórias (2012), de Luiz  Antonio Aguiar, que consiste em 

ser uma narrativa histórica, não se anula da mesma a possibilidade dela integrar 

uma categoria genérica, como é o caso de algumas narrativas analisadas por 

Gabriela Luft em que a recorrência das relações amorosas se faz presente. 

Ceccantini explica que esse modo com o qual a literatura juvenil se comporta 

funciona como uma espécie de estratégia estética pelo próprio produtor, a fim de 

tornar o produto literário mais agradável e atrativo para o seu leitor, logo é comum 

encontrar narrativas de terror que também é uma narrativa de aventura.   

Assim, essa literatura que é voltada especificamente para o público jovem 

através dessas formas mencionadas que ela pode vir assumir, representa, da 

mesma maneira que a produção do sistema literário geral, ―a sociedade e suas 

nuanças num texto que consiga mais proximidade com a realidade de sua 

expressão‖ (GREGORIN FILHO, 2014, p. 27); o que de fato demonstra se tratar de 

um produto cultural construído através de diálogos que são capazes de promover a 

representação dos diferentes tipos de conflitos que subjaz na atmosfera da vida em 

sociedade.  

Maria Teresa Pereira (2014) esclarece que o texto ficcional permite que o 

sujeito se compreenda e conheça a si mesmo, haja vista que ele tem por 

característica falar do indivíduo de maneira que nem mesmo nenhuma ciência ou 

dado estatístico é capaz de conseguir. Ao analisar as afirmações da autora e por ser 

a literatura juvenil um conjunto de textos que se configuram como de natureza 

ficcional, pode-se considerá-la como instrumento capaz de proporcionar ao jovem o 

desenvolvimento da habilidade de se autoconhecer e conhecer o outro, isso de certa 

maneira está diretamente ligado à ideia defendida por José Nicolau Gregorin Filho 

(2014) que encara a literatura voltada para o público juvenil como aquela que 

promove o conhecimento do ser ―envolvido na sua frágil condição humana‖ (p. 27). 

Uma das formas de promover esse conhecimento é através da inclusão de 

temáticas que envolvem a realidade do público jovem.   

Ana Margarida Ramos e Diana Navas (2016), ao refletirem sobre o 

panorama contemporâneo da produção literária juvenil, em Literatura Juvenil dos 

dois lados do Atlântico, esclarecem que diferente do que ocorre com a literatura 

infantil, ainda não são reconhecidas todas as especificidades da literatura juvenil. 

Por isso, mesmo diante de todas as suas qualidades, como afirmam as autoras, 
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ainda se faz necessário o reconhecimento de suas particularidades. Ramos e Navas 

(2016), ao analisarem narrativas produzidas no início do século XXI, lançadas entre 

2000 e 2015, comentam que devido à variedade de riquezas significativas que essa 

literatura possui, ela ainda se mostra cada vez mais inovadora, acima de tudo , 

quanto aos seus aspectos temáticos; sendo as narrativas realista e fantástica as 

duas principais tendências presentes nesse subgênero.   

As narrativas realistas consistem em serem aquelas que contam histórias 

tidas como verossímeis ou que poderiam ter acontecido e que se aproximam muito 

do ―real‖.  De acordo com as autoras, essa tendência pode ser agrupada em duas 

correntes, a primeira é denominada de idealista e corresponde ao conjunto de obras 

que ―apresentam situações da vida quotidiana sem, contudo, mostrarem o mundo de 

forma essencialmente cognitiva‖ (RAMOS; NAVAS, 2016, p. 17); nelas os conflitos 

presentes são resolvidos por meio de diálogos, cooperações e da causalidade. 

Diferente dessa, a segunda corrente designada pelas autoras de realismo crítico 

refere-se às narrativas que intentam ―apresentar ao jovem a realidade social e 

humana que nos envolve, de forma direta, sem idealizações‖ (RAMOS; NAVAS, 

2016, p. 17). Logo, são obras cujos enredos desenvolvem temáticas que reverberam 

sobre situações que, por muito tempo, o jovem foi poupado, como problemas ligados 

à guerra, ao nazismo, às ditaduras, às questões políticas, sociais, racial, sexista etc., 

o que para as autoras seria a corrente que mais predomina nas literaturas 

contemporânea portuguesa e brasileira.   

A narrativa de fantasia, como a própria nomenclatura já sugere, se 

caracteriza não só pela ―revisitação dos contos de fadas e histórias populares, mas 

também pela apropriação de universos maravilhosos‖ (RAMOS; NAVAS, 2016, 

p.18). Isso, de acordo com as autoras, ocorre por meio de estratégias como a 

paródia e o pastiche, que ao serem utilizados levam a configuração de uma 

produção capaz de subverter o modo tradicional com o qual as obras dentro desse 

segmento eram produzidas, dando lugar ao nascimento de narrativas com princesas 

diferentes daquelas que costumavam esperar o seu príncipe encantado para salvá-

las dos vilões; ou até mesmo a presença de ―lobos seduzidos por jovens moças‖, o 

que de certa maneira, ―apontando para as mudanças histórico-sociais do nosso 

contexto‖ (RAMOS; NAVAS, 2016, p. 18).   
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As narrativas contemporâneas assumem características inovadoras com 

estratégias diversificadas. Ramos e Navas (2016), assim como Gabriela Luft (2010), 

reconhecem a intertextualidade como umas dessas estratégias presentes na 

literatura juvenil. Porém, Ramos e Navas (2016) esclarecem que antes o que seria 

utilizado para que essa característica se fizesse presente fosse apenas através do 

uso de outros textos literários, atualmente isso ocorre por meio de ―letras de 

músicas, filmes ou elementos da cultura popular e midiática [...], seja de forma 

implícita ou explícita‖ (RAMOS; NAVAS, 2016, p.19). Além da intertextualidade, as 

autoras mencionam como estratégias presentes nas narrativas literárias juvenis a 

quebra da linearidade e a fragmentação narrativa; dessa forma, as histórias são 

construídas através de flashes e de fragmentos de narrativas que provocam e 

convidam o leitor jovem a participar do processo de construção da história. 

A literatura juvenil contemporânea dá continuidade ao rompimento com o 

carácter pedagógico, pois é cada vez mais comum a presença de estratégias 

literárias que antes eram encontradas com maior facilidade nas produções do 

sistema literário geral, mas no século XXI costumou a ser mais frequente no 

subsistema literário juvenil. Esse é o caso da metaficção, cuja presença na literatura 

juvenil contemporânea gerou 

 

uma distância maior entre os leitores e o texto, rompendo com o 
tradicional pacto estabelecido no momento da leitura, segundo o qual 
cabe ao leitor criar, imaginativamente, o universo suscitado pela 
narrativa e nele crer como se da realidade se tratasse. Ora, 
chamando a atenção para o carácter de artefacto assumido pelo 
texto literário, o qual não poucas vezes, põe em xeque o próprio 
conceito de real, estas narrativas enredam o jovem leitor, convidado, 
agora, a conhecer os bastidores da ficção (RAMOS; NAVAS, 2016, 
p. 20).  

 

As marcas da metaficção nas produções contemporâneas da literatura 

juvenil configuram-se como um dos registros da presença da qualidade literária 

desse subsistema. Isto demostra que os produtores literários passaram a encarar o 

público alvo de seus produtos culturais não mais como simples consumidores 

passivos, mas como sujeitos que são capazes de executar uma leitura crítica e 

reflexiva. Ainda que seja notório o crescimento desse tipo de produção, Ramos e 
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Navas (2016) esclarecem que isso não inibe a continuidade da publicação de 

narrativas previsíveis e pedagógicas.  

Embora ainda haja a presença desse tipo de narrativa no subsistema 

literário juvenil, constata-se que, desde o seu nascimento na década de 1970 até o 

século XXI, o crescimento da qualidade da literatura juvenil que demonstra a 

representação de novos modelos literários e a inovação de temáticas que se 

convertem em uma complexidade narrativa que passa a exigir maior participação de 

seus leitores, o que de certa maneira insinua a preocupação dos agentes produtores 

dessa literatura com a formação do leitor jovem. Logo, pode-se inferir que as obras 

produzidas na contemporaneidade que são dedicadas aos jovens, ao mesmo tempo 

em que captam o interesse de seus leitores, não se prendem as exigências do 

mercado e traduzem, assim como a literatura produzida preferencialmente para o 

público adulto, o fazer artístico que faz presente a toda literatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 NARRATIVA JUVENIL: CONFIGURAÇÕES E CARACTERIZAÇÕES EM OS 

ANJOS CONTAM HISTÓRIAS 

 

2.1 O Lugar de Luiz  Antonio Aguiar no Campo Literário Juvenil 

 

Nascido no Rio de Janeiro em 1955, Luiz  Antonio Aguiar, autor de Os Anjos 

Contam Histórias (2012), é mestre em Literatura pela Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro – PUC-RJ e iniciou a sua carreira de escritor na década 

de 1980, quando publica Tristão, as aventuras de um menino da cidade grande, em 

1985. Ao se observar a história do ficcionista, é possível perceber que desde a sua 

estreia no cenário literário brasileiro, sempre esteve com sua escrita dedicada ao 

público infantil e juvenil, o que resulta, atualmente, em uma lista de criação literária 

que já soma uma média de mais de 120 livros já publicados. Essa dedicação a esse 

público em específico não faz dele um sujeito que enxerga nesse grupo de leitores 

uma simples fonte de renda, mas um defensor da literatura desse segmento.  

Além das várias menções de Altamente Recomendável concedidas pela 

Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil – FNLJ às suas obras, em 1994 foi 

ganhador do prêmio Jabuti com a narrativa Confidências de um pai pedindo arrego, 

que também conquistou o Adolfo Aizen, prêmio conferido pela União Brasileira dos 

Escritores – UBE.  

No entanto, o seu reconhecimento não é estabelecido somente através 

dessas  premiações, tendo em vista o recebimento do prêmio White Ravens da 

Biblioteca de Livros para a Juventude de Munique, Feira de Bolonha, em 2008, com 

o livro Sonhos em amarelo e o Malba Tahan, pela Fundação Nacional do Livro 
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Infantil e Juvenil – FNLIJ, em 2009, com O almanaque Machado de Assis. Toda 

essa premiação prestada à produção de Luiz Antonio Aguiar demonstra a sua 

importância enquanto produtor de obras com valor estético reconhecido pelo campo 

literário juvenil, já que esses prêmios ―são importantes marcas de distinção da 

qualidade literária das obras, pertencendo, portanto, ao polo da produção erudita‖ 

(SOUZA, 2015, p. 53).   

Além dessas premiações dadas as suas obras, não se pode deixar de 

mencionar algumas que foram finalistas do Prêmio Jabuti, este sob a 

responsabilidade da Câmara Brasileira do Livro – CBL. Entre elas estão Brincos de 

Ouro e Sentimentos Pingentes, publicada em 2008 pela editora Biruta, sendo 

finalista do referido prêmio em 2009 na categoria juvenil; além de ser indicada pela 

Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil – FNLIJ como Altamente 

Recomendável, no mesmo ano, fazendo parte também do Catálogo Bolonha 

organizado pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil – FNLIJ/Brasil. Outra 

obra finalista do Prêmio Jabuti foi Esopo: Liberdade para as fábulas, publicada pela 

primeira vez em 2017, através da editora Escarlate, sendo uma das obras finalistas 

do prêmio em 2018 na categoria infantil e juvenil.  

O reconhecimento atribuído ao seu trabalho também pode ser constatado 

através das diferentes pesquisas acadêmicas cujo corpus vem a ser alguma obra 

escrita pelo autor. Esse reconhecimento da produção literária de Luiz Antonio Aguiar 

por parte da crítica universitária é de fundamental importância para sua consolidação 

no campo literário juvenil, tendo em vista que este agente é compreendido por Pierre 

Bourdieu (2007) como aquele que possui a última palavra para conceder a 

legitimação final, sendo as instituições universitárias dotadas de uma autoridade 

capaz de proporcionar esta consagração. Dentre os diversos trabalhos 

desenvolvidos a partir de alguma obra literária do ficcionista estão os trabalhos: 

Metaficção Historiográfica e Literatura Juvenil (2007), de Stanis Lacowicz; A 

Representação do Rock em Narrativas Juvenis Brasileiras (2010), de Marcelo 

Buckowski; Pragmática da Comunicação: Uma Análise do Politicamente Correto na 

Literatura Infantil (2012), de Halina Paganelli Silva, entre outros.  

Na dissertação de Stanis Lacowicz (2007), como o próprio título já sugere, 

tem por corpus a obra Sonhos em Amarelo, nele o pesquisador analisa a narrativa 

sob o viés da teoria da metaficção historiográfica, uma vez que, de acordo com 
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Lacowicz, trata-se de uma narrativa cuja escrita se aproxima com a dos novos 

romances históricos modernos, apresentando ao público juvenil ―a reconstituição de 

alguns momentos da vida do pintor Van Gogh, do ponto de vista de Camille Roulin, 

garoto que na época teria tido contato com o artista por meio da amizade que este 

possuía com o seu pai, Joseph Roulin‖ (LACOWICZ, 2014, p. 377). Outro aspecto 

desenvolvido pelo autor sobre a obra do ficcionista foi analisar personagens 

marginalizados na obra que, de certa maneira, foram silenciados das cenas da 

história.   

Diferente de Lacowicz (2007), Marcelo Buckowski (2010) ao ter como base 

os estudos literários, sociológicos e musicais, analisou a representação do ritmo 

musical rock em três narrativas juvenis brasileiras, entre elas, está a narrativa A 

garota e o roqueiro, de Luiz Antonio Aguiar. Nessa obra e, nas demais, o autor 

investiga as contribuições da música para a literatura, tendo como base teórica a 

Melopoética, campo da Literatura Comparada. O autor ao fazer o entrecruzamento 

entre essas duas formas artísticas considerou que o estilo musical rock possui um 

diálogo com a literatura, sendo convertida em tema de narrativas voltadas, 

preferencialmente, para o público jovem. Ao traçar considerações especificas a obra 

do ficcionista, Marcelo Buckowski percebeu que as músicas presentes em A garota 

e o roqueiro possuem semelhanças com músicas reais que já foram consagradas 

como parte   

 

da cultura do rock brasileiro, logo, o jovem lê muito mais que meras 
letras de músicas fictícias; ele relaciona ali uma ampla gama de 
sentidos que contribuem para a construção do texto literário. Isso 
ocorre porque, ao ler que o roqueiro da ficção escreve uma letra 
aludindo explicitamente a algumas músicas de Cazuza, o leitor 
pressupõe que a personagem que compôs a música tenha algumas 
características do roqueiro real, logo, lê a obra com outros olhos 
(BUCKOWSKI, 2010, p. 107).  

 

  Para o pesquisador, a obra do ficcionista pode ser considerada uma 

importante ferramenta capaz de contribuir para que o jovem conheça o caminho da 

cultura musical do rock, além de favorecer a construção de sentidos deste sujeito 

através do enriquecimento de seu imaginário cultural.  

 Halina Silva (2012), ao interessar-se pelo tema politicamente correto 

presente na literatura infantil, objetivou analisar em três obras do Programa Nacional 
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Biblioteca na Escola – PNBE/2008 a presença do referido tema sob a perspectiva da 

pragmática da linguagem, a fim de perceber como ele é comunicado através delas. 

Entre as obras elencadas pela autora está a narrativa De Dadá e Dadazinha, de Luiz 

Antonio Aguiar. De acordo com Halina Silva (2012), o ficcionista ao construir uma 

narrativa cujas protagonistas são duas crianças, desenvolve um enredo cercado por 

―um clima ingênuo, intercalando fatos comuns do cotidiano de crianças com o 

fantástico, o mágico e o inesperado‖ (SILVA, 2012, p. 81); sendo capaz de 

desenvolver a capacidade imaginativa das crianças através de uma linguagem que 

não só se adequa a mesma idade de suas protagonistas, 8 e 4 anos, contudo  

―mostra que o leitor infantil ao qual o autor se destina na obra é uma criança para 

qual o mundo é um grande parque de diversões, onde tudo pode servir como 

pretexto para uma grande aventura‖ (SILVA, 2012, p. 83). 

A realização desses trabalhos com obras de Luiz Antonio Aguiar demonstra 

a qualidade literária de suas produções, já que a universidade, enquanto um dos 

agentes de legitimação presente no campo literário como um todo, não apenas do 

campo literário juvenil, possui aparato crítico não só para legitimar a produção 

literária de um determinado escritor, como também é responsável por estabelecer 

critérios avaliativos. De certo, percebe-se, nesse caso, que o interesse deste agente 

pelas obras do ficcionista revela o reconhecimento atribuído a produção de Luiz 

Antonio Aguiar. 

A relação e a atuação do autor junto ao campo literário juvenil são bem 

intensas e não se resume apenas à produção de obras literárias, isto porque Luiz 

Antônio, além de se dedicar à escrita ficcional, também é constantemente solicitado 

a ministrar oficinas de leitura literária. Sua participação em feiras literárias acontece 

também com muita frequência, como, por exemplo, na Jornadinha Nacional Literária, 

que ocorre na cidade de Passo Fundo; na Feira do Livro de Joinville; no Salão do 

Livro Infantil e Juvenil de Minas Gerais, entre outras. Quando convidado a participar 

dessas atividades, o autor tem a oportunidade de compartilhar suas experiências 

enquanto ficcionista através de conversas descontraídas.  

De certo, Luiz Antonio Aguiar ocupa posição de destaque dentro do campo 

literário juvenil, sendo encarado no interior deste como um produtor de expressiva 

qualidade, o que pode ser observado a partir das premiações concedidas às suas 

obras e das recomendações de leituras de suas produções que são feitas pela 
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Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil – FNLIJ – haja vista que esta é um 

importante agente dentro do campo responsável pela fomentação de debates sobre 

a qualidade de textos literários que são, preferencialmente, dedicados ao público 

infantil e juvenil, os indicando a premiações e a compor renomados catálogos 

internacionais, como o catálogo da Feira do Livro Infantil e Juvenil de Bolonha, na 

Itália, sendo essa feira uma das mais importantes do setor; e a fazer indicações ao 

prêmio Hans Christian Anderson, concedido pelo International Board on Books for 

Young People – IBBY.  Ser um escritor cujas obras são recomendadas pela FNLIJ é 

o mesmo que ―obter reconhecimento no polo de produção erudita, tendo, portanto, a 

qualidade literária atestada‖ (SOUZA, 2015, p. 57).  

 

2.2 Configurações de Os Anjos Contam Histórias 

 

Luiz Antonio Aguiar é um escritor de significativo destaque dentro do campo 

literário juvenil contemporâneo, cuja produção se sobressai pela qualidade literária, 

sendo isso observado através das premiações e indicações feitas por instituições de 

prestígio dentro e fora do campo literário juvenil. Uma de suas obras que se 

sobressai no campo literário juvenil é a narrativa Os Anjos Contam Histórias, 

publicada em 2012, pela editora Melhoramentos, e laureada no ano seguinte com o 

prêmio Jabuti na categoria juvenil, o que demonstra a qualidade literária tanto da 

obra em questão, como da escrita do ficcionista. 

A narrativa, ilustrada  por Rubem Filho, tem seu enredo construído a partir 

do mistério que envolve o sumiço da cabeça do mártir da Inconfidência Mineira, 

Joaquim José da Silva Xavier (1746-1792), Tiradentes, conhecido por essa alcunha 

devido a sua habilidade em desenvolver o ofício de odontologia. Ao ser condenado 

pela coroa portuguesa, o alferes recebeu como pena de morte o enforcamento e 

teve o seu corpo esquartejado e suas partes espalhadas ao logo da Estrada Real 

que ligava o Rio de Janeiro a Vila Rica, atualmente conhecida como Ouro Preto. Dos 

membros desse movimento que pregava a independência do Brasil, foi o único a ter 

a sentença de condenação à morte executada. Sua cabeça ao ser exposta em uma 

gaiola no alto de um poste para toda a cidade de Vila Rica, como símbolo da derrota 

do movimento, durou pouco tempo, isso em decorrência de seu desaparecimento, 

não se tendo notícias do paradeiro dela até os dias atuais.   
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Por se tratar de uma representação das cenas da história da Inconfidência 

Mineira, Os Anjos Contam Histórias se caracteriza, quanto a sua tipologia como uma 

narrativa histórica, subgênero da literatura juvenil classificado por Ceccantini como 

subcategoria da narrativa de aventura. Vale ressaltar que essa subcategorização 

atribuída à obra do ficcionista permite que se compreenda que mesmo diante da 

ideia de que a literatura juvenil vem a ser um subgênero literário autônomo, ainda 

assim é possível se deparar com os possíveis impasses quanto a sua 

subcategorização, o que para Ceccantini (2000) pode ser resolvido quando se leva 

em consideração a existência da variedade de subgêneros presentes no interior da 

narrativa. Subtipos que podem ser identificados a partir do que o próprio autor 

determina como critério semântico, sendo construído através de elementos capazes 

de alcançar a codificação da mensagem.  

A narrativa que tem o jovem como protagonista da história, o próprio Manuel 

Francisco, filho de Antonio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. A obra que se inicia por 

meio de uma missiva escrita pelo protagonista e que é endereçada a sua amiga e 

amada Joanna, permite que o leitor compreenda que o jovem rapaz aos quinze anos 

de idade recebeu a missão do pai para fazer o resgate da cabeça do alferes, que 

junto à garota se tornam os responsáveis por desempenhar tal tarefa: ―Você e eu, 

minha Joanna, tínhamos quinze anos, então. [...] E, caprichosamente, tendo sido 

obra de dois jovens – sim, éramos dois jovens, eu e você, [...] tornar-se-ia também o 

maior mistério da Inconfidência‖ (AGUIAR, 2012, p. 14-15 – grifo do autor). O 

mistério ao qual Manuel Francisco se refere é o próprio sumiço da cabeça do 

Alferes, cujo paradeiro não se sabe até os dias atuais.    

Percebe-se através dos tempos verbais utilizados pelo protagonista para 

recorrer ao seu acervo mnemônico, que há um distanciamento que separa o 

momento em que os fatos ocorreram para o que está sendo narrado. Logo, essa 

ruptura temporal que marca a narrativa sob a forma de blocos narrativos constituídos 

por tempos verbais distintos, é uma estratégia utilizada pelo ficcionista para 

apresentar Manuel Francisco em dois momentos de sua vida. No primeiro, o Manuel 

Francisco com quem o leitor tem o contato inicial trata-se de um homem, que já 

tendo passado pelos conflitos da adolescência, compartilha as lembranças desse 

período com Joanna, demonstrando ser um sujeito mais maduro e que relembra as 

aventuras vividas aos quinze anos junto da garota. No segundo, esse personagem é 



49 
 

apresentado na fase de sua adolescência, transmitindo ao leitor a imagem de um 

jovem destemido, cheio de conflitos interiores, todavia  tendo como principal objetivo 

agradar e despertar o orgulho do seu pai ao aceitar o seu pedido e cumprir a missão 

que lhe foi confiada.  

A presença desse gênero textual na obra se faz presente não apenas no 

início dela, estando distribuída ao longo da narrativa. Nesse caso, compreende-se 

que a construção da história foge do típico modelo de estrutura tradicional, cujo 

enredo é desenvolvido cumprindo o princípio básico de começo, meio e fim. Entre 

essas cartas trocadas pelos personagens, Manuel Francisco e Joana, há a narração 

de como ocorreu a aventura que envolveu o resgate da cabeça do alferes e o que 

sobreveio após o cumprimento da missão dada ao protagonista.  

Nessa fuga da estrutura tradicional para a elaboração de Os Anjos Contam 

Histórias, Luiz Antonio Aguiar favorece a hibridização genealógica na obra, através 

da presença das missivas, possibilitando o aparecimento do que Ana Margarida 

Ramos e Diana Navas (2016) chamam de amálgama temporal, que nessa obra 

resulta das próprias memórias de Manuel Francisco que são acessadas e 

transmitidas nas cartas. Dessa forma, há nesta narrativa a ―ausência de linearidade 

diegética que, por sua vez, contribui para a configuração de uma narrativa 

fragmentada, que o leitor deve (re)construir‖ (RAMOS; NAVAS, 2016, p. 46) para, 

então, compreender a trama.  Essa ausência de linearidade diegética é alimentada 

pela presença do elemento mnemônica que se inicia através das cartas que o 

protagonista escreve e troca com sua amada e parceira de aventura, Joana; tendo a 

materialização desses fatos apresentados após ou entre as missivas através de um 

narrador em terceira pessoa.  

Isso pode ser observado no início da narrativa, através das missivas, Manuel 

Francisco, já adulto, relembra uma cena do seu passado com Joana, momento em 

que os dois ajudam a salvar um cachorro:  

 

Creio que por isso sinto esse impulso de rever nossas histórias, 
quase como se estivéssemos conversando a esse respeito, 
recordando juntos. A começar por aquela madrugada gelada, quase 
quarenta anos atrás, lembra? Um pobre cão latia, pedindo auxílio, e 
você, nervosa, temendo que os soldados já nos perseguissem, não 
queria que eu me detivesse para ajudá-lo. Mas como eu disse na 
ocasião, ele era meu amigo, daí lhe passei o saco de estopa com 
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nossa nobre carga, e você, quando inadvertidamente sentiu as 
formas do conteúdo do saco em seus dedos, soltou um berro que 
quase acordou Vila Rica inteira. Tínhamos quinze anos... (AGUIAR, 
2012, p. 20 – grifo do autor).  

 

Essa cena recordada pelo protagonista ocorre momentos após Manuel 

Francisco e Joana realizarem o resgate da cabeça de Tiradentes, a fim de dar-lhe 

um fim digno. Posteriormente, essa mesma cena é apresentada em sua 

integralidade por esse narrador em terceira pessoa: 

 

O cachorro mal compreendia a situação em que se metera. [...] O 
coração do animal se contraiu numa cãibra cruciante. E o 
aprisionamento, a pressão do ventre e nas laterais do corpo iam 
cortando sua respiração. Era um cão de pouca valia; fiel ao dono que 
não lhe fora fiel. Entretanto, possuía ao menos um amigo no mundo. 
[...] 
─ O cachorro deve estar morto agora – argumentou a garota, depois 
de se pôr a escutar por um instante.  
[...] 
─ Vou ver! Tome! Segure o saco! 
Por reflexo, Joana agarrou o saco que lhe era passado, mas ao 
sentir os contornos do conteúdo, arregalou os olhos. E soltou um 
berro que assustou até mesmo Manuel Francisco. O garoto soltou 
para junto dela e lhe tapou a boca com a mão, puxando-a para se 
agachar junto à parede de uma casa. Esperam alguns segundos, 
arfando. Foram instantes de agonia, imaginando que os soldados 
logo cairiam sobre eles, que as janelas se abriam, que soariam gritos 
de alarme (AGUIAR, 2012, p. 40-41).   
 

A história é construída como revisitação do passado pelo protagonista de 

modo que o leitor é convidado a ordenar os fatos que lhes são apresentados à 

medida que o protagonista os recorda através das cartas e que, em outro momento, 

eles são descritos e narrados conforme ocorreram.  

Os Anjos Contam Histórias, além de resgatar e tematizar cenas da história 

nacional, tem a sua trama construída também através do desenvolvimento de outros 

temas que somados são responsáveis por conduzir a obra e torná-la mais próxima 

das vivências de seu público alvo, o jovem. Em termos temáticos, notam-se 

situações que se aproximam do quotidiano de seus leitores, como as relações 

familiares e a compreensão da amizade e do amor. O primeiro permite ao leitor 

observar em Manoel Francisco um jovem que, desde muito cedo, lidou com 

diferentes circunstâncias que o fizeram passar por crises e vicissitudes de várias 

ordens, a exemplo do distanciamento e da separação de seu pai de maneira 
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repentina e sem justificativa capaz de levar o garoto a compreender a atitude do 

homem que mais admirava:  

 

[...] O pai desmontou a casa de Vila Rica, às pressas, a fim de 
mudar-se para Espera. E foi também quando o entalhador lhe 
comunicou que não poderiam mais morar juntos. A mudança doeu 
muito no menino. Nunca se conformou, mas não teve como evitar a 
separação do pai (AGUIAR, 2012, p. 47).  

 

O garoto, filho de Aleijadinho com uma escrava, viveu os primeiros anos de 

sua vida apenas ao lado de seu pai. Manuel Francisco teve uma infância cercada de 

afeto, sendo esses momentos apresentados pelo narrador como uma das melhores 

recordações do garoto: 

 

Aquele homem fora a paixão da sua vida. 
Ou mais: a paixão que o despertara para a vida. 
Para uma consciência feliz, esperançosa, ansiosa de estar vivo, 
porque viver era reencontrá-lo todos os dias. Era estar com ele, 
poder olhá-lo e receber o olhar dele, era sentir seu abraço. 
Ou quando ele o erguia em seus braços fortes e o rodopiava no ar, e 
o menino quase sufocava de tanto rir.  
Era felicidade (AGUIAR, 2012, 57-58). 
 

A imagem que Manuel Francisco havia guardado de seu pai era a de um 

herói, um homem cuja presença transmitia segurança e o transbordava de 

felicidade, sendo o pai, conforme apresentação do narrador, a materialização da sua 

fonte de felicidade. Essas imagens que o menino carrega em muito se contrastam 

com as que foram se formando após o distanciamento do pai com o filho. No 

entanto, para a personagem, o pai deixara de ser aquele sujeito por quem tanto 

nutriu carinho e admiração: ―Mas o garoto não conseguia sentir nele o pai que fora 

toda sua paixão. Aquele homem de outrora não existia mais. Ou pelo menos o 

garoto não conseguia mais enxergá-lo‖ (AGUIAR, 2012, p. 62). O distanciamento 

entre os dois configura-se em uma espécie de força motriz responsável por provocar 

o nascimento de conflitos no interior de Manuel Francisco, como o de sentir-se 

rejeitado pelo próprio pai. Diante de tais acontecimentos, percebe-se que o leitor é 

convidado tanto a conhecer o passado, através do resgate da história nacional que é 

efeito pelo ficcionista, quanto a conhecer e a adentrar no mundo interior de um 
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personagem que se sente rejeitado pelo pai e é condicionado a amadurecer 

rapidamente para enfrentar situações que exigem dele responsabilidade.  

Em uma visita feita ao pai para contar-lhe que havia conseguido realizar a 

tarefa que o tinha confiado, Manuel Francisco movido pelo desejo de voltar a 

conviver com o pai, faz o pedido para ser um de seus ajudantes na oficina:  

 

─ Eu poderia... ajudá-lo aqui – disse Manuel Francisco, hesitante. ─ 
O senhor me ensinou a entalhar. Eu poderia... 
Lenta e ritmadamente, o martelo voltou a ferir o cinzel. Manuel 
Francisco soltou um suspiro impaciente. 
─ Quer dizer... Claro que o senhor não me julga à altura de ser seu 
aprendiz. 
─ Não é nada disso! – respondeu rispidamente o entalhador, 
interrompendo de novo o trabalho.  
Manuel Francisco levou um susto. E não apenas por causa do que 
escutou. Mas pela voz dele de agora.  
Ou até mesmo por ainda se surpreender de não ser mais a voz que 
se esforçava para guardar na memória, mas um som abafado e 
estertorado, como se produzido por uma caixa rachada. Quase como 
se não só as articulações, mas também os pulmões infligissem ao 
pai uma dor que Manuel Francisco era incapaz de imaginar 
(AGUIAR, 2012, p. 57).  

 

O menino se surpreende duplamente, tanto pelo pedido que foi negado, 

quanto pelo modo como o pai respondeu. O protagonista não reconhece mais no pai 

aquele homem que representava para ele o seu herói, que transmitia segurança e 

era capaz de despertar a sua admiração. A cada momento em que os dois são 

colocados um diante do outro, Manuel Francisco percebe o abismo que cresce entre 

os dois e os distanciam. Conviver com esse distanciamento é o que mais aflige o 

garoto. Ao se deparar com tais cenas, o leitor de Os Anjos Contam Histórias é posto 

diante de situações que permitem presenciar conflitos familiares e internos do 

protagonista. 

Em meio às aventuras e problemas que vão se instaurando na vida do 

garoto, nasce entre ele e Joana uma bela amizade que, posteriormente, evolui e 

transforma-se em uma relação de cumplicidade e amor: ―Minha Joana, minha 

amada, minha cúmplice e minha amiga, refúgio de meu espírito e meu lar [...]‖ 

(AGUIAR, 2012, p. 15 – grifo do autor). Joana além de ser o caminho que leva 

Manuel Francisco a conhecer o amor entre homem e mulher, é aquela que, no 

desenvolvimento da trama, representa a razão, a serenidade e a ordem. Isso porque 
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Joana é responsável por ajudar Manuel Francisco a ordenar os seus sentimentos e 

externar a verdadeira razão dos seus conflitos internos. Em conversa com o garoto, 

Joana ao tocar no assunto que mais mexe com os sentimentos dele – a relação com 

o pai –, a menina consegue que Manuel Francisco desabafe e compartilhe com ela  

as suas angústias:  

 

Os dois conversaram longamente, sempre de mãos dadas. Ou quase 
sempre, quando ela não estava repreendendo por seus rompantes: 
─ Você acha que ele não percebe esse seu nojo dele? 
─ Não é verdade! Não tenho nojo dele! – replicou o rapaz, tão irritado 
que quase engasgou. 
[...] Posso ver como é... Quando você o olha... e nunca se aproxima 
dele. Nunca o abraça! 
─ E ele? Ele me abraça? 
─ E se tentasse? O que você faria? Deixaria ou recuaria? 
[...] ─ Cale a boca, você não sabe o que diz. Não pode saber 
(AGUIAR, 2012, p. 105). 

 

Joana ao interpelar o garoto, o induz a encarar os seus próprios sentimentos 

e enfrentá-los. Ao fazer isso, a menina gera no protagonista certo desconforto, pois 

ao colocá-lo diante de si mesmo, o menino se recusa a perceber que os abismos 

que se instauraram diante dele e do pai, não foram gerados e alimentados apenas 

por Aleijadinho, mas também por ele próprio, Manuel Francisco. O que mais Joana 

anseia é que o amigo consiga superar medos, culpas e mágoas que carrega, a fim 

de poder ver renascer novamente entre pai e filho os elos de amor, carinho, respeito 

e admiração que um dia os uniram.  

 

[...] A maneira como você age faz você próprio sofrer. 
─ Como? – E agora foi ele a se calar. ─ Não é nojo. Nem eu entendo 
o que é. 
─ Tente! Você precisa... para não se atormentar mais por isso. Tem 
muita culpa em você, meu amigo querido (AGUAIR, 2012, p. 106).  

 

A conversa entre pai e filho começa a tomar maiores proporções e, logo, o 

garoto consegue externar os seus verdadeiros sentimentos, desabafando e os 

compartilhando com a menina Joana, revelando os verdadeiros fantasmas que o 

atormentam e responsáveis por provocar o seu distanciamento do seu pai. Sendo 

observado no fragmento a seguir:  
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─ É tão difícil explicar... Eu sou... – Manuel Francisco engasgou, 
perdendo o choro – ...filho dele.  
─ Sim... 
─ O sangue dele está em mim. É meu sangue também. 
─ [...] Está sofrendo antes da hora por algo que pode nem acontecer. 
[...] 
─ Não! Daqui a alguns anos, não. Já agora. Correndo nas minhas 
veias. O horror que me dá é que a doença dele eu a tenha também. 
Mesmo que nunca fique deformado, eu sou doente. Eu sou... como 
ele! 
[...] Eu devia me afastar dele de vez, daí... essa maldição acabava. 
[...] ─ Ou então se ele morresse... se ele pelo menos morresse! Daí, 
meu mal... desapareceria! Ficaria só eu, sem a doença... podendo 
viver minha vida. Ser feliz no mundo! Estaria... – ele hesitou. 
─ Diga, Manuel Francisco. Mesmo que se envergonhe de dizer... 
diga... 
─ ... curado (AGUIAR, 2012, p. 106-107).   

 

O fantasma responsável por atormentar o rapaz consiste no próprio medo de 

manifestar em si a mesma doença que sobreveio em Aleijadinho. Para o menino, o 

que levaria isso acontecer estaria diretamente ligado ao fato dele ter que manter 

contato com seu pai, embora fosse um de seus maiores anseios. Viver com o desejo 

de voltar a conviver com o pai –que é alimentado pelas agradáveis recordações que 

o menino carregava em seu baú mnemônico – e, ao mesmo tempo, ter que conviver 

com o medo de um dia ver manifestar em seu corpo a mesma doença que afligia o 

seu pai, eram emoções suficientes para provocar angústias e sofrimentos em 

Manuel Francisco. Acostumado a estar cercado por nuvens de pensamentos 

confusos que o faziam sentir-se perdido, o garoto após conversar com Joana 

conseguiu voltar a sentir-se em paz: ―Pela primeira vez desde o encontro com o pai, 

seu cenho se distendeu, e ele sentiu sumir o peso que lhe arqueava os ombros. 

Inspirou profundamente, então, saboreando a entrada do ar nos pulmões‖ (AGUAIR, 

2012, p. 107); o que de certa maneira já se tornaria os primeiros sinais de uma 

futura reconciliação entre pai e filho.  

Joana não é apenas uma simples personagem que tem o seu crescimento 

na narrativa justificado por ser a amiga e o amor do protagonista, mas pelo fato dela 

agir como auxiliadora no processo de amadurecimento e crescimento dele, 

facilitando com que Manuel Francisco alcance e descubra a sua moralidade mais 

elevada, indo de encontro ao seu eu mais alto e com isso consiga renascer e esteja 

pronto para enfrentar todas as provas que advém em sua vida. Através do processo 

de autorreflexão provocado no protagonista por Joana, ele conseguiu voltar a 
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encarar os fantasmas que o distanciavam de seu pai, permitindo que uma nova 

relação entre pai e filho pudesse renascer. Isso pode ser observado através de uma 

das confissões de Manuel Francisco através das cartas endereçadas a Joana:  

 

Pode imaginar minha surpresa, minha amiga, meu amor, quando 
recebi a carta de meu pai, me chamando para Congonhas do 
Campo, para me juntar a ele, em sua oficina. E posso imaginar, eu a 
surpresa dele, quando aceitei. 
[...] 
Ao receber o chamado de meu pai, relutei muito em atendê-lo. Havia 
dor entranhada em cada lembrança que guardava dele, de modo que 
começava a considerar que teria me tornado uma pessoa melhor, 
mais leve e mais feliz, assim como mais capaz e decidida, 
justamente beneficiado por esse afastamento. Retornar para junto 
dele seria reencontrar também amargores com os quais eu preferiria 
nunca mais ter de me deparar, em face dos quais sentia-me frágil, 
perdido. 
É como se a distância me desse a impressão de que meu íntimo 
havia eliminado tudo aquilo que tanto me fizera sofrer. 
Eu me iludia, entretanto; soube disso no momento em que recebi a 
carta dele – ditada por Maurício [...]. Ele me chamou para si, e foi o 
quanto bastou para me resolver a ir ao seu encontro (AGUIAR, 2012, 
p. 184-186 – grifo do autor). 

    

A possibilidade de voltar a ver o seu pai resgatava, no menino, sentimentos 

e conflitos que ele acreditava ter esquecido. Mesmo sentindo-se atormentado por 

esses fantasmas, os mesmos não exerciam mais tanta influência sobre Manuel 

Francisco, não sendo suficientes para impedi-lo de voltar a se reencontrar com o pai. 

Esse momento entre os personagens não é apresentado ao leitor, no entanto, é 

possível perceber que os dois voltaram a se reconciliar e o abismo que um dia 

chegou a existir entre pai e filho passa a ser substituído por novos laços de afeto: 

―Quem mudou? Ele? Eu? Ambos, é o mais provável. O fato é que em Congonhas, 

descobri em meu pai um homem diferente daquele que havia deixado e a quem 

pretendia ter esquecido‖ (AGUIAR, 2012, p. 185).  

A forma com a qual as informações são apresentadas na narrativa referente  

aos conflitos internos do filho de Aleijadinho, conduz o leitor a um caminho onde 

possa se deparar com as introspecções psicológicas de Manuel Francisco, de modo 

que venha conhecer as vivências individuais do próprio protagonista. Isso implica 

dizer que em Os Anjos Contam Histórias é uma história construída por um conjunto 

de inovações temáticas que acarretam em descrições voltadas para o mundo interior 
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das personagens que tendem a relatar como costumam sentir os conflitos afetivos e 

inerentes a sua condição humana (LUFT, 2010), o que demonstra a caracterização 

temática que desenvolve o amadurecimento e a aprendizagem de protagonistas, 

assim como Manuel Francisco, que são provocados a conhecer a si mesmo e aos 

outros.  

Sabe-se que todo texto constitui-se como um mosaico de citações de outros 

textos (KRISTEVA, 1974, p.64), entre um texto e outro é possível estabelecer 

relações, do modo que pode ser percebido pelo leitor de maneira visível ou através 

da presença, ainda que sutil, de outras marcas textuais que ―conduzem o leitor à 

ligação intertextual por meio de inferências‖ (CAVALCANTE, 2012, p. 146).  Todavia, 

para que o leitor consiga identificar os recursos intertextuais presentes no texto, é 

necessário que traga consigo, previamente, no ato da leitura, um conjunto de 

ferramentas – cultura e memória – que o leve a identificá-las.   

Em Os Anjos Contam Histórias, através desse recurso, o leitor é convidado a 

conhecer outras formas de materialização da arte além do texto literário. O leitor 

dessa  narrativa, por muitas vezes, ao longo dela, é apresentado ao mundo criativo 

de grandes artistas das artes plásticas como Aleijadinho e Manoel da Costa Ataíde, 

conhecido popularmente como Mestre Ataíde. Semelhante a Monteiro Lobato que 

contempla as suas narrativas com a presença de personagens e autores da 

literatura clássica e até mesmo com personagens, como Dona Benta, que tece 

comentários sobre leitura e literatura.  

Luís Antonio Aguiar lança mão desse  tipo de estratégia para fazer essa 

aproximação do leitor de Os Anjos Contam Histórias às esculturas e pinturas desses 

artistas, através de personagens que debruçam o seu olhar crítico no que se refere   

as obras deles, propondo, dessa forma, jogos intertextuais. Como se observa no 

seguinte fragmento:  

 

─ Mas não sou jovem demais para conhecer o valor que você têm – 
interrompeu Tiradentes.  
─ Do que está falando? Valiosos somos todos! 
─ Sim. Sem dúvida. Mas... aquele Cristo Flagelado que você 
esculpiu. O Cristo de olhos semicerrados, sem dedos... – Sem se 
quer, Tiradentes dirigiu os olhos para as mãos do amigo, que 
entretanto estavam ocultas nas mangas do capote. [...] Deteve-se, no 
entanto, ainda um instante, como se revisse a imagem em madeira 
[...]. 
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[...]  
─ O que é preciso lhe dizer – falou, tomado de embaraço, Tiradentes 
– é que aquela sua imagem me fez admirar o silêncio (AGUIAR, 
2012, p. 89-90 – grifo nosso). 

 

Ao utilizar-se da intertextualidade como elemento no processo de criação do 

texto literário, o ficcionista opta por materializar o referido recurso textual 

explicitamente, apresentando ao leitor através das impressões da personagem  no 

tocante a alguns detalhes que caracterizam a sua obra e que foram responsáveis 

por consagrá-lo. Mais adiante, é dado ao leitor detalhes da arte do escultor através 

das impressões de outra personagem:  

 
Aquela sua imagem, o Cristo supliciado, sem os dedos das mãos, 
disse certa ocasião Cláudio Manuel, referindo-se à mesma escultura 
que tanto impressionara Tiradentes. Contemplando-a, a imagem 
retorcida fala. Ela diz: “Meu pai, porque me abandonaste?”. É a voz 
do Cristo ou é a sua, Antônio Francisco? 
E o entalhador replicou: 
Somente executo aquilo que os anjos me instruem fazer (AGUIAR, 
2012, p. 104 – grifo do autor).  

 

A obra que apreende os sentidos de Tiradentes é a mesma responsável por 

exercer semelhante influência na personagem Cláudio Manuel, podendo acontecer 

igualmente com o leitor, que é estimulado a conhecer a obra do artista apresentada 

pelos personagens. Essa segunda marca intertextual inserida na narrativa, através 

do poeta Cláudio Manuel da Costa, também promove a leitura de sua obra através 

da presença de vários fragmentos de seus poemas que são utilizados como 

epígrafes para anunciação de alguns capítulos de Os Anjos Contam Histórias. 

Há mais situações em que as marcas intertextuais aparecem na obra por 

meio de outras personagens quando abordam as pinturas de Mestre Ataíde:  

 

Fazia algum tempo que Ataíde aguardava em silêncio que 
Aleijadinho dissesse alguma coisa sobre seus desenhos – era o 
projeto para a pintura do teto da Igreja de São Francisco, em Vila 
Rica. [...] 
[...] 
[...] Seu teto Ataíde. Essa sua pintura... O que eu sempre visualizei é 
que a pessoa que entrasse em São Francisco fosse transportada por 
um sentimento de elevação... sublimidade. Seu teto é isso, Ataíde. 
Um rasgo no céu... uma brecha na ascensão de Nossa Senhora, 
celebrada com um concerto nas alturas. [...] 
[...] 
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─ Sua Nossa Senhora tem feições de uma mulata, Ataíde. – O 
Aleijadinho insistiu: ─ E há anjos negros na sua orquestra. 
Ataíde emitiu um suspiro e depois disse:  
─ Sim, mas o Cristo de sua Via Sacra aqui em Congonhas tem 
aquele vergão sanguíneo no pescoço, como se ali o tivesse 
estrangulado uma corda. É a marca do enforcado. Cristo sofreu 
muito na flagelação, mas não foi enforcado (AGUIAR, 2012, p. 187-
189).  
 

Duas grandes obras são referenciadas, a pintura do teto da Igreja de São 

Francisco, localizada na cidade de Ouro Preto – antiga Vila Rica, contudo, ainda em 

processo de criação pelo Mestre Ataíde, e o Cristo da Via Sacra esculpido por 

Aleijadinho. As obras são apresentadas ao leitor a partir da perspectiva das próprias 

personagens, sendo descritas suas peculiaridades. Uma das partes mais 

significativas desse fragmento se dá quando Mestre Ataíde chama atenção ao Cristo 

esculpido por Aleijadinho, quando o pintor alude para o ―vergão sanguíneo no 

pescoço, como se ali tivesse estrangulado uma corda‖, o que na sequência é 

justificado e insinuado por Aleijadinho como sendo uma marca que representasse, 

assim como as próprias feições da imagem, a marca do ―enforcamento‖ e o 

semblante de seu amigo, Cláudio Manuel: ―─ Reconheci as feições da imagem.  ─ 

Tive que fazer de memória... mas eu jamais esqueceria o rosto do meu amigo, ora!‖ 

(AGUIAR, 2012, p. 189).  

Percebe-se nesses fragmentos o imbricamento de intertextos que por hora 

se dá sob a forma explícita e por outra de maneira implícita por intermédio da alusão 

que a própria personagem faz da maneira, pela qual justifica-se a morte do poeta 

Cláudio Manuel da Costa, encontrado ―enforcado‖ na prisão da Casa dos Contos, 

demonstrando por meio dessa alusão referência à história.  

Em síntese, observa-se pelo conjunto que compõe as características 

presentes em Os Anjos Contam Histórias, que não se encontram na obra marcas 

que a definem como uma narrativa de carácter moralizante, pedagógico e didático, 

por não haver o rompimento com a ordem linear visível através de sua fragmentação 

narrativa, não existindo por parte do ficcionista, o uso de estratégias que promovam 

a facilitação e, consequentemente, o empobrecimento estrutural da obra. Diante 

disso, pode-se afirmar que ao criar uma narrativa que, ao fazer referência a fatos 

históricos, literários e das artes plásticas, Luiz Antonio Aguiar oferece ao leitor de 

sua obra uma narrativa criativa e favorável à promoção de seu conhecimento.  
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3 LITERATURA E HISTÓRIA: discursos que se cruzam  

  

3.1 Ficção e História 

 

Não é de hoje que o debate sobre a relação entre Literatura e História se faz 

presente, isso não ocorre apenas por possuírem pontos em comum, mas também 

pelo próprio interesse que tanto os historiadores demonstram a respeito  dos textos 

literários como pelo interesse que os literatos possuem pela historiografia. O fato é, 

que mesmo havendo discussões acerca de  se há ou não semelhanças entre as 

duas áreas, algo faz a ligação entre elas, à narrativa. Através da manipulação dos 

fatos ocorridos tanto de maneira sincrônica e diacrônica, ambas vão construindo 

suas narrativas e, consequentemente, suas ficções.  

Pode-se afirmar que tanto a história, quanto a literatura configuram-se como 

formas de conhecimento com relação  ao homem. No entanto, esse saber que a 

literatura leva ao seu leitor se faz através do ato de fingir que se manifesta através 

de um discurso que, ao se realizar, demonstra que as criações artísticas são 

produtos ―de um tempo e de um lugar específicos, e corresponde a uma 

determinada atuação do homem em interação com seu universo‖ (GOBBI, 2004, p. 

37), sendo um dos meios de conhecimento sobre o homem.  

Dentro do campo do conhecimento ocidental, o primeiro a defender essa 

característica de conhecimento, que a literatura carrega, foi Aristóteles, afirmando 

que a ―Poesia encerra mais filosofia e elevação que a História‖, uma vez que ―aquela 

enuncia verdades gerais; esta relata fatos particulares‖ (ARISTÓTELES, 2014, p. 

28). No pensar do filósofo, a ficção por conseguir organizar histórias passíveis de 

aceitação e capaz de traduzir as ações humanas e seus pensamentos, atinge o 

perfil de enunciadora de ―verdades‖ universais. Para Aristóteles, isso faz da ficção 

uma forma de conhecimento mais válida e filosófica que a própria História.   

Aristóteles (2014) afirma que o poeta tem por função narrar não o que 

aconteceu em sua essência, mas possui a função de representar o que poderia 

acontecer, sendo destinado ao ficcional, ao mimético, o exercício de contar fatos que 

permita diferentes tipos de interpretação. Nesse caso, a literatura será 

compreendida como manifestação da arte que exige técnicas, a capacidade de 
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realizar o exercício de fazer a intersecção entre o real e o imaginário. Compreende-

se que, junto ao que se entende como real, coexistem outros elementos que compõe 

esse plano, como os aspectos culturais, políticos, econômicos etc., sendo um 

conjunto de fatores sociais que se agrupam.  

Ao se agruparem e se relacionarem, esses elementos passam a configurar-

se de maneira complexa e juntamente da liberdade criativa do escritor, possibilitam o 

nascimento de obras em que é possível enxergar não apenas a construção de um 

enredo com começo meio e fim, mas um conjunto de possibilidades interpretativas 

no que concerne  o homem e a sociedade. Candido (1965) (2011) afirma que são 

elementos importantes, visto que:  

 

De fato, antes procurava-se mostrar que o valor e o significado de 
uma obra dependiam de ela exprimir ou não certo aspecto da 
realidade, e que este aspecto constituía o que ela tinha de essencial. 
Depois, chegou-se à posição oposta, procurando-se mostrar que a 
matéria de uma obra é secundária, e que a sua importância deriva 
das operações formais postas em jogo, conferindo-lhe uma 
peculiaridade que a torna de fato independente de quaisquer 
condicionamentos, sobretudo social, considerando inoperante como 
elemento de compreensão.  
Hoje sabemos que a integridade da obra não permite adotar 
nenhuma dessas visões dissociadas; e que só a podemos entender 
fundindo texto e contexto numa interpretação dialeticamente íntegra 
[...] (CANDIDO, 1965, 2011, p. 13). 

 

Considerando os ditos de Candido (1965) (2011), percebe-se que, 

atualmente, com uma visão mais crítica, os estudos não só primam por análises em 

que o texto será dissociado de seu contexto, sem partir da compreensão de que 

esses dois elementos dialogam, e que os aspectos culturais, também conhecidos 

como elementos externos, influenciam na estrutura interna do texto literário. Nesse 

caso, é necessário considerar o social, sendo os escritos literários o resultado das 

experiências de seu criador. Isso demonstra que a ficcionalidade ―é capaz de revelar 

mais de nós a nós mesmos (por fornecer possíveis interpretações do real através de 

experiências existenciais imaginárias) e, ainda, por autorizar o poeta a incluir os 

sucessos reais em suas fábulas‖ (GOBBI, 2004, p. 41). Mais do que simples 

narrativas que revelam o lado imaginativo de seu criador, a literatura corresponde a 

um simulacro das configurações sociais do mundo, sendo uma forma de 

conhecimento  no tocante ao homem e o mundo. 
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Na esteira do pensamento aristotélico sobre a relação entre ficção e história, 

Maria Teresa de Freitas (1986) assevera que tanto a literatura quanto a história são 

formas de narrar que se diferenciam pelo modo com o qual encaram a realidade, 

sendo a primeira mais objetiva do que a segunda. Cabe à história a tarefa de contar 

os fatos seguindo uma linearidade, desviando-se da subjetividade, enquanto que a 

literatura é mais subjetiva, isto por ela fazer uso de recursos metafóricos, o que a 

torna distante da objetividade e do compromisso com a verdade. Freitas (1986) ao 

diferenciar as duas formas narrativas declara que  

 
a História será submetida a um tratamento científico, passará então a 
ser definida como uma ‗ciência autêntica‘, pretendendo assim 
conquistar a sua especificidade e sua independência em relação a 
Literatura‖; a preocupação com o rigor e com a objetividade impera 
na pesquisa histórica, opondo-a diametralmente à livre invenção 
romanesca (FREITAS, 1986, p. 2).  
 

De acordo com essa concepção, cabe à história o seu comprometimento em 

narrar a verdade dos fatos, com autenticidade, diferentemente da literatura, que se 

compromete em narrar o verossímil, distanciando-se daquilo que a submete à 

objetividade. 

De fato, sabe-se que a literatura não é uma verdade absoluta e nem muito 

menos tem compromisso com ela e com a realidade. Entretanto, isso não elimina a 

sua capacidade de evocar os elementos que constituem a história de uma 

sociedade, de um povo, sendo os fatos históricos possíveis de serem narrados de 

modo literal, no sentido da objetividade, como de maneira subjetiva. Quanto a  esse 

assunto, Gobbi (2004) diz que ao se pensar nas relações entre história e ficção, 

fundadas a partir do conceito de representação, não se pode deixar de levar em 

consideração a capacidade que a literatura possui de se apropriar da temática da 

história, o que implica dizer que não se anula das ficções literárias a prática da 

alusão histórica. Isto é, 

 

[...] ao lado daquelas ficções literárias que aludem a situações 
históricas, com os mais diversos objetivos (entre eles, parece-nos 
que o mais usual seja o de criar ‗efeito de real‘) e, ao lado também 
daquelas ficções que apenas situam sua intriga num determinado 
contexto sócio-histórico, é preciso pensar naquela série de romances 
que tornam uma realidade qualquer do universo histórico e a 
transformam em sua matéria, em parte integrante de sua estrutura. 
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Estas ficções fazem da realidade histórica, então, uma (outra) 
realidade estética (GOBBI, 2004, p. 38).  

 

Dentro do processo criativo literário, faz parte o exercício de se lançar mão da 

realidade histórica a fim de torná-la elemento constituinte do texto literário. Logo, 

aspectos relacionados a ela e a ficcionalidade literária passam a figurar em sua 

estrutura, o que proporciona a aproximação do leitor a esse texto, que passa a 

reconhecer nele cenas de realidades capturadas e transfiguradas pelo próprio 

ficcionista que tem a liberdade de reproduzir tal qual elas são construídas e 

reconstruídas pelos historiadores, como também de questioná-las; confrontando 

muitas vezes o discurso da história. Semelhante ao que ocorre na narrativa de Os 

Anjos Contam Histórias. Mesmo diante desses fenômenos que ocorrem com a 

literatura ao se relacionar com a história, tanto ela, quanto a outra buscam 

compreender o homem a partir das suas ações, interpretando-os e 

consequentemente retratando os fatos sobre a humanidade. 

De certo, as fronteiras entre os dois discursos são frágeis, pois narram 

ações que não descartam os significados e os sentidos presentes nelas. Os 

elementos históricos quando atraídos para o campo literário recebem novos 

significados, uma vez que  são transformados em outro elemento diferente do 

universo social de onde foram retirados. No ato criativo do ficcionista que, ao se 

dedicar na criação de uma história, irá emitir ao seu leitor uma visão pessoal e crítica 

do seu mundo, o que não faz dele um mero reprodutor da realidade, já que é capaz 

de analisá-lo e, consequentemente, interpretá-lo, sem deixar de lado os significados 

e os sentidos que os constitui. Desse fenômeno da criação literária, nasce a 

narrativa ficcional, que é o resultado da transfiguração do real feita pelo artista, 

culminando na determinação do valor estético da ficção. Em outras palavras, como 

afirma Candido (1965) (2011), trata-se de fatores externos (no caso o social) que 

são levados para dentro da narrativa, tornando-se elementos internos, parte 

constituinte da construção textual. Explicitando esse fenômeno, Freitas (1986) 

comenta que  

 

por meio de um arranjo literário, os elementos históricos vão ser 
redistribuídos num conjunto fictício, que se transforma em algo 
diferente do universo social de onde eles foram extraídos: ao criar 
uma história com personagens e situações dramáticas o autor 
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tentará passar uma visão pessoal do universo – que não é de forma 
alguma cópia da realidade, mas sim interpretação dos 
acontecimentos relacionados a História ―, através da qual chegará a 
uma realidade de natureza distinta daquela que a originou. A 
transfiguração artística deforma o mundo exterior e produz uma 
determinada realidade filtrada pelos preconceitos e pelos anseios do 
escritor: essa deformação é o que determina o valor estético da 
ficção (FREITAS, 1986, p.7). 
 
 

Os elementos históricos ao serem redistribuídos num conjunto fictício tomam 

nova forma, deixando de ser simples cópia da realidade para se tornarem 

interpretações por parte do ficcionista. Nesse caso, eles passam a constituir a 

estrutura do texto literário, tornando-se fatores estéticos que devem ser 

considerados.  

Entre as duas áreas é possível encontrar semelhanças, como o uso do 

discurso narrativo, já que  tanto o historiador como o romancista se dispõem a narrar 

fatos de maneira que venham a ser analisados e refletidos. Ambos estão fadados a 

não se separarem, já que o historiador e o romancista buscam encontrar as relações 

entre os fatos e as estruturas que estão ocultas nas representações sociais. 

Portanto, ―o historiador não se liberta de certas mimeses: sua reconstituição do 

passado traz sempre a marca do tempo em que a fez e do lugar social que aí 

ocupava, estando a ela tanto mais exposto porque sua disciplina não dispõe de 

conceitos próprios‖ (LIMA, 2006, p. 156). Como afirma Costa Lima, a História não se 

distancia da Literatura, visto que o historiador diante de seu objeto de estudo o 

analisa e em consequência de sua análise reconstrói o passado e seus aspectos 

sociais, o que provoca a aproximação entre Literatura e História. 

Ainda sobre a semelhança entre as duas áreas do conhecimento, White 

(1995) afirma que embora se diga que os objetivos do historiador e do ficcionista 

sejam diferentes, o grau ―inventivo‖ também está relacionado ao papel que o 

historiador desempenha. Nesse caso, mesmo que se diga que  

 

o objetivo do historiador é explicar o passado através do ―achado‖, da 
―identificação‖, ou ―descoberta‖ das ―estórias‖ que jazem enterradas 
nas crônicas; e que a diferença entre ―história‖ e ―ficção‖ reside no 
fato de que o historiador ―acha‖ suas estórias, ao passo que o 
ficcionista ―inventa‖ as suas. Essa concepção da tarefa do 
historiador, porém, obscurece o grau de ―invenção‖ que também 
desempenha um papel nas operações do historiador (WHITE, 2019, 
p. 22). 
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Embora as diferenças existentes entre as duas áreas se deem mais pelo 

carácter pragmático que a história assume, é possível perceber, através das 

afirmações de White (2019), que existe semelhança entre a literatura e a história, 

mesmo a história construindo a sua narrativa pautada na ―verdade‖ dos fatos, pois a 

ela também não se descarta o caráter ―inventivo‖, visto que ao identificar, selecionar, 

descrever, analisar e organizar o modo como os episódios ocorreram, não se rejeita 

do historiador a manifestação da sua subjetividade ao escolher quais informações 

merecem ser destacadas e quais merecem ser omitidas.   

Alguns estudiosos admitem que a história configura-se como objeto 

extrínseco ao texto literário. Contudo, é possível perceber a presença desses 

acontecimentos materializados em diferentes narrativas, independente se são 

romances, novelas, contos etc. Sendo assim, a literatura faz uso da história para 

tornar mais material, verossímil, o seu objeto. Todavia, há de se convir que entre as 

duas áreas existam diferenças, uma vez que à história compete comprovar a 

veracidade dos fatos por meio de pesquisas em documentos e outros tipos de fontes 

que necessariamente sejam confiáveis, mesmo que em algumas circunstâncias se 

tenha a necessidade de se recorrer à subjetividade do historiador para elucidar 

alguns fatos, enquanto que a literatura não precisa de comprovação da veracidade 

dos eventos que por ela são apresentados. 

Como já mencionado, a literatura e a história buscam compreender o 

homem, logo, a literatura além de ser um fenômeno que se caracteriza 

preferencialmente pelo feito estético, fruto de uma manifestação da cultura, faz o 

registro das ações do homem ao longo de sua história. Essas realizações permitem 

que o historiador as assuma como espaços para o desenvolvimento de suas 

pesquisas. Assim, literatura e história tem-se tornado miscelâneas cuja 

compreensão de cada uma se dá por meio de sentidos que são criados pelas duas 

áreas para explicar um determinado acontecimento histórico em um determinado 

tempo. Chiappini (2000) assegura que  

 

o interesse dos historiadores pelos textos literários e pelo 
testemunho que estes podem dar do passado não é recente. Da 
mesma forma, o interesse dos estudiosos da literatura pela 
historiografia como instrumento de apoio no traçado dos contextos 
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em que se inserem e aos quais aludem os textos literários também é 
antigo. Hoje, porém, esse interesse recíproco se reveste de 
característica um pouco distintas (CHIAPPINI, 2000, p. 10). 

 

Compreende-se que tanto os ficcionistas como os historiadores 

compartilham dos conhecimentos que ambos emanam relativamente  ao homem e 

os seus feitos, havendo entre as duas áreas um entrecruzamento. Embora cada um 

possua intenções e especificidades próprias, não é descartado o fato da ficção 

também imprimir o passado distante ou recente, além de ambos se esquadriarem a 

fim de se encontrar informações sobre acontecimentos da humanidade, 

demonstrando o quanto a literatura imprime em si um pouco de história.  

Ficção e história dialogam uma com a outra, estando a ficção presente no 

discurso histórico mesmo quando negada pelo próprio historiador e isso é possível 

através das afinidades entre as duas áreas. Conforme testifica Sandra Pesavento: 

―O historiador-narrador reivindica para sua fala os foros de verdade. A ficcionalidade 

– construção, invenção, ilusão do espírito por intenção deliberada de um artifício 

argumentativo – está presente embora negada pelo historiador‖ (PESAVENTO, 

2000, p. 37).  Na busca de acontecimentos que levam a construção do enredo que 

versam  no que se refere a realidade, não escapa da narrativa do historiador marcas 

de sua subjetividade. Principalmente quando o elemento investigado por ele é 

moldado, trabalhado, construído e criado, com base em eventos cuja existência já é 

comprovada, construindo versões das cenas que um dia ―teria‖ acontecido.  

Ainda que não seja proposital da literatura, ela traz consigo a possibilidade 

de recuperações de visões históricas, de modo a se apresentar em diferentes 

camadas dimensionais do texto. Quando observada com certo rigor, permite que se 

subtraia dela informações de seu entorno, quando o poeta ou ficcionista 

testemunham sua época, e quando não, por quererem reinterpretar um período que 

não necessariamente tenha sido vivenciado por ele. Diferente da história, isso é 

realizado pela literatura de modo que ela não venha ser encarada como um texto 

narrativo referenciado, já que não precisa e não lhe é exigido citar objetivamente 

nenhum fato. Carlos Reis (2001) ao trazer uma espécie de definição da literatura 

comenta que ela 

 

[...] envolve uma dimensão sociocultural, directamente decorrente da 
importância que, ao longo dos tempos, ela tem tido nas sociedades 
que a reconheciam (e reconhecem) como prática ilustrativa de uma 
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certa consciência colectiva dessas sociedades; Na literatura é 
possível surpreender também uma dimensão histórica, que leva a 
acentuar a sua capacidade para testemunhar o devir da História e do 
Homem e os incidentes de percurso que balizam esse devir (REIS, 
2001, p. 22).  

 

Como se vê, a literatura carrega consigo não somente uma linguagem bem 

elaborada, mais do que isso, ela igualmente apresenta em suas urdiduras aspectos 

socioculturais e históricos que são capazes de representar cenas de um 

determinado período histórico. Embora a história seja um discurso que precisa ser 

referenciado e que não exige a presença de narradores ficcionais, diferente da 

literatura, não se descarta, por outro lado, do fazer histórico o uso da imaginação, 

visto que  

 

[...] no seu empenho em compreender o registro histórico, que é 
fragmentado e sempre incompleto, os historiadores precisam fazer 
uso do que Collingwood chamava de ‗imaginação construtiva‘, que 
dizia ao historiador – como o faz o detetive competente – ‗qual deve 
ter sido o caso‘, dados o testemunho disponível e as propriedades 
formais que ela revelou à consciência capaz de formular a questão 
certa com relação a ela (WHITE, 2014, p. 100).  

 

Dentro do processo de compreensão das cenas históricas para dar sentido a 

elas e torná-las inteligíveis ao seu leitor, o historiador necessita interpretá-las. Afinal, 

história é interpretação e imaginação, tendo em vista que há a necessidade de 

articular o entendimento do passado radicado na sua perspectiva presente e 

radicado na sua subjetividade sobre aquilo que está sendo comentado. Com isso, o 

historiador passa a ter a liberdade para interpretar e escrever sobre as cenas 

históricas a partir de diferentes perspectivas, semelhante ao fazer do literato.  

Haydem White (2014) comenta que, no instante em que os historiadores 

reinterpretam o passado e constroem suas narrativas, dando sentido a esses 

conjuntos de acontecimentos, estão traduzindo os fatos em ficção: ―Ao sugerir 

enredos alternativos de uma dada sequência de eventos históricos, os historiadores 

fornecem aos eventos históricos todos os possíveis significados de que a arte da 

literatura da sua cultura é capaz de dotá-los‖ (White, 2014, p. 108). Transparece a 

ideia de que mais uma vez o fazer histórico em muito se assemelha ao literário, já 

que seus enredos são construídos com base em interpretações do real, em que não 

se isenta o uso do imaginário. Tendo em vista que o historiador sem a imaginação 
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não fará nada e ao utilizá-la, ele projeta a sua subjetividade e proporá explanações 

deles que muitas vezes irão além daquilo que rigorosamente os fatos autorizam. 

Nessa perspectiva, Pesavento (2006) salienta que Literatura e História são 

―[...] narrativas que têm o real como referente, para confirmá-lo ou negá-lo, 

construindo sobre ele toda uma outra versão, ou ainda para ultrapassá-lo. Como 

narrativas, são representações que se referem à vida e que a explicam‖ 

(PESAVENTO, 2006, p. 03). Não se nega de fato o diálogo que é estabelecido entre 

essas duas formas de narrar. Embora uma esteja comprometida com a verdade e a 

outra com a ficção, elas têm em comum a capacidade de se relacionar com a 

história e, consequentemente, com a política e a sociedade, mesmo que 

comprometidas com a sua práxis, não obstante  tendo como objetivo similar o anseio 

em convidar seus leitores a conhecerem e a revisitarem o passado.  

Na medida em que se observam as características e as peculiaridades entre 

a Literatura e a História é possível perceber que ambas compartilham de muitas 

características, demonstrando o que Linda Hutcheon (1991) afirma serem ramos de 

uma mesma árvore do saber com vistas a interpretar a experiência, a fim de 

conceder orientações e elevações ao homem. Essa aproximação entre as duas 

áreas de conhecimento permite pesquisas cujo objetivo se faz através da 

associação entre Literatura e História a outros aspectos. Como por exemplo, o que é 

feito por Linda Hutcheon em estudos pós-modernos acerca da  ficção e história, 

voltando-se, especificamente, para perspectivas que versam quanto  o fazer literário 

em consonância com o fazer histórico, como é o caso da Metaficção Historiográfica.  

  Voltar-se nesse momento ao que vem a ser a Metaficção Historiográfica é 

antes de tudo, passar a destinar esse andamento textual a tratar sobre uma das 

maneiras de como a literatura, ao trazer para as suas tessituras cenas da história, 

pode ser encarada como um tipo de romance que nos lembra que ―a própria história 

e a ficção são termos históricos e suas definições e suas inter-relações são 

determinadas historicamente e variam ao longo do tempo‖ (HUTCHEON, 1991, p. 

141).  

Linda Hutcheon, uma das principais autoras ao tratar a respeito da  

Literatura e Arte na contemporaneidade, em sua obra intitulada Poética do pós-

modernismo (1991) volta-se para as novas perspectivas acerca da  ficção e história. 

Ao centralizar suas pesquisas na pós-modernidade, Hutcheon passa a tecer 

impressões referente  as obras literárias que carregam em suas tessituras 
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questionamentos no que tange  os conhecimentos históricos a partir de uma 

perspectiva ficcional. Segundo  esse aspecto, a autora discute o conceito 

metaficcional historiográfico que tem por característica a apropriação e a 

problematização dos acontecimentos históricos e de seus personagens que foram 

tidos durante muito tempo como verdades irrefutáveis: 

 

A metaficção historiográfica refuta os métodos naturais, ou de senso 
comum, para distinguir entre o fato histórico e a ficção. Ela recusa a 
visão de que apenas a história tem uma pretensão à verdade, por 
meio do questionamento da base dessa pretensão na historiografia e 
por meio da afirmação de que tanto a história como a ficção são 
discursos, construtos humanos, sistemas de significação, e é a partir 
dessa identidade que as duas obtêm sua principal pretensão à 
verdade (HUTCHEON, 1991, p. 127).  

 

O método discutido pela pesquisadora defende a ideia de que há diversas 

possibilidades de leitura do passado sem deixar de criticar a história oficial, dessa 

forma, na mesma medida em que há a exploração de embasamentos do 

conhecimento histórico no passado em si, ela não deixa de questioná-lo. Sendo 

observado através da liberdade criativa do ficcionista ao selecionar cenas históricas 

que serão ficcionalizadas e, consequentemente, apresentadas ao seu leitor sob a 

forma de uma obra que carrega consigo refutações ou ―verdades‖ dessas cenas.  

Essas duas formas narrativas, literatura e história, atuam como ―sistemas de 

significação em nossa cultura‖ (HUTCHEON, 1991, p. 149), passíveis de serem 

refutados e atualizáveis à medida que são revistos. Diante disso, é possível observar 

que, da mesma maneira que o historiador revisa as cenas da história com a 

finalidade de preencher possíveis lacunas que foram sendo deixadas ao longo da 

construção dessas cenas históricas, o literato tem a mesma liberdade. Isto é, à 

medida que métodos, como a metaficção historiográfica, possibilitam a verificação 

deste exercício através do aproveitamento ―das verdades e das mentiras do registro 

histórico‖ (HUTCHEON, 1991, p. 152), defendendo a ideia de que não existe uma 

verdade, mas verdades e que a ficção e a história se distinguem pelas suas 

estruturas.  

Por vezes, pode suscitar dúvidas ao se lançar o olhar investigativo acima  do 

que será analisado, sobretudo se há ou não autenticidade, o que leva o ato de 

reescrever o passado através da ficção ser o mesmo processo de escrita da história, 
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já que tanto a literatura quanto a história trazem o passado para o presente; o que 

demonstra que literatura e história são passíveis de serem questionadas.   

Até aqui se mostrou algumas considerações que dizem sobre o diálogo entre 

literatura e história, como também um pouco dos pressupostos da metaficção 

historiográfica, ao qual é possível através desse método o resgate do passado sem 

deixar de  questioná-lo. Baseando-se nesses pressupostos, propõe-se analisar 

como se dá as reinterpretações do passado na narrativa juvenil Os anjos contam 

histórias.    

 

 

3.2  Quando a Ficção Invade a História em Os Anjos Contam História  

 

Nas narrativas da literatura brasileira é comum a presença em seus 

romances da relação entre o ficcional e o histórico como marcas que se manifestam 

no seu plano temático e formal. Nesse caso, a sua realização pode ocorrer em nível 

discursivo ou representacional, sendo isso passível de ser observado em diversos 

romances nacionais e em diferentes momentos da historiografia literária brasileira.  

Diante do que foi exposto anteriormente, entre literatura e história são 

travados diversos debates. Ainda que haja a presença de discursos que insistem em 

negar a relação de aproximação entre essas duas formas narrativas, a partir das 

discussões apresentadas, é possível verificar que a história de um modo geral pode 

ser lida através das lentes da literatura, assim como o ficcional está presente no 

território discursivo da história. 

Em Os Anjos Contam História o amalgama relacional existente entre o 

ficcional e o histórico se dá de diferentes maneiras, sendo uma delas mediante a um 

diálogo paródico5 com o Barroco. Luiz Antonio Aguiar, ao construir essa narrativa 

ficcional propõe uma (re)leitura de cenas históricas da Inconfidência Mineira durante 

o período do ciclo do ouro na cidade de Minas Gerais. Ao fazer isso, o ficcionista 

acaba por resgatar não somente da memória nacional os mistérios que envolve o 

roubo da cabeça de Tiradentes, mas também parte da história do barroco, com 

                                                           
5
 A paródia consiste em um tipo de estratégia das quais a metaficção historiográfica faz uso para a 

construção de narrativas. Sendo ela ―uma repetição que inclui diferença; é uma imitação com 
distância crítica, cuja ironia pode beneficiar e prejudicar ao mesmo tempo‖ (HUTCHEON, 1989, p. 
54).   
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observações para a arte produzida neste período por Antonio Francisco Lisboa – 

Aleijadinho, e Manuel da Costa Ataíde – Mestre Ataíde. Há, nesse caso, não 

somente a relação entre o ficcional e o histórico, mas também entre ficção, história e 

as artes plásticas.  

O diálogo com o barroco presente nesta ficção ocorre inicialmente através 

de alguns elementos paratextuais, como a capa da obra que mantém um diálogo do 

título com a ilustração realizada por Rubem Filho, juntamente com o jogo de cores 

que a compõe em diferentes tonalidades de marrons, pelos contrastes de luzes e de 

arabescos que remetem a exuberância presente na forma dessa arte. Essa 

ilustração se trata de três anjos, representação daqueles que foram esculpidos por 

Aleijadinho no frontispício da Igreja de São Francisco de Assis, que se encontra na 

cidade de Ouro Preto. Os anjos além de estarem presentes na capa da obra, 

conforme pode ser observado na figura 1, são constantemente mencionados ao 

longo da narrativa, sendo eles uma espécie de assinatura do artista como também 

testemunhas de algumas cenas históricas.  

Figura 1 – Capa da obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: https://www.luizantonioaguiar.com.br 
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Ao se olhar a obra do escultor como um todo, é possível perceber que os 

anjos estão presentes em toda a sua produção artística, tidos como uma de suas 

assinaturas que também se faz atualizada ao longo da narrativa de Os Anjos 

Contam Histórias, apresentados tanto como testemunhas da história, seus mentores 

e símbolos da sua obra. Conforme pode ser observado na citação seguinte: 

 
Ainda lá fora, o capitão soltou um suspiro, examinou novamente a 
tríade de anjos na portada da igreja – às vezes tinha a sensação de 
que trocavam cochilos, que se riam... E, se fosse assim, estariam 
rindo dele. De quem mais? Afinal, fora o aleijado pardo, o entalhador 
amaldiçoado, quem os esculpira. Vila Rica inteira estava povoada de 
anjos, grande parte agrupada em tríades, como aquela: ―A marca dos 
maçons da blasfêmia, da traição...‖ E todos eles – era o que o 
capitão começava a pensar – ali estavam para tramar contra ele, 
somente contra ele. 
O capitão respirou fundo e, resignado, passou sob os anjos, entrando 
na igreja (AGUIAR, 2012, p. 118).  

 

Espalhados por Vila Rica, atual Ouro Preto, esses anjos vigiavam e 

observavam cada detalhe do que acontecia por toda a cidade, que posteriormente 

contam as cenas que marcaram a história dela e inspiram Aleijadinho.  

Através do trecho anterior, é possível observar que o escultor é apresentado 

na obra como sendo um dos inconfidentes e sua arte uma assinatura associada a 

esse grupo. Além disso, a construção imagética realizada pelo personagem diante 

da arte de Aleijadinho traduz os traços barrocos presente nas esculturas do artista. 

Marcas que tornaram a sua produção única mesmo sendo ela pertencente a um 

movimento cujas características já são tão singulares. Logo, percebe-se que ao 

adentrar a narrativa, o leitor é desafiado a conhecer e a realizar a leitura dessa arte 

a partir de uma história que o permite imergir em uma representação da sociedade 

da época e a partir daí passe a refletir e conhecer o trabalho do escultor e das 

relações humanas dessa sociedade.  

Embora o mote que tece o desenvolvimento da história seja o sumiço da 

cabeça de Tiradentes, o seu desenlace se dá após atingir o clímax, quando o 

desenrolar da história volta-se para a ―biografia‖ de Aleijadinho. Dessa maneira, 

percebe-se que a narrativa em si é um reconhecimento a sua produção artística, 

apresentando ―[...] um diálogo entre ficção de boa qualidade e o contexto histórico e 

cultural de Minas Gerais e do próprio Brasil‖ (LIMA; BULARMARQUE, 2020, p. 83).  
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Hutcheon (1991) aponta para o fato de que existe entre as tessituras e 

estruturas literárias uma ligação, um retorno às ideias discursivas presentes tanto 

nos textos literários e históricos que ajudam na composição do universo ficcional. De 

fato, implica dizer que ―uma obra literária já não pode ser considerada original; se o 

fosse, não poderia ter sentido para o seu leitor. É  apenas como parte de discursos 

anteriores que qualquer texto obtém sentido e importância‖ (HUTCHEON, 1991, p. 

166). A intertextualidade, de acordo com a autora, seria uma das primeiras 

condições da literatura, já que a partir de leituras realizadas das obras, se faz 

possível o vislumbramento de ideias que podem nascer mediante a esse exercício, o 

que direciona para a compreensão de que a incorporação textual de ―passados 

intertextuais como elemento estrutural constitutivo da ficção pós-moderna funciona 

como uma marcação formal da historicidade tanto literária quanto mundana‖ 

(HUTCHEON, 1991, p. 163).   

Quando se observa a presença desse recurso em Os Anjos Contam 

Histórias, percebe-se que a obra é cercada por menções e referências as artes de 

Aleijadinho, de Mestre Ataíde e de poetas como Cláudio Manuel da Costa. Com 

isso, a narrativa apresenta-se ao leitor cercada por descrições que proporcionam 

uma aproximação as artes plásticas, a poesia desse poeta e a uma nova perspectiva 

de leitura de mundo. Como se observa na seguinte citação, quando o leitor é levado 

ao encontro da arte de Aleijadinho:  

 

Essa sua imagem, Antônio... O olhar dela não está voltado para este 
mundo. Para onde este São Francisco olha, meu amigo? O que ele 
está vendo? Ele segura um crânio, uma tétrica caveira, e poderia se 
pensar que o que vê é a morte. Mas não. Algo me diz que ele 
enxerga além da própria morte. Que enxerga a eternidade. Sim, 
posso acreditar na eternidade, me perdendo no olhar dessa sua 
imagem. Não sei o que ela enxerga... O que será? Algo nela me 
perturba (AGUIAR, 2012, p. 61 – grifo do autor).  

 

O trecho anterior se refere a um dos fragmentos memorialísticos de Manuel 

Francisco. Nele observa-se que o protagonista recorda uma cena em que 

presenciou o poeta Cláudio Manuel da Costa, um dos Inconfidentes, representado 

na narrativa como amigo de seu pai, que em contemplação faz a descrição e tece 

comentários sobre a escultura criada por Aleijadinho. O personagem ao olhar para a 

imagem de São Francisco entra em estado de reflexão que o faz enxergar além do 



73 
 

que está diante de seus olhos. A análise do personagem permite que o leitor de Os 

Anjos Contam Histórias faça uma viagem imaginativa capaz de despertar os seus 

sentidos o levando a conhecer outras formas de materialização da arte, ampliando 

assim a sua leitura de mundo.   

A possibilidade dessa ampliação de leitura se estende à medida que a 

narrativa vai se desenrolando e o trabalho de outros artistas vão adquirindo espaço 

ao longo do enredo. O leitor, mais uma vez, tem a possibilidade de conhecer através 

do objeto literário outras formas de manifestação da arte, como, por exemplo, a 

pintura de Mestre Ataíde, que juntamente com as esculturas de Aleijadinho, ajudam 

a compor e a construir o enredo de Luiz Antonio Aguiar. Conforme pode ser 

observado em um dos momentos em que Manuel Francisco encontra-se no 

eremitério refugiado e ao escrever para Joana comenta a respeito de  algumas das 

obras deste artista:  

 

[...] Meu pai adoraria ver o quadro de seu amigo Ataíde, A Última 
Ceia. Creio que, nessa pintura, há algo daquele sentimento fraterno 
de que desfrutavam, não por terem convivido muito, porque a arte de 
cada um parecia não ter nascido muito, mas porque a arte de cada 
um parecia ter nascido para completar a do outro, e assim foi em 
suas obras mais prodigiosas, a Igreja de São Francisco, em Vila 
Rica, e a Via-Sacra, em Congonhas do Campo. Nesse quadro vejo, 
abismado, um frango desossado, ao centro da mesa; e mulheres 
alegres ornamentando as laterais, ambas as imagens bastante 
irreverentes, contrastando com a elevação da cena bíblica... E me 
pergunto se foi o espírito do meu pai a inspirar o pintor. Além disso, 
agora que pude, com serenidade, observar estes céus, dou razão ao 
meu pai: os rosáceos dos tetos de igreja de Ataíde são os do nascer 
do sol que se contempla do alto das montanhas desta terra. Como 
ele nos capturou, é este o grande enigma (AGUIAR, 2013, p. 17 – 
grifo do autor).  

 

Mestre Ataíde, a quem se refere o protagonista, foi um dos grandes 

representantes do barroco-rococó mineiro produzido no inicio do século XIX. Suas 

obras que se encontram espalhadas por diferentes cidades em Minas Gerais 

consistem desde as pinturas em painéis, em forros de igrejas, trabalhos em talhas, 

douramento de imagens (como as que ele realizou em algumas imagens do próprio 

Aleijadinho) etc. O quadro que o protagonista faz referência trata-se de uma de suas 

obras mais importantes e que foi pintada para o Colégio do Caraça em Santa 

Bárbara, datada de 1828.  
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A contemplação de Manuel Francisco a obra do artista revela tanto os 

detalhes e as marcas de uma obra singular, como  também a amizade entre Ataíde 

e Aleijadinho, personagens que estão fixados nas cenas da História Nacional. Os 

detalhes observados pelo protagonista traz para a narrativa uma espécie de 

materialização da obra do artista, tratando-se, nesse caso, de uma das marcas 

intertextuais presente nessa ficção. Além disso, a relação entre os dois artistas é 

definida pelo protagonista como algo que vai além do profissional e que se estende 

ao da cumplicidade e irmandade.  

A arte de Aleijadinho é constantemente mencionada ao longo da obra. No 

entanto, sabe-se que até o alcance do reconhecimento que se tem hoje dela, 

Aleijadinho ainda assim passou por críticas provocadas pelo estranhamento diante 

do novo.  

 

Disse-lhe que suas imagens tinham certa expressão, mas aqueles 
corpos retorcidos, principalmente mãos e braços! E a desproporção 
entre as partes dos corpos da estatuária, não, não. Eu o alertei que 
isso fugia totalmente ao equilíbrio exigido pela arte sacra de hoje. E 
ainda o admoestei sobre algumas figuras que ele utiliza nos adornos. 
Grifos, pequenos monstros orientais. E mesmo aqueles anjos 
mulatinhos... Nada disso é barroco. Nada disso é arte sacra. Sabem 
o que ele me respondeu? [...] — Que ele nascera escravo, mas que 
sua arte não! E voltou-me as costas. Uma criatura daquelas, feia de 
assustar. Um carpinteiro. Um pedreiro. Um trabalhador braçal. Não 
sabe o seu lugar! (AGUIAR, 2012, p. 34). 

 

Observa-se através deste fragmento o nascimento de uma arte única, com 

identidade própria, que mesmo fazendo parte de um movimento artístico bastante 

difundido como foi o barroco, a criatividade e a liberdade de Aleijadinho permitiu que 

a sua obra fosse tida como a materialização de um estilo único, construída de modo 

a demonstrar a sua liberdade, a sua leveza e movimentos que lhes deram o título de 

autenticidade.  

A narrativa consiste em uma realização dialógica entre ficção, história e as 

artes plásticas. Percebe-se diante dela a ressignificação deste personagem histórico 

em que pouco se sabe de sua vida. Todavia, neste mesmo fragmento é apresentado 

ao leitor pequenos registros biográficos de sua vida. Embora existam alguns 

trabalhos voltados para sanar algumas lacunas presentes na sua história, esses 

mesmos são questionados quanto a sua veracidade, contudo, as pesquisadoras 
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Silvane Lima e Fabiane Bularmarque (2020) afirmam que as dúvidas que pairam 

sobre os dados biográficos da vida de Aleijadinho, ―no sentido de haver muita 

incerteza sobre o que é fato e o que é fantasia, acaba muito mais auxiliando na 

composição da história do que representando algum tipo de problema‖ (LIMA; 

BULARMARQUE, 2020, p. 85). Não se nega que ficção e história são discursos que 

agem como significação de sentidos que são atribuídos ao passado, e, em se 

tratando de Os Anjos Contam Histórias há um jogo de ressignificação que são 

conferidos a vida e a arte deste escultor, o que leva a narrativa ser atraente aos 

olhos do leitor.  

Em se tratando de sua estrutura, observa-se que ela rompe com os limites 

do que vem a ser uma obra cuja escrita segue certa linearidade, sendo iniciada 

através de uma epístola escrita por Manuel Francisco denominada como ―Eremitério 

de Nossa Senhora Mãe dos Homens, Serra do Caraça, Capitania de Minas Gerais, 

(19) de março de 1931‖ e endereçada para sua amada Joana, estando dividida na 

forma de oito fragmentos. Dessa maneira, ela é construída e narrada por meio do fio 

memorialístico de Manuel Francisco, o que permite perspectivar que é através da 

memória do protagonista que é revivido tanto a sua história com seu pai – 

Aleijadinho, como as cenas da história nacional que são resgatadas e 

ressignificadas, o que permite ao leitor ter acesso aos acontecimentos durante toda 

a narração.  

As variedades de estratégias construídas pela literatura para trazer a história 

para o seu espaço ficcional possibilitam que testemunhos que foram omitidos, 

personagens que foram dados ao esquecimento, sequer ouvidos e questões que 

foram deixadas de lado pela história tradicional, podem ser reconstruídas e 

resgatadas através do imaginário do ficcionista, uma vez estando ele assegurado 

pela sua licença criativa; assim como a historiografia, a ficção divide junto a ela ―o 

mesmo ato de refiguração ou remodelamento de nossa experiência de tempo por 

meio de configurações da trama [...]‖ (HUTCHEON, 1991, p. 1350). Acerca disso, o 

escritor Luiz Antonio Aguiar trabalha com os registros históricos, trazendo para junto 

de si cenas da história nacional que ao serem revisitadas por ele e ao ficcionalizá-

las, ―questiona os embasamentos do conhecimento histórico do passado em si‖ 

(HUTCHEON, 1991, p. 126).  
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Por meio de um tempo narrativo psicológico, Os Anjos Contam Histórias 

transcorre e tem a história do sumiço da cabeça de Tiradentes recontada, mas 

também traz para o leitor, quem seria aquele, o ―único‖ dos inconfidentes a ter a sua 

vida ceifada. A história que é apresentada ao leitor a partir de inúmeros flashbacks, 

isto é, por meio de traços mnemônicos do protagonista revelam acontecimentos 

ocorridos antes e depois do  sumiço da cabeça do Alferes. Na narrativa, o leitor se 

depara com um Tiradentes diferente do que ele costuma ver nos livros de história. O 

que ele vê não é somente o sujeito que tinha por profissão arrancar dentes, mas um 

homem com ideais, amigos e que, além disso, era um profundo admirador da arte de 

seu amigo Aleijadinho:  

 

[...] Basta uma de suas esculturas para mostrar que todos os 
opressores que nos acuam e principalmente o poder deles são 
mesquinhos, ínfimos, diante da grandiosidade do que um ser 
humano de mente e espírito livres pode criar. Aliás... Isso é 
liberdade! Eu sei, sinto que você é um milagre! (AGUIAR, 2012, p. 
91) 

 

O Joaquim José da Silva Xavier que é apresentado na obra não é limitado a 

uma imagem construída pela História de um herói nacional ou de um mártir. Mas de 

um homem dotado de sensibilidade, capaz de reconhecer a arte de seu amigo e 

enxergar nela a tão sonhada e almejada liberdade que ele e os demais inconfidentes 

buscavam para o Brasil da época.  

Fatos e documentos se misturam juntos aos ficcionais, de modo que se 

torna difícil a delimitação do que vem a ser pertencente ao campo do real ou do 

imaginário. Isto é, na narrativa é possível se deparar com um conjunto desses 

documentos, como por exemplo, um trecho da sentença de Tiradentes e um panfleto 

que fora distribuído na época por membros de um grupo de opositores do governo 

daquela época, do qual Manuel Francisco também teria participado, na cidade do 

Rio de Janeiro, em 1831, período marcado pela revolta popular contra D. Pedro I, 

conforme pode ser observado:  

Hoje, nem se quer podemos pronunciar o nome de nossos genuínos 
heróis, sem sermos acusados de traição à Coroa e ofensa ao 
Imperador. Mas, aqui, não só o nomearemos como também o 
reverenciaremos: Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes! É ele 
toda a inspiração e a esperança do que esta terra ainda há de se 
tornar. Tudo se faz para que seja esquecido, até porque foi a avó de 
Bragança que nos governa quem decretou a sua morte e detalhou o 
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suplício do bravo de Vila Rica. Mas Tiradentes será o esteio moral e 
espiritual da nossa verdadeira Independência, da Liberdade que 
embora tardia, haveríamos de conquistar (AGUIAR, 2012, p. 82).  

 

 Nesse panfleto, o mártir é reconhecido como herói, como símbolo de 

independência, de liberdade. Tiradentes é inspiração pela busca desses ideais. Esta 

imagem que inspira e gera esperança vai ao encontro a de amigo, de irmão que é 

constantemente transparecida, como mencionado anteriormente. De fato, a 

presença de documentos na narrativa, juntamente com os demais de carácter 

ficcional demonstra mais uma vez que história e ficção encontram-se amalgamados 

ao longo desta história e como tal, ―não é possível demarcar onde terminam os 

dados históricos e começam os imaginativos ou ficcionais‖ (LIMA; BURLAMAQUE, 

2020,  p. 89). 

Em Os Anjos Contam Histórias (2012), o contexto histórico da Inconfidência 

Mineira é revisitado e inserido na narrativa através de combinações da invenção 

artística que se manifestam ao longo da obra. Dessa forma, o ficcionista resgata 

para dentro do contexto narrativo, nomes e, muitas vezes, situações e personagens 

que fazem parte desse conjunto histórico, mas que não assumem papel de 

destaque. Nela, podemos perceber isso em suas páginas iniciais: 

 

Meu tio continua corajoso, como sempre foi, e um republicano, 
embora discreto. Estava entre os sacerdotes do Diretório da Ordem 
que encomendaram a missa em Vila Rica, pela alma de Líbero 
Badaró, o jornalista assassinado em são Paulo, o opositor de 
Pedro de Bragança. Os franciscanos cuidaram para que o réquiem 
fosse celebrado bem quando o dito imperador passava pela cidade. 
Se era apoio o que queria dos mineiros, o Bragança retornou de 
mãos vazias, expulso pelo fragor dos campanários insubmissos 
(AGUIAR, 2012, p. 15-16 – grifo nosso). 
 

No trecho anterior, através da voz do protagonista Manuel Francisco, é 

apresentado ao leitor personagens que fizeram parte e contribuíram para a formação 

do contexto revolucionário brasileiro, mas que de certa maneira não recebem tanta 

visibilidade pela história oficial. Um deles foi o Italiano erradicado no Brasil Giovanni 

Battista Líbero Badaró, importante jornalista assassinado em território brasileiro 

durante o Primeiro Reinado. Líbero Badaró pode ser considerado um dos primeiros 

casos de impunidade do país, já que foi assassinado por espalhar seus ideais 

criticando os acontecimentos políticos daquela época através do jornal Observatório 
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Constitucional, espaço utilizado por ele para criticar e sair em defesa da liberdade de 

imprensa contra os abusos monárquicos.  

A presença desse personagem histórico na narrativa se traduz como 

aproximação das fontes do passado que são revisitadas, proporcionando o contato 

do leitor com personalidades da história nacional com pouca visibilidade. Esse 

caráter da literatura em fazer esse tipo de resgate evidencia que ela ―é, no caso, um 

discurso privilegiado de acesso ao imaginário das diferentes épocas‖ (PESAVENTO, 

2006, p. 3) e que permite a retirada dessas figuras da invisibilidade. 

Portanto, percebe-se que em Os Anjos Contam Histórias o leitor é posto 

diante de uma narrativa em que ficção e história se interligam, logo, os discursos 

literário e histórico são desenvolvidos indiretamente, sendo possível observar a 

interação entre eles, de modo que não há sobreposição de um ao outro.  

 

3.3 O Narrar Histórico na Literatura de Os Anjos Contam História 

  

Estudar a literatura juvenil implica buscar conhecer as suas características e 

peculiaridades que vão desde o seu próprio campo como também as suas estruturas 

internas e externas das produções que são tidas como pertencentes a esse  gênero.  

Em se tratando especificamente da parte interna da obra, é que irá ser analisado em 

Os Anjos Contam Histórias, um dos elementos da narrativa, em específico, o 

narrador; voltando-se para o modo com o qual ele realiza o narrar histórico. Mas 

para isso, são necessários que sejam apresentados os conceitos teóricos que 

servirão de base para se compreender e verificar como ocorrem as relações que são 

estabelecidas entre ele e os eventos históricos que são narrados.  

A arte de narrar é um tema que desperta o interesse de muitos, sendo 

possível de ser verificado ao longo da história da narratologia literária, tendo em 

vista a diversidade de pesquisas que se voltam para este tema. Um dos nomes 

significativos com interesse no assunto foi Walter Benjamin. Em seu ensaio ―O 

Narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov‖, Benjamin (1994) afirma 

que o narrador seria aquele que busca nas suas próprias experiências a matéria 

base para o que ele conta. No entanto, isso não significa dizer que o narrador se 

mantem fechado para narrar somente as suas histórias, uma vez que faz uso 
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daquilo que é relatado pelos outros, isto é, incorpora ―as coisas narradas à 

experiência dos seus ouvintes‖ (BENJAMIN, 1994, p. 201). De certo, para ele narrar 

configura-se uma maneira artística que,  

 

é ela própria, num certo sentido, uma forma artesanal de 
comunicação. Ela não está interessada em transmitir o ―puro em si‖ 
da coisa narrada como uma informação ou um relatório. Ela 
mergulha a coisa na vida do narrador para em seguida retirá-la dele. 
Assim se imprime na narrativa a marca do narrador, como a mão do 
oleiro na argila do vaso (1994, p. 205). 

 

Transmitir, narrar uma história não é apenas reproduzir o que foi vivido, 

experienciado por aquele que presta a história ou que só reproduz o que lhe foi 

compartilhado. Mas antes de tudo, ele é quem a concede um novo sentido 

imprimindo nela parte de si, ou seja, a sua subjetividade.  

Remédios (1986), ao estudar o narrador no romance português 

contemporâneo, explica que este elemento da narrativa funciona como uma espécie  

de consciência cuja existência se realiza a partir do próprio texto, tendo apenas uma 

missão, narrar. A partir disso, passa também a exercer uma função construída 

―através de ralações instauradas entre narrador e leitor, entre narrador e 

personagens, apresentando, pois, um sistema de liberação das consciências por 

que a narração se compõe‖ (REMÉDIOS, 1986, p. 15). De acordo com a 

pesquisadora, serão essas consciências das quais compõem o narrador que 

apresentarão a sua própria maneira de olhar o mundo, o que permite aos heróis 

gozar de ―independência e autoridade ideológicas, tornando-se sujeitos do seu 

próprio discurso imediatamente significante‖ (REMÉDIOS, 1986, p.15). Uma das 

maneiras de se observar como isso ocorre é através do foco narrativo, ou seja, a 

partir das perspectivas narrativas, situações, visões, ângulo de visão, focalização, 

pontos de vistas etc.  

Diante das afirmações de Remédios (1986), pode-se inferir que existe uma 

variedade quanto à forma de narrar que está diretamente relacionada ao fluxo de 

consciência que esses narradores possuem, o que de certa forma irá influenciar na 

maneira com a qual eles têm de enxergar o mundo. Levando isso em consideração 

é que se desperta o interesse de estudar um tipo em específico de narrador, o 

juvenil.   
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Um dos primeiros pesquisadores a estudar esse elemento da narrativa nas 

obras de caráter juvenil, foi o pesquisador João Luís Cardoso Tápias Ceccantini em 

sua tese de doutorado ―Uma Estética da Formação: vinte anos de literatura juvenil 

brasileira premiada (1978-1997)‖, (2020). Nesse trabalho, o estudioso observa que 

na literatura juvenil os seus narradores apresentam algumas particularidades que 

inclusive são recorrentes nas obras desse gênero. Diante do corpus, o pesquisador 

volta-se para o estudo da voz e do foco narrativo. Ao analisar a voz, ele apontou os 

tipos de modalidade de discurso predominante nas obras (direto, indireto e indireto-

livre). Quanto ao foco narrativo, Ceccantini destinou a sua atenção à posição que o 

narrador ocupa em relação a história, especificamente  as estratégias utilizadas por 

ele para levar a história ao seu leitor, a distância que costuma ocupar para situar o 

leitor da história e, por fim, os tempos verbais utilizados preponderantemente pelo 

narrador.  

Ceccantini chega à conclusão de que nas narrativas juvenis há certa 

homogeneidade quanto ao tipo de narradores, já que há dois deles, narrador 

protagonista e o situado fora da história. No entanto, quanto a focalização, o 

pesquisador aponta como dominante o ponto de vista do protagonista ―ou, pelo 

menos, é um [...] próximo ao dele ou muito favorável a ele. Não importa se o 

narrador é o próprio protagonista ou se se trata de um narrador fora da história: 

quase sempre prevalece o ponto de vista do primeiro‖ (CECCANTINI, 2000, p. 407). 

Em Os Anjos Contam Histórias, observa-se que por se tratar de uma obra 

que propõe uma leitura diferente e crítica da história tradicional, o seu narrador 

tende a realizar uma espécie de organização dos fatos históricos e documentos a 

fim de contribuir para a formação do enredo pelo próprio narrador (LIMA; 

BURLAMAQUE, 2020). A princípio, a narrativa tem seu inicio por meio da escrita de 

missivas escritas pelo protagonista e endereçadas a sua companheira Joana; é 

contada por um narrador autodiegético, que vem a ser o próprio Manuel Francisco. 

Nessa carta e nas demais que se encontram distribuídas ao longo da obra, o 

protagonista não só relembra as aventuras que teve com Joana ao roubar a cabeça 

de Tiradentes, os momentos de desavenças com o seu pai Aleijadinho e as 

experiências de contato com a dele e de outros artistas contemporâneos, mas 

também desabafa e compartilha as suas aflições, angustias, felicidade etc. 
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Joana, minha querida, me sinto zonzo. Meu peito se aperta, o 
coração está disparado. Devo dar uma trégua nessas lembranças. 
Aliás, o tempo de lembrar, pressinto, já passou. Vou parar um 
instante, dar outra volta lá fora para tomar ar e retorno para encerrar 
esta carta antes que venhas a aurora. Ainda não sei se a enviarei ou 
a entregarei pessoalmente, junto com a revelação desse último 
segredo, essa tríade de anjos, esculpida por meu pai. Nunca quis lhe 
falar disso antes, sei que você se sobressaltaria. Seja como for; eu 
lhe prometo, em poucos dias estaremos juntos outra vez, e agora 
nada vai nos afastar (AGUIAR, 2012, p. 209 – grifo do autor).  

 

Observa-se que a voz que narra é, em princípio a de Manuel Francisco, mas 

há dois modos de narrar que é preciso distinguir. A primeira é esta, na qual ele 

relembra as suas experiências, conta como algumas delas aconteceram e tem os 

seus momentos de desabafo com Joana. Esses casos costumam ser apresentados 

nas missivas do protagonista, sendo escritas em itálico. Ao longo da história e nas 

demais partes e capítulos em que Manuel Francisco costuma participar diretamente 

da ação, deixa de assumir esse papel de narrador e quem passa a exercê-lo é uma 

voz, da qual não se sabe se é o próprio garoto, uma vez que a perspectiva que é 

dado continuidade ao que ele conta nas cartas, como uma espécie de reconstituição 

das partes de suas ações, é outra. O que pode levar o leitor a pensar se continua 

sendo o próprio Manuel Francisco narrando em outro ponto de vista ou se é outro 

personagem que não pertence a história  e que conta como os fatos ocorreram: 

 

A garota engoliu em seco, torceu as mãos e iniciou uma prece para 
afastar da mente aquela imagem. Mas o medo, esse ela não 
conseguia afastar. Manuel Francisco continuava enganchado no alto 
do poste. Seus dedos pareciam lutar em vão contra o fecho da 
gaiola, afixada lá em cima, enquanto ela, apavorada, alternava o 
olhar, ora para a Lua, suplicando-lhe compaixão, ora para a muralha 
da Fortaleza, rezando para que, com seus roncos, os guardas não 
acordassem uns aos outros (AGUIAR, 2012, p. 24).  

 

Observa-se através das marcas textuais que a voz responsável por assumir 

a história não demonstra apresentar as mesmas características de quando Manuel 

Francisco assume a voz narrativa. Diante disso, o leitor passa a ter acesso não só 

as emoções do próprio protagonista, mas também dos demais personagens. Quanto 

ao ponto de vista da narração, é em princípio o do garoto, tendo em vista que ele 

vem a ser aquele responsável por narrar partes significativas do texto, já que os 

relatos compartilhados com Joana funcionam como elementos de ligação entre os 



82 
 

seus ditos e as demais partes da obra, o que demonstra haver uma partilha da 

responsabilidade narrativa.  

Ana Margarida Ramos e Diana Navas (2016), ao estudarem essa categoria 

narrativa em um conjunto de obras desse gênero, observam as questões de 

focalização. As pesquisadoras notam que uma das características desse gênero é o 

de recriar o máximo possível do universo próximo de seus leitores, trazendo como 

temática a própria adolescência, juventude, relacionamentos pessoais etc., de modo 

a se assemelhar o máximo possível com os próprios dilemas existenciais 

vivenciados por eles nessa fase. Navas e Ramos (2016), ao lerem os autores Koss 

& Teale, que analisam um corpus de 370 obras desse gênero em língua inglesa, 

observam que embora a literatura juvenil contemporânea siga uma tendência de 

narradores em primeira pessoa, não se anula dela o aparecimento de livros com 

uma significativa variedade de estilo e de vozes. De fato, as obras pertencentes a 

este gênero costumam, na sua grande maioria, contemplar narradores 

autodiegéticos com focalização interna,  

 

a partir do ponto de vista infantojuvenil permite uma perspectivação 
original do real, conduzindo à sua recriação e reconfiguração através 
de um olhar ‗novo‘, em alguma medida ‗inaugural‘, capaz de, no 
âmbito da literatura juvenil, promover a identificação de seus leitores, 
e, fora desse contexto, proceder ao seu questionamento e 
desconstrução (RAMOS; NAVAS, 2016, p. 71). 

 

Trata-se de uma técnica destinada a recriar o universo do jovem e promover 

a autoidenfitificação do leitor com a voz que narra. Sendo comum a presença de 

narradores que assumem o perfil de um jovem, com histórias próximas da realidade 

desse público, apresentando os conflitos vividos por eles nessa fase etc. Em suma, 

pode-se inferir que ―a ficção juvenil brasileira contemporânea revela um conjunto de 

obras consideráveis que apresentam narradores [...] que perspectivam a vida a partir 

das suas experiências e do seu próprio contexto, sugerindo uma forma particular de 

conceber a realidade que os cerca‖ (RAMOS; NAVAS, 2016, p.82). 

Em Os Anjos Contam Histórias não se tem apenas uma história construída 

com o narrador que se detém na narração dos conflitos oriundos do mundo interior 

do protagonista provocados pelas diferenças com o pai, ou da sua primeira 

experiência amorosa, há nela uma forma particular e crítica de ver a realidade social 
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do período, o que admite a ampliação da imaginação do leitor ao que viria ser o 

contexto da época a partir da visão crítica do narrador da obra.  

 

Somente um em cada dez brasileiros sabia ler e escrever, e mesmo 
assim precariamente; não havia escola, nem bibliotecas, nem 
oportunidades culturais. Nossa vida deveria restringir a fornecer o 
ouro indispensável para a Coroa portuguesa – com seus inumeráveis 
e ociosos funcionários, nobres e protegidos -, protelar sua falência 
(AGUIAR, 2012, p. 50). 

 

Nota-se nesse fragmento que o narrador não se detém apenas em 

apresentar para o leitor, ao longo do desenvolvimento do enredo, os conflitos vividos 

por Manuel Francisco, observa-se que além de fazer a descrição da sociedade, 

demonstra possuir um olhar de criticidade para os acontecimentos que perpassam 

por ela. O seu olhar não se volta para a superficialidade das cenas históricas, mas 

aos detalhes, mostrando para o seu leitor as desigualdades sociais, a ausência de 

um sistema de ensino que contemplasse a sociedade e todos aqueles que o 

requeresse.  

Esse olhar crítico do narrador de Os Anjos Contam Histórias se faz presente 

ao longo de toda a narrativa. É por meio dele que história e ficção se amalgamam, o 

que demonstra haver o entrelaçamento das obras literárias com outros tipos de 

discursos,  

 

com sistemas de valores, com protocolos de leituras com horizontes 
de expectativas de autores e leitores, com o processo histórico e com 
outros discursos, entre eles o discurso historiográfico, cujas fronteiras 
com a literatura e com a antropologia frequentemente se confundem 
(CHIAPINNI, 2000, p. 19). 

 

Essa voz, que assume grande parte do papel narrativo substituindo a de 

Manuel Francisco, no decorrer de boa parte da obra, confirma a ideia de que entre o 

discurso historiográfico e a literatura não há fronteiras, tendo em vista que ambos 

assumem o papel de forma de conhecimento, ainda que o segundo seja por 

intermédio do fingimento.  

Ramos e Navas (2016), ao estudarem os narradores da literatura juvenil 

portuguesa e brasileira, afirmam que na perspectivação adolescente na construção 

da narrativa há vozes que transparecem a inexperiência da idade, 
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consequentemente, a ingenuidade, os processos da autodescoberta, da construção 

da identidade, etc. Em suma, são narradores que ―abrem-se ao mundo e aos outros 

e procuram ordenar e compreender o que os rodeia‖ (RAMOS; NAVAS, 2016, p.72).   

Nessa narrativa de Luiz Antonio Aguiar, o narrador não só se abre para o 

mundo que o rodeia como também o ordena e compreende o que perpassa por ele, 

demonstrando e reafirmando a sua maturidade política e ideológica e pode ser 

observado quando ele afirma que mesmo sendo naquela época o país tomado por 

um autoritarismo que lutava em impedir toda e qualquer manifestação artística ou 

política que se opusesse às ideias da Coroa portuguesa, ainda assim não impediam 

que nascessem naqueles espaços as manifestações de resistência:  

 

Era curioso, ninguém explicava o fenômeno, mas naquele tempo, em 
Vila Rica, até as casas eram erguidas recentemente e as pedras das 
ruas, mal eram assentadas, já pareciam possuir passado. Tudo o 
que se fazia de alguma maneira ecoava décadas anteriores e 
paradoxalmente surgia com vocação para sobreviver como legado 
para o futuro. Eram um tempo e um lugar condenados a 
permanecer nas trevas e na rudeza – caso fossem seguidos os 
desígnios dos colonizadores, que proibiam que se editassem 
livros e jornais no Brasil. [...] Mesmo assim, ali frutificavam 
ideais, ali se iniciaram conquistas e ali realizaram suas obras 
artísticas miraculosos, com o dom de oferecer aos seus semelhantes 
vislumbres do paraíso (AGUIAR, 2012, p. 50 – grifo nosso).  

 

Nessa mesma perspectiva narrativa, há a descrição do nascimento da 

cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto, o início do seu processo de desenvolvimento, 

que embora previsse um futuro e um legado marcado por uma tradição, também já 

anunciava uma época de censuras, de negação da liberdade de expressão da 

população, sobretudo, nos meios de comunicação como os jornais e o editorial. 

Gerando bloqueios do desenvolvimento, a fim de impedir a manifestação de ideias 

contrárias as dos colonizadores. Ainda que isso acontecesse, não impedia o 

nascimento de grupos de resistência que já vislumbravam um país livre dos mandos 

da coroa como o grupo dos Inconfidentes. Diante disso, é possível verificar a 

presença nessa narrativa de um constructo narrativo que conduz o leitor não 

somente para o conhecimento das vivências do protagonista, como há nela a 

presença de uma voz narrativa que leva o leitor a se deparar com o Brasil ainda 

colônia de Portugal, que vivia sob a sua autoridade.  
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 A relação entre esses dois discursos, ficção e história, é presente no 

decorrer de todo o processo narrativo de Os Anjos Contam Histórias, de forma que 

ambos se intercruzam formando um enredo que a partir desse intercruzamento 

reconstrói os passos e as vivências dos inconfidentes. Dessa forma, ressignifica o 

discurso histórico por meio de um trabalho em que não se descarta o cuidado com o 

passado, sem deixar de lado a magia da ficcionalidade que é capaz de fazer a 

interligação dos acontecimentos. Fazendo com que a ficção de Luiz Antonio Aguiar 

se aproxime muito mais da metaficção historiográfica do que de uma novela histórica 

ou de um romance histórico, já que em muitos momentos da narrativa são visíveis às 

marcas de autorreflexão provocadas pelos questionamentos das ―verdades 

históricas‖. Em razão  acontece por meio de um enredo que faz  referências ao 

passado, mas com uma voz narrativa capaz de problematizar a história através de 

imagens recriadas pela ficcionalidade, que o leitor, as reelabora e ressignifica, 

dando-lhe novas formas de ver, e enxergar a realidade.   

 A narração de Os Anjos Contam Histórias está para além de uma simples 

reprodução de fatos históricos, permitindo que o leitor não só reviva esses 

acontecimentos, como também tenha acesso à organização deles em forma de 

mimese questionadora da própria história. Tal como acontece na obra em estudo, 

quando os fins que levaram a morte do poeta Cláudio Manuel da Costa é 

questionado por Aleijadinho, em um dos momentos em que o narrador cede espaço 

para que as vozes dos personagens ecoem:  

 

— Sabe? Esse escravo tinha razão. Seria preferível morrer a passar 
a existência junto a uma aberração como você, que está se 
decompondo em vida. Aliás, você atrai suicídio, pardo. Como esse 
seu amigo, aquele com quem você andava, nessas patuscadas de 
rua, em Vila Rica, quando ainda se atrevia a mostrar essa sua cara 
em público e podia de fato caminhar. Sim, o tal poeta. O traidor 
excomungado. Houve na época quem aconselhasse o governador, 
quando o prenderam, a meter você junto com ele no armário das 
cabeças cortadas. 
— Se estivesse feito isso – respondeu o entalhador com voz lenta, 
arrastada, contendo a fúria -, ia ficar um pouco mais difícil convencer 
alguém da versão do suicídio. Como seria? Naquele cubículo, eu o 
teria enforcado, e ele a mim? (AGUIAR, 2012, p. 76-77). 

 

Sabe-se que o poeta Cláudio Manuel da Costa, um dos principais líderes da 

Inconfidência Mineira esteve ao lado de Tiradentes, quando o grupo foi descoberto e 
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ao ser preso por isso, ele foi encontrado morto dias depois na prisão. Durante muito 

tempo o acontecido teria sido considerado um ato de suicídio, de acordo com a 

versão oficial. No entanto, anos depois essa versão acabou sendo contestada, não 

sendo apenas Tiradentes a única vítima da repressão à Inconfidência. Quando o 

narrador concede espaço para que as personagens falem sobre o assunto, reabre 

as páginas da História Nacional e contribui para que essa memória seja reconstruída 

e revisitada, especialmente , pelo leitor preferencial deste gênero literário.  

Luiz Antonio Aguiar, ao provocar o nascimento mimético da narrativa através 

de sua interpretação da ficcionalidade como algo possível, deixa de se prender a 

ideia de que para se criar um mundo ficcional é necessário imitar fielmente o mundo 

real. Ao construir a realidade ficcionalizada de sua narrativa, reafirma a ideia de que 

essas realidades que se fazem possíveis também estão presentes nos mundos 

similares ao do real, assim como naqueles que possuem sua essência pautada no 

fantástico.   

Ao recriar uma realidade ficcional a partir do real, não se deixa presa em sua 

totalidade a ela e assim constrói outra possível e inteligível, como por exemplo, parte 

da vida de Tiradentes que é resgatada e consequentemente lhe é agregada notas 

de ficcionalidade, conforme pode ser observado pelo narrador:  

 

Todas essas histórias os anjos recolhiam daqui e passavam adiante, 
mais ali, em boatos que revoavam pela cidade inteira. Algumas 
viraram lendas. Outras viraram também mistérios.  
Assim, podem ter sido as pequenas figuras aladas de madeira e 
pedra, que proliferavam por Vila Rica, a espalhar, que logo no 
primeiro instante do alvorecer depois que Manuel Francisco e Joanna 
praticaram o ―ato temerário‖ que todos em Vila Rica desejariam ter 
praticado, começaram a soar berros de perplexidade e raiva, de 
dentro das muralhas da Fortaleza do Morro de Santa Quitéria [...]. 
[...] Nada entretanto mudaria o fato de que a Divina Autoridade da 
Coroa não conseguira manter a cabeça de Tiradentes exposta em 
menos de 24 horas. Durante apenas uma parte da noite a medonha 
exibição de triunfo. 
Uma noite em que tudo mudou em Vila Rica. 
Nas ruas, em breve, se voltaria a respirar a sedimentação. E sua 
assinatura ressurgiria nos muros, nuns em vermelho, noutros em 
verde [...] 
Deve ter acontecido assim, mas também pode ter sido diferente. 
Enfim... 
Foi como os anjos contaram essa história (AGUIAR, 2012, p. 54-
55 – grifo nosso).  
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Os anjos de Aleijadinho, seres espirituais e pertencentes a uma dimensão 

superior a dos homens, são as principais testemunhas dos acontecimentos de Vila 

Rica, como o mistério do sumiço da cabeça do mártir Tiradentes. O narrador 

compartilha com o leitor da obra, de modo a reafirmar a ideia de que é pelos seus 

ditos que os eventos históricos são apresentados e reconfigurados em uma nova 

ordenação realizada pela imaginação. História e ficção se misturam e um 

complementa o outro, de forma que venham a se confundir. Nesse compasso, a 

história é revisitada e recontada, passando a ser questionada da mesma maneira 

que a não realidade da ficção, sendo possível de ser verificado quando o próprio 

narrador ao tempo em que revela, questiona. O que demostra ser a ficção de Os 

Anjos Contam Histórias uma espécie de variações, modos de interpretações daquilo 

que um dia foi o passado da narrativa histórica, conforme o próprio narrador diz: 

―Deve ter acontecido assim, mas também pode ter sido diferente. Enfim...‖ (AGUIAR, 

2012, p. 55).                                                                                                                                                                                                               
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo deste trabalho observou-se que a literatura juvenil brasileira tratar-

se de um subsistema literário que age de maneira independente e autônoma em 

relação ao sistema literário nacional. Ainda assim, mesmo sendo verificado que é 

um circuito de produção, circulação, consumação e legitimação que funcionam 

simultaneamente de maneira semelhante ao da literatura nacional, pois passa 

constantemente pelo preconceito que põe a prova o seu reconhecimento, medido 

pelo valor literário que esse grupo julga que ela venha ter. Isso em virtude da ideia 

de que o jovem constitui ser um sujeito no inicio de seu amadurecimento físico, 

psicológico e intelectual, que em virtude disso, as produções literárias ao serem 

realizadas tendo-o como leitor modelo, estariam sujeitas ao nível de literariedade 

menor.  

No entanto, não se buscou com este trabalho realizar uma defesa quanto ao 

que se declara a respeito  do que uma minoria da crítica literária conservadora diz 

acerca  do valor da literatura juvenil se é verdadeiro ou não, pelo contrário, mostrou-

se que ela é uma literatura, assim como a escrita preferencialmente para o público 

adulto, pensada desde o seu processo de criação com a intencionalidade por parte 

de seu criador na escolha de seu Leitor-Modelo, o que deixa bem claro que a 

especificidade no desígnio de um tipo de leitor exclusivo como a criança e o jovem 

não é único da literatura infantil e juvenil, logo não é a sua adjetivação, o leitor em 

específico, o medidor da qualidade do seu valor literário.  

Dissertar, nesse caso, sobre uma obra pertencente a este subgênero 

literário é bastante significativo, pois reforça as discussões  da literatura juvenil e 

amplia a sua consolidação no campo dos estudos literários. Pensando nisso, é que 

se utilizou do conceito de Campo Literário para fornecer subsídios suficientes a fim 

de estudar essa literatura, de modo que se partisse de uma superação da oposição 

quanto ao tipo de leitura interna e a análise externa. Chegou-se a conclusão de que 

a literatura juvenil pertence a um campo cultural independente, com o seu circuito 

fechado em si mesmo, no entanto, embora seja consolidada quanto ao lugar que 

ocupa no mercado editorial como um todo, ainda assim, sua consolidação no campo 

dos estudos literários encontra-se em processo de desenvolvimento. Por isso, 

trabalhos como este se tornam significativo. 
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Os Anjos Contam Histórias (2012) consiste em ser uma narrativa que na 

medida em que apresenta o que vem a ser a recriação de universos próximos da 

realidade de seus leitores preferenciais, o juvenil, também o convida a conhecer 

outras formas de materialização da arte além do texto literário. O que de certa forma 

contribui para a ampliação de seu horizonte de expectativa. Isto por ter seu enredo 

construído tendo por base o mote do sumiço da cabeça de Tiradentes e a partir dele 

a reconstruir a história da Inconfidência Mineira e de parte do circuito artístico e 

cultural da época através das figuras de Aleijadinho, mestre Ataíde e Cláudio Manuel 

da Costa, por exemplo. 

Nesse sentido, objetivou-se analisar como se dá a relação entre os 

discursos literários e históricos em Os Anjos Contam Histórias, de Luiz Antonio 

Aguiar. Narrativa que ao utilizar-se de fatos históricos oriundos do período da 

Inconfidência Mineira, conta a história de como se deu o sumiço da cabeça de 

Tiradentes e que fim ela tomou, além da história de Aleijadinho não só como artista 

pertencente ao Barroco Brasileiro, e  também como o pai de Manuel Francisco e 

membro do grupo dos Inconfidentes.  

Também se verificou que por se tratar de uma narrativa histórica, subgênero 

da literatura juvenil, a obra de Luiz Antonio Aguiar constitui-se de discursos ficcionais 

que são capazes de desestabilizar o discurso histórico, possibilitando que seu leitor 

não tenha apenas acesso do que teria ocorrido no dado período. Tratando-se de 

uma produção capaz de promover questionamentos e reflexões sobre a 

reinterpretação do que foi a Inconfidência Mineira, através de uma voz narrativa que 

ao aliar o discurso histórico ao literário, faz com que seu entrelace permita que o 

leitor mergulhe em formas de ação e de pensamentos referente a época. Desse 

modo, há nesta obra não só a relação entre ficção e história, como  também entre 

ficção e as artes plásticas. 

Além do mais a  obra revela ao seu leitor o diálogo que possui com o 

barroco que vai desde os elementos paratextuais, como a capa da obra e as 

próprias referências aos artistas que se destacaram nesse movimento como o 

próprio Aleijadinho. Observou-se que a narrativa de Os Anjos Contam Histórias se 

trata de uma obra que instiga o leitor a conhecer tanto a representação da sociedade 

daquele período, as relações humanas que perpassavam pela sociedade e os 

trabalhos do referido artista, assim como o de Mestre Ataíde, entre outros. 
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Desde o processo de sua formação, até os dias atuais, muito já se discutiu 

sobre a literatura juvenil brasileira. No entanto, quando se refere a alguns elementos 

que a caracterizam, ainda a muito que falar. Como por exemplo, as particularidades 

relacionadas ao narrador dessa literatura. Foi pensando nisso, que se buscou as 

pesquisas de Ceccantini (2000) e Ramos e Navas (2016), para entender a maneira 

com a qual se configura o narrador da literatura juvenil, para a partir disso analisar o 

narrar histórico no corpus deste trabalho.  

A partir disso, verificou-se que diferente da grande maioria dos narradores 

desse subgênero literário, o desta obra não se detém somente em apresentar para o 

seu leitor o universo do mundo jovem, como as primeiras descobertas amorosas, os 

conflitos internos, as relações familiares etc.,  ou melhor, o processo de 

amadurecimento do protagonista. Trata-se de um narrador de visão e 

posicionamento crítico da realidade que o cerca. Dessa forma, ele consegue não só 

aquilo que tradicionalmente esse elemento da narrativa costuma realizar em obras 

desse tipo, ele rompe com esses limites.  

Portanto, Os Anjos Contam Histórias é uma narrativa histórica que carrega 

consigo autorreflexões provocadas pelos questionamentos das ―verdades‖ e, 

consequentemente, ela consegue provocar e instigar o seu leitor a realizar uma 

leitura crítica desses episódios da história nacional. Contudo, ao estudar a referida 

obra, não se buscou esgotar o tema escolhido ao analisá-la, pelo contrário, entende-

se ser esta mais uma possibilidade de leitura que ao ser realizada, se torna mais 

uma contribuição aos estudos da literatura juvenil.  
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