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Quando nasci um anjo esbelto,
desses que tocam trombeta, anunciou:

vai carregar bandeira.
Cargo muito pesado pra mulher,

esta espécie ainda envergonhada.
Aceito os subterfúgios que me cabem,

sem precisar mentir.
Não sou tão feia que não possa casar,

acho o Rio de Janeiro uma beleza e
ora sim, ora não, creio em parto sem dor.
Mas o que sinto escrevo. Cumpro a sina.

Inauguro linhagens, fundo reinos
-- dor não é amargura.

Minha tristeza não tem pedigree,
já a minha vontade de alegria,

sua raiz vai ao meu mil avô.
Vai ser coxo na vida é maldição pra homem.

Mulher é desdobrável. Eu sou.

(Adélia Prado)



RESUMO

O trabalho de pesquisa “Cecília Meireles e a Lírica Pedagógica em ‘Criança meu Amor’
(1924)” consiste em uma análise crítica, numa abordagem histórico-cultural, das
intencionalidades pedagógicas e funcionalidades sócio-educativas expressas na produção
literária infantil da poetisa e educadora Cecília Meireles (1901-1964), no Brasil, durante as
primeiras décadas do século XX. No trabalho examinam-se as concepções de arte literária da
autora, fundamentos filosófico-educacionais, valores e ideologias liberais cristãs pertinentes à
sua produção para crianças e as relações de seus textos com os ideais dos intelectuais
brasileiros para efetivar modificações no cotidiano a partir da formação da criança e do
processo de feminização do magistério. O estudo realiza uma análise de conteúdos, buscando
oferecer significação à obra Criança meu amor (1924) conforme a investigação de categorias
específicas: criança, maternidade e escolarização; por meio da exploração de palavras-chave
sinônimas e bipolares identificáveis nos documentos de Cecília: criança/adulto,
professora/mãe, escola/lar, ignorância/inteligência. A pesquisa busca compreender como a
autora articula, em sua ação pedagógica não-formal na Literatura Infantil, os saberes da
ciência, da literatura e da fé cristã, a fim de expandir seu ideário sócio-educacional centrado
na criança, guiado pela mão materna e voltado à construção de um Novo Homem, Nova
Civilização e Nova Ordem Social.

PALAVRAS-CHAVE: Cecília Meireles. Lírica Pedagógica. Poética da Maternidade.



ABSTRACT

The research “Cecília Meireles and the Pedagogical Lyric in ‘Children My Love’ (1924)”
consists in a critical analysis, a cultural and historical approach to the pedagogical
intentionalities and to the social and educational functionalities expressed in the childish
literary work of the poetess and educator Cecília Meireles (1901-1964), in Brazil, during the
first decades of XX century. The author’s conceptions of the literary art, the philosophical and 
educational foundations, the Christian and liberal ideologies and values pertinent to her work
for children and the relations between her texts and the ideals of the Brazilian intellectuals to
effect changes in the every day life based on the child formation and on the teaching
feminization process were examined in the work. This paper shows a content analysis with the 
intention of offering signification to the work Children My Love (1924) according to the
investigation of specific categories: child, motherhood and schooling; through the exploration
of synonymous and bipolar key-words found in Cecília’s documents: child/adult,
teacher/mother; school/home, ignorance/intelligence. The research intends to understand how
the author articulates, in her informal pedagogical action in Children’s Literature, science,
literary and Christian faith knowledge, in order to expand her social and educational ideal
concentrated in children, guided by the maternal hand and aimed at constructing a New Man,
New Civilization and a New Social Order.

KEY-WORDS: Cecília Meireles. Pedagogical Lyric. The Poetics of Motherhood.
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Destino

Pastora de nuvens, fui posta a serviço
por uma campina tão desamparada

que não principia nem também termina
e onde nunca é noite e nunca madrugada.

(Pastora da terra, vós tendes sossego,
que olhais para o sol e encontrais direção.

Sabeis quando é tarde, sabeis quando é cedo.
Eu, não.)

[...]

Pastora de nuvens, com a face deserta,
sigo atrás de formas com feitios falsos,
queimando vigílias na planície eterna

que gira debaixo dos meus pés descalços.

(Pastora da terra, tereis um salário,
e andarás por bailes vosso coração.

dormireis um dia como pedras suaves.
Eu, não.)
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1 INTRODUÇÃO

Cecília Benevides de Carvalho Meireles, filha do funcionário do Banco do Brasil S.A.

Carlos Alberto Carvalho Meireles e da professora Matilde Benevides Meireles, nasceu na

cidade do Rio de Janeiro, em 7 de novembro de 1901, e faleceu na mesma cidade em 09 de

novembro de 1964. Antes da filha Cecília, o casal havia concebido três filhos – Vitor, Carlos

e Carmem - porém, somente a menina Cecília sobrevivera desta união. Muito cedo, Cecília

tem contato com a morte e perdas familiares, fatos que se repetirão também na vida adulta.

Seu pai falece três meses antes de seu nascimento e, a mãe, menos de três anos depois. Esses

fatos serão mencionados, mais adiante, por Cecília Meireles em entrevista a Fagundes de

Menezes na Revista Manchete (1953), onde a autora desenha um auto-retrato de suas origens:

Nasci aqui mesmo no Rio de Janeiro, três meses depois da morte de meu
pai, e perdi minha mãe antes dos três anos. Essas e outras mortes ocorridas
na família acarretaram muitos contratempos materiais, mas, ao mesmo
tempo, me deram, desde pequenina, uma tal intimidade com a Morte que
docemente aprendi essas relações entre o Efêmero e o Eterno (MEIRELES,
apud MENEZES, 1953, p. 48).

Órfã muito cedo, a menina passa aos cuidados da avó materna açoriana Dona Jacinta

Garcia Benevides e da babá Pedrina que lhe enchem de atenção e mimos próprios à infância.

Entretanto, as perdas familiares que se constituem tristes passagens na vida de qualquer

criança - refletirá mais adiante a poetisa-pedagoga - ao contrário de causar-lhe danos

decisivos, sejam de ordem psíquica, afetiva ou moral; trouxeram-lhe a imaginação e a

criatividade necessárias à composição poética por meio do “silêncio” e da “solidão” que

permearam a sua vida, da tenra infância à maturidade. Como destaca a própria escritora:

Minha infância de menina sozinha deu-me duas coisas que parecem
negativas, e foram sempre positivas para mim: silêncio e solidão. Essa foi
sempre a área de minha vida. Área mágica, onde os caleidoscópios
inventaram fabulosos mundos geométricos, onde os relógios revelaram o
segredo do seu mecanismo, e as bonecas o jogo do seu olhar. [...] Mais tarde
foi nessa área que os livros se abriram, e deixaram sair suas realidades e
seus sonhos, em combinação tão harmoniosa que até hoje não compreendo
como se possa estabelecer uma separação entre esses dois tempos de vida,
unidos como os fios de um pano (MEIRELES, apud DAMASCENO, 1972,
p. 59).
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A paixão pelos livros e pela leitura se revelara para a Cecília desde a infância. Aluna

aplicada, ela recebe das mãos de Olavo Bilac, então Inspetor Escolar do Distrito Federal, em

1910, a medalha de ouro por “distinção e louvor” ao curso primário. Em 1917, conclui os

estudos na Escola Normal Estácio de Sá do Rio de Janeiro e começa a ensinar no curso

primário, em um antigo sobrado localizado na Avenida Rio Branco (OLIVEIRA, A. M. D.,

2007).

Em 1919, a poetisa estréia na literatura com a obra Espectros, e em 1922 casa-se com o

artista plástico português, radicado no Brasil, Fernando Correia Dias e aproxima-se do grupo

de escritores espiritualistas católicos do Rio de Janeiro. Da união com Correia Dias, vieram as 

filhas: Maria Elvira, Maria Mathilde e Maria Fernanda. Em 1923, a poetisa publica Nunca

mais... e Poemas dos poemas, com ilustrações de Correia Dias que passara a ilustrar suas

obras, dentre elas Criança meu amor (1924) e Baladas para El Rei (1925). De 1927 a 1929,

Cecília inicia a primeira fase da revista Festa junto aos escritores Tasso da Silveira, Andrade

Muricy e outros. Em 1929, concorre com a tese O espírito Vitorioso à cátedra de Literatura da 

Escola Normal. Embora a defesa tenha sido brilhante, a tese recebera o segundo lugar na

classificação geral do concurso através do parecer de uma banca composta por um grupo

reconhecidamente conservador, dentre os quais participara Alceu Amoroso Lima. A partir de

1930, a poetisa-professora começa a escrever ao Jornal Diário de Notícias, assumindo a

página de Educação, numa coluna intitulada Comentário. Desde então, tem início a fase

militante de Cecília Meireles em prol do Movimento da Escola Nova que, no Brasil,

demarcara as bases para a inovação educacional.

Em 1931, Cecília realiza um Inquérito sobre Leituras Infantis para o Departamento de

Educação do antigo Distrito Federal, a pesquisa tinha como objetivo saber “o que e como as

crianças liam” (ZILBERMAN, 2001; PIMENTA, 2001). No ano de 1934, Cecília Meireles

inaugura, conjuntamente com Correia Dias, a primeira Biblioteca Infantil pública do Brasil,

no Pavilhão Mourisco, durante a administração de Anísio Teixeira no Departamento de

Educação. A biblioteca ficara sob a direção de Cecília, envolvendo várias atividades artístico-

culturais sendo denominada de Centro Cultural Infantil (PIMENTA, 2001). Nesse mesmo

ano, Cecília e Correia Dias viajaram a Portugal a convite do Secretariado de Propaganda do

governo português, e Cecília fora recebida nas altas rodas portuguesas como poeta, educadora

e autoridade em assuntos ligados ao folclore; proferindo conferências nas universidades de

Lisboa e Coimbra (NEVES, 2001c, p. 25).

Em 1935, Correia Dias, acometido por uma “crise de neurastenia”, comete suicídio

(OLIVEIRA, A. M. D., 2007); fato que leva Cecília Meireles a uma profunda tristeza e a
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enfrentar sérias dificuldades financeiras, porém sem se deixar esvanecer1. Em 1935 é

nomeada professora na recente Universidade Federal do Distrito Federal e passa a desdobrar-

se em várias atividades. Leciona Luso-brasileira, Técnica e Crítica Literária na Universidade

do Distrito Federal; escreve crônicas e artigos sobre educação, literatura e folclore para

diversos jornais, dentre eles A Manhã, Correio Paulistano e A Nação; e passa a trabalhar no

Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), como responsável pela revista Travel in

Brazil (COELHO, 2002).

Em 1938, procurando minimizar as dificuldades financeiras, a poetisa inscreve o livro

Viagem no Concurso promovido pela Academia Brasileira de Letras. Novamente, Alceu

Amoroso Lima se coloca contra a obra da poetisa, mas pela intervenção do poeta Cassiano

Ricardo, Cecília recebe o primeiro lugar no concurso. Em seguida, conhece o engenheiro

agrônomo Heitor Vinícius da Silveira Grilo, com quem se casa no ano de 1940, viajando

ambos para os Estados Unidos e México. Nesse período, com o patrocínio do DIP, Cecília

ministra um curso de Literatura e Cultura Brasileira na Universidade do Texas. A partir daí,

sua vida entra em equilíbrio e sua carreira de escritora começa a ganhar altitude2, como

assinala Coelho (2002). Desde então, a poetisa segue uma carreira promissora na literatura

conciliada às múltiplas atribuições de militante ativa na causa da educação; onde lutara pela

concretização dos ideais renovadores até sua morte, em 1964, vítima de um câncer, aos 63

anos de idade.

Poder-se-ia dizer que o conjunto da vida e obra de Cecília Meireles fora marcado pela

presença de um rosto multifacetado que embelezara o espelho de sua história com igual

esmero e generosidade: a poetisa e a pedagoga. Zilberman (2001), acenando para a

pluralidade existente em Cecília Meireles, destaca que:

Quando se diplomou professora, em 1917, pela Escola Normal, no Rio de
Janeiro, Cecília Meireles já tinha escrito seus primeiros poemas, reunidos
em Espectros, que publicou em 1919. Dedicada desde então ao magistério e
à literatura, a jovem desenvolveu, durante as décadas de 30 e 40, uma
espécie de vida dupla, porque se dirigiu entre os afazeres exigidos, de um
lado, pelo ensino, de outro, pela criação poética, sem abrir mão de nenhuma
das atividades (ZILBERMAN, 2001, p. 175, grifo nosso).

1 Segundo Bosi (1972), muitos críticos e historiadores atribuem às mortes e às perdas familiares os motivos
introspectivos, melancólicos e profundos de Cecília Meireles, dos quais as obras Viagem (1939) e Olhinhos de
gato (Revista Ocidente, 1939/1940) traduzem abundantemente.
2 Cecília Meireles, ao longo da vida, demonstrou uma natureza intuitiva em relação aos fatos da existência. No
período de elaboração de Viagem, Cecília recebe uma carta de uma vidente aconselhando-a a retirar uma das
letras de seu sobrenome. A autora aceita o conselho e passa a assinar Meireles e não mais Meirelles, com o
objetivo de tornar a vida mais leve (Cf. COELHO, 2002; OLIVEIRA, A. M. D., 2007).
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Na poesia e na prosa, a autora impregnou as palavras com uma sensibilidade que lhe era

própria. Dir-se-iam que as sensações e sentimentos experimentados pela poetisa, no instante

criador, saltam aos textos, indo tocar diretamente o coração e a mente do leitor, revelando um

lirismo ora reflexivo e transcendente, ora efêmero e melancólico; por meio do jogo bem

elaborado de imagens, metáforas, sons e sinestesias. Na educação, a pedagoga, além da práxis

docente em escolas e universidades, assume a militância política, fazendo uso da palavra

sincera e, ao mesmo tempo, irônica na imprensa carioca a fim de suscitar mudanças no

sistema educativo, na mentalidade dos educadores, sociedade e instituições brasileiras.

Na literatura infantil, além de escrever livros para crianças, Cecília pesquisara, debatera

e instruíra os pais e educadores brasileiros sobre as problemáticas do gênero e as

especificidades que envolvem a criação destinada ao leitor infanto-juvenil. Lançando-se no

gênero infantil na mesma época em que se dedica ao magistério primário, cuja obra de estréia

Criança meu amor (1924) fora adotada oficialmente como livro de leitura nas escolas

municipais do Rio de Janeiro e indicada como fonte de leitura nos estados de Minas Gerais e

Pernambuco. Em 1937, publica em parceria com o médico Josué de Castro A festa das letras.

Em 1938, Rute e Alberto resolveram ser turistas. Em 1946, O menino atrasado, e, em 1949,

Rui: pequena história de uma grande vida. Há quem inclua, segundo Neves (2001c), como

pertinente ao gênero infantil, a obra em texto profundamente lírico e confessional Olhinhos de 

gato, publicada primeiramente na revista Ocidente, em Portugal, nos anos de 1939 e 1940.

Curiosamente, é somente a partir da publicação de Ou isto ou aquilo (1964) que a autora 

das obras Viagem (1939), Vaga música (1942), Mar absoluto (1945) e Retrato Natural (1949)

alcança o reconhecimento literário dentro do gênero infantil. Com Ou isto ou aquilo, Cecília

consagra-se também junto ao leitor-criança. A obra vem, desde o ano de 1964, sendo

difundida no universo educacional, fazendo parte da seleção de textos consultada pelas

crianças nas horas dedicadas à acepção literária. Para Neves (2001c), muitos leitores infantis

brasileiros reconhecem o nome de Cecília e costumam associá-lo à descoberta da poesia,

tendo em vista que para muitas dessas crianças, a magia poética se revelou nas antologias

lidas em sala de aula e nos poemas da obra Ou isto ou aquilo.

Porém, nos últimos anos tem se intensificado, ainda mais, a divulgação de obras da

autora no universo escolar, seja através da republicação de seus livros, da presença de seus

poemas em livros didáticos ou em antologias poéticas distribuídas pelo Ministério da
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Educação e Cultura3 (MEC); provocando assim uma maior difusão de sua obra à criança-

leitora. Entretanto, percebe-se, considerando o tratamento que os livros didáticos confere aos

textos e, conseqüentemente, o uso que os educadores fazem dos poemas na sala de aula, que a 

natureza da visão educacional de Cecília Meireles, implícita e explícita, nas escritas infantis;

não tem sido devidamente compreendida pelos interlocutores em suas práticas cotidianas.

Poucos sabem, inclusive, segundo destaca Lamego (1996), que a poetisa de Ou isto ou aquilo

fora uma pedagoga ativa no marco democrático que, com as contradições de sua época,

simboliza o prenúncio de mudanças concretas no processo de modernidade da educação

brasileira.

Na literatura geral, Cecília Meireles destacou-se como uma das maiores vozes lírica da

contemporaneidade. A grandeza da sua voz poética é inquestionável pelos críticos e

historiadores. Suas escritas são capazes de elevar a alma do leitor de modo a levá-lo a

compartilhar da aventura poética. E as suas temáticas preferidas - sonhos, devaneios, infância, 

morte, silêncio, solidão - levam a reflexão do estar no mundo, ao questionamento da

existência e natureza humana, das coisas e da vida em sociedade. A poetisa possuía, portanto,

o dom da linguagem. Sua poesia não expressa verdades absolutas e estáticas, já que “o

sentimento de transitoriedade”, como aponta a própria autora, sempre fora uma marca

definidora de sua personalidade (ARAÚJO, 2001; FARRA, 2006).

Entretanto, além de comportar a alteridade do imaginário poético de Cecília Meireles, a

sua obra literária infantil estabelece íntimas relações com a visão educacional da pedagoga;

expressando os fundamentos filosófico-educacionais da pedagogia moderna e os ideais

político-ideológicos de uma época, que ilustram as profundas discussões em torno da criança

e da renovação educacional no Brasil. A poetisa era, portanto, uma pedagoga, e a educação

era uma causa abraçada com muita paixão, assim como ela se dedicava à poesia.

O interesse por essa pesquisa surgiu a partir dessas reflexões, acima citadas, associadas

a uma descoberta de bibliografia sugerida no programa da disciplina História da Educação

Brasileira, do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte

(PPGED/UFRN), no segundo semestre de 2004. Na época, encontrava-se, a autora deste

trabalho dissertativo, matriculada como aluna especial na disciplina e fora sugerido pela

professora do curso que os alunos especiais realizassem um projeto de pesquisa com base nos

estudos oferecidos na disciplina para conclusão dos trabalhos. Com a devida referência, o

3 A exemplo dessa realidade, a coletânea de textos intitulada Literatura em minha casa, e as reedições de obras
da autora, dentre elas: A festa das Letras, em 1996; e, Ou isto ou aquilo, em 2002. Em 2005, Ou isto ou aquilo
fora novamente publicada junto a obra O estudante empírico.
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interesse pela pesquisa fora se ampliando e, conforme se expandiram os conhecimentos

biográficos sobre Cecília Meireles e o seu envolvimento ativo na educação brasileira,

realizou-se a construção do projeto de pesquisa para concorrer, no processo seletivo de 2005,

a uma vaga no Mestrado em Educação.

Coincidentemente, no início da Pós-Graduação em Cultura e História da Educação, a

autora deste estudo já se encontrava freqüentando o Curso de Especialização em Educação

Infantil promovido pelo Centro Regional de Ensino do Seridó (CERES/UFRN/Campus de

Caicó-RN), fato que levou à integração entre as pesquisas, já que a Especialização exigia a

apresentação de monografia para obtenção do título de especialista. No estudo da monografia,

pôde-se verificar que a produção literária infantil de Cecília Meireles estabelece acentuadas

aproximações com as concepções pedagógicas modernas implantadas, no Brasil, desde a

segunda metade do século XIX e com os valores e ideologias de uma elite liberal e intelectual

associadas ao contexto histórico brasileiro pertinente a época da escritora. Todavia, pôde-se

verificar que tais influências em sua produção apresentam divergências e distingue fases

distintas de criação; porém, com a presença de um elemento conciliador: a fusão do

imaginário criador da poetisa com a racionalidade e sistematicidade da pedagoga.

Com o trabalho de pesquisa foi possível verificar que a produção literária infantil de

Cecília Meireles apresenta a combinação entre elementos de seu universo poético: lirismo,

afetividade, devaneios, imagística, introspecções, evasões; e os ideais, valores e

conhecimentos da educadora: fundamentos, intenções e funcionalidades sociais. Com base em 

tais constatações, conjuntamente com as orientações do professor orientador deste trabalho,

foi-se lapidando o objeto e as hipóteses da pesquisa. Por falta de uma delimitação precisa de

campo às obras infantis de Cecília Meireles - já que há em suas escritas tanto elementos do

seu imaginário poético como intencionalidades e funcionalidades sócio-pedagógicas - definiu-

se uma categoria instrumental conciliadora a que se denominou: “Lírica Pedagógica”.

No entanto, mediante o aprofundamento dos estudos, foram-se constatando que os livros 

infantis de Cecília Meireles integram duas fases distintas, devido os graus de

intencionalidades pedagógicas e funcionalidades sociais apresentadas em suas escritas.

Partindo dessa realidade, nomearam-se os dois períodos de produção: “poética da

maternidade” – fase inicial que integra a obra Criança meu amor (1924) e se expande até a

década de 1940 – e “poética da ludicidade” – fase posterior onde se destaca Ou isto ou aquilo

(1964). Essas hipóteses iniciais remeteram à convicção de que para realizar um estudo mais

aprofundado dos fundamentos e valores pedagógico-educacionais pertinentes a sua obra

literária infantil, fazia-se necessário deter a investigação a uma só fase, onde se optou pela
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primeira; dada a riqueza das ações pedagógicas de Cecília Meireles no período histórico que,

de alguma forma, suscitam relações com o momento posterior.

Partindo dessas primeiras experiências e deduções, chegou-se a hipótese central deste

trabalho: a de que a “Lírica Pedagógica de Cecília Meireles em Criança meu amor”, portanto

da primeira fase, comporta os fundamentos científicos, os valores e as ideologias de uma elite

liberal cultural, então dirigente, para efetuar mudanças no quadro social; constituindo-se

propriamente uma ação pedagógica não-formal dirigida às crianças e aos educadores

brasileiros com finalidade pragmática, muito embora alguns elementos de seu lirismo poético

façam-se presentes.

Compreendendo a obra Criança meu amor e as demais ações de Cecília Meireles, no

período histórico, como práticas pedagógicas intencionalmente dirigidas para fins sociais,

deu-se o início de um processo dialético de admiração e rejeição do fenômeno de

investigação. A admiração por estar diante de uma artista complexa, rica em nuances e

imprevisibilidades poéticas, reflexo da poesia visionária de Cecília Meireles sob o olhar do

leitor. Rejeição por identificar na obra infantil daquela que fez da palavra liberdade o seu

estandarte e “grito transfigurado” de luta, intencionalidades e funcionalidades sociais

associadas a valores e ideologias dominantes, hoje, consideradas irracionais e reacionárias.

Assim, para realização desta análise fez-se necessário, primeiramente, um processo de

desmistificação do objeto de estudo, já que a admiração pela “com licença poética” da autora,

parafraseando Adélia Prado, fora um dos “motivos” iniciais que originou a construção do

objeto de pesquisa. Entretanto, esse processo de desmistificação fora lento e bastante

doloroso, já que desconstruir uma imagem requer um exercício de abandono de idéias

previamente concebidas em direção ao difuso e ao inesperado; exigindo, no dizer de Arce

(2002, p. 13, grifo nosso):

[...] desmantelar as mitologias, não se tornar servo dos ideólogos do poder,
fornecendo munição para acusação, mas sim retirar vendas que são usadas
como mitos de justificação das relações capitalistas, as quais se procura
naturalizar, eternizar.

Esse exercício fora se realizando, gradativamente, mediante a investigação do objeto

possibilitada a partir da delimitação e exploração das frentes de leitura; onde se incluem os

seguintes agrupamentos: biográficos e documentais: pertinentes à vida e à obra de Cecília

Meireles; teóricos: no que se referem às concepções de história, educação, pedagogia e

literatura; aos fundamentos da educação moderna e ao contexto político-econômico, sócio-
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cultural e educacional brasileiro nas primeiras décadas do século XX; à Literatura Infantil

brasileira e aos valores ideológicos nela existentes, onde se desencadeiam dois novos grupos

de leitura: o discurso dos médicos higienistas e os ideais dos intelectuais/educadores

brasileiros para construção de um Brasil moderno; e, metodológicos: no que tange à

abordagem investigativa e à delimitação das categorias analíticas e tratamento do material da

pesquisa.

Em relação à biografia e bibliografia da poetisa-educadora, a dissertação trabalha com

os estudos de Araújo (2001); Bosi (1972); Coelho (2002); Lamego (1996); Neves, Lôbo e

Mignot (2001a) e demais críticos e historiadores da vida e obra da autora; além das próprias

fontes documentais de Cecília Meireles. Para compreensão da face de Cecília Meireles

poetisa, o estudo comporta algumas definições do filósofo do imaginário poético Gaston

Bachelard (1978, 1988), particularmente sobre o fenômeno criador na poesia; posto que uma

das qualidades da voz lírica ceciliana é a imagística: onirismo, devaneios, fugacidade,

desintegração e, simultaneamente, busca pela plenitude do ser.

No tocante às concepções de história, educação e pedagogia verificam-se os estudos dos

autores que trabalham numa abordagem histórico-cultural do fenômeno educativo, dentre

eles: Libâneo (2001, 2002); Saviani (1991); Suchodolski (1976, 1992); Duarte (2000) e Arce

(2002), já que trabalha-se aqui com os conceitos de educação enquanto prática social

intencionalmente dirigida para fins desejáveis e pedagogia enquanto ciência “da” e “para” a

educação (LIBÂNEO, 2001, 2002); bem como as noções em torno das “teorias não-críticas”

da ação educativa (SAVIANI, 1991) e “pedagogia da existência” (SUCHODOLSKI, 1992).

A concepção de história adotada pela pesquisa tem origem nos estudos de Marx (1997) e 

Marx & Engels (1993), por se compreender que sendo a ação pedagógica não-formal

combinada a intencionalidades pedagógicas e funcionalidades sociais; relaciona-se

diretamente a interesses e ideologias engendrados na prática social global (LIBÂNEO, 2002).

Sendo assim, a postura crítica adotada para interpretação dos documentos da poetisa-

pedagoga permite um possível caminho para a compreensão das relações que seus textos

tecem junto aos fundamentos científicos, valores e ideologias da elite liberal cristã brasileira,

no período de 1920 a 1940, para efetuar mudanças no corpo social.

Desse modo, parte-se aqui da concepção de homem como um sujeito ativo de

historicidade, cujas ações permitem construir condições materiais que, respectivamente,

também modificam a sua consciência; conforme esclarecem Marx & Engels (1993):
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[...] os homens, ao desenvolverem sua produção material e seu intercâmbio
material, transformam também, com esta realidade, seu pensar e os produtos
do seu pensar. Não é a consciência que determina a vida, mas a vida que
determina a consciência. Na primeira maneira de considerar as coisas, parte-
se da consciência como do próprio indivíduo vivo; na segunda, que é a
correspondência à vida real, parte-se dos próprios indivíduos reais e vivos, e
se considera a consciência unicamente como sua consciência (MARX &
ENGELS, 1993, p. 37-38).

Nessa perspectiva, entende-se que a literatura infantil deve ser investigada numa

abordagem crítica da realidade, já que sendo uma produção de “invenção e intenção do

adulto”, como a própria Cecília Meireles esclarecera (1984, p. 29), comporta os valores, os

ensinamentos, as condições e os ideais que se desejam formar junto a criança. Desse modo, a

produção literária infantil de Cecília Meireles, entendida aqui como ação pedagógica não-

formal, acabara sendo representativa de interesses que a autora compartilhara e considerara

ideais para fomentar a construção de um novo homem e nova organização social. Nesse

sentido, compartilha-se com os estudos de Arroyo (1968); Coelho (1991); Caldin (2002);

Lajolo e Zilberman (1988, 1999); dentre outros estudiosos que estabelecem as relações entre

literatura-pedagogia e os valores ideológicos na produção destinada ao leitor-criança.

Devido a literatura infantil estabelecer íntimas relações com idéias e interesses

hegemônicos, fez-se necessário estabelecer a definição de ideologia para que se pudesse

refletir a condição dos intelectuais brasileiros. Em relação à prática educacional de Cecília

Meireles, compreende-se que a sua ação pedagógica envolve uma base político-ideológica em

torno da ação propriamente de educar e filosófico-idealista em relação às finalidades da

educação; assim os estudos de Chauí (1983, 2005) são de significativa importância para o

entendimento do objeto, como também contribuem para situar os intelectuais brasileiros no

período investigado.

Após a realização de muitas leituras, foi-se possível verificar que o perfil do intelectual

brasileiro, no entre-séculos, é o do “operário-artista” (HERSCHMANN, 1996). Isto é, do

sujeito ativo que se vale dos saberes da ciência e da fé, domínios técnicos e estéticos para

intervir no social. Assim, no final do século XIX e início do século XX, o grupo de

intelectuais, no Brasil, compõe-se basicamente por médicos e educadores que, se aliando à

literatura numa abordagem positivista da realidade social e naturalista-estética na criação,

efetuaram uma literatura como “espelho da nação” (VELLOSO, 1988), a fim de legitimar

suas idéias e intervenções. A literatura infantil, por sua vez, como prática educativa não-

formal, sofrera os ventos desses discursos, cujos valores e saberes provenientes da medicina

exerceram grandes influências. Partindo dessas reflexões, examinam-se, no estudo, as
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contribuições de Boarini (2003); Carvalho (2002); Gondra (2002, 2004); Herschmann (1996);

Kuhlmann Jr. (2002); Velloso (1988); et al.

Sendo a produção literária infantil de Cecília Meireles associada a fundamentos e

concepções da ciência pedagógica moderna, faz-se pertinente a investigação das palavras-

chave centrais apresentadas em suas escritas; a fim de buscar uma aproximação com as

origens dos seus argumentos, onde se infere que a poética ceciliana mantém íntimas relações

com os fundamentos científicos implantados no Brasil, desde o entre-séculos, e estabelecem

paralelos com os preceitos do discurso hegemônico: o da “ciência da higiene”. Ou seja, a

partir da exploração das palavras-chave pôde-se constatar que tais expressões também se

relacionavam aos discursos dos intelectuais brasileiros no início do século XX; dentre essas

expressões carregadas de sentidos culturais, destacam-se os agrupamentos:

mulher/maternidade/professora/missão, criança/tesouro/futuro; escola/lar/abrigo/jardim,

inteligência/ignorância/progresso/civilização; etc. Nessa perspectiva, o estudo permite a

articulação dos textos de Cecília Meireles, sobretudo de Criança meu amor (1924), ao

discurso médico-higienista e aos fundamentos científicos da gênese do escolanovismo, ou

melhor, as ideais filosófico-educacionais dos clássicos da educação moderna: Pestalozzi e

Fröebel4.

Segundo Alessandra Arce (2002), apesar do pensamento de Rousseau ter exercido

grandes influências à racionalidade educacional moderna, as contribuições do filósofo

iluminista “[...] ao escolanovismo e à educação infantil e à psicologia infantil limitou-se ao

terreno especulativo” (ARCE, 2002, p. 7). Nesse sentido, apesar das influências

rousseaunianas no processo de expansão da escola moderna, foram os pedagogos Pestalozzi e

Fröebel que

[...] efetivamente procuraram desenvolver experiências educativas centradas
na criança, o que autoriza adotá-los como marco de referência para o
nascimento tanto do escolanovismo como da educação infantil, no final do
século XVIII e primeira metade do século XIX5 (ARCE, 2002, p. 7-8).

Quanto aos fundamentos filosófico-educacionais expressos por Cecília Meireles em

Criança meu amor, observa-se que a poética ceciliana apresenta-se imbuída de significantes

4 No trabalho adota-se a forma ortográfica utilizada por Cecília Meireles, em suas crônicas de educação, para se
referir ao educador alemão “Fröebel”. Na crônica publicada no jornal Diário de Notícias, em 11 de novembro de
1930, Cecília reflete: “Dizem que o dr. Decroly estuda os anormaes... A Montessori é aquela dos jardins de
infância, mais o Fröebel...” (MEIRELES, apud LÔBO, 2001, p. 41, grifo nosso).
5 A autora, no entanto, não afirma que Pestalozzi e Fröebel foram os responsáveis pelo Movimento
Escolanovista, mas situa-os na gênese das práticas educativas escolanovistas; já que o Escolanovismo, enquanto
movimento educacional, surgira somente nos fins do século XIX e início do século XX (ARCE, 2002).
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lingüísticos oriundos do escolanovismo romântico, portanto do Movimento da Primeira

Infância instaurado na Europa, nos fins do século XIX, e introduzido no continente

americano. Por essa razão, crer-se que os fundamentos pedagógico-educacionais de Pestalozzi 

e Fröebel se adequaram aos interesses da elite liberal dirigente de transformação da realidade

local a partir da formação da criança e da feminização do magistério, para assim compor um

novo homem e uma nova sociedade fundada nos padrões de civilidade, desenvolvimento e

progresso. Tais adequações, no entanto, levaram à construção de vários mitos - a criança

como “semente” ou “flor”; a professora como “mãe” e “jardineira” e a escola como “lar” ou

“abrigo” - e, inevitavelmente, à “naturalização do social”. E esses mitos encontram-se

presentes na obra de estréia de Cecília Meireles no gênero infantil, o que levou a pesquisa a

nomear a primeira fase de produção infantil de Cecília de “poética da maternidade”; já que os

textos de Cecília Meireles exprimem os ideais do escolanovismo romântico em torno do

“amor originário existente na criança”, da vocação natural da mulher para o magistério,

portanto dos mitos em torno da “maternidade”, e da construção de “valores cristãos”.

Assim, utiliza-se de um vasto campo teórico – Ariès (1978); Arce (2002); Almeida

(1998); Cambi (1999); Boto (2002); Lourenço Filho (2001a, 2001b); Kulesza (1998); Kramer

(1995a, 1995b); Saffioti (1979); etc. - a fim de compreender os fundamentos da educação

moderna e o contexto político-social-econômico e cultural brasileiro no entre-séculos que

motivou a entrada desses produtos culturais; que, no processo de contra-revolução da

Revolução Francesa, serviram para acalmar os ânimos populares, intervir no cotidiano e na

vida privada, naturalizar o social e construir os ideais liberais modernos de educando, família

e escola.

A pesquisa movida por problematizações, hipóteses e aportes teóricos reconhecíveis

para se concretizar efetivamente, cujo produto final é a dissertação, emerge a adoção de um

referencial metodológico, onde se optou pela “análise de conteúdos”, buscando realizar um

exercício de hermenêutica, isto é, oferecer significação à “Lírica Pedagógica de Cecília

Meireles em Criança meu amor (1924)”; de modo a promover a compreensão das

intencionalidades pedagógicas e funcionalidades sociais expressas pela autora, bem como os

fundamentos e as articulações globais com o contexto in foco.

A metodologia de investigação constitui-se, dessa maneira, a partir de uma abordagem

crítico-analítica dos documentos de Cecília, a partir da delimitação de duas categorias

centrais: “intencionalidades pedagógicas e funcionalidades sociais”. Nesse sentido, a “análise

de conteúdo”, esclarecida por Laurence Bardin (1977), se apresenta como instrumentalização

relevante, ao pesquisador, quando em busca do desvelamento de produtos comunicativos: “A
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análise de conteúdo aparece como um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que

utiliza procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das mensagens”

(BARDIN, 1977, p. 38, grifo do autor). Nesse contexto, o pesquisador busca estabelecer

padrões objetivos à interpretação dos documentos, tirando proveito do tratamento da análise:

“O analista tira partido do tratamento das mensagens que manipula, para inferir (deduzir de

maneira lógica) conhecimentos sobre o emissor da mensagem ou sobre seu meio” (BARDIN,

1977, p. 39, grifo do autor).

As ações do pesquisador ao trabalhar com a análise de conteúdo, diz Bardin (1977, p.

39), seguem três etapas distintas que se relacionam entre si, quais sejam: a) a descrição, isto é, 

“[...] a enumeração das características do texto, resumida após tratamento”; b) a inferência -

etapa intermediária entre a descrição e a interpretação -, que constitui “[...] o procedimento

intermediário, que vem a permitir a passagem, explícita e controlada, de uma a outra”; c) e,

por fim, a interpretação que consiste no processo final do tratamento das mensagens, é

propriamente a significação concebida às características apresentadas na descrição e tratadas

durante a inferência.

Em relação à Cecília Meireles e a investigação de seus múltiplos documentos, buscam-

se investigar os textos relacionando-os aos fundamentos da ciência pedagógica moderna –

sobretudo às escritas de Pestalozzi e Fröebel - e aos discursos dos intelectuais brasileiros

produzidos no início do século XX. Todavia, como a pesquisa se realiza a partir de textos

ficcionais, faz-se relevante a adoção de alguns procedimentos da análise literária. O estudo

comporta, dessa forma, algumas diretrizes sugeridas por Massaud Moisés (1984, 2001), a fim

de oferecer objetividade à análise e significação aos conteúdos; visto que o processo de

interpretação envolve uma dinâmica de “desmembramento” da tessitura ficcional de modo a

compreender os ingredientes que estruturam o texto (MOISÉS, 1984, p. 13).

A análise literária tem como objetivo realizar a leitura das “atmosferas poéticas”, ou

“palavras-chave”, suscitadas no “próprio texto” (MOISÉS, 1984). Para tal tarefa, é preciso

estabelecer direcionamentos e contextualizações, posto que, a rigor, “[...] toda análise textual

é contextual” (MOISÉS, 1984, p. 17, grifo do autor). Caso contrário, o trabalho do analista

tende para livres divagações sem que haja coerência e clareza na interpretação. Agindo com

sistematicidade, a análise literária exerce uma função didática à compreensão da obra por

meio de interpretações que tencionam clarificar os elementos constitutivos da composição que 

passam despercebidos e/ou dificultam o entendimento do leitor: “A análise literária constitui,

precipuamente, um modo de ler, de ver o texto e de, portanto, ensinar a ler e a ver” (MOISÉS,

1984, p. 22). Por isso, se relaciona, continuamente, a “crítica” e a “historiografia literária”,



24

muito embora o objetivo do analista não seja atribuir julgamento de valor à obra, mas “[...]

preparar a síntese crítica” (MOISÉS, 1984, p. 14). Para realização de tal feito, o analista

necessita estabelecer contextualizações com a História: a biografia dos autores e suas obras,

os nexos com a conjuntura contextual em que as escritas foram produzidas, os valores, as

referências e as condições materiais de uma época; considerando que

[...] o desmembramento de um texto põe a descoberto problemas e dúvidas
que ele próprio nem sempre consegue resolver, simplesmente porque o texto
[...] remonta a uma ou mais tábuas de referência, cujo conhecimento se torna 
imperioso quando se pretende chegar aos sentidos ocultos na malha
expressiva (MOISÉS, 1984, p. 17, grifo nosso).

Nessa perspectiva, como o objetivo da pesquisa é compreender as intencionalidades

pedagógicas e funcionalidades sócio-educativas de Cecília Meireles expressas em sua obra

infantil de estréia, faz-se pertinente a investigação dos aspectos relacionados à própria

natureza textual das escritas, dentre eles: o espaço/temas/tempo/cenário; as personagens e

suas ações e, especialmente, o papel do narrador dentro da trama ficcional. Portanto,

“pronomes”, “verbos”, “imagens”, “pontuações”, etc., são também importantes elementos

para o analista conferir significação aos conteúdos; segundo anuncia Moisés (1984, p. 27,

grifo nosso):

[...] o analista atentará nas palavras com significado, e dentro de uma ordem
que será sujeita a mudanças em cada caso particular: verbo, substantivo,
adjetivo, advérbio, pronome, preposição e conjunção, sem mencionar as
interjeições e os vocativos [...]. Assim, o núcleo do discurso literário é o
verbo; a ele o analista há de conferir especial atenção.

Os verbos exprimem as ações, os movimentos das personagens e a posição do narrador

dentro da trama ficcional, por isso merecem demasiada atenção durante o processo de

interpretação. Igualmente, para o analista conferir significação ao texto, faz necessária a

observação dos “[...] sinais de pontuação, especialmente os designativos da interrogação e da

exclamação e as reticências” (MOISÉS, 1984, p. 27).

No caso da interpretação de textos narrativos, cabe ao analista a tarefa de examinar a

posição que o narrador ocupa na malha ficcional, visto que: “Narrar é um exercício criador

que pressupõe a idéia de ponto de vista” (MOISÉS, 2001, p. 67, grifo nosso). Ou seja, é por

meio da voz do narrador que o autor realiza o “[...] relato de fatos ou acontecimentos;

envolve, portanto, ação, movimento; e evolução no tempo” (MOISÉS, 2001, p. 57). Ou

melhor, é a pessoa do narrador que assume, no texto, a condição de expressar “[...] o ponto de
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vista, ou ângulo visual, em que se coloca o escritor” (MOISÉS, 2001, p. 66). Porém, é

importante considerar que o narrador também pode assumir a posição de personagem dentro

da ficção, podendo apresentar-se como protagonista desenvolvendo a narrativa a partir de seu

próprio universo, ou como personagem secundária que narra os acontecimentos envolvendo

as experiências de outrem. Em ambas as situações, o narrador é aquele que expressa o ponto

de vista do autor sob qual seu olhar se projetou durante a criação. Entretanto, apresenta-se no

texto envolvido por reinvenções criadas pela imaginação do artista; já que o texto literário

comporta personificações cunhadas pela “livre imaginação” e “invenção lógica” do autor que

materializa um universo análogo à realidade imediata. Dessa maneira, o texto literário

comporta uma natureza de “reinvenção”, envolvendo combinações entre as funções do real e

irreal (BACHELARD, 1978, 1988).

Tratando da obra Criança meu amor, observa-se que Cecília Meireles por meio da voz

do narrador relata uma série de fatos envolvendo o universo da criança, de sua vida escolar e

as relações sociais entre adultos e crianças. Para tanto, o narrador assume a condição ora de

personagem-protagonista, apresentando-se nas escritas como o próprio eu-subjetivo da

criança, produzindo discursos indiretos; ora como personagem secundária que narra as ações

de uma personagem central e propõe diálogos diretos com o leitor infantil. Ou seja, o

narrador, nos textos, apresenta-se tanto na condição de porta-voz da criança como também de

narrador onisciente e observador, transitando livremente entre as ações das personagens,

conferindo-lhes comportamentos e estados psicológicos, e interferindo diretamente na

acepção semântica do leitor. Por isso, para compreensão das relações que as escritas de

Cecília Meireles estabelecem com os ideais e valores que se desejavam formar, no período

histórico, junto a criança e a realidade nacional, a análise que se propõe aqui realizar deterá

especial atenção à posição do narrador dentro da trama ficcional a fim de compreender os

“sentidos ocultos” existentes no interior dos textos.

Esclarecidas as diretrizes conceituais e metodológicas desta pesquisa, convém que se

apresente a estrutura da dissertação:

No primeiro capítulo: “O Lirismo Poético-Pedagógico em Cecília Meireles”,

apresentam-se ao leitor as faces de Cecília Meireles “poetisa e pedagoga” e a “síntese entre

elas a partir da literatura infantil”. Como também se realiza um panorama geral da dissertação

no tocante ao objeto, aos objetivos, às hipóteses, às categorias de análise, às concepções

compartilhadas e aos procedimentos de análise.

No segundo capítulo: “Cecília Meireles e a Ação Pedagógica na Literatura Infantil”, a

dissertação apresenta as múltiplas ações de Cecília Meireles em torno da criança e de sua
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formação instrutiva, moral e estética, onde se analisam as suas concepções de arte literária,

relacionando-as aos valores ideológicos na literatura infantil brasileira, do entre-séculos às

vésperas do modernismo; as características gerais de seus livros infantis e aos ideais dos

intelectuais-escritores brasileiros para efetuar mudanças no quadro social.

No terceiro capítulo: “A Poética da Maternidade: A Lírica Pedagógica de Cecília

Meireles em ‘Criança meu Amor’ (1924)”, realiza-se propriamente a análise do objeto da

pesquisa, onde se apresenta a obra e busca-se a gênese da pedagogia da maternidade a partir

da exposição do pensamento pedagógico-educacional de Pestalozzi e Fröebel na chamada

“Era das Revoluções”; da entrada dos valores românticos da educação da primeira infância no

Brasil, e, sobretudo, a influência da pedagogia maternal em Cecília Meireles efetuada a partir

de Criança meu amor, correlacionando os textos às escritas de Pestalozzi e Fröebel e ao

discurso educacional brasileiro produzido na década de 1920.

Nas conclusões, o estudo retoma algumas considerações estabelecidas no curso do

trabalho e situa a Lírica Pedagógica de Cecília Meireles em Criança meu amor como a

extensão de uma poética da maternidade, ou melhor, de uma teoria “não-crítica” da prática

educativa que remete os sujeitos humanos à naturalização do social.



Vôo

Alheias e nossas as palavras voam.
Bando de borboletas multicores, as palavras voam.

Bando azul de andorinhas, bando de gaivotas brancas,
as palavras voam.

Viam as palavras como águias imensas.
Como escuros morcegos como negros abutres, as palavras voam.

Oh! alto e baixo em círculos e retas acima de nós, em redor de nós as
palavras voam.

E às vezes pousam.
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2 O LIRISMO POÉTICO-PEDAGÓGICO EM CECÍLIA MEIRELES (1901-1964)

Cecília Meireles fora uma artista inspirada, descrever-se-ia, completa. Envolvida por

um misto de silêncio e solidão, a lírica construíra uma das mais significativas obras poéticas

feminina na história da literatura no Brasil. A artista fora uma das primeiras poetisas

brasileiras a expressar, verdadeiramente, um eu-lírico. A expandir, através do seu devaneio

poético, a subjetividade e os sentimentos humanos profundos. Além disso, Cecília possuía o

dom e a sabedoria de manusear a linguagem, de transformar as impressões e as emoções em

imagens e símbolos lingüísticos. As metáforas, sinestesias e aliterações contidas em seus

poemas são construções tão perfeitas que os versos exprimem a sensação exata de cada

estado lírico, capazes de embalar o leitor com acordes oníricos e compor uma sinfonia de

sentidos.

A opinião da maioria dos críticos literários é unânime em averiguar que a artista

constituía uma poetisa maior6. Isso denota que ela dominava - diga-se brilhantemente! - tanto

o gênero poético como o ficcional e o narrativo-histórico. Para comprovar tal realidade, basta, 

ao leitor, a apreciação de obras como: Viagem (1939), Vaga música (1942), Mar absoluto

(1945) e Retrato Natural (1949) – para citar algumas dentre tantas incluídas no gênero

poético. E, para ilustrar algumas pertinentes ao universo da prosa poética narrativo-histórica,

destacam-se as obras Romanceiro da inconfidência (1953) e Crônica trovada da cidade de

Sam Sebastião - esta, última, escrita no ano de 1964 por ocasião do centenário da cidade do

Rio de Janeiro e publicada em 1965.

A poetisa era, portanto, imbuída de grande imaginação e espiritualidade e sua obra vem

revestida de uma natureza transcendente que, pode-se aludir, se desconecta a materialidade

temporal presente, de modo que as imagens e os versos criam um universo paralelo e análogo

à realidade imediata, originando uma nova entidade e linguagem.

Para Bachelard (1978), a verdadeira obra literária provém da “imagem pura” e se origina 

na alma do artista por meio do devaneio poético que materializa as imagens fornecidas pela

imaginação criadora que ilustra a memória do poeta em linguagem. Desse modo, o devaneio

poético constitui um estado da alma sonhado pela memória e reanimado pela imaginação

(BACHELARD, 1988). Conforme sua teoria, a poesia antes de ser um fenômeno do espírito,

é uma manifestação da alma, já que “[...] nos poemas se manifestam forças que não passam

6 Moisés (1984) define como poeta maior, o artista que atribui para a sua obra poética uma carga subjetiva em
linguagem genuinamente conotativa.
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pelos circuitos de um saber” (BACHELARD, 1978, p. 185). Assim, para o filósofo, a

imaginação poética abre sempre um porvir da linguagem, sendo o verdadeiro artista, o sujeito

que, ao penetrar na origem de uma imagem poética, cria outra atmosfera, originando uma

nova linguagem que repercutirá no leitor: “O poeta na novidade de suas imagens, é sempre

origem de linguagem” (BACHELARD, 1978, p. 185).

Dentro desse contexto, entende-se que Cecília Meireles possuía a qualidade de alçar os

vôos mais elevados por meio da sua imaginação poética; ilustrando, em imagens, as

impressões vivenciadas pelo eu-lírico no instante criador. A artista fora considerada por

muitos escritores e teóricos da literatura como uma das maiores vozes lírica da língua

portuguesa contemporânea. Na poesia, o seu lirismo a elevava de tal forma que, poder-se-ia

poetizar, tornara a artista capaz de tocar as nuvens durante o niilismo poético do instante

criador. Para a escritora Ruth Rocha (apud MEIRELES, 1984, p. 9), o devaneio da poetisa

confere, à obra ceciliana, a grandeza da qualidade estética, visto que “[...] ninguém subiu mais 

alto do que ela, nos ares da poesia”.

Também dentro dessa perspectiva, o poeta e escritor Manuel Bandeira, ao fazer uma

descrição poética do lirismo ceciliano, no poema intitulado Improviso, reflete que a poetisa

constitui-se tão límpida quanto o ar, porém seu vôo poético atinge planos ilimitados. Leia-se a

apologia de Bandeira à Cecília nos versos da terceira estrofe do texto (BANDEIRA, apud

MEIRELES, 2001b)7:

Cecília, és, como o ar,
Diáfana, diáfana.
Mas o ar tem limites;
Tu, quem podes limitar?

Igualmente, a análise da teoria e historiografia literária, embora sob outros focos,

confere ao lirismo ceciliano as qualidades delineadas pelos escritores acerca do devaneio

poético da autora. Veja-se agora o que dizem alguns críticos sobre a voz lírica ceciliana:

Alfredo Bosi (1972, p. 515) aponta que a lírica ceciliana se constitui de um certo

distanciamento do real que norteia, “[...] os processos imagéticos para a sombra, o indefinido,

quando não para o sentimento de ausência e do nada”.

7 A estrofe do poema Improviso de Manuel Bandeira, em referência a Cecília Meireles, fora extraída da
contracapa do v. 3 do livro Crônicas de educação: Obra em prosa (2001b).
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Antônio Candido (apud FARACO; MOURA, 1983, p. 280), por sua vez, alude que o

lirismo ceciliano se dirige para os elementos móveis e etéreos, do qual o “[...] poeta projeta a

desintegração de si mesmo ou busca o próprio reconhecimento”.

Já a pesquisadora Luciana Sandroni (apud MEIRELES, 2005, p. vii), em apresentação

da obra O estudante empírico, reflete que a lírica ceciliana possui, também, a dádiva de elevar 

a alma do leitor, já que a poetisa “[...] tem esse poder de nos fazer subir pelos ares com as

palavras”. Acrescenta, porém, que a voz lírica ceciliana trabalha, sobretudo, com as

inquietações e os questionamentos filosófico-existenciais: “Sua poesia é tão autêntica,

vibrante e questionadora que ao ler seus poemas temos a sensação de que quem esteve diante

de uma máquina de escrever foi uma jovem adolescente indignada com o mundo”

(SANDRONI, apud MEIRELES, 2005, p. vii). Principalmente com a fugacidade do ser e dos

objetos, a transitoriedade do tempo e sua relação entre o efêmero e o eterno. Nas palavras de

Sandroni (apud MEIRELES, 2005, p. viii):

Sua voz não trabalhava com a linguagem coloquial, nem a paródia aos
românticos, tão comuns nos poetas modernistas da época, mas sim com
questões existenciais, filosóficas, sobre a fugacidade da vida, o instante que
parece eterno, mas não é. Os poemas de Cecília são cheios de imagens
ligadas à natureza e, de maneira delicada e musical, vão refletir o estar no
mundo.

Os autores Amaral, Severino e Patrocínio (apud BELOTO, 2000, p. 81) acrescentam

que a voz lírica ceciliana apresenta-se puramente intuitiva, sensorial e feminina:

A poesia lírica de Cecília Meireles caracteriza-se principalmente pela
leveza, pela delicadeza com que tematiza a passagem do tempo, a
transitoriedade da vida, a fugacidade dos objetos, que parecem impalpáveis
em seus poemas, influenciados por filosofias orientais e elaborados com
linguagem predominantemente sensorial, intuitiva, feminina.

Em suma, descrever-se-iam como principais características da voz lírica de Cecília

Meireles: preocupação com a fugacidade do tempo e com a precariedade das coisas e dos

seres, de cuja constatação decore a melancolia; ênfase à condição solitária do ser humano;

fuga para o sonho; preocupação com a falta de sentido da existência humana, dentre outras

qualidades.

Os termos “lirismo”, “lírico” e “lírica” provêm de “lira”, instrumento musical de cordas 

utilizado, desde a Antigüidade Clássica, para acompanhar as composições poéticas, que eram

criadas para serem musicadas e interpretadas em voz alta. Nos textos líricos predomina a
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expressão dos sentimentos e das emoções individuais, sendo as formas poéticas as mais

usuais para esse gênero literário; muito embora nas narrativas em prosa, a carga lírica

também se faça presente (MOISÉS, 1984). Nos textos, o autor registra seu mundo interior,

seus sentimentos, emoções e a sua visão de mundo exterior, expõe o seu “eu”, revelando a

intimidade por meio da sua subjetividade (COELHO, 1980).

Conforme o Novo Dicionário Aurélio, o termo Lirismo (de lira + ismo) pode apresentar 

os seguintes significados: caráter de poesia lírica; o conjunto da poesia lírica; subjetivismo

poético; modo de exprimir-se em arte que evoca a poesia lírica; Fig. Maneira apaixonada,

poética, de sentir, de viver, entusiasmo, ardor, exaltação; Estét. Segundo o crítico italiano

Benedetto Crose, símbolo da arte em geral, como expressão de sentimentos (FERREIRA,

2004, p. 1218).

O lirismo, além de ser o estado sentimental e espiritual do artista, cuja inspiração é

capaz de materializar as emoções em arte, consiste numa forma de viver e pensar o mundo.

Bachelard (1978), em referência a Jean Lescure, artista surrealista, reflete em A poética do

espaço que o artista não cria como vive, vive conforme ele cria. Dessa maneira, compreende-

se aqui o lirismo enquanto “manière de sentir” (BAUDELAIRE, apud MUCCI, 1999, p. 119)

subjetivamente o mundo e, também, de expressá-lo através da exposição sincera dos

sentimentos do artista materializados em linguagem.

A lírica moderna, conforme Mello (2006), tem suas raízes no Romantismo, cujos

poetas estavam convictos de que a vida não poderia ser explicada unicamente pela mecânica

do relógio, pois, segundo assinala Edmundo Wilson (apud MELLO, 2006, p. 177), “[...] o

universo não era uma máquina, mais algo mais misterioso e menos racional”. Para Mucci

(1999), a história do movimento romântico coincide com o surgimento das grandes

revoluções como a Revolução Francesa. Apesar de ter sido na Alemanha por volta de 1800

que o termo “Romantismo” recebeu as primeiras acepções artísticas com Schiller (1759-

1805) e, sobretudo, Goethe (1749-1832), foi a partir da Revolução Francesa que se fez

explodir em toda Europa e, igualmente, no continente americano.

Ao invés da lógica e da estética reinante inspirada na tradição clássica, os artistas

desejavam a plena liberdade da criação, evocando a espiritualidade e o sentimento profundo.

O romantismo criticava a primazia da razão do pensamento ilustrado do século XVIII e

postulava a prioridade do subjetivismo do eu individual em oposição ao conhecimento

objetivo e as verdades absolutas, fazendo apelo “[...] ao élan da imaginação, às forças do

sonho e da paixão” (MUCCI, 1999, p. 118).
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Dessa maneira, o romantismo, enquanto fenômeno estético e civilizatório, origina uma

nova sensibilidade e uma nova concepção de vida em busca da plenitude do sujeito; pois,

segundo o código romântico, a criação estética não dependia, pelo menos primordialmente,

da razão, mas da subjetividade e daquilo que lhe é pertinente: emoção, sentimento,

imaginação. Assim, em contraposição ao racionalismo ilustrado do pensamento neoclássico,

o romantismo do final dos séculos XVIII e XIX através dos seus vários movimentos culturais

– existencialismo, surrealismo, expressionismo, simbolismo – expressa “[...] os sentimentos

dos descontentes com as novas estruturas: a nobreza, que já caiu, e a pequena burguesia que

ainda não subiu: de onde, as atitudes saudosistas ou reivindicatórias pontuam todo o

movimento” (MANNHEIM, apud BOSI, 1972, p. 100, grifo do autor).

2.1 EM BUSCA DE SIGNIFICADOS: CECÍLIA MEIRELES E O LIRISMO

MODERNISTA

O lirismo é uma das qualidades definidoras da voz poética de Cecília Meireles.

Acompanhou a poetisa por toda a vida, possibilitando-lhe impregnar as palavras de uma

sensibilidade que se articula também nas várias áreas empreendidas, promovendo ecletismo e

unicidade ao conjunto de sua obra e história. Na poesia e na prosa: a lírica nostálgica,

filosófica, utópica, espiritualista focada no homem e no seu lugar no mundo; na literatura

infantil: a lírica pedagógica moderna centrada na criança, no educador e no imaginário

infantil; nas atividades jornalísticas: a lírica satírica, crítica, sincera situada nos ideais

reformistas da década de 1930; nos artigos e estudos folclorísticos: a lírica histórica, voltada

para a defesa dos valores populares e para a construção de uma identidade nacional. Toda a

sua poética compreende, portanto, um elo uníssono e indivisível: o lirismo. E, este, oferece à

poetisa o Motivo imperativo para o seu canto (MEIRELES, 2001a, p. 15):

Eu canto porque o instante existe,
e a minha vida está completa
Não sou alegre nem sou triste:
sou poeta.

Irmão das coisas fugidias;
não sinto gozo nem tormento
Atravesso noites e dias
no vento.

Se desmorono ou se edifico
se permaneço ou me desfaço
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- não sei, não sei. Não sei se fico
Ou passo.

Sei que canto. E a canção é tudo.
Tem sangue eterno a asa ritmada.
E um dia sei que estarei mudo:
- Mais nada.

No Brasil, a poesia modernista se apresentou inicialmente como recusa e ilhamento dos

poetas, em resposta, às mudanças provocadas no mundo pela Revolução Industrial e pelo

surgimento de novas relações sociais (BOSI, 1983). A crescente industrialização e o

desenvolvimento da técnica emergiram uma crise de significados, do qual se embatiam os

artistas, como alude a própria Cecília: “A tecnologia descartou a contemplação, a intuição, o

desejo sério de penetrar nos mistérios do mundo e da vida, e o supérfluo tornou-se tão

imprescindível que se perdeu de vista o verdadeiramente essencial” (MEIRELES, 1980b, p.

445).

Durante as primeiras décadas do século XX, acompanhava os poetas brasileiros o

espírito nostálgico, crítico, e/ou utópico que fez a poesia modernista abrir caminhos

caminhando, apresentando-se como instrumento de resistência à emergente tecnicidade e aos

novos padrões de vida sociais impulsionados pelo consumismo capitalista (BOSI, 1983). As

guerras mundiais, o desenvolvimento industrial e as mudanças ocorridas na sociedade

brasileira levaram a poesia, durante a primeira metade do século XX, a se esconder através

dos símbolos míticos. Nas palavras de Bosi (1983, p. 143):

A poesia modernista foi compelida à estranheza e ao silêncio [...] reprimida,
enxotada, avulsa de qualquer contexto, fecha-se em um autismo altivo; e só
pensa em si, e fala dos seus códigos secretos e expõe a nu o esqueleto a que
a reduziam, enlouquecida, faz de Narciso o último deus.

Para Zambolli (2002), o mundo complicado e desequilibrado marcado pela

industrialização e grandes guerras leva a jovem Cecília a afastar-se pela inquietação, e, dele,

reaproximar-se, buscando compreender a natureza das coisas e dos seres, e, assim, recuperar

os significados da vida. Nesse contexto, os mitos foram para a lírica a razão de uma densa

reflexão de sua existência individual e a compreensão da nova vida coletiva. Em busca desses 

significados, a poesia se torna para a escritora o espelho que a leva, à maneira de Narciso, ao

recolhimento e a reflexão, aspirando:
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[...] acordar a criatura humana dessa espécie de sonambulismo em que
tantos se deixam arrastar, para mostrar-lhes a vida em profundidade, sem
pretensão filosófica ou de salvação - mas por uma contemplação poética,
afetuosa e participante (MEIRELES, 1987, p. 58).

Nesse sentido, umas das características emblemáticas da lírica ceciliana é a reflexão

filosófica, seus textos suscitam meditação e questionamentos profundos. Muito embora,

Cecília “[...] se recusa a filosofar. Tais são as realidades inexplicáveis. Basta vivê-las”

(RODRIGUES; CASTRO; TEIXEIRA, apud BELOTO, 2000, p. 80). No entanto, os

elementos fecundos de sua poética - silêncio e solidão - possibilitaram à lírica ceciliana

atingir um dos maiores objetivos do poema: a comunicação. Como aponta Octavio Paz acerca 

da possibilidade de abertura comunicativa do poema entre os homens: “[...] un ir más allá de

si, um romper los muros temporais, para ser outro8” (apud ZAMBOLLI, 2002, p. 9). Como

poetisa, Cecília busca a si mesma, por meio da reflexão filosófica, e ao seu semelhante na

plenitude da relação eu-tu, contrapondo-se ao relacionamento ser-máquina característico aos

tempos modernos que não pretende negar, mas re-humanizar (ZAMBOLLI, 2002, p. 9).

Por meio de sua experiência pessoal revela ao mundo a sua condição no mundo, mundo 

que a poetisa deseja conhecer, e, no qual, se reconhecer, num processo contínuo de

espelhamento, cuja reconciliação se dá pela revolução das palavras, pelo simbólico. Diante do 

espelho, Cecília Meireles encontra na poesia narcísica, também denominada de lírica ou

metanarrativa, a resistência ao caos da vida, tornando a sua poesia a redenção necessária ao

sentido da existência humana, das relações entre homem-homem, entre homem-mundo e

entre o mundo e o seu Criador (ZAMBOLLI, 2002, p. 9).

Entretanto, apesar da fecundidade de sua produção poética nos anos iniciais do século

XX, donde se destaca a obra Viagem (1939). A poetisa, inicialmente, não se integrou ao

quadro de ruptura e vanguardismo propostos pelos paulistas - Mário de Andrade, Oswald de

Andrade, Menotti Del Picchia, Manuel Bandeira e Cassiano Ricardo, poetas que se alinhavam 

à Revista Klaxon de São Paulo - no movimento da Semana da Arte Moderna de 1922,

realizado na cidade de São Paulo entre os dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 19229. Ao invés da

ruptura com as formas literárias dominantes do século XIX e a adesão à vanguarda poética

propagada pelos paulistas, Cecília Meireles apresentara, em seus primeiros trabalhos, várias

8 “Um ir mais além de si, um romper os muros temporais, para ser outro”. Trad. José Carlos de Zambolli (2002,
p. 9).
9 A Semana de Arte Moderna funcionou, segundo Araújo (2002), como marco privilegiado na reflexão de um
Brasil Moderno, e articula-se a uma série de manifestações artístico-culturais e políticas desencadeadas no
agitado cenário também organizado para as comemorações do Centenário da Independência do Brasil; sendo
uma espécie de ponto de partida à mobilização de vários setores intelectuais.
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influências da poesia moderna: românticas, parnasianas, simbolistas; e, também, a herança

classicista (COELHO, 2002; LUFT, 1991).

Segundo o crítico Alceu Amoroso Lima, Tristão de Ataíde, a literatura do Movimento

Modernista, no Brasil, conteve três fases: o Pré-Modernismo, fase inicial do movimento de

vanguarda onde perpassam ainda as influências do Parnasianismo e do Simbolismo, e que se

estende de 1910 aos anos de 1922; o Modernismo propriamente dito com a deflagrada

Semana da Arte Moderna, em São Paulo, em 1922; e o Pós-Modernismo com a geração de

1930 que se expande até os anos de 1945 (LIMA, apud LUFT, 1991). Cecília Meireles fora

considerada pela crítica e historiografia literária como integrante da terceira geração da

poesia modernista, apesar de iniciar sua produção na literatura brasileira, em 1919, com a

obra Espectros. Em Espectros, a poetisa apresenta dezessete sonetos com versificação

rigorosa, figuras e assuntos históricos ainda sob o signo do Parnasianismo. É, portanto,

somente após a Semana da Arte Moderna que Cecília Meireles se aproxima do grupo da

Revista Festa com os poetas do Rio de Janeiro - Andrade Murici, Tasso da Silveira, Murilo

Araújo, dentre outros - e inicia uma produção mais voltada aos símbolos do movimento de

vanguarda, então, emergente (LUFT, 1991).

Todavia, segundo Bosi (1972), Cecília mesmo se aproximando do grupo da revista

Festa, prefere seguir caminhos “livres e individuais”, não se prendendo às normas das escolas 

literárias, nem “[...] com o neo-simbolismo que este pregava em esconjurar o ‘perigo’

modernista” (BOSI, 1972, p. 515). Nesse sentido, Coelho (2002) pondera que Cecília

Meireles sintetiza a autêntica crise espiritual que assola a literatura brasileira no entre-

séculos, donde a sua poética expressa não somente a fusão das múltiplas experiências formais

e temáticas da poesia-século XX. Mas, sobretudo, o difícil avanço em meio à fragmentação

de valores e paradigmas imposta pelo modernismo. Assim, Cecília apresenta, nos primeiros

livros, uma poesia imbuída de elementos espirituais, transcendentais, filosófico-existenciais e

religiosos, e, simultaneamente, dedica-se à prática educativa em escolas públicas e à atividade 

jornalística na imprensa carioca.

Após a estréia na literatura com Espectros, Cecília dedica-se intensamente à educação,

desenvolvendo, além da docência e da militância política em jornais brasileiros, uma ação

pedagógica não-formal junto a criança brasileira por meio da literatura infantil. Em 1924

publica Criança meu amor, obra de abertura da poetisa dentro do gênero infantil. Em 1937,

em parceria com o médico Josué de Castro, publica A festa das letras. Obra poética cujos

textos obedecem à seqüência de um abecedário e desenvolvem a temática alimentação e

saúde. Ainda nos fins da década de 1930, a poetisa publica Rute e Alberto resolveram ser
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turistas (1938), livro que trabalha o conhecimento histórico e geográfico por meio das

aventuras das crianças-personagens na cidade do Rio de Janeiro. Em razão do Centenário de

Rui Barbosa, Cecília publica a obra Rui: pequena história de uma grande vida, em 1949, para

ser distribuída, gratuitamente, às crianças do ensino primário pela Casa Rui Barbosa.

Entretanto, apesar da fortuna criadora de Cecília Meireles na literatura brasileira, nas

primeiras décadas do século XX. A autora não apresentara, inicialmente, no campo da

literatura infantil, as características estéticas já então mencionadas neste estudo, sobretudo no

tocante à carga conotativa que confere ao texto escrito a natureza de arte literária. Mesmo

tendo demonstrado a riqueza de seu universo poético com o livro de poemas Viagem (1939),

obra que, segundo Alceu Amoroso Lima, se apresentara demasiadamente vaga e difusa, à

época, dada a subjetividade do imaginário poético de Cecília. Mas, que levou o trabalho da

poetisa ao primeiro lugar na classificação do Concurso Literário promovido pela Academia

Brasileira de Letras, em 1938, e à publicação em Portugal, em 1939. No entanto, as suas

primeiras obras para crianças revelam um profundo lirismo dirigido aos leitores infantis e aos

educadores, expandindo os sentimentos e o idealismo das concepções pedagógicas da autora.

Suas obras iniciais destinadas ao leitor infantil apresentam bastante vivas as

convenções estéticas da tradição literária, conforme modelo clássico e evidenciam

intencionalidades pedagógicas. Essa realidade leva os estudiosos da poetisa a indagações

acerca da qualidade literária dessas produções, visto não se saber, ao certo, a qual campo se

insere as obras infantis da autora publicadas entre os anos de 1920 a década de 1940: ao

campo literário ou ao pedagógico? Ou, poder-se-ia, ainda, inserir esses livros infantis de

Cecília Meireles numa terceira categoria capaz de envolver tanto o campo literário como o

educativo? Essas questões serão discutidas ao longo deste capítulo e se estenderão no curso

da dissertação. Na ausência de única posição para definição de campo dessas obras infantis

iniciais, resta a pesquisa a tentativa de aproximar os dois campos a fim de compreensão das

ações educativas de Cecília Meireles dirigidas à criança brasileira por meio da literatura.

Convém, dessa maneira, que se estabeleça uma categoria conciliadora à sua produção literária 

dentro do gênero infantil, a qual se denominará de “Lírica Pedagógica”.

2.1.1 A Parceria da Pedagogia com a Literatura Infantil

A parceria da pedagogia com a literatura infantil é longínqua, coincide com a descoberta 

do sentimento de infância no Ocidente e com o aumento do processo de escolarização

iniciado, na Europa, por volta do século XVIII. Desde então, muitos têm sido os debates em
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torno da problemática do gênero infantil pertencer à arte literária ou ao campo pedagógico já

que os textos voltados para a infância trazem, mesmo que timidamente, elementos estéticos e

valores ético-normativos. Ou seja, há no gênero infantil tanto a presença da função poética,

propriamente lúdica; já que a infância comporta os elementos da arte literária – invenção,

interpretação, liberdade -, como a função pedagógica, gerada pela intenção adulta de instruir e 

formar o leitor através do prazer e do belo. Nesse sentido, pode-se dizer que o texto destinado

ao leitor infantil pertence tanto ao campo educativo como ao literário, muito embora as

funções poéticas, pragmáticas e utilitárias possam apresentar-se mais efetivamente em uma

obra dependendo da época e dos valores que se desejam legitimar junto ao público infantil

(CALDIN, 2002; COELHO, 1991; ZILBERMAN, 2003).

O gênero literatura infantil surge de mãos dadas com a pedagogia nas sociedades

ocidentais, já que foram os pedagogos, por volta dos fins do século XVII e início do XVIII, os 

primeiros escritores a se dedicarem a uma literatura específica ao público criança (CAMBI,

1999). A descoberta do sentimento de infância no Ocidente, durante a Idade Moderna,

provocada pela formação de uma nova organização familiar em torno de núcleo unicelular,

preocupada em manter a privacidade e a permanência do patrimônio em torno da genealogia

mais próxima, promove a expansão dos laços afetivos entre adultos e crianças. Conforme

apontam os estudos de Ariès (1978), antes da constituição desse novo modelo familiar

nascido com a ascensão da burguesia, não havia um tratamento distinto às crianças. Logo que

a criança alcançava autonomia de movimentos e apresentava certa robustez física era

introduzida nos acontecimentos da vida comunitária e exercia as mesmas funções produtivas

desempenhadas pelos adultos.

Até por volta dos fins da Idade Média, os adultos não concebiam a criança como um ser

distinto dos demais membros da sociedade. Nesse período, a precariedade da vida e as

condições higiênicas desfavoráveis faziam com que a maioria das crianças não atingisse o

primeiro ano de vida, o que impedia o fortalecimento dos laços afetivos entre adultos e

crianças. Com a ascensão da burguesa, consolidação do sistema capitalista, conquistas da

ciência e a constituição da família burguesa cristã ocorrem o estreitamento dos laços afetivos,

que favorecem a formação de uma nova concepção de criança mediante as especificidades da

infância. Nesse sentido, a obra pioneira de Ariès (1978), na década de 1960, acena ao fato de

que a criança - enquanto ser de direito e pertinente a uma categoria sócio-histórica - somente

passa a ser vislumbrada por suas singularidades com o surgimento do sentimento de infância,

até então inexistente nas sociedades ocidentais:
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Na sociedade medieval, que tomamos como ponto de partida [a pesquisa de
Ariès], o sentimento de infância não existia – o que não quer dizer que as
crianças fossem negligenciadas, abandonadas ou desprezadas. O sentimento
da infância não significa o mesmo que afeição pelas crianças: corresponde à
consciência da particularidade infantil, essa particularidade que distingue
essencialmente a criança do adulto, mesmo jovem (ARIÈS, 1978, p. 156).

Com a introdução do modelo burguês de família nuclear, a infância passa a ser

valorizada e a criança vista com um “bem precioso” que necessita ser protegido e separado do

convívio comunitário, sobretudo da perversidade moral adulta (ARIÈS, 1978). Todavia, essa

nova maneira de conceber a infância se formou em caráter contraditório: se de um lado, a

criança passa a ser idealizada e “paparicada” por sua ingenuidade e estado de pureza; de

outro, passa a ser vislumbrada pela ignorância e incompletude de sua natureza simplória e em

face de desenvolvimento, somente corrigível por meio de uma rígida educação moral. Acerca

da dualidade existente em torno dos dois sentimentos iniciais de infância, reflete Coelho

(1991, p. 139, grifo do autor):

[...] como é natural em todo processo de transformação cultural, essa
descoberta da infância não se fez de chofre. A criança começa a ser
encarada como um adulto em miniatura, cujo período infantil deveria ser
encurtado o mais depressa possível para que ela pudesse superá-lo e
alcançar o estado adulto, ideal.

A descoberta da infância faz surgirem as preocupações iniciais com a educação da

criança que passa a ser merecedora de receber uma formação intelectual sistematizada, por

meio de uma organização institucional renovada. Paralelamente em que se instauram e se

consolidam as primeiras instituições que pretendem formar a criança, a literatura infantil

aparece com a finalidade de prepará-la para o convívio social, retirando-a da promiscuidade

dos mais velhos; a fim de inculcar, no espírito infantil, os valores necessários para o bom

desenvolvimento moral e intelectual do futuro cidadão. A esse respeito diz Zilberman (2003,

p. 15):

A nova valorização da infância gerou maior união familiar, mas igualmente
meios de controle do desenvolvimento intelectual da criança e manipulação
de suas emoções. Literatura e escola, inventada a primeira e reformada a
segunda, são convocadas para cumprir essa missão.

Nesse sentido, literatura e pedagogia desde seus primórdios estiveram amplamente

interligadas. Até o fim do século XVII e início do XVIII não havia, ainda, uma produção de



39

livros destinada especificamente ao leitor-criança, até porque não existia diferenciação

conceitual entre adultos e crianças que compartilhavam das mesmas experiências e aventuras

literárias. No entanto, com a descoberta da infância e o emergente interesse em compreender a 

criança, dar-se a expansão da educação institucionalizada e a preocupação em moralizar a

criança, surgindo as primeiras produções literárias dirigidas ao leitor infantil. Segundo

Zilberman (2003, p. 15-16, grifo nosso):

A aproximação entre a instituição e o gênero literário não é fortuita. Sintoma 
disso é que os primeiros textos para crianças são escritos por pedagogos e
professoras, com marcante intuito educativo. E, até hoje, a literatura infantil 
permanece como colônia de férias da pedagogia. O que lhe causa grandes
prejuízos: não é aceita como arte, por ter uma finalidade pragmática; e a
presença do objetivo didático faz com que ela participe de uma atividade
comprometida com a dominação da criança.

Tendo em vista as reflexões realizadas sobre a parceria da pedagogia com a literatura

infantil, compreende-se a lírica pedagógica de Cecília Meireles como uma literatura imbuída

de elementos do imaginário criador e sentimental da poetisa; entretanto acrescida por

fundamentos filosófico-epistemológicos das ciências modernas e por um ideário pedagógico

construído pela educadora no curso de sua formação e exercício profissional que se relaciona

diretamente a um panorama nacional de renovação de valores e modernidade no Brasil.

Contudo, antes de se aprofundar em definições, faz-se necessário que se estabeleça uma

identidade profissional à autora como detentora de um saber específico: o pedagógico. Afinal, 

para a Cecília, a criação literária destinada ao público criança estabelece uma relação direta

com a atividade educativa; já que a sua produção literária para crianças se deve, em grande

medida, as atribuições pedagógicas, como a própria Cecília enfatizara: “[...] foi ao folclore

infantil que me dediquei em primeiro lugar, como derivação das minhas funções de

professora” (MEIRELES, apud SOARES, 1983, p. 9).

2.2 A PAIXÃO PELO POSSÍVEL: CECÍLIA MEIRELES E A EDUCAÇÃO

Cecília Meireles, desde tenra infância, tivera contato com a carreira docente e

apresentara grande interesse pelas questões relacionadas à pedagogia e à educação,

considerando que o magistério público fora também exercício profissional de sua mãe. Como

descreve a própria poetisa-educadora:



40

Minha mãe tinha sido professora primária [...] e eu gostava de estudar nos
seus livros. Velhos livros de família que me seduziam muito. Assim como
as partituras e livros de música. [...] A educação [...] é uma causa que abraço
com paixão assim como a poesia10 (MEIRELES, apud VIANA, 2007, [p.
6]).

Sua formação pedagógica inicial dera-se na Escola Normal Estácio de Sá, na cidade do

Rio de Janeiro, onde se titula professora, em 1917, aos dezesseis anos de idade, passando a

lecionar no ensino público municipal do antigo Distrito Federal, então, como professora

primária. Além da atividade docente desenvolvida junto às crianças, a pedagoga também

lecionara no ensino superior em universidades brasileiras e estrangeiras e, simultaneamente,

desenvolvera uma ação pedagógica extra-escolar.

Desde a década de 1920, Cecília escreve ao leitor-criança, unindo “ciência e arte” na

literatura infantil. De 1930 a 1933 ocupa a Página de Educação no Jornal Diário de Notícias

onde desenvolve uma ação reflexiva dos problemas educacionais, políticos e sociais

brasileiros. Na década de 1940, escreve para o Jornal A Manhã sobre variados temas, porém

sempre articulando as temáticas a um ideário de educação. Apaixonada por música, Cecília

estudava canto, violino e violão no Conservatório Nacional de Música. E, em defesa da

criança e infância carioca, inaugura com seu o primeiro esposo – o artista plástico português

Fernando Correia Dias – o Centro Cultural Infantil no Pavilhão Mourisco, na praia de

Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro. O centro fora inaugurado na administração de Anísio

Teixeira e reunia 1.500 inscrições de leitores em sua biblioteca, tendo sido fechado em 1937

por interrupção do Estado Novo que acusara um clássico da literatura, o livro de Mark Twain

Tom Sawyer, de material subversivo (PIMENTA, 2001; LAMEGO, 1996).

Nos fins de 1940 a década de 1950, ela participa de conferências e congressos sobre

folclore, tornando-se integrante do Conselho Nacional de Folclore (CNFL), desde a sua

formação em 1947, onde busca articular o tema às questões educacionais. E, no ano de 1949,

profere três conferências aos educadores de Belo Horizonte sobre o tema criança e literatura

infantil, cujos seminários derivam o livro Problemas da literatura infantil. Obra teórica que,

desde 1951, vem sendo utilizada como fonte bibliográfica no campo da pesquisa.

A educação constituía, portanto, uma paixão que Cecília desempenhara com

sentimento e dedicação, sendo sua atividade pedagógica desenvolvida intensamente e

extensiva a vários campos de atuação; porém, em todos esses universos, a poetisa-educadora

buscou articular uma prática educativa sistemática e intencional nutrida por ideais de

10 Citação de Cecília Meireles extraída do estudo biobibliográfico realizado pela Profª Drª Lúcia Helena Viana,
publicado no site Vidas Lusófonas (2007).
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mudança social. Por essa razão, embora uma das categorias a serem examinadas no curso da

dissertação seja a feminização do magistério, a construção do subtítulo do capítulo – A paixão 

pelo possível: Cecília Meireles e a educação - não se deve ao fato de ter sido a carreira

docente a escolha profissional possível ao gênero feminino na época em que viveu Cecília

Meireles (ALMEIDA, 1998; KULESZA, 1998; SAFFIOTI, 1979). Apesar de ter-se utilizado

de termo referente à pesquisa de Jane Almeida (1998), a analogia aqui se deve, sobretudo, ao

fato de a Pedagogia se constituir uma ciência que se destaca por seu caráter de

reflexão/transformação da realidade objetiva, por meio de ações intencionalmente dirigidas

para fins passíveis de concretude: a formação humana e o processo educativo.

Para Cecília Meireles era questão fundamental para o entendimento da educação e da

práxis pedagógica o conhecimento científico. Sendo sua base epistemológica oriunda das

ciências, sobretudo da Psicologia, cujo objeto é o desenvolvimento humano e o processo de

formação. A educadora era, portanto, detentora de um saber especializado: a pedagogia,

norteada por pressupostos modernos da psicologia do desenvolvimento. Poder-se-ia dizer que

sua participação na educação norteava-se pautada em dois princípios básicos: o da “ação” e o

da “finalidade”. Esses dois pilares do pensamento pedagógico ceciliano integram-se a um

corpo filosófico-empírico das ciências modernas, cujo objetivo é a formação e o

desenvolvimento da criança e, cujo, propósito é a re-humanização do homem para construção

de uma nova vida social, efetivada por interferência de uma “[...] educação completa,

integral, adequada, oportuna” (MEIRELES, 2001b, v. 3, p. 42).

Cecília Meireles pertenceu a uma época de renovação, de busca e consolidação de

valores e rompimento com uma mentalidade dominante, tradicional e agrária no Brasil; de

reformulação e expansão do ensino, de desenvolvimento científico e técnico, de implantação

de novos meios de produção e de abertura para os ares da nova civilização, modernidade

cultural e modernização. Uma época cuja mudança pautava-se na crença no poder

transformador da educação, sendo necessária, para efetivá-la adequadamente, o conhecimento 

científico e o bom desempenho técnico nas ações. Enfim, poder-se-ia dizer que Cecília

pertence a uma época de formação e avanço de uma “sociedade pedagógica” (BEILLEROT,

apud LIBÂNEO, 2002, p. 58).

Segundo Libâneo (2002), até meados dos anos de 1920, no Brasil, não eram postas em

questão a existência de uma ciência pedagógica, à época fortemente influenciada pela

pedagogia católica e pedagogia herbatiana. Para ele, a idéia de uma ciência unitária que reúne 

em torno de si as chamadas ciências auxiliares da educação, começa a perder espaço, no

Brasil, com o surgimento do movimento da educação nova de origem norte-americana que,
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“[...] vai tomando conta, nos anos 30, de uma elite intelectual de educadores brasileiros”

(LIBÂNEO, 2002, p. 47).

Dentro dessa perspectiva, Libâneo aponta que a adoção da teoria educacional de John

Dewey pelos intelectuais brasileiros nos centros de estudos educacionais e de formação de

professores, provoca o arrefecimento do núcleo de estudos denominado pedagogia ou

pedagogia geral; considerando que: “A concepção imanentista de Dewey sobre os fins da

educação não poderia combinar com uma noção de pedagogia de cunho normativo, razão

pela qual ele trata de uma ciência da educação” (LIBÂNEO, 2002, p. 47-48). Para o

escolanovismo, a pedagogia, enquanto “ciência da educação”, tende a uma visão cientificista

do educativo cuja diretriz vem norteada pela influência da psicologia que acaba por

ocasionar, nesse período, “[...] a psicologização da atividade escolar” (LIBÂNEO, 2002, p.

48).

Nesse sentido, Cecília expande, na primeira metade do século XX, um ideário

pedagógico centrado, principalmente, na compreensão do desenvolvimento humano e

processo educativo. Onde defende através da “literatura infantil11” e das chamadas “Crônicas

de Educação12” uma prática pedagógica orientada por pressupostos teóricos da psicologia

moderna a fim de influir “intencionalmente” no âmbito escolar, sobretudo na mentalidade dos 

educandos e educadores. Uma prática centrada nos interesses, necessidades e possibilidades

das crianças com vista à formação de uma nova humanidade e sociedade. Sendo sua práxis

pedagógica desenvolvida, portanto, tanto no universo dos objetivos da ação pedagógica como 

no dos propósitos educacionais.

Para Libâneo (2002), a pedagogia é uma ciência que investiga a realidade educativa,

conforme conhecimentos científicos, filosóficos e técnico-profissionais específicos, visando à

explicação de objetivos e de intervenção metodológica e organizativa em instâncias da

atividade educativa implicadas no processo de transmissão/apropriação ativa de saberes e

modos de ação. Para esse autor, ela é a uma área de investigação que possui como objeto a

própria prática educativa que, por sua vez, ocorre num contexto histórico e sócio-humano.

Assim, para se investigar a ação educativa, a pedagogia necessita de métodos de investigação

e elaboração sistemática de resultados, em razão de um corpo de conceitos e proposições:

11 Na literatura infantil, a defesa em torno dos fundamentos da educação moderna destaca-se abundantemente
presente na obra Criança meu amor (1924).
12 As crônicas de educação publicadas em jornais cariocas, dentre eles o jornal Diário de Notícias e o jornal A
Manhã, comportam um grande patrimônio histórico-cultural do pensamento educacional de Cecília Meireles nos
anos de 1930 a 1940. Tendo sido republicadas, em 2001, em uma antologia intitulada: Crônicas de educação:
obra em prosa; que reúne os textos em 5 (cinco) volumes através de núcleos temáticos sob o planejamento
editorial de Leodegário A. de Azevedo Filho.
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A pedagogia é a teoria, a reflexão sobre esse aspecto da realidade em suas
relações com outros aspectos. Constitui-se, pois, como campo de
investigação específico cuja fonte é a própria prática educativa e os aportes
teóricos providos pelas demais ciências da educação e cuja tarefa é a
compreensão, global e intencionalmente dirigida, dos problemas educativos
(LIBÂNEO, 2002, p. 53, grifo nosso).

A pedagogia mesmo não tendo um “conteúdo” próprio, já que se vale das demais

ciências para investigar e compreender a realidade educativa, ela possui um domínio próprio

– a educação -, e um enfoque específico – o educacional -, que lhe assegura o caráter de

disciplina autônoma diante de outras áreas do saber e das atividades humanas (NASSIF, apud

LIBÂNEO, 2002, p. 53).

Embora a realidade educativa na sociedade seja múltipla, já que a educação acontece

em vários modelos sócio-históricos de civilização e instâncias extra-escolares (BRANDÃO,

1985; LIBÂNEO, 2001, 2002), o que caracteriza o campo pedagógico é a “intencionalidade”.

Desde que haja intencionalidade, poder-se-ia dizer, há prática educativa sistemática, e,

conseqüentemente, variadas formas de pedagogo nas esferas onde se efetiva a práxis

educacional. Visto que o que caracteriza a identidade profissional do pedagogo “não é a

docência”, mas, sobretudo, a “ação pedagógica” que corresponde aos objetivos e processos

do educativo (LIBÂNEO, 2002, p. 55).

Dessa forma, pode-se considerar pedagogo o tipo profissional

[...] que atua em várias instâncias da prática educativa, direta ou
indiretamente ligadas à organização e aos processos de transmissão e
assimilação ativa de saberes e modos de ação, tendo em vista objetivos de
formação humana definidos em sua contextualização histórica. Em outras
palavras, pedagogo é um profissional que lida com fatos, estruturas,
contextos, situações, referentes à prática educativa em suas várias
modalidades e manifestações (LIBÂNEO, 2002, p. 52, grifo do autor).

Tendo por base as idéias apresentadas por Libâneo (2001; 2002) acerca da pedagogia e

da abrangência que envolve a identidade profissional do pedagogo, compreende-se que

Cecília Meireles fora uma pedagoga com todos os atributos que a denominação lhe concebe.

Detentora de um saber específico – o pedagógico -, com conteúdo ancorado em conceitos das 

ciências modernas – sobretudo da Psicologia. Porém, com domínio e enfoque específicos - o

educacional e o educativo. Considerando que:

A identidade profissional do pedagogo se reconhece [...] no campo de
investigação e na sua atuação dentro da variedade de atividades voltadas
para o educacional e para o educativo. O aspecto educacional diz respeito à
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atividade do sistema educacional, da política educacional, da estrutura e
gestão da educação em suas várias modalidades, das finalidades mais
amplas da educação e de suas relações com a totalidade da vida social. O
aspecto educativo diz respeito à atividade de educar propriamente dita, à
relação educativa entre os agentes, envolvendo objetivos e meios de
educação e instrução (LIBÂNEO, 2002, p. 54-55, grifo do autor).

Entende-se que Cecília fora uma pedagoga dentro e fora do cenário escolar, aliando

respectivamente os aspectos educacional e educativo em sua ação pedagógica. Isso significa

que a sua atuação na educação não fora exclusiva ao desempenho da docência, mas a soma de 

intervenções pedagógicas dirigidas pela poetisa-educadora, cujas ações constituem-se

imbuídas de intencionalidades que caracterizam a prática educativa formal e não-formal.

Como bem diz Libâneo acerca da abrangência dos campos de atuação do pedagogo (2002, p.

55, grifo do autor):

[...] todos os profissionais que se ocupam de domínios e problemas da
prática educativa em suas várias manifestações e modalidades são,
genuinamente, pedagogos: pais, professores, supervisores de trabalho,
agentes dos meios de comunicação, autores de livros, orientadores e guias
de turismo, agentes de educação em movimentos sociais, etc.

Além da atividade educativa não-formal dirigida à sociedade em geral e aos educadores

brasileiros por meio das crônicas de educação, Cecília desenvolveu abundantemente ações

pedagógicas junto às crianças por intermédio da literatura infantil. Nas décadas que

compreende os anos de 1920 aos fins dos anos de 1940, a autora diáfana, etérea e fluída da

lírica modernista produz livros dedicados à criança que se destacam pela expansão do

imaginário e sentimentos da autora, e exprimem os ideais liberais dos intelectuais brasileiros

para construção de um novo homem e nova ordem social. Dessa maneira, os primeiros livros

de Cecília Meireles, dentro do gênero infantil, se constituem ações educativas dirigidas ao

leitor-criança e comportam intencionalidades pedagógicas conforme ideário educacional da

elite cultural brasileira para construção de um Brasil moderno. Entretanto, antes de se

aprofundar na natureza do objeto desta pesquisa: “a lírica pedagógica de Cecília Meireles em

Criança meu amor (1924)”, convêm que se apresentem as concepções de educação,

pedagogia e história, aqui contempladas, que norteiam a investigação e o percurso dissertativo 

deste trabalho científico.

Nesse sentido, convém lembrar que o conceito de educação, bem como o de pedagogia,

vem sendo ampliado ao longo dos últimos anos. Carlos Brandão (1985), ao apresentar uma

abordagem antropológica ao conceito de educação, reflete:
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Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, de
um modo ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços da vida com ela:
para aprender, para ensinar, para aprender-e-ensinar. Para saber, para fazer,
para ser ou para conviver, todos os dias misturamos a vida com a educação.
Com uma ou várias: educação? Educações. [...] Não há uma forma única
nem um único modelo de educação; a escola não é o único lugar em que ela
acontece e talvez nem seja o melhor; o ensino escolar não é a única prática,
e o professor profissional não é seu único praticante (BRANDÃO, 1985, p.
7).

A educação, em sentido amplo, se expande através de variadas formas de ações

educativas, sejam elas formais, informais ou não-formais, envolvendo processos de

comunicação e interação entre indivíduos humanos. Contudo, ao compreender a educação

unicamente como integrante do conjunto de processos formativos existentes na sociedade,

corre-se o risco de reducionismo sociológico; portanto é necessário pontuar que, enquanto

prática social intencionalizada, a educação acontece em um ambiente real, histórico e visa

realizações de objetivos e finalidades passíveis de concretude, envolvendo interesses e

sentidos culturais conforme ideologias e aspirações de um grupo dominante em razão do

coletivo. Dessa maneira, é relevante considerar que a educação comporta um caráter

intencional de adaptação dos sujeitos a fim de provocar transformações na realidade objetiva.

Por conseguinte, como prática social em sentido restrito, a educação comporta conflitos já que 

as relações sócio-humanas se dão em caráter dialético, visto envolverem interesses

antagônicos entre diferentes grupos e classes sociais e relações adversas de poder.

Por se constituir uma prática social institucionalizada, a educação envolve ações

intencionalmente dirigidas a fim de suscitar mudanças de comportamentos e produção de bens 

culturais legitimados enquanto ideais e/ou desejáveis. Em sentido restrito, ela se constitui uma 

atividade intencional que gera influências entre os indivíduos conforme construções históricas

internalizadas coletivamente. Desse modo, compartilha-se aqui com a concepção histórico-

cultural ou crítico-social de educação por entender que sendo a educação uma prática social

construída historicamente em caráter de interação entre os homens; produz materiais culturais

desejáveis mediante o desenvolvimento social e das relações políticas, econômicas e

ideológicas que determinam as relações entre os indivíduos e as transformações na realidade

objetiva em um dado contexto e tempo histórico. Dessa maneira, considera-se que a educação

envolve também uma dinâmica de representatividade de interesses e ideologias dominantes já

que se relaciona diretamente à prática social global. A esse respeito diz Libâneo (2002):

O vínculo da prática educativa com a prática social global faz vir à tona o
fato de ela subordinar-se a interesses engendrados na dinâmica de relações
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entre grupos e classes sociais. Nessas condições, a educação tende não só a
ser representativa dos interesses dominantes (consolidados pela ação do
Estado), como também a ser transmissora da ideologia que responde a esses
interesses (LIBÂNEO, 2002, p. 79).

Concebendo a educação numa perspectiva crítica da realidade objetiva, compartilha-se

com o corpo teórico de idéias do qual defende Libâneo, cuja educação constitui “[...] uma

atividade intencionalmente impulsionada, conforme fins que se estabelecem dentro do quadro

de interesses e práticas das classes sociais” (LIBÂNEO, 2002, p. 82). Assim, a educação,

enquanto atividade intencionalizada, compreende:

[...] uma prática social cunhada como influência do meio social sobre o
desenvolvimento dos indivíduos na sua relação ativa com o meio natural e
social, tendo em vista, precisamente, potencializar essa atividade humana
para torná-la mais rica, mais produtiva, mais eficaz diante das tarefas da
práxis social postas num dado sistema de relações sociais. O modo de
propiciar esse desenvolvimento se manifesta nos processos de transmissão e
apropriação ativa de conhecimentos, valores, habilidades, técnicas, em
ambientes organizados para esse fim (LIBÂNEO, 2002, p. 82).

A pedagogia também envolve um caráter multifacetado. No entanto, ela se diferencia

devido aos graus de intencionalidade e sistematicidade intrínsecos à ação pedagógica, já que

compreende processos formativos onde se destacam intervenções educativas intencionalmente 

dirigidas para fins desejáveis e utilitários, sejam elas pertinentes ao campo escolar e/ou extra-

escolar. Em sentido generalizado, se evidenciam na atualidade múltiplas ações pedagógicas

desenvolvidas por diferentes grupos humanos e instituições sociais, tais como: a família;

meios de comunicação de massa; profissionais liberais como médicos, enfermeiros,

odontólogos, psicólogos, dentre outros; autores e apresentadores de TV; indústrias e empresas

públicas ou não-governamentais, etc. Ou seja, onde houve ação intencional voltada para

impulsionar mudanças na realidade, pode-se dizer, há a presença da pedagogia. Todavia,

embora haja na sociedade contemporânea essa miscigenação de intervenções cujo caráter é

plurifacetado, o que caracteriza a qualidade de pedagógico é a intencionalidade voltada ao

planejamento e a sistematicidade que envolve o desenvolvimento da práxis.

Para Libâneo (2001, 2002), a pedagogia se apresenta como ciência objetiva e sistemática 

da teoria e da prática educativa, já que trata com lucidez e sistematicidade os objetivos, os

meios e as finalidades educacionais. Dessa maneira, uma das características simbólicas da

pedagogia é a “intencionalidade”, sem intencionalidade, diz Libâneo, não há ação educativa
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efetiva no campo da educação formal e não-formal13, apesar de ocorrer na sociedade práticas

sociais informais que comportam processos educativos sem a existência prévia de planos que

sistematiza, objetivamente, a práxis (BRANDÃO, 1985; LIBÂNEO, 2001, 2002).

Historicamente, a educação intencional surge nas sociedades modernas como

conseqüência da complexificação da vida social e cultural, da modernização das instituições,

do progresso técnico-científico, da necessidade de um grupo de pessoas, cada vez mais

abrangente, tomar partido nas decisões coletivas. Como destaca Libâneo:

A sociedade moderna tem uma necessidade inelutável de processos
educacionais intencionais, implicando objetivos sociopolíticos explícitos,
conteúdos, métodos, lugares e condições específicas de educação,
precisamente para possibilitar aos indivíduos a participação consciente,
ativa, crítica na vida social global (LIBÂNEO, 2002, p. 87-88).

Desse modo, para a pedagogia desenvolver uma práxis efetiva necessita de uma

concepção clara e consistente de homem, educação e sociedade em razão da ação

propriamente de educar e dos fins educacionais desejáveis, mediante contextos sócio-

históricos, pressupostos político-ideológicos, filosóficos, epistemológicos, técnico-

metodológicos, etc. Para o teórico Schmied-Kowarzik (apud LIBÂNEO, 2002, p. 30), “[...] a

pedagogia é a ciência ‘da’ e ‘para’ a educação”. É, simultaneamente, teoria e prática da

educação. Isso significa que ela comporta um caráter explicativo, praxiológico e normativo da 

realidade educacional.

A educação sendo uma prática social onde os indivíduos estabelecem relações de

influências entre si, se associa diretamente a processos de comunicação e interação,

comportando um caráter mediador, donde os indivíduos

[...] assimilam os saberes, habilidades, técnicas, atitudes, valores [...]. É
intrínseco ao ato educativo seu caráter de mediação que favorece o
desenvolvimento dos indivíduos na dinâmica sociocultural de seu grupo,
sendo que o conteúdo dessa mediação são os saberes e modos de ação
(LIBÂNEO, 2002, p. 32).

A pedagogia apresenta-se, então, como mediadora do processo educativo, visando o

entendimento total e intencionalmente dirigido dos problemas educativos, para tanto recorre

13 Libâneo (2001, 2002) classifica pertinente ao campo educativo três categorias onde ocorrem processos de
transmissão/apropriação de saberes: educação formal, informal e não-formal. Nas categorias formal e não-
formal, as ações constituem-se imbuídas de intencionalidades educativas, ao passo que no campo informal não
há a preexistência do caráter de intencionalidade intrínseco às ações pedagógicas, embora envolva o caráter
globalizante do educativo.
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aos aportes teóricos das chamadas ciências auxiliares da educação. Ela se preocupa

especificamente com a educação intencional, daí que investiga os fatores que contribuem para

a construção do ser humano inserido numa dada conjuntura, e os processos e os meios dessa

formação. O caráter intencional do ato educativo, conforme destaca Libâneo, se dá mediante

duas características básicas: 1) ao fato da própria atividade humana ser intencional, sendo a

educação uma relação de influências entre pessoas, onde “[...] há sempre uma intervenção

voltada para fins desejáveis do processo de formação [...]; ou seja, existe sempre uma

intencionalidade educativa, implicando escolhas, valores, compromissos éticos”. 2) ao fato de 

ser uma prática social que só pode ser compreendida no quadro geral da sociedade que faz

parte (LIBÂNEO, 2002, p. 33-34, grifo nosso).

Concebendo a educação e a pedagogia práticas sociais onde se destacam ações

intencionalmente dirigidas para fins desejáveis, donde se evidenciam interesses e ideologias

de grupos e classes sociais em razão da prática social global; compreende-se que a concepção

de história, necessária aqui para fundamentar o percurso dissertativo desta pesquisa, deve ser

norteada por uma visão crítica das relações antagônicas que envolvem as intervenções

pedagógicas dirigidas à coletividade social a fim de suscitar transformações no cotidiano.

Dessa maneira, compartilha-se com o materialismo histórico-cultural por entender o homem

como sujeito ativo de historicidade, produtor e transformador da realidade material, porém em

condições multideterminadas historicamente pelas forças de trabalho e relações de poder

existentes numa sociedade dividida em classes sociais, tendo em vista que:

Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem; não a 
fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com que se
defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. A tradição de
todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos. E
justamente quando parecem empenhados em revolucionar-se a si e às coisas, 
em criar algo que jamais existiu, precisamente nesses períodos de crise
revolucionária, os homens conjuram ansiosamente em seu auxílio os
espíritos do passado, tornando-lhes emprestado os nomes, os gritos de
guerra e as roupagens, a fim de apresentar-se nessa linguagem emprestada
(MARX, 1997, p. 21-22).

Ao adotar a concepção de história do materialismo histórico-dialético de vertente

marxista, entende-se aqui por história o “[...] modo real como os homens reais produzem suas

condições reais de existência” (CHAUÍ, 1983, p. 47). Portanto, a história se constitui práxis,

cujo processo é dinâmico, onde os homens, em condições nem sempre por eles escolhidas,

instauram um modo de sociabilidade e procuram fixá-lo em instituições determinadas, dentre

elas: a família, as condições de trabalho, as relações políticas, as instituições religiosas, os
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tipos de educação, dentre outras (CHAUÍ, 1983). Ou seja, na concepção de Marx, a história é

o “[...] conhecimento dialético e materialista da realidade social” (CHAUÍ, 1983, p. 37), e

comporta também o entendimento das idéias ou representações pelas quais os homens buscam 

compreender e explicar as suas vivências e as relações com a natureza física e social. Essas

idéias ou representações fazem parte do processo histórico e tendem a “[...] esconder dos

homens o modo real como suas relações sociais foram produzidas e a origem das formas

sociais de exploração econômica e de dominação política” (CHAUÍ, 1983, p. 21). Desse

modo, cabe a pesquisa histórica compreender como se realiza o “ocultamento” do real e as

forças que apontam para os conflitos e as contradições existentes numa sociedade; enfim,

cabe ao pesquisador refletir as ideologias que se constroem na dinâmica social.

Sendo a história práxis, considera-se que as ações pedagógicas dirigidas em suas

diferentes épocas e contextos sócio-históricos estabelecem relações diretas com forças ocultas

e interesses dominantes que legitimam os valores educacionais. Nesse sentido, os discursos,

modelos e práticas pedagógicas configuram intervenções político-ideológicas que naturalizam

os interesses das elites dominantes e do Estado governamental em razão do outro coletivo.

Assim, entende-se que as ações pedagógicas de Cecília Meireles dirigidas às crianças

brasileiras no âmbito da literatura infantil comportam o imaginário poético da autora mais

tecem estreitas relações com o ideário político-educacional da elite cultural brasileira, nos

anos iniciais do século XX, para efetivar, intencionalmente, a construção de um Brasil

moderno; conforme interesses da classe burguesa, então dirigente. Para tanto, essas

intervenções pedagógicas, transitando entre velhos e novos valores, trazem vivos os

pressupostos já então enraizados no imaginário social, porém almejam instaurar o “novo” sob

pena de se fazer emergir transformações na realidade objetiva.

2.3 A LÍRICA PEDAGÓGICA DE CECÍLIA MEIRELES NAS PRIMEIRAS DÉCADAS

DO SÉCULO XX

Cecília Meireles teve uma vida profissional intensa na literatura, imprensa e educação

brasileiras. Atuando, da primeira metade do século XX aos anos iniciais da década de 1960,

em vários universos de comunicação e formação humanas. E, em todos esses campos de

atuação, Cecília expande seu canto doce e sincero, afetuoso e profundo, fazendo ecoar sua

voz lírica nas instituições e sociedade cujo momento histórico configura tensões e conflitos

político-ideológicos, mas também consolidação de valores e reconstrução nacional.
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Na literatura geral14, a voz lírica ceciliana destaca-se pela introspecção, pela natureza

sentimental, subjetiva, filosófica e intuitiva; pela evocação ao sentido da existência humana:

o desejo de liberdade e plenitude, a transitoriedade da vida, a fugacidade das coisas e dos

seres, o instante que parece eterno, mas não é, são características fecundas de sua poética

(BELOTO, 2000; BOSI, 1972; SANDRONI, 2005; et al.).

Todavia, se na literatura destinada ao leitor adulto o lirismo de Cecília Meireles fora

capaz de alçar os mais altos vôos. Na educação, o lirismo da professora mantivera-a em terra

firme, delineando-lhe, com objetividade, os caminhos da ação pedagógica e da transformação

educativa; realçando-lhe os passos por meio de uma atitude pragmática. Poder-se-ia inferir

que, na educação, a lírica fora orientada por fundamentos filosófico-epistemológicos

reconhecíveis e por um espírito pedagógico intencional e sistemático pautado em objetivos e

finalidades educacionais renovadoras e consistentes. Entretanto, tanto na literatura como na

educação, as ações de Cecília correspondem ao ideário moderno, então em voga nos anos

iniciais do século XX, sobretudo na década de 1930, acerca da figura feminina, contrapondo-

se a mulher-madame denunciada por Del Picchia que aspira: “[...] uma Eva ativa, bela, útil no 

lar e na rua [...]. No acampamento de nossa civilização pragmática, a mulher é colaboradora

inteligente e solerte da batalha diuturna” (DEL PICCHIA, apud ARAÚJO, 2002, p. 2, grifo

nosso).

E, Cecília inteligentemente colaborara, noite e dia, às causas da cultura e da educação,

expandindo sua voz lírica numa época onde vigorava, ainda, na sociedade brasileira, a

presença de uma mentalidade tradicional e paternalista que conferia, sobretudo, ao gênero

masculino os legados das relações produtivas, sócio-humanas e os principais postos nos

cenários políticos, educacionais e culturais. Como declara Beloto (2000) acerca da

recentidade da participação feminina, no Brasil, em espaços produtivos além da esfera

doméstica:

No Brasil, a participação da mulher na vida em sociedade e nos grandes
acontecimentos do país data da década de 30, a ‘Era do Rádio’ (e das
grandes cantoras: Dalva de Oliveira, Ângela Maria, Araci de Almeida,
Silvinha Melo, Alzirinha Camargo, a pequena notável Carmem Miranda,
dentre outras), época de industrialização, do crescimento das grandes
cidades, da ‘Revolução de 30’, da ditadura de Getúlio Vargas, do Estado
Novo e da Segunda Guerra Mundial, mas principalmente, década em que as
mulheres começam suas atividades na cena pública, participando do

14 Definição de Coelho (1991) e de Meireles (1984) à literatura destinada ao leitor adulto. No caso específico
usou-se da expressão a fim de diferenciar a produção poética de Cecília Meireles direcionada ao leitor
experiente.
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mercado de trabalho (‘trabalho extra-doméstico’) e tendo o direito de votar e
de serem votadas (BELOTO, 2000, p. 73).

Época, poder-se-ia acrescentar, de Cecília Meireles.

A poetisa-pedagoga, ainda muito jovem, inicia e dedica-se, respectivamente, a carreira

literária e a pedagógica. Construindo, solidificando e conciliando o exercício de ambas as

profissões, onde se empenhara com igual entusiasmo, esmero e delicadeza. Porém,

enfrentando, a partir dos fins de 1920 a década de 1940, nesses dois campos de comunicação

e formação humana, inúmeros desafios e perseguições políticas, onde corajosamente buscava

resistir a fim de fazer ecoar os seus ideais na sociedade e sistema educativo brasileiro

(LAMEGO, 1996); cujo momento e mentalidade dominante conferiam às mulheres

“possuidoras de opinião” as denominações arbitrárias de loucas, subversivas ou, em piores

casos, prostitutas (BELOTO, 2000).

Entretanto, apesar das inúmeras atuações da educadora no universo da ação

pedagógica, portanto pertinente ao educativo e ao educacional; percebe-se, à consulta dos

livros de história da educação brasileira, que o pensamento pedagógico de Cecília Meireles

não fora devidamente expresso pela historiografia tradicional. Isso significa que apesar de

Cecília ser expressamente reconhecida pelas vias da crítica e historiografia literária como

uma das maiores poetisas da língua portuguesa (BOSI, 1972; COELHO, 2002; LUFT, 1991;

MOISÉS, 1984); o mesmo tratamento não fora empregado à compreensão e difusão de seu

pensamento pedagógico-educacional que, por sua vez, envolve uma dimensão político-

ideológica no âmbito da ação pedagógica e filosófico-idealista no tocante às finalidades da

educação. Todavia, a salvo dessa realidade, os estudos acadêmicos e antologias publicadas

recentemente, que coincidem com a comemoração do seu centenário de nascimento, têm

contribuído, significativamente, para difusão de seu pensamento sócio-educacional,

enaltecendo as contribuições da literata à história da pedagogia brasileira (ARAÚJO, 2001;

BELOTO, 2000; LAMEGO, 1996; NEVES, LÔBO, MIGNOT, 2001a). Acerca dessa

temática, diz Araújo (2001, p. 11):

Cecília Meireles é daqueles educadores brasileiros que seguindo o ideário da 
Escola Nova debateu o sentido humano e político do ato de educar. Por isso,
estamos todos, cem anos do seu nascimento, a lembrar a contribuição
extraordinária de seu pensamento sócio-educacional, que repercute ou
mesmo se alonga perante os profissionais da educação [...]. Lembrar Cecília
significa recompor, através da memória, a sua incansável batalha por uma
educação renovada e para todos, como instrumento de correção das
desigualdades sociais brasileiras.
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Acrescentando, a incansável batalha “diuturna” de Cecília também pode ser refletida por 

meio das suas muitas ações educativas dirigidas às crianças brasileiras por meio da literatura

infantil, pois como bem ilustra a poetisa-pedagoga: “A educação é a única das coisas deste

mundo em que acredito de maneira inabalável” (MEIRELES, apud NEVES; LÔBO;

MIGNOT, 2001b, p. 11). Contudo, se a historiografia oficial, há até bem pouco tempo, tem

dedicado pouca tessitura à compreensão do pensamento pedagógico de Cecília Meireles

expresso nos seus vários discursos e práticas, este “estado de coisas15” torna-se ainda mais

agravante no tocante à investigação das ações pedagógicas da poetisa, voltadas às crianças,

através dos livros infantis; pois como reflete Neves (2007), os livros de Cecília são,

freqüentemente, mencionados nos estudos sobre a literatura infantil, entretanto, ainda são

tímidas as análises da sua produção para crianças.

E essa realidade torna-se ainda mais preocupante quando se leva em consideração as

relações que suas escritas estabelecem com o intenso momento de renovação educacional e

com os ideais dos intelectuais brasileiros para construção de um Brasil moderno nos anos

iniciais do século XX. Ou seja, as poucas referências e/ou análises ao alcance do pesquisador

acerca da produção literária infantil de Cecília Meireles são decorrentes de abordagens da

teoria ou análise literária. Dessa forma, esses estudos não comportam, a priori, como alvo,

compromisso e/ou objetivo compreender as intervenções pedagógicas de Cecília, através da

literatura infantil, junto a um panorama nacional de renovação e consolidação de valores.

Dentro dessa perspectiva, Micael Herschmann (1996), ao investigar as articulações

entre literatura e medicina no discurso cientificista dos intelectuais brasileiros nas décadas

iniciais do século XX, alude que se destaca, no caso brasileiro, a presença e atuação

significativa do intelectual-cientista, ou mais especificamente do “operário-artista”. Segundo

o autor, esses intelectuais inquietos com a situação de insalubridade, ignorância, atraso

cultural e sócio-econômico brasileiro, bem como nutridos por saberes científicos aliavam,

respectivamente, em seus discursos e práticas, os conceitos das ciências modernas, sobretudo

as de ares positivistas e naturalistas, à literatura; a fim de fundar um discurso ideológico

pautado em um projeto de reconstrução e modernidade nacional com base na educação e

saúde do povo. Para tanto, as ações desses “homens de ciência” se traduziam por

“intervenções pedagógicas” cujo meio de difusão ideológica desencadeava-se, sobretudo,

pelas vias da literatura:

15 Expressão comumente utilizada por Cecília Meireles, nas crônicas de educação, para designar conflitos ou
desordem.
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Esses ‘artistas do operário’ ocuparam os meios de comunicação da época
com seus artigos, demonstrações, relatórios e conferências. Suas
argumentações tomavam como base o Positivismo e traziam elementos de
um naturalismo estético. Tanto a doutrina positivista quanto a naturalista
foram de forma difusa os pontos de partida para a reflexão dos intelectuais
no Brasil, ou melhor, permitiram aos intelectuais escritores-cientistas
construir modelos explicativos e utopias que vigoraram com muita
intensidade até bem pouco tempo. Pode-se dizer que eles eram um pouco
cientistas e um pouco poetas, poetas da ciência, ou melhor, ‘poetas do
progresso’ (HERSCHMANN, 1996, p. 13).

A explicitação de Herschmann (1996) sobre as ações dos intelectuais-cientistas

brasileiros, no início do século XX, abre perspectivas para se estabelecer considerações sobre

a especificidade do objeto de estudo desta pesquisa, bem como as questões que nortearão o

percurso dissertativo deste trabalho científico.

É sabido que Cecília Meireles dedicou-se, ao longo de toda a sua vida, também à

literatura infantil. Suas obras literárias iniciais, no gênero, trazem bastante vivas

“intencionalidades pedagógicas” que se constituem, no campo da educação, ações educativas

não-formais dirigidas ao leitor-criança16. No período que compreende os anos de 1920 a

década de 1940, Cecília expande intensamente por meio da literatura, sobretudo através do

gênero infantil e das Crônicas de Educação na imprensa jornalística carioca, um ideário

renovador de educação, apresentando o idealismo de suas concepções pedagógicas.

Na literatura infantil, Cecília Meireles publica em 1924, ainda muito jovem, a sua

primeira obra destinada ao público infantil: Criança meu amor. Obra em prosa poética que

segundo estudiosos da produção infantil de Cecília Meireles (CORRÊA, 2001; MELLO,

2001; ZILBERMANN, 2001, et al.) apresentam os fundamentos filosófico-pedagógicos da

educação moderna e traduz, mediante contexto sócio-histórico, o imaginário romântico da

poetisa-pedagoga sobre criança/infância, educando/educador, escola/processo educativo,

configurando e expandindo as reflexões e visões da autora sobre a existência humana e a vida 

em sociedade.

Cecília sintetiza, nesse sentido, da década de 1920 a 1940, o espírito e/ou perfil do

intelectual-cientista. Ou seja, o sujeito sócio-humano que se vale dos saberes instruídos,

domínios técnicos e estéticos para empreender ações e suscitar transformações na realidade.

Assim, nos primeiros anos de produção literária destinada ao leitor-criança, a poetisa-

16 Segundo Zilberman (2003), a literatura infantil produzida no Brasil, no início do século XX, passa a exercer
uma função didática, seja através do uso dos livros de leitura em sala de aula, seja por meio da apreciação de
livros de ficção realizada fora do contexto escolar que substitui a presença do educador. Dessa forma, ao
desempenhar função didática, a literatura infantil se constitui uma prática educativa formal (quando assume o
papel de livro didático na sala de aula) e não-formal (quando ocupa, em casa, a função do professor por meio do
livro de ficção) imbuída de intencionalidade pedagógica.
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educadora une “ciência e arte” na literatura para suscitar a construção dos valores que

desejava influir na realidade sócio-educativa brasileira, mediante um arcabouço teórico das

ciências modernas, sobretudo dos postulados oriundos da psicologia do desenvolvimento de

vertente naturalista.

A conciliação, no campo da literatura infantil, da “imaginação poética” da escritora com

a “racionalidade científica” da pedagoga constitui, no universo educativo, mais um dos

empreendimentos da poetisa-educadora no âmbito da práxis pedagógica. Conciliação que lhe

rende, hoje, o fardo crítico da teoria literária devido ao acentuado grau de intencionalidade

criadora e funcionalidade social apresentadas em suas obras infantis iniciais. A exemplo dessa

realidade, a referência de Marly Amarilha a um dos poemas que compõe a obra A festa das

letras (1937)17, ilustra bem a problemática de os primeiros textos infantis de Cecília Meireles

comportarem, ou não, literariedade, já que nos poemas se apresentam presentes significações

às crianças, como alude Amarilha (2001), já então delimitadas pelo conteúdo das mensagens.

Veja-se primeiramente o fragmento do poema18 mencionado pela pesquisadora (MEIRELES,

1996):

Direito, Direito,
É o D que diz assim
Direito, Direito,
se gosta de mim.

Devagar com o Dente!
Não corra tanto, não!
Se mastiga mal
faz má Digestão!...

Direito, Devagar,
Devagar, Direito!
Para ter saúde,
É preciso jeito!

Dente sempre limpo,
Dente sempre são,
Dente forte, Dente duro,
Para boa mastigação! [...].

Agora, o seu comentário analítico:

17 A obra infantil A festa das letras (1937) fora escrita por Cecília em parceria com o médico Josué de Castro
para integrar uma campanha nacional, da época, em torno da nutrição e saúde.
18 Os poemas que compõe a Festa das Letras (1937) têm como titulação a letra do Alfabeto. No poema em
destaque à titulação equivale a consoante (D). Na edição consultada (1996), a obra contém 60 páginas,
entretanto, não há numeração explícita nos poemas.
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O uso da rima e do refrão tornam o texto lúdico, bem humorado, fácil de
memorizar, mas só isso não o garante como produção literária. Enquanto é
possível brincar com a sonoridade e o ritmo do texto, portanto, nos seus
aspectos formais não pode ser feito com o seu conteúdo. A significação do
texto está limitada pela mensagem de ‘saúde’ que deve ser veiculada. [...] o
texto está organizado para transmitir uma informação precisa. Embora o
resultado seja agradável, esse texto não é literatura (AMARILHA, 2001, p.
47, grifo nosso).

Da mesma forma, Zilberman (2001) aponta que em Criança meu amor (1924), Cecília

expressa um feitio didático-pedagógico que compromete a natureza estética dos textos, já que

a intencionalidade pedagógica, conforme modelo convencional empregado, à época, na

literatura infantil, é a marca registrada no conjunto da obra. Todavia, a pesquisadora alude

que a riqueza poética em Cecília Meireles, no gênero infantil, dar-se-á por meio da obra Ou

isto ou aquilo (1964), onde o caráter estético se evidencia acima do pedagógico.

Compartilhando também com essas idéias, Mello (2001) assinala que Ou isto ou aquilo se

constitui um clássico da poesia infantil brasileira, compondo

[...] uma espécie de divisor de águas entre dois períodos de produção poética
para a criança no Brasil, inaugurando um novo modo de criação que
privilegia o olhar e os sentimentos da criança, ao deixar para trás um feitio
didático e doutrinário, predominante na produção anterior (MELLO, 2001, p. 
190, grifo nosso).

2.3.1 A Institucionalização da Literatura Infantil no Brasil e as Duas Fases da Lírica

Pedagógica de Cecília Meireles

No Brasil só se pode falar em uma literatura especificamente infantil por volta do final

do século XIX e início do século XX; muito embora desde a implantação da Imprensa Régia,

em 1808, tenham surgido as primeiras publicações destinadas às crianças. Os primeiros textos

dirigidos às crianças brasileiras surgem a partir da iniciativa dos próprios educadores que

organizam antologias, a maioria constituída por traduções e adaptações de clássicos da

literatura européia, almejando, com essa atitude, facilitar o processo de letramento e a

moralização dos educandos. Conforme apontam os estudos de Camargo (2000); Caldin

(2002); Coelho (1991); Magnani (1989) e Zilberman (2003), as primeiras tentativas de

formação de uma literatura infantil brasileira iniciam-se com os chamados “livros de leitura”,

escritos por professores e disseminados na escola com finalidade puramente pragmática. De

acordo com Coelho (1991), a formação da literatura infantil brasileira estabelece uma relação
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direta com o momento político, econômico, e sócio-cultural no Brasil de “entre-séculos”,

visto que:

Foi no entre-séculos [...] que o sistema escolar nacional passa por reformas
de real alcance (cf. leis e pareceres de Rui Barbosa, Leôncio de Carvalho,
Benjamin Constant, Epitácio Pessoa, Rivadavia, etc.) e incorpora em sua
área também a produção literária para crianças e jovens (COELHO, 1991, p.
204).

A literatura infantil no Brasil, não diferenciada da tradição romântica instaurada na

Europa, surge inteiramente imbricada à pedagogia, já que no entre-séculos destacam-se, no

caso brasileiro, aceleradas transformações na ordem política e econômica que afetam

diretamente a sociedade e instituições brasileiras; cuja classe média emergente se legitimava

por meio de profissões liberais e defendia novos valores à inteligência e ao saber (COELHO,

1991). Também Zilberman (2003) destaca que a literatura infantil brasileira surge no período

de transição entre Monarquia e República com a ascensão da burguesia, cujos primeiros

textos dirigidos ao leitor-criança apresentavam nitidamente intencionalidades pedagógicas e

funcionalidades sociais.

Os primeiros passos para construção de uma literatura infantil brasileira deram-se

palatinamente em consonância com os interesses liberais de formar uma nova mentalidade

cultural, no Brasil, a fim de consolidar o ideário burguês de modernidade e modernização da

realidade nacional. As primeiras produções nacionais endereçadas ao leitor-criança

apresentam-se marcadas por intencionalidades pedagógicas cujas temáticas centrais

desenvolvem-se em torno da exemplaridade, do moralismo patriótico-cívico e do didatismo

escolar. Ainda com Zilberman (2003), essas produções iniciais desempenhavam uma função

didática, na medida em que se associam à própria escola, seja por “semelhança” através do

emprego do livro didático na sala de aula, seja por “contigüidade”, isto é, o livro de ficção

exercendo, “em casa”, a missão do professor (ZILBERMAN, 2003, p. 97).

Mediante opinião de Coelho (1987), acerca da problemática da intencionalidade

pedagógica na literatura, a mudança dos tempos e, particularmente, de paradigmas exercem

profundos reflexos sob a mentalidade dos escritores e, principalmente, sob a produção

artística na literatura infantil. Para a crítica, as transformações ocorridas nas diversas

sociedades em suas diferentes épocas, acabam por “derramar” sobre a criança, pela via da

leitura, os ecos dos ventos das mudanças:
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Se for época de consolidação de valores, ela terá sempre intencionalidade
pedagógica; se for época de crise de valores, ela será arte, ludismo,
descompromisso; por outro lado, quando o movimento é de renovação, a
literatura infantil é informativa (COELHO, apud CALDIN, 2002, p. 23).

Não obstante, a obra literária inicial de Cecília Meireles destinada ao leitor infantil não

escapara das tendências européias incorporadas à produção literária nacional. Nos seus

primeiros livros, publicados entre os anos de 1920 a 1940, se evidencia a predominância pelo

gosto literário voltado ao caráter educativo, da valorização e exaltação à moral humanística

em torno da legitimidade de valores cristãos e da exemplaridade do homem instruído e do

cidadão bem adaptado. No entanto, nesses textos, a autora também atribui elementos de seu

imaginário poético, expandido, além do idealismo burguês de suas concepções, os afetos e as

emoções individuais que revelam a existência de um lirismo maternal dedicado à criança

brasileira.

Nesse sentido, defende-se aqui que a lírica pedagógica ceciliana integra-se a dois

períodos distintos de produção literária, no Brasil, onde perpassam e se misturam, em ambas

as fases, a presença da imaginação poética da poetisa e da racionalidade pedagógica da

educadora, porém sob diferentes perspectivas.

A primeira fase, cuja pesquisa se deterá, evidencia a marcha da continuidade literária e

pedagógica - a qual chamar-se-á aqui de “poética da maternidade” -, destacando-se no plano

literário, a presença do romantismo neoplatônico onde a arte é mimese do ideal, mas também

a presença do tratado horaciano, de origem aristotélica, onde a arte deve unir o utile et dulce

para desempenhar uma função pedagógica, ou seja, os textos sugerem uma mimese enquanto

imitação da realidade a fim de realizar, pela via literária, um pragmatismo moral-cívico e

utilitarismo escolar. E, no território da pedagogia, a defesa de uma prática pedagógica voltada

à exaltação e valorização dos ideais românticos dos reformadores da educação moderna, dos

séculos XVIII e XIX, centrada na criança, porém, ainda sob a perspectiva do adulto, isto é, do

educador. Nesta fase, destacar-se-á a partir do segundo capítulo da dissertação, a imaginação

poética evidencia-se submetida à racionalização e as intencionalidades pedagógicas a fim de

expansão de um discurso humanista de reconstrução do homem a partir da formação de

valores na criança e da sistematicidade de sua instrução.

Já, a segunda fase de criação comporta intenções de “ruptura” com os moldes da

tradição onde se destacam, no universo literário, a graça e a leveza do imaginário poético a

partir da acentuação do caráter lúdico que valoriza a brincadeira e o humor através do jogo

entre imagens, sons e palavras mediante a exploração de temáticas do universo infantil. No
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campo pedagógico, a defesa de uma prática pedagógica centrada na criança e voltada para o

exercício de suas múltiplas competências por meio da experiência concreta com os sentidos

que promovem uma aprendizagem significativa a partir do sonho e do belo, isto é, do próprio

imaginário poético e do fazer artístico vivo e dinâmico (FERNANDES, 2006).

Todavia, embora seja pertinente, ao estudo, anunciar a existência de uma fase posterior

de produção literária de Cecília Meireles ao leitor-criança - cuja poética destaca-se pela

grandeza peculiar de sua natureza estética, donde se evidencia a obra Ou isto ou aquilo

(1964). A dissertação se deterá, especificamente, na investigação da primeira fase, sobretudo

na análise dos textos da obra Criança meu amor, donde se estabelecerão relações

entrecruzadas com outras produções da autora publicadas nas décadas posteriores, tendo em

vista a vasta riqueza das ações pedagógicas desenvolvidas pela autora, neste momento

histórico, por meio da literatura infantil. Dessa maneira, evita-se, com essa atitude científica,

que a pesquisa apresente superficialidade unicamente pela descrição numérica das categorias

e fatos apresentados.

Partindo das problemáticas e hipóteses apresentadas, surgem as indagações

propriamente relacionadas às ações pedagógicas empreendidas por Cecília Meireles no

domínio da educação não-formal, cujo veículo de materialização e circulação pousa no

campo da literatura infantil e influi no campo educacional: Quais as “intenções pedagógicas”

de Cecília Meireles apresentadas em suas produções infantis iniciais, sobretudo em Criança

meu amor (1924)? Quais relações suas escritas tecem junto a um panorama político-

ideológico, econômico e sociocultural brasileiro de transformações estruturais, consolidação

de valores e reconstrução nacional? Finalmente, quais finalidades educativas Cecília Meireles 

almejava concretizar por meio de “intervenções pedagógicas” dirigidas às crianças brasileiras

através da literatura infantil?

Como já fora dito, como educadora, as ações educativas empreendidas por Cecília

Meireles pousam no domínio da “ação” e da “finalidade”. Isso significa que o conjunto de

intencionalidades pedagógicas da autora, expresso em suas obras infantis, também envolve

uma dimensão político-ideológica mediante contexto histórico brasileiro no início do século

XX, ancorada em preceitos científicos. Em seus textos apresentam-se evidentes as ideologias

dos intelectuais brasileiros em torno de um projeto de reconstrução nacional, cuja diretriz

vem norteada pela crença na educação a fim de construção de uma nova humanidade e

realidade social. Esse quadro pode ser constatado mediante a investigação das temáticas e do

uso contínuo, nos textos, de expressões carregadas de sentidos culturais, seja por expansão do 

gênero narrativo e/ou poético.
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Segundo Herschmann (1996) é possível relacionar diferentes enunciados discursivos de 

um grupo de pessoas e/ou de um conjunto de obras em torno de categorias analíticas desde

que o discurso traga, em seu interior, algumas qualidades comuns, dentre os quais:

temas/objetos; estilo; regras e/ou leis. Dessa maneira, na produção literária de Cecília

Meireles, sobretudo nos textos da obra em prosa poética Criança meu amor e, também em

outras obras da autora publicadas entre os anos 1930-1940, destaca-se as seguintes

qualidades:

Alguns dos temas desenvolvidos, nestas representações, desenrolam-se por

aproximações e contigüidade, outros por oposição, dentre os quais: criança/educando

(aproximação); criança/adulto (oposição); casa/escola (aproximação); instrução/ignorância

(oposição); professora/mãe (aproximação); colegas/irmãos (aproximação);

obediência/desobediência (oposição); ricos/pobres (oposição); bem/mal (oposição);

verdade/felicidade (aproximação)19.

O estilo, em geral o narrativo, obedece a uma seqüência lógica onde a figura de um

“narrador” propõe diálogos com o leitor infantil, sensibilizando-o os sentidos, levando-o ao

desenrolar das mensagens e interferindo na construção de significados. As leis que regem a

composição literária decorrem de fundamentos naturalistas da educação moderna conforme

“mandamentos” onde o narrador assume o papel de “porta-voz” da criança e induz o leitor

infantil a “amar a escola”, a “respeitar a professora”, a fazer dos “colegas” seus “irmãos”; e,

finalmente, a “ser dócil”.

A organização da obra, seja pelas temáticas e expressões usuais, leva a pesquisa a

considerar que Cecília, por meio da literatura infantil, expande um conjunto de enunciados

em torno de uma “poética da maternidade”. Cuja criança apresenta-se como “tesouro de

carinho e amor”, entretanto, ser amoral que necessita de uma educação humanística bem

fundamentada em valores cristãos a fim de preparar o novo homem para futura harmonia na

organização social. Assim, a prática da virtuosidade e a caridade cristã configuram o

imaginário criador da poetisa que sonha com uma humanidade mais justa e menos

intolerâncias sociais. Contudo, apesar de os textos apresentarem ideais de inclusão social, seja 

racial, de gênero, ou de diferenças entre classes; pobres, negros e meninas não transpõem as

condições impostas pelo determinismo sócio-econômico, conforme se verá adiante. Embora

diferentes crianças devam ter o direito assegurado à escolarização e ao bom desenvolvimento

19 No terceiro capítulo da dissertação realizar-se-á a análise dos textos da obra Criança meu amor a partir da
investigação destes critérios metodológicos, onde se estabelecerão relações entrecruzadas com outros
documentos de Cecília produzidos no mesmo período, aos fundamentos da pedagogia moderna e ao ideário
educacional dos intelectuais brasileiros.
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de suas competências, nem todas conseguem evoluir nos degraus da promoção social

idealizados pelo ideário liberal burguês. Assim, na medida em que se individualiza o sucesso

ou insucesso da criança em fase escolar, naturalizam-se as desigualdades sociais e legitima os 

valores da ideologia dominante (ARCE, 2002; CHAUÍ, 1983; DUARTE, 2000; SAVIANI,

1991).

Nesse contexto, Criança meu amor apesar de apresentar novos parâmetros à educação

da criança, em sua época, traz uma série de contradições na articulação entre o “novo” e o

“velho”, comum ao discurso hegemônico dos intelectuais brasileiros no início do século XX.

Se de um lado, Cecília defende os ideais da Revolução Francesa de liberdade, igualdade e

fraternidade, expandindo as idéias em torno de uma educação universal para todos; de outro

lado, naturaliza as diferenças, não levando as crianças e os educadores a perceberem os

determinantes sociais que colocam negros, pobres e meninas à margem da desigualdade de

condições e a mercê de injustiças e exclusões sócio-culturais. Nesse sentido, esses “novos”

valores – ético-morais, técnicos, educacionais, científicos, etc. -, necessários ao bom

desenvolvimento dos bens culturais da nação, vêm a legitimar valores já então enraizados na

sociedade brasileira da época. Dessa maneira, o objetivo desta pesquisa não é,

especificamente, elevar a lírica pedagógica de Cecília Meireles à categoria de arte literária,

mas analisar como a autora articula os dois campos – o literário e o pedagógico – a fim de

expandir e consolidar os valores que o imaginário moderno brasileiro desejava

“intencionalmente” influir no período histórico sob o povo e a nação; particularmente através

da formação moral e intelectual da criança por meio dos cuidados e orientações da mulher-

mãe-professora.

Para tanto, a dissertação parte do exame de categorias pertinentes às ações pedagógicas

e discursos ideológicos produzidos por Cecília nas décadas iniciais do século XX, associando

o seu pensamento pedagógico aos ideais dos intelectuais brasileiros no período em destaque,

almejando compreender como Cecília articula, através da literatura infantil, categorias como:

criança - maternidade – escolarização. Através do exame dessas categorias analíticas e das

significações concedidas aos textos infantis da autora, por meio de tratamento metodológico,

se pretende compreender os objetivos e as finalidades das intervenções pedagógicas dirigidas

pela poetisa-educadora junto a um quadro de reconstrução nacional; re-significando, dessa

maneira, o papel social das suas líricas pedagógicas, nos anos de 1920 a 1940, à educação

brasileira.



Diálogo

MINHAS palavras são a metade de um diálogo obscuro
continuado através de séculos impossíveis.

Agora compreendo o sentido e a ressonância
que também trazes de tão longe em tua voz.

Nossas perguntas e respostas se reconhecem
como os olhos dentro dos espelhos. Olhos que choraram.

Conversamos dos dois extremos da noite,
como de praias opostas. Mas com uma voz que não se importa...

E um mar de estrelas se balança entre o meu pensamento e o teu.
Mas um mar sem viagens.
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3 CECÍLIA MEIRELES E A AÇÃO PEDAGÓGICA NA LITERATURA INFANTIL

A educação para Cecília Meireles, conforme anunciado em capítulo anterior, constituía

uma “paixão”. Atividade desempenhada com muita seriedade e dedicação, assim como a

lírica se dedicava à poesia. Na literatura infantil, Cecília Meireles imbuiu a sua produção

literária com a grandeza de seu imaginário criador, mas também com os ideais pedagógico-

educacionais de seu tempo. A vasta atividade de Cecília, no cenário infantil, estabelece

relações diretas com o idealismo de suas concepções e com os valores político-ideológicos de 

uma elite cultural. Valores que, de certa maneira, foram pertinentes a um grupo fechado de

pessoas, do qual a poetisa-educadora integrara e lutara por expandir e consolidar.

A intensa atividade de Cecília Meireles dirigida às crianças e aos educadores

brasileiros, por meio da escrita jornalística e dos livros infantis, pode ser compreendida

enquanto “missão” social abraçada pela educadora que almejava contribuir para a formação

do leitor, combater a ignorância e efetuar mudanças no quadro social; constituindo-se,

propriamente, intervenções educativas. Assim, fora, antes de tudo, com o “olhar de

educadora” que Cecília Meireles construíra sua obra dentro do universo infantil. Suas várias

ações, no campo, além de traduzirem as concepções e os ideais utópicos de uma época,

revelam a existência de um “projeto comum” voltado para a construção do futuro, associado

ao processo de expansão, democratização da escola e modernidade da realidade nacional. É,

portanto, na perspectiva de compreender as atividades de Cecília Meireles, na literatura

infantil, como ações intencionalmente dirigidas para fins sociais que se pretende investigar os

aspectos comuns à produção literária da autora e as relações que seus textos tecem junto a um 

quadro de efetivas modificações na esfera educacional e social brasileira.

Conforme Beillerot (apud Libâneo, 2001), a pedagogia envolve uma dimensão política

pautada em princípios de transmissão/expansão de pensamentos conscientes e consistentes

que visam transformações humanas de modo a modificar os comportamentos sociais. Nesse

sentido, podem apresentar-se presentes numa ação pedagógica:

[...] por um lado, a imposição [...] de um sentido cultural arbitrário e, por
outro lado, uma prática, ou seja, um conjunto de comportamentos e ações
conscientes e voluntárias de transmissão de saberes [...], por explicações que
apelam à razão de uma ou mais pessoas, com a finalidade de: (a) modificar
os comportamentos, os afetos, as representações dos ensinados [...]; (b) fazer 
e adquirir métodos e regras fixas que permitam fazer face a situações
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conhecidas que se reproduzem com regularidade; (c) fazer agir
(BEILLEROT, apud LIBÂNEO, 2001, p. 8).

Entende-se que Cecília Meireles, enquanto educadora, integra-se ao segundo plano da ação

pedagógica exposta por Beillerot.

Isso não significa, no entanto, que não haja nas várias ações empreendidas por Cecília

Meireles, no campo infantil, uma base ideológica que representa a realidade conforme as

idéias da classe burguesa e acaba ocultando o real. Implica que a autora fez uso da palavra

literária amparada em preceitos científicos para efetivar transformações no quadro social

conforme representações invertidas da realidade histórica. Ou seja, a ausência do

autoritarismo arbitrário em suas ações não garante, necessariamente, a inexistência de

ideologias dominantes; ao contrário, dissimula e oculta a realidade por meio de idéias

compartilhadas junto a um grupo privilegiado de pessoas que reflete a realidade histórica

mediante as representações de sua classe social, o que caracteriza a ideologia, conforme

esclarece Chauí (1983).

Segundo Vasconcelos (2002), o educador é um sujeito transformador da realidade. Para 

esse autor, o educador, enquanto agente do processo educativo, tem sua práxis pedagógica

movida por seu querer – vontade, necessidade, realidade - e por seu poder – capacidade de

realização. O “querer” refere-se à dimensão relativa às necessidades, ao desejo, à paixão, às

emoções, à afetividade, aos valores assimilados pelo educador. O poder possui uma base

objetiva que constituem “[...] as condições para a ação (os meios, os recursos, sejam materiais 

ou estruturais)”, e, outra, subjetiva que envolve “[...] o saber (seja na forma de conhecimento,

habilidades e/ou atitudes)” (VASCONCELOS, 2002, p. 39).

Dessa forma, a literatura infantil, bem como as crônicas de educação, aliadas à práxis

educativa direta foram para Cecília às armas de reflexão, compreensão da prática social-

educativa e, também, os instrumentos da luta pedagógica. A fim de defender, e expandir, os

ideais de construção de uma nova educação, cujo educando compõe o centro das práticas

educativas pautadas nos alicerces de uma escola única, gratuita, laica, dinâmica, para ambos

os sexos e diferentes faixas etárias.

A ação pedagógica, para Vasconcelos (2002), deve ser fruto de uma proposta de

mudança bem fundamentada numa compreensão clara e objetiva da realidade, porém em

concordância com um corpo teórico de conhecimentos e métodos que auxilia a construção da

práxis. Para esse autor, não há prática verdadeira, seja no sentido ético ou técnico, puramente

material e desvinculada de alguma elaboração teórica, posto que: “Teorizar é iluminar a ação,
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é decifrá-la, é apreender o movimento do real, portanto, algo por essência relacionado à

prática” (VASCONCELOS, 2002, p. 44).

Ao teorizar a educação e a realidade social brasileiras, destaca-se em Cecília Meireles,

dentre as muitas ações educativas, a campanha em torno da expansão do ensino às diversas

camadas da população, sobretudo, às crianças e adolescentes de origens humildes então

excluídos, à época, do processo de escolarização. Da mesma forma, encontra-se presente, em

sua vasta obra, o apelo da poetisa, à sociedade, para os que necessitam de atenção e cuidados

efetivos, sobretudo às crianças que carecem de um livro para estudar, um tamanquinho para

calçar, um cobertor para as noites de inverno..., como se pode verificar em Criança meu amor

(MEIRELES, 1977).

As questões da criança e da juventude, de um modo geral, são os motivos centrais de

sua inquietação e os objetivos fundamentais de sua ação político-pedagógica. Essa realidade

pode ser verificada por meio da investigação sistemática de seus livros infantis e das

temáticas desenvolvidas nas diversas crônicas de educação, cujos temas relacionam-se

diretamente à escola e desenvolvem-se em torno da defesa da criança, de seu livre

desenvolvimento, da valorização da leitura e do estudo, do despertar da consciência e

múltiplas competências. Nesses textos, Cecília clama, à sensibilização do leitor, às

singularidades e especificidades que envolvem uma natureza em face de desenvolvimento,

propondo modificações na forma de conceber o educando e, conseqüentemente, na “arte de

ensinar”; considerando que para a Cecília Meireles: “A escola é o centro da vida”

(MEIRELES, apud NEVES, 2007, [p. 9]).

Porém, conforme se verá adiante, há uma zona tênue e/ou conflito entre o discurso - o

que fora dito pela autora em diferentes décadas, sobretudo nas crônicas de educação – e as

idéias expressas em seus livros infantis. Apresentando as contradições de suas ações

pedagógicas dentro do campo da literatura infantil, o que denuncia o caráter dialético de sua

práxis educativa ancorada numa visão elitista da realidade.

Compreendendo as ações de Cecília, no campo literário infantil, enquanto práticas

intencionalmente dirigidas para fins sociais. Entende-se que há imbuído nas ações da poetisa-

pedagoga, dentro do cenário da literatura infantil brasileira, a presença de “[...] um projeto

comum, associado à intensa atividade da autora, na condição de uma educadora em diálogo

com a tradição pedagógica que a antecede e que deseja modificar” (ZILBERMAN, 2001, p.

176, grifo nosso). Todavia, isso não significa que a sua obra infantil se traduza por cortes e

rupturas com os moldes da tradição literária e pedagógica; muito embora, a autora
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defendesse, sobretudo nas décadas de 1930 e 1940, os ideais escolanovistas de renovação

educacional no Brasil.

Dentro dessa perspectiva, uma das características centrais que acompanha a produção

literária da poetisa, no gênero infantil, é o feitio formativo dos seus livros infantis. Todas as

obras da autora, publicadas ao longo de sua vida, buscam proporcionar ao leitor-criança o

desenvolvimento de competências, hábitos saudáveis e valores morais, e, simultaneamente,

despertar o gosto estético. Essa realidade leva a pesquisa a considerar os livros de Cecília, no

cenário infantil, enquanto “livros de formação”, já que se destacam, significativamente,

intencionalidades pedagógicas e funcionalidades sociais que evidenciam a existência de um

projeto baseado numa certa representação de realidade, porém lançado à construção do

futuro.

Para Cecília Meireles, como para o ideário liberal burguês da elite cultural, os bons

livros e a formação do leitor são condutores imprescindíveis para o desenvolvimento integral

da criança e efetivar mudanças na realidade. Em todos os livros, onde se pôde investigar, há

uma forte valorização da leitura e do livro como instrumentos capazes de promover o

desenvolvimento individual humano e a harmonização da sociedade. Como se pode constatar

nesse fragmento de Rui: pequena história de uma grande (1949):

[...] os livros sábios revelam êsse mundo oculto, essa encoberta beleza que
existe em redor de nós, por tôda parte, sob os aspectos mais insignificantes.
Dir-se-ia que, reduzidas a palavras, tôdas as coisas se tornam mais
luminosas. As palavras contornam o que se pensa como um vestido contorna
o corpo. Ajustam-se ao pensamento, enfeitam-no, dão-lhe uma expressão
mais intensa20 (MEIRELES, 1949, p. 16-17).

A própria Cecília Meireles passara a vida entregue as letras e aos livros, seja na

qualidade de ávida leitora, seja na condição de professora, escritora, jornalista, tradutora e

pesquisadora. No tocante à leitura literária, a autora enfatizara na obra Problemas da

literatura infantil (1951): “A literatura não é, como muitos supõem, um passatempo. É uma

nutrição” (MEIRELES, 1984, p. 32, grifo do autor). Entretanto, para a poetisa-educadora

somente as grandes obras são capazes de formar o gosto e despertar competências no leitor-

criança, por isso a tarefa do escritor consiste em uma atividade paradoxal; sendo,

respectivamente, uma práxis “difícil e fácil”, o que exige a presença de dois elementos

20 Ortografia originalmente empregada por Cecília Meireles em Rui: pequena história de uma grande vida, na 
publicação de 1949.
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constitutivos: “ciência e arte”. São com base nesses dois elementos que se investigarão, a

priori, os valores ideológicos, implícitos e explícitos, no conjunto de sua obra.

3.1 “CIÊNCIA E ARTE”: PRINCÍPIOS DA LÍRICA PEDAGÓGICA DE CECÍLIA

MEIRELES

Cecília Meireles, além de escrever às crianças brasileiras propondo um diálogo com

esse público leitor, também teorizou sobre a literatura infantil; apresentando a natureza das

suas convicções e as qualidades que julgava imprescindíveis para o escritor se dirigir à

infância. Tratou, profundamente, da problemática do gênero e, sobretudo, dos valores que

julgava necessários para se fazer um “bom livro infantil”.

Para Cecília Meireles, a atividade de escrever às crianças exigia do escritor duas

qualidades específicas que, para a lírica, eram fundamentais: saberes científicos e inspiração

artística. Em suas crônicas de educação, publicadas nos anos de 1930, no jornal Diário de

Notícias, na coluna intitulada Comentário, Cecília Meireles expõe a natureza de suas

concepções e defende os princípios básicos do que julga se constituir a arte literária. Leia-se a 

crônica Livros para crianças para suscitar, a posteriori, a discussão em torno dos valores que

a escritora-educadora considera necessários à produção literária destinada ao leitor infantil:

Escrever para crianças tem de ser uma ciência e uma arte, ao mesmo tempo.
Mas, desgraçadamente, entre nós, vem sendo, desde muito, uma indústria.
Para o comprovar, é bastante percorrer com olhos de educador esses
horríveis livros cartonados que por aí existem, muitos dos quais, embora
eliminados na última seleção feita pela administração, ou adotados com
restrições, continuam, inexplicavelmente, a atormentar com o seu peso inútil
a pasta dos alunos das nossas escolas.
Escrever para crianças tem de ser uma ciência, porque é necessário conhecer
as íntimas condições dessas pequenas vidas, o seu funcionamento, as suas
características, as suas possibilidades – e todo o infinito que essas palavras
comportam - para escolher, distribuir, graduar, apresentar o assunto.
Tem de ser uma arte porque, ainda atendendo a tudo isso, se não estivermos
diante de alguém que tenha o dom de fazer de uma pequena e delicada coisa
uma completa obra de arte, não possuiremos o livro adequado ao leitor a que
se destina.
Esta segunda condição - que pressupõe o artista – é ainda mais indispensável
que a primeira – que requer o técnico.
O artista é uma criatura que se distingue das outras pela sua intuição, pela
sua sensibilidade e pelo seu poder de criar de acordo com a vibração especial 
que lhe transmite cada ambiente. Por isso mesmo, há neles como uma
faculdade divinatória, que os faz pressentir acontecimentos e épocas. Eles
são, também, capazes de escrever para crianças, embora ignorando as
verdades que sobre elas vem fixando a ciência: orientados, apenas, pela
delicadeza do seu tato espiritual, e pelo desejo superior de um convívio
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íntimo com a alma infantil. Modernamente, aliás, se está verificando a
enorme similitude psicológica da criança com o artista, quer nas vivências
subjetivas, quer nas realizações objetivas.
Ora, se há, também, coisa fácil de ser verificada é que nós não temos
escritores, escritores-feitos, escritores-consagrados pelo senso das gerações
que vêm, e que ainda não estejam contaminados nem pelo preito aos
‘medalhões’, nem lisonja aos cabotinos, - não temos escritores que de
dediquem a fazer livros infantis, como os faz um Mukerjee, na Índia, e uma
Selma, na Suécia, por exemplo.
Muita gente se aventura a essa literatura por julgá-la ‘fácil’... Saem esses
livros hediondos em que sempre há um sino batendo as ‘aves marias’, numa
paisagem piedosa, ou um gato pulando numa panela, ou um menino
amarrando um rabo no paletó do tio.
Mas, há também quem suponha que, com boas intenções de pregar moral,
será capaz de resolver o problema do livro infantil.
Não sei qual dos casos é o pior. É por que essas e outras coisas é que J. J.
Rousseau e Bernard Shaw são de opinião que não há maior tragédia para a
criança do que aprender a ler. É um caminho aberto a todas as tolices dos
maus livros.
Como tudo é possível, talvez me esteja lendo alguém. E pode acontecer ser
algum autor ou aficionado desses livrinhos sentenciosos, que ensinam que
“quem faz o bem é recompensado”, que “mais vale um pássaro na mão do
que dois voando”, que “um dia é o dia da caça, outro do caçador”, e assim
por diante. E essa pessoa, se existir, vai ficar escandalizada quando eu
escrever agora que a moral é suscetível de variação, - essa moral, está claro,
que anda assim à tona nos provérbios e que, afinal de contas, a de uso
generalizado...
Pois eu digo isso. E, como é meu costume, vou logo provando por que o
faço: porque quem faz o bem para ser recompensado é egoísta; quem prefere
um pássaro na mão a dois, ou mesmo a um, voando é interesseiro, e quem
pensa que “um dia é da caça e outro é do caçador” tem, pelo menos,
tendências à vingança...
Há muitas coisas bonitas para dizer à criança, sem entrar nesse dogmatismo
decrépito e ridículo.
E pode fazer-se moral positiva, sem esse contraste de uso retórico.
Conhece-se o caso de uma menina que, um dia, perguntou ao tio, autor
fecundo de livros infantis:
– Por que você não escreve histórias ‘amorais’, hein?
Depois do natural silêncio, a pequena explicou que se referia a histórias que
não tivessem um fecho assim: Moralidade: os desobedientes sempre são
castigados, ou qualquer outro jaez.
Não. Escrever para crianças é, ao mesmo tempo, difícil e fácil. É, como um
dia ouvi dizer: o ovo de Colombo. O difícil é a gente ser Colombo. Ser, de
fato. Não, apenas, pensar que é... (MEIRELES, 2001b, v. 4, p. 121-124).

Fez-se questão de transcrever o texto integralmente porque se considera que nesta

crônica encontra-se presente boa parte das concepções e valores que Cecília Meireles atribui

enquanto qualidades imprescindíveis ao ato de escrever às crianças; compondo, dessa
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maneira, as categorias necessárias para suscitar a investigação e análise do objeto desta

pesquisa21.

Em primeiro lugar, a autora, realizando a crítica aos livros infantis produzidos, no

Brasil, no início do século XX, chama a atenção do leitor para os problemas da banalização

do gênero e inadequação dos materiais “modernos” que circulam no mercado editorial e

enfeitam as prateleiras das bibliotecas infantis e ocupam as pastas dos escolares. Para a

poetisa estes livros apresentavam-se inapropriados ao leitor-criança, e, para comprovar seus

prejuízos, bastariam ser examinados “com olhos de educador”. Frisa-se novamente: “com

olhos de educador”!

Para Cecília Meireles a ciência pedagógica22 informava quais eram as singularidades e

especificidades da criança e da infância, para tanto era necessário ao escritor saberes

científicos e valores ético-formativos para se dirigir à infância. Desse modo, a escritora

exprime as condições necessárias à produção literária infantil: a clareza das concepções sobre

o leitor-criança e os valores educativos intrínsecos à obra. Para a autora, sendo as crianças

sujeitos em processo de formação e distinto do adulto, os livros infantis deveriam estar

compatíveis com as concepções modernas de criança e, simultaneamente, favorecer a boa

formação moral, intelectual, lingüística, imaginativa, humanística. Sem essa natureza integral

e valorativa, os livros constituíam-se objetos de consumo e sedução mercadológica que

contribuem para degradar a mente do leitor e motivar comportamentos desagradáveis; sendo,

portanto, contrários às necessidades e aos interesses da criança. Os livros infantis que não

apresentam, em seu interior, o compromisso com o pleno desenvolvimento da criança,

portanto em seus vários aspectos, para a autora se constituíam “maus livros”; haja vista não

atenderem às particularidades do leitor e não conterem valores educacionais, então, nomeados 

como desejáveis. Porém, se ainda é prematura uma construção em torno do que Cecília

considerava enquanto “livro adequado” ao leitor-criança; convém, no entanto, uma

explanação acerca do que vem a ser o livro infantil. Essa questão será respondida a partir da

teorização do tema realizada pela própria Cecília Meireles, pesquisadora assídua desta

problemática23.

21 A análise desta crônica se estenderá ao longo deste capítulo.
22 Cecília Meireles costumava chamar, em suas crônicas de educação publicadas nos anos de 1930 a 1940 e
também no livro Problemas da literatura infantil (1951), a pedagogia de “ciência pedagógica”.
23 Como já fora anunciado, Cecília Meireles também teorizou sobre a literatura infantil. Além dos vários artigos
publicados em jornais brasileiros nos anos de 1930 e 1940, Cecília deixa como patrimônio cultural e científico,
às gerações posteriores, o livro Problemas da Literatura infantil (1951); obra que se constitui fonte bibliográfica
para aqueles que enveredam na compreensão do gênero infantil, seja pela riqueza e clareza na apresentação do
conhecimento histórico, seja pela atualidade das concepções e convicções de sua autora, implícitas e explícitas,
na obra.



69

Conforme Meireles (1984), a história do livro infantil é bastante recente e mesmo

assim faz-se necessário pontuar sobre que espécie de livro infantil se esteja referindo; já que o 

gênero infantil - além da prosa, poesia e/ou livro de ficção de naturezas propriamente

literárias - engloba várias subcategorias de livros, desde os informativos e formativos,

portanto de cunho didático, aos chamados livros de recreação de natureza ficcional:

[...] nessa categoria se incluem os livros de aprender a ler, e as séries de
leituras graduadas que os completam; os livros das diferentes disciplinas
escolares; os livros que não são utilizados na aprendizagem formal, e se
caracterizam mais como de recreação. [...] os livros sem palavras, os
chamados ‘álbuns de gravuras’, destinados aos pequeninos, e que
representam uma forma de comunicação visual – pelo desenho – anterior às
letras, são também casos especiais (MEIRELES, 1984, p. 25).

A pesquisadora ainda adverte que mesmo as cartilhas ou similares podem possuir

algum interesse literário, apesar de terem como objetivo central o exercício da linguagem e a

obediência a certas recomendações pedagógicas que minimizam as possibilidades do

despertar da imaginação do leitor, devido os textos atenderem a mecanismos pragmáticos.

Entretanto, mesmo nestes livros podem se encontrar qualidades literárias, evidentemente

apenas por um “milagre do autor”, especialmente quando “[...] pela associação feliz de

pequenas e poucas palavras, sugerir mundos de prazer espiritual e de alto exemplo que façam 

dessas modestas obras valiosos exemplos de literatura infantil” (MEIRELES, 1984, p. 26,

grifo nosso). Da mesma forma, os chamados “livros de texto” podem não conter nenhuma

literariedade, já que: “Não é de sua natureza serem mais do que obras ‘didáticas’: redação

literária de uma comunicação instrutiva, dentro de um programa determinado” (MEIRELES,

1984, p. 26). Todavia, em ambas as situações, cabe ao livro infantil a tarefa de transmitir

conhecimentos e suscitar aprendizagens, de modo a se constituir fonte de prazer e bons

exemplos ao leitor-criança.

Compreendendo o valor educativo do livro infantil para a formação integral da criança,

Cecília, durante a década de 1930, apresentara certa resistência à obra do escritor brasileiro

que seria, ainda em vida, adorado pelo leitor infanto-juvenil e consagrado, posteriormente,

pela crítica literária como a maior expressão artística dentro do gênero infanto-juvenil no

início do século XX: Monteiro Lobato (1882-1948).

Para Lamego (1996), Neves (2007) e Zilberman (2001), Cecília em pelo menos duas

ocasiões distintas resistira à obra lobatiana: a primeira delas em uma crônica publicada no

jornal Diário de Notícias, em 13 de julho de 1930, cujo título é bastante sugestivo - Um
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descuido de Monteiro Lobato. E, a segunda, em escrita confessional endereçada ao amigo,

ilustre educador, Fernando de Azevedo. Em ambas as escritas, Cecília evidencia a sua

inquietação em relação à ausência de preocupação de Monteiro Lobato, já famoso escritor,

com os valores educacionais do livro infantil:

Monteiro Lobato, que produziu os livros infantis mais belos, do ponto de
vista gráfico, mas lamentavelmente em desacordo com o moderno espírito de
educação, apesar do seu formoso talento e da sua brilhante inteligência,
incorreu também num desses desagradáveis descuidos [...] o que, se não
empana a sua reputação literária, serve ao menos de aviso prudente aos que
se aventurarem ‘pelas regiões difíceis’ da boa literatura infantil
(MEIRELES, apud NEVES, 2007, [p. 26]).

Conforme assinala Coelho (1991), Monteiro Lobato, apesar da crescente aceitação e

popularidade, fora acusado pela crítica por apresentar, em algumas de suas obras, um certo

“descuido” na transmissão de fatos históricos e geográficos. Descuidos estes que não

passaram despercebidos pelos olhos ávidos da educadora nos anos de 1930. Para Cecília,

embora Lobato apresentasse os mais belos modelos gráficos em suas produções literárias, sua

criação não correspondia ao “moderno espírito da educação”, não constituía o “livro

adequado” para o leitor-criança, nem se enquadrava à categoria de “boa literatura infantil”.

Para ela, o livro infantil deveria ser dotado de magia e encantamento, mas enriquecido

pela veracidade de suas informações e por sua natureza instrutiva. Para tanto, era preciso o

escritor conhecer, intimamente, a natureza da infância: como as crianças lêem e se

posicionam perante a vida, sonham e, sobretudo, como aprendem. Dessa forma, cabe ao

escritor a clareza de suas concepções para poder “escolher, distribuir, graduar, apresentar o

assunto”. Onde, então, reconhecer a legitimidade de tais recomendações, sobretudo em torno

dos mistérios da infância e da criança, senão por meio dos fundamentos da ciência

pedagógica moderna?

Em carta a Fernando de Azevedo, datada de 09 de novembro de 1932, Cecília expõe a

natureza de suas concepções sobre literatura infantil e confidencia, ao amigo intelectual, as

inquietações que movem suas reflexões acerca das produções literárias brasileiras destinadas

ao leitor-criança, sobretudo em relação à obra lobatiana:

Recebi os livros do Lobato. Preciso saber o endereço dele para lhe agradecer
diretamente. Ele é muito engraçado, escrevendo. Mas aqueles seus
personagens são tudo quanto há de mais malcriado e detestável no território
da infância. De modo que eu penso que os seus livros podem divertir (tenho
reparado que diverte mais os adultos do que as crianças), mas acho que
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deseducam muito. É uma pena. E que lindíssimas edições! Devo confessar-
lhe que uma das coisas que me estão constrangendo na elaboração deste
livro é o seu próprio feitio, em relação aos demais, o seu feitio literário,
espiritual, requintado24. Creio que só vale a pena fazer as coisas assim. Por
nenhuma fortuna do mundo eu assinaria um livro como os do Lobato,
embora não deixe de os achar interessantes (MEIRELES, apud LAMEGO,
1996, p. 229).

Como se podem observar nestas poucas linhas confessionais de Cecília dirigidas a

Fernando de Azevedo, apesar da poetisa reconhecer as qualidades estéticas na obra lobatiana,

sente-se incomodada pelo caminho literário adotado por Lobato e, sobretudo, com o caráter

de liberdade e descompromisso apresentado nas ações e falas de suas personagens; já que a

ausência de idealização em torno da imagem da criança/infância e da boa exemplaridade do

caráter educativo não lhes escapa aos olhos.

Por sua vez, Monteiro Lobato, mais de uma década depois, em correspondência a

Godofredo Rangel, exprime o seu desencantamento com os cânones da crítica literária

adotados pelos escritores brasileiros na produção de livros infantis. Leia-se um fragmento da

carta de Lobato, ao amigo escritor, onde há a evidência de certo azedume em sua fala:

Chegou-me afinal o livro infantil – mas não é livro infantil. Não é literatura
para crianças. É literatura geral.
Para ser literatura infantil tem o livro de ser escrito como o Capinha
Vermelha, de Perrault. Estilo ultradireto, sem nem um grânulo de ‘literatura’. 
Assim: Era uma vez um rei que tinha duas filhas, uma muito feia e má,
chamada Teodora, outra bonitinha e boa, chamada Inês.
A coisa tem de ser narrativa a galope, sem nenhum enfeite literário. O
enfeite literário agrada aos oficiais do mesmo ofício, aos que compreendem
a beleza literária para nós é maçada e incompreensibilidade para o cérebro
não envenenado das crianças. [...].
Não imaginas a minha luta para extirpar a literatura dos meus livros infantis.
A cada revisão nova nas novas edições, mato, como quem mata pulgas, todas 
as ‘literaturas’ que ainda as estragam. Assim fiz no Hércules, e na segunda
edição deixá-lo-ei ainda menos literário do que está. Depois da primeira
edição é que faço a caçada das pulgas – e quantas encontro, meu Deus!
(LOBATO, apud ZILBERMAN; LAJOLO, 1988, p. 298, grifo do autor).

Tanto as reflexões de Cecília Meireles como as de Monteiro Lobato correspondem às

inquietações que rondavam as mentes dos escritores brasileiros até a segunda metade do

século XX. A literatura feita para crianças, nos anos iniciais deste século, conforme os

padrões estabelecidos pela ideologia dominante e legitimados através da crítica literária, não

deveria possuir literariedade, linguagem conotativa ou qualquer outro recurso que

24 Na carta a Fernando de Azevedo, Cecília Meireles refere-se à concepção e construção do livro Rute e Alberto 
resolveram ser turistas (1938), segundo analisa Zilberman (2001).
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transmutasse a realidade imediata e a elevasse à qualidade de arte literária. Já que, sendo a

literatura instrumento de comunicação e formação humanas, deveria se associar a um ideário

pedagógico-educacional, sobretudo comprometido com a transformação da realidade social

brasileira.

Cecília Meireles mesmo reconhecendo, em escrita a Fernando de Azevedo, a natureza

estética contida nos livros de Lobato25, conforme se observa em sua carta, sua avaliação final, 

no entanto, dar-se-á mediante os critérios determinados por sua “visão de educadora”. Já que,

para ela, os livros de Monteiro Lobato até “podem divertir”, entretanto “deseducam muito” a

criança. Embora as personagens de Lobato vivenciem situações fascinantes e a linguagem

usada pelo autor seja original, lúdica, portanto “engraçada”. Para a autora essas personagens

se apresentam demasiadamente “malcriadas”, sintetizando assim uma representatividade

negativa de criança/infância que constitui maus exemplos à formação do leitor,

conseqüentemente a do bom homem.

A concepção da autora sobre a literatura infantil relaciona-se diretamente ao idealismo

de suas concepções sobre criança e infância que estabelecem íntimas ligações com os valores

ideológicos sobre a formação e instrução do educando26. Aos atos propriamente de educar,

formar, graduar aprendizagens e nortear os primeiros passos para construção do leitor e do ser

humano bem educado e adaptado à vida em sociedade, já que deveria ser “com olhos de

educador”, que, segundo Cecília Meireles, os livros infantis deveriam ser examinados,

portanto escritos. Por esta razão, a autora por “nenhuma fortuna do mundo”, colocaria no

mercado literário infanto-juvenil “um livro como os do Lobato”, mesmo os considerando

“interessantes”.

Monteiro Lobato, em contrapartida, tentava resolver o problema da difusão de seus

livros, buscando abarcar aceitação junto ao mercado editorial e, simultaneamente, aumentar o

seu público leitor. Assim, efetuava uma literatura não comprometida com os cânones

pedagógico-literários de sua época, produzindo livros atraentes que suscitavam a

identificação imediata dos leitores. Porém, o escritor - ao apresentar uma literatura infanto-

25 Provavelmente, Cecília se refere aos livros de Monteiro Lobato publicados da década de 1920 aos anos iniciais 
da década de 30, que narram as aventuras das personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, dentre os quais: A
Menina do Narizinho Arrebitado (1920); O Saci (1921); Fábulas e o Marquês de Rabicó (1922); A Caçada da
Onça (1924); A Cara de Coruja, Aventuras do Príncipe, Noivado do Narizinho e O circo de Cavalinho (1927).
Em razão da aproximação entre as datas, crer-se que a autora se refere ao último bloco de livros publicados no
ano de 1927.
26 No terceiro capítulo da dissertação as concepções de criança e infância, bem como de educando e processo
educativo de Cecília Meireles serão devidamente aprofundadas, a partir da análise de textos da obra Criança meu 
amor (1924) e demais escritas produzidas, pela autora, no período investigado. Por enquanto, o estudo estabelece 
breves associações e apontamentos, já que o objetivo deste capítulo é investigar as matizes ideológicas que
envolvem as concepções da autora acerca da literatura infantil: ciência e arte.
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juvenil que dá lugar à fantasia, ao maravilhoso, à ludicidade, ao reconhecimento do leitor e,

respectivamente, a uma linguagem original cuja natureza ficcional combina realidade e

fantasia - fora, em sua época, bastante criticado por atender a critérios entendidos como

distantes da compreensão da criança; e, sobretudo, por apresentar, em suas obras, certos

descuidos nas informações do ponto de vista histórico (COELHO, 1991).

Conseqüentemente, Lobato, ao sofrer o peso da crítica por considerar suas obras

demasiadamente “fantasiosas27” ao leitor-criança, tende a assumir uma postura analítica em

face de suas próprias criações; buscando, mesmo que a contragosto, eliminar a literariedade

contida em seus livros: “como quem mata pulgas”, enfatizara o escritor. Já que o padrão

convencional de sua época, amplamente influenciado com as diretrizes da nova pedagogia,

suponha que as crianças fossem incapazes de atribuir sentidos a uma literatura ficcional

quando em desobediência aos postulados da psicologia moderna e, sobretudo, com a

construção de valores ético-formativos, espirituais e intelectuais mediante as ideologias

educacionais produzidas na época e consideradas legítimas.

Esta concepção de literatura mediante a seleção de valores educacionais desejáveis,

portanto do “bom livro infantil”, conforme se verá adiante, relaciona-se a certa representação

de arte, sobretudo do papel do artista e da funcionalidade social de sua obra à vida do homem

e à harmonização da sociedade. Concepção filiada a valores e discursos ideológicos que se

formaram, no Brasil, a partir do “entre-séculos”, e amparada em preceitos científicos que

atribuem à literatura o papel de salvadora da identidade nacional e construtora dos valores

necessários à formação do homem instruído e instauração de uma nova organização social.

Concepções baseadas nas utopias da civilização e modernidade, cujas diretrizes mantêm

estreitas ligações com as ideologias das elites dirigentes e classes dominantes para efetivar

transformações na realidade sócio-humana brasileira.

3.1.1 “Difícil e fácil”: A Dualidade da Atividade

Para Cecília Meireles, segundo se verifica na crônica Livros para crianças, a atividade

de escrever ao leitor infantil consiste numa atividade paradoxal: é ao mesmo tempo “difícil e

fácil”. A dificuldade consiste na clareza das idéias em torno da criança e de seu “livre”

desenvolvimento, o que exige domínios técnicos - que implicam a pré-existência da arte para

27 O termo aqui empregado não é equivalente às concepções idealistas em torno da criança e infância, já que
Monteiro Lobato apresenta, em sua obra, uma representação mais próxima da criança real, embora combine
universalismo, fantasia e ludismo em suas criações.
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saber se comunicar com o leitor – e, científicos – que exigem o conhecimento proveniente

das verdades da ciência moderna, sobretudo em torno das especificidades que envolvem um

ser em formação.

A facilidade não equivale à banalidade, refere-se propriamente à adequação da

composição da obra literária, isto é, aos elementos constitutivos do livro infantil:

temas/enredo, linguagem, valores, etc. Não se trata da banalização do gênero, de escrever

coisas insignificantes e sem literariedade; trata-se, pois, de o escritor escolher caminhos e

linguagens adequados ao seu leitor, e possibilitar altos estímulos para a imaginação,

moralização e formação intelectual. Ou seja, para que se realize a comunicação entre o leitor

e o texto, a obra deve estar compatível com o estado atual de desenvolvimento da criança;

mas, simultaneamente, despertar e favorecer o interesse pela leitura. A simplicidade da

linguagem e a abordagem dos temas não desmerecem o valor estético do livro infantil, visto

que: “Um livro de Literatura Infantil é, antes de mais nada, uma obra literária. Nem se

deveria consentir que as crianças freqüentassem obras insignificantes, para não perderem

tempo e prejudicarem seu gosto” (MEIRELES, 1984, p. 123).

Desse modo, Cecília Meireles defende, na obra Problemas da Literatura Infantil

(1951), que o aspecto “fácil” intrínseco ao livro infantil não equivale à construção de textos

banais, nem pretextos para preleções morais e ensinamentos hediondos. Mas, servir para

promover a compreensão lingüística da criança e efetuar a sua interação com o mundo da

cultura, dos conhecimentos universais e ensinamentos que, historicamente, são transmitidos

às gerações, e, por essas razões, possuem uma verdade universal que traduz a essência

humana contida no homem ao longo dos tempos.

Para Cecília, além do escritor conhecer as íntimas condições da natureza infantil a fim

de efetivar um diálogo com esse público leitor, faz-se necessário, acima de tudo, saber: “[...]

o que há, de criança, no adulto, para poder comunicar-se com a infância, e o que há de adulto, 

na criança, para poder aceitar o que os adultos lhe oferecem” (MEIRELES, 1984, p. 30).

Vista, nesta perspectiva, a atividade do escritor requer a condição do artista, do sujeito capaz

de propor um diálogo com a infância porque há, dentro dele próprio, a memória ardente de

sua infância. Isto é, há a presença da criança que, pela qualidade de sua intuição e estado de

pureza espiritual, é capaz de produzir atmosferas poéticas e levar o leitor a uma imediata

identificação.

A condição do artista, segundo Cecília, se sobressai perante a condição do cientista, já

que pela natureza de suas intuições, os artistas são capazes de escrever às crianças, mesmo

ignorando os avanços da ciência moderna, através das lembranças de suas infâncias.
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Trazendo à superfície esse humanismo universal contido nas tradições que se transmitem

oralmente e se eternizam no imaginário sócio-humano. Desse modo, Cecília destaca que pode 

até acontecer de a criança preferir livros que não foram especialmente escritos para ela. Já

que no território da infância e da literatura infantil tudo é misterioso por envolver a

subjetividade e as vivências objetivas do leitor, que não são, como se supõem, simples; mas,

complexas.

Em todo caso, o artista, possuidor de uma “faculdade divinatória”, é capaz de se dirigir

ao leitor-criança, pois guarda, em sua memória, as lembranças pertinentes à infância:

imaginação, ludismo, intuição, beleza, emoção, sentimento; enfim, lirismo, liberdade e

invenção. Por isso, o artista é alguém que se torna adulto sem, no entanto, “[...] perder a

memória da infância, sem esquecer a sensibilidade que teve, a claridade que cintilava dentro

de sua ignorância e os seus embarques por essas auroras de aventuras que se abriam nas

páginas dos livros!”(MEIRELES, 1984, p. 30, grifo nosso).

As concepções de arte e artista de Cecília Meireles estabelecem aproximações com a

herança do pensamento romântico e evidenciam estreitas relações com as idéias em torno do

homem primitivo e da criança; cuja obra Emílio ou Da Educação (1762) de Jean Jacques

Rousseau (1712-1778) contivera vasta influência. As idéias rousseaunianas em torno da

bondade natural existente no homem em seu estado de natureza influenciaram bastante o

pensamento moderno, fomentando uma nova forma de se compreender a criança e o seu

processo natural de desenvolvimento.

O Movimento Romântico instaurado na Europa, durante o século XIX, absorvendo os

princípios básicos dos ideais rousseaunianos, fizera emergir uma nova representação de

homem, sociedade e, também, de arte mediante o mito do “bom selvagem”, segundo alude

Bosi (1972). Daí que a literatura romântica dera acentuada ênfase à natureza, ao herói em seu

estado primitivo, sobretudo ao índio americano; e a produção literária desenvolveu-se a partir

de visões idealistas e utópicas, dentre elas a idealização da vida campestre, fonte de pureza,

em oposição à vida urbana, então vista como degenerativa devido as injustiças e corrupções

das instituições sociais. Além disso, a natureza sintetiza o reflexo do mundo interior, das

alegrias, tristezas e lembranças do poeta. Para Castro (1998, p. 17), os românticos,

entusiasmados com as idéias de Rousseau, vêem na natureza um refúgio seguro para as suas

dores, visto que os vícios da civilização ainda não chegaram até ela. Por essas razões, o

romantismo faz contínuas analogias do homem em estado natural ao artista e à criança,

porque o bom selvagem sintetiza a virtude originária no homem, isto é, o “amor-de-si”, ainda

não corrompido pelos vícios da civilização. Por isso, a infância representa, para os artistas,
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uma “fase de ouro” da vida humana. Tais considerações podem ser observadas nos versos do

poema Meus oito anos, de Casimiro de Abreu, onde o poeta assume uma atitude saudosista

perante a infância. Leiam-se as duas primeiras estrofes do texto (ABREU, apud

GONÇALVES; AQUINO; SILVA, 2004, p. 222):

Oh! que saudades que tenho
Da aurora da minha vida,
Da minha infância querida
Que os anos não trazem mais!
Que amor, que sonhos, que flores,
Naquelas tardes fagueiras
À sombra das bananeiras,
Debaixo dos laranjais!

Como são belos os dias
Do despontar da existência!
Respira a alma inocência
Como perfumes a flor;
O mar é lago sereno,
O céu um manto azulado,
O mundo um sonho dourado,
A vida um hino d'amor! [...].

Starobinski (apud Boto, 2002) acena que o homem em seu estado de natureza, mediante

a perspectiva rousseauniana, vive uma face pré-moral; já que, desconhecendo o mal, pratica,

no máximo, a piedade através do “amor-de-si”. A bondade natural consistiria numa fase

anterior às virtudes sociais para as quais seria imprescindível conhecer a distinção entre o

bem e o mal. Nesse sentido, haveria, no dizer de Boto (2002), um paralelo imediato entre a

situação da criança na esfera social e a vida do homem em seu estado de natureza. A infância

consistiria em um estágio da vida, cuja piedade originária se destaca por meio do amor-de-si.

Então, o amor-de-si corresponderia, na perspectiva rousseauniana, a um dado instintivo do

espírito de conservação inerente ao ser humano.

Salinas Fortes (apud Boto, 2002), realizando a distinção entre o amor-de-si e o amor-

próprio em Rousseau, reflete que o amor-próprio direciona-se sempre ao outro, relacionando-

se à honra, portanto às vaidades humanas. Nessa direção, Boto (2002) esclarece que se para

Rousseau o homem é naturalmente bom, essa bondade seria resultante de sua condição

primeira, isto é, da piedade originária. Assim, para Rousseau, o amor-de-si configura uma

paixão que se estabelece no estado íntimo da condição humana, o que naturalmente se

constitui em piedade, e, por isso, o homem está propenso à virtude; segundo esclarece Salinas 

Fortes:
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[...] Mesmo no seu estado primitivo, o homem é bom. Por bondade, ele deixa
de praticar o mal, na medida em que traz consigo o sentimento de piedade,
esta repugnance à mal faire inata, que nos torna solidários de todo ser
sensível, fazendo-nos sofrer diante do espetáculo de seu sofrimento e que
desenvolvida... transforma-se na consciência do amor à ordem. O homem se
corrompe quando seu coração se altera, quando o amor de si se torna amor-
próprio (SALINAS FORTES, apud BOTO, 2002, p. 42-43, grifo do autor).

O pensamento romântico, apropriando-se das concepções do filósofo, fizera paralelos

entre a condição do homem primitivo, da criança e do artista, acenando para os benefícios da

conservação das faculdades naturais da criança; dentre elas a sua capacidade para a

imaginação, o sonho, a fantasia, a invenção e, sobretudo, a permanência do seu estado de

pureza, ou, melhor, do “amor-de-si”. Daí que a conservação da pureza no coração, a

fraternidade, a comunhão do homem com a natureza são elementos fundamentais para a

produção artística no romantismo.

Cecília Meireles, por sua vez, discorrendo ainda em seus discursos os ventos das

concepções românticas de arte e processo criativo, reitera as suas concepções de arte,

estabelecendo na crônica Desenhos infantis, no jornal A Manhã, em 10 de outubro de 1941,

as relações entre infância, homem primitivo e atividade artística:

As crianças, os primitivos e os loucos são os que se acham em melhores
condições de dar exemplos de arte verdadeira, porque se movem numa
atmosfera sem restrições, onde o impulso criador assume formas de inteira
liberdade poética. Nesse mundo singular não se conhece a limitação exterior,
a imposição social, o peso da crítica, - porque esse mundo está suspenso em
si mesmo, como os países do sonho, com outros firmamentos, outros mares,
outros habitantes (MEIRELES, 2001b, v. 5, p. 127).

Na obra Problemas da literatura infantil (1951), Cecília também demonstra as

influências românticas nas suas concepções, onde advoga as idéias em torno dos benefícios

da experiência lírica para a formação do ser humano; argumentando:

Talvez a ciência pedagógica não diga tudo, se não for animada por um sopro
sentimental, que a aproxime da vida quando apenas começa; desse lirismo
que os homens, com o correr do tempo, ou perdem, ou escondem, cautelosos
e envergonhados, como se o nosso destino não fosse o sermos humanos, mas
práticos (MEIRELES, 1984, p. 30).

Para Cecília Meireles, a arte deveria triunfar sob as verdades provenientes da ciência,

pois não basta estudar a criança como se a sua vida fosse simples, fácil e previsível, mas

favorecer a conservação de suas faculdades naturais; promovendo, simultaneamente, a
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comunhão do leitor com a obra que perdurará ao longo da vida. Para a poetisa, “[...] só nesses 

termos interessa em falar de Literatura Infantil” (MEIRELES, 1984, p. 31). E essa descoberta

é feita pela própria criança que nomeia o livro de sua preferência, posto que:

[...] não basta um pouco de atenção dada a uma leitura para revelar uma
preferência ou uma aprovação. É preciso que a criança viva a sua influência,
fique carregando para sempre, através da vida, essa passagem, essa música,
esse descobrimento, essa comunicação... (MEIRELES, 1984, p. 31).

Nessa perspectiva, somente os grandes livros são capazes de suscitar interesse e

propiciar boas oportunidades à formação da criança; mesmo que não haja, a priori, a intenção 

de sê-los infantis. Os bons livros, segundo se podem inferir, são aqueles que apresentam

equilibrados os três aspectos implicados na literatura infantil: o “moral”, o “instrutivo” e o

“recreativo” (MEIRELES, 1984, p. 99). Atenta a esses parâmetros, Cecília destaca a grandeza 

de A maravilhosa viagem de Nils Holgersson, obra da escritora sueca Selma Lagerlöf; onde

defende os princípios criativos adotados pela escritora para composição do livro. Para

Cecília, apesar de Selma ter utilizado uma “receita simples”, isto é, a narrativa desencadeada

a partir da apresentação de uma personagem heróica, mostrara a alteridade de sua criação ao

envolver as crianças com as aventuras do herói, levando-as a conhecer “[...] cada palmo de

sua terra e da alma de sua gente” (MEIRELES, 1984, p. 122). Assim, segundo Cecília, por

serem as crianças sensíveis às obras literárias, costumam apreciar histórias ricas em conteúdo

humano, e para provar o gosto infantil basta ouvir “[...] o testemunho de alguns que recordam 

a infância” (MEIRELES, 1984, p. 122). Como o poeta indiano Tagore que se elevava “[...]

com aquelas obscuridades de palavras que não entendia, mas que lhe causavam a emoção

poética de viajar sobre pontes, de atravessar o vazio, de voar pelas páginas do livro”

(MEIRELES, 1984, p. 122-123).

Dessa maneira, Cecília destaca que é durante a infância que se deve favorecer o gosto

estético infantil, pois é nessa fase da vida humana que se dispõe de maior liberdade para uma

leitura desinteressada. Por isso, a criança deve ser estimulada a ter contato com obras primas

para que a sua formação se processe de “modo mais perfeito” (MEIRELES, 1984, p. 123).

Todavia, sendo o livro para crianças de “invenção e intenção do adulto”, faz-se necessária a

consciência de que uma das complicações iniciais do livro infantil corresponde exatamente à

“intencionalidade do autor”. Em suas palavras:

[...] o livro infantil, se bem que dirigido à criança, é de invenção e intenção
do adulto. Transmite os pontos de vista que este considera mais úteis à
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formação de seus leitores. E transmite-os na linguagem e no estilo que o
adulto crê adequados à compreensão e ao gosto ao seu público (MEIRELES,
1984, p. 29, grifo nosso).

E essa clareza das idéias, para Cecília Meireles, se possibilita por meio dos

conhecimentos oferecidos pela ciência moderna, visto que para a criança compreender a

leitura é necessário, antes, que o escritor entenda as reais condições do seu desenvolvimento,

isto é, “saber o que já há, na criança, de adulto”. Para tanto, faz-se válida a utilização dos

instrumentos modernos de pesquisa. Atenta a esses mecanismos, Cecília realiza um inquérito

sobre leituras infantis, no período em que trabalha com Anísio Teixeira, na Diretoria de

Instrução Pública do Distrito Federal.

A pesquisa, realizada no ano de 1931, tinha como objetivo conhecer o que e como as

crianças do ensino primário municipal liam. Para conhecer a vivência e as preferências dos

leitores infanto-juvenis, Cecília aplicara um questionário contendo 12 questões abertas

dirigidas a 933 meninas e 454 meninos, variando a faixa etária dos entrevistados entre 7 e 17

anos (ZILBERMAN, 2001). Em correspondência a Fernando de Azevedo, datada de 8 de

novembro de 1931, Cecília expõe a finalidade do Inquérito: “Estou trabalhando numa

comissão técnica, estudando o que lêem e como lêem as crianças cariocas. [...]. Pode ser que

se chegue a uma visão sugestiva do que temos e do que precisamos (MEIRELES, apud

LAMEGO, 1996, p. 218, grifo nosso).

No entanto, a pesquisa somente fora concluída em 1933, tendo seus resultados

publicados pelo Departamento de Educação no ano de 1934. Segundo Zilberman (2001), as

informações adquiridas no inquérito serviram como nortes orientadores para a poetisa-

educadora elaborar o livro Rute e Alberto resolveram ser turistas (1938). Na carta dirigida a

Fernando de Azevedo, em 1932, Cecília expressa essa realidade:

[...] Como o inquérito realizado sobre a leitura infantil demonstrava um
interesse maior em crianças de 12 a 14 anos, procurei fazer o livro [Rute e
Alberto resolveram ser turistas] para esses leitores e assim, tive que escolher
o tema e a linguagem que já são bastante poéticos; numa transição da
infância para a adolescência (MEIRELES, apud LAMEGO, 1996, p. 229).

Para a autora, as intenções do autor devem ser guiadas por ações e conhecimentos

sólidos efetivados por meio de procedimentos que revelam as preferências e as

particularidades da natureza infantil. Com base em tais informações, o escritor pode se dirigir

às crianças de modo a favorecer o gosto estético e, ao mesmo tempo, instrutivo, mediante a

seleção prévia e consciente de valores que ele considera ideais à formação do leitor. Por isso,
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escrever para crianças, segundo Cecília, é uma tarefa “difícil e fácil”; consiste propriamente

em um achado: “o ovo de Colombo”.

Embora as considerações, até então apresentadas, tenham sido realizadas pela autora

quase trinta anos após a sua primeira publicação no cenário infantil. Considera-se que o

pensamento expresso pela autora, nos fins da década de 1940 e início dos anos de 1950, seja

bastante elucidativo para se refletir as intencionalidades sócio-pedagógicas e os valores

ideológicos imbuídos em suas produções literárias iniciais, até porque se destacam presentes

palavras-chave - quase sempre carregadas de ambigüidades - utilizadas por Cecília nos anos

de 1930, dentre elas: “difícil/fácil”, “simples/complexo”, “ciência/arte”; que evidenciam as

próprias problemáticas criativas que a autora atravessara ao longo de sua produção. Assim

sendo, se as suas concepções não correspondem propriamente à natureza dos seus livros

infantis; servem, ao menos, para rivalizá-las com os aspectos comuns que permearam o

conjunto de sua obra no cenário da literatura infantil brasileira. E, assim, promover o debate

acerca das contradições existentes entre o discurso teórico e as ações empenhadas pela

poetisa-educadora no universo infantil.

Conforme Cecília Meireles anuncia, o livro especificamente escrito para a infância é de

“invenção e intenção do adulto”. Comporta, portanto, os valores – ético-morais, espirituais,

científicos, afetivos - que o escritor compartilha e julga necessários para promover a

formação e o pleno desenvolvimento da criança. Nesse sentido, convêm as indagações: Quais

as intencionalidades de Cecília Meireles presentes no conjunto de sua obra destinada ao

leitor-criança? Quais finalidades sócio-educativas a poetisa-educadora almejava promover

por meio dos livros infantis?

Para que se possa responder aos questionamentos propostos, é relevante que se busque

uma compreensão para os valores ideológicos intrínsecos aos livros da autora. Valores que

não são de sua exclusividade; que, portanto, estabelecem relações com o período político,

econômico e sócio-cultural brasileiro. E, que traduzem as idéias que se formaram no Brasil,

desde o entre-séculos, e representam as ideologias de uma elite intelectual para efetivar

mudanças no quadro social e legitimar os interesses da classe dirigente.

3.1.2 Os Valores Ideológicos na Literatura Infantil Brasileira: do Entre-Séculos às

Vésperas do Modernismo

Ao se realizar um reconhecimento historiográfico da literatura infantil brasileira, ver-se

que o surgimento do gênero mantém íntimas relações com a história da expansão da leitura
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no Brasil. Os precursores do livro de literatura infantil são os livros de leitura, escritos por

educadores a fim de serem utilizados pela criança no universo escolar e difundidos junto as

suas famílias. Surgindo de mãos dadas com a pedagogia, a literatura infantil fora

institucionalizada e sofrera as influências das mudanças ocorridas no quadro político–

econômico e sócio-cultural brasileiro, sobretudo a partir das mudanças geradas com a

abolição da escravatura (1888) e Proclamação da República (1889) que acabaram provocando 

as transformações no sistema educativo através das reformas educacionais; e, com elas, a

introdução das novas idéias no campo pedagógico. Idéias defendidas, a priori, pelo legislador 

baiano Rui Barbosa, donde se destacam: a defesa do método intuitivo - as lições de coisas - a

observação e experimentação científica, a valorização da leitura e escrita e a adoção de novas

disciplinas – ciências, desenho, educação moral, física e cívica - com vista a favorecer o

desenvolvimento integral humano. E, posteriormente, com as reformas realizadas nos estados

brasileiros a partir da década de 1920, e precedentes, com o Movimento Renovador da Escola 

Nova e as ações do recente Ministério da Educação e Saúde durante o governo de Getúlio

Vargas.

Nesse período, evidencia-se, no Brasil, o profundo interesse dos intelectuais pela

criança e por sua educação. Se destacando não somente ações de educadores no âmbito da

legislação a fim de renovar o ensino primário, mas também de profissionais liberais de vários

setores como os médicos higienistas e sanitaristas que advogam, em suas teses e intervenções

pedagógicas na imprensa jornalística e em instituições educativas, um projeto de renovação

estrutural da educação pública brasileira; cuja base repousa na defesa da educação integral,

alterando o quadro do ensino desde as concepções filosóficas, práticas pedagógicas aos

espaços físicos onde há a demanda da cultura escolar (BOARINI, 2003; CARVALHO, 2002;

FREITAS, 2002; GONDRA, 2002, 2004; KUHLMANN Jr. 2002).

Porém, a defesa em torno da educação integral não desfaz, conforme indagam Gondra

(2004) e Boarini (2003), o caráter de separação entre a atividade intelectual e manual. A

educação integral defendida pelos idealistas do desenvolvimento brasileiro baseia-se em um

projeto político-ideológico que enfatiza a relevância da formação moral, espiritual, intelectual

e física do educando a fim de moldar os sujeitos conforme ideologias criadas em torno da

civilização e modernização da nação e não como instrumento de liberdade e emancipação.

No entanto, o quadro de fome e miséria, ignorância, insalubridade, abandono,

alcoolismo, práticas de aborto, infanticídio e mortalidade infantil, dentre outras problemáticas

sociais - que assola o Brasil no entre-séculos, sobretudo em razão da abolição da escravatura,

do êxodo rural e da entrada de imigrantes no país, que produzem um maior contingente
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humano nas grandes cidades devido a busca por trabalho assalariado nas crescentes indústrias 

e fábricas, bem como o espírito desenvolvimentista de gerar a riqueza nacional a fim de

colocar o Brasil nos ares da modernidade -, suscita ações políticas e intervenções sócio-

pedagógicas, almejando, com essas medidas, minimizar os fatores que dificultam o progresso

da nação brasileira. Desse modo, a educação torna-se a “mola mestre” capaz de formar uma

nova mentalidade, no Brasil, a partir da universalização da educação escolarizada às camadas

menos favorecidas da sociedade.

Paralelamente em que se firmam as discussões e as reformas do ensino primário no

Brasil, as idéias em torno da escolarização do povo e tentativas de elevar a cultura nacional

tomam corpo em vários campos intelectuais onde circulam as novas concepções e saberes.

Nesse período de consolidação do governo republicano, o Estado brasileiro busca instaurar

uma identidade própria mediante a promoção da consciência nacional e do reconhecimento

de si mesmo: riquezas naturais, extensão territorial, diversidade racial e folclórica,

perseverança e resistência do povo e possibilidades reais de crescimento. Nesse quadro de

reconhecimento de si mesmo, criam-se vários mitos, conforme destaca Herschmann (1996);

e, Rui Barbosa28 apresenta-se como um ícone de inteligência e saber, sinônimo de

intelectualidade e brasilidade, portanto, digno de exemplaridade; assim assinala Coelho

(1991). Também dentro dessa perspectiva de análise, San Tiago Dantas aponta a propósito da

“Águia de Haia29”:

Desde logo é em torno dele [de Rui Barbosa] que se cria o culto do homem
inteligente. O apreço exagerado pela inteligência, elevada ao 1 grau na
hierarquia dos valores, é característico dos povos ou das classes em luta
contra as resistências de um meio social já consolidado (DANTAS, apud
COELHO, 1991, p. 205, grifo do autor).

A partir do entre-séculos começa a serem introduzidos na literatura infantil nacional

conteúdos ideológicos ancorados à educação moral, sentimental, patriótico-cívica, religiosa,

física..., tornando-se o centro das preocupações dos que almejam estabelecer o controle

“ameno” das relações e das estruturas sociais sob forma de regenerar o país. Em meio a esse

processo de legitimação dos valores da burguesia, a literatura assume o papel de formadora

da consciência nacional por excelência. A esse respeito diz Lajolo (1982):

28 Cecília na obra Rui: pequena história de uma grande vida (1949) destaca a figura de Rui Barbosa como o
grande herói nacional, dissertando uma imagem exemplar, portanto digna de imitação, do legislador baiano.
29 Rui Barbosa ganhou o título de “Águia de Haia” por sua diplomática atuação como Embaixador
Extraordinário do Brasil, na Segunda Conferência da Paz realizada no Tribunal de Haia, na Holanda, em 1907.
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[...] tradicionalmente o enfoque da literatura na escola brasileira tende a
assumir a função de educação pela literatura. O caráter de modelo e exemplo
do texto literário é constante na apresentação de manuais escolares de
qualquer época. Isso acaba identificando literatura com preleções morais,
cívicas e familiares. O texto literário torna-se privilegiado não pela sua
dimensão estética, mas pela dimensão retórica e persuasiva, de veículo
convincente de certos valores que cumpre à escola transmitir, fortalecer e
gerar (LAJOLO, 1982, p. 15).

Os primeiros livros escritos, especificamente, ao leitor infantil brasileiro se destacam

por intencionalidades pedagógicas vinculadas aos ideais de formação de novos valores e

construção de uma consciência nacional baseada no ideário burguês de transformação da

sociedade através da regeneração do homem, cuja veiculação se efetivava pela via da leitura.

Assim, a literatura infantil brasileira surge com finalidade puramente pragmática a fim de ser

utilizada, pelas crianças, na sala de aula e disseminadas junto as famílias. Constituindo,

propriamente, um projeto de integração político-ideológico que visa a modelação dos

espíritos mediante os novos valores da elite liberal.

Esses livros, segundo destaca Leonardo Arroyo (1968), compuseram as primeiras

tentativas de realização de uma literatura infantil brasileira e significaram uma reação contra

o predomínio da literatura européia no Brasil, sobretudo a portuguesa, donde os conceitos de

literatura e educação aparecem estreitamente interligados; em suas palavras (ARROYO,

1968, p. 163):

[...] reação nacional ao enorme predomínio de literatura didática e literatura
infantil que nos vinha de Portugal, em obras originais e traduzidas,
manifestou-se de forma isolada em algumas regiões mais desenvolvidas
culturalmente no país. Mas foi particularmente na área escolar que ela
começou, passando depois a dar exemplo de inconformismo pleno na área
das traduções. A rigor foi uma reação teórica, que se compreende facilmente
em face dos profundos laços de identidade que nos ligavam a Portugal.

Acrescenta Coelho (1991) que tal reação se avolumou nas escolas com os livros de

“leituras escolares” que, na segunda metade do século XIX, intensificaram-se por todos os

pontos do país em razão da “[...] crescente demanda do mercado, em uma nação que se

‘civilizava’ em ritmo lento, mas crescente” (COELHO, 1991, p. 207). Todavia, se a literatura

infantil brasileira nasce inteiramente imbricada à expansão do ensino, à renovação da prática

escolar, portanto à Nova Pedagogia, quais valores ideológicos fundamentavam estas obras

infantis iniciais?



84

Para Coelho (1991), o conjunto das obras dos pioneiros, no campo infantil, revela a

qualidade da formação educacional recebida pelos brasileiros no final do século XIX: uma

educação orientada para consolidação dos valores do sistema herdado que reúne uma mescla

de feudalismo, aristocratismo, escravagismo, liberalismo e positivismo, destacando-se alguns

valores ideológicos de aparelhamento Estatal, dentre os quais: nacionalismo: ênfase à língua

portuguesa falada no Brasil; preocupação em entusiasmar os novos espíritos à dedicação para

a pátria; o culto às origens e o amor pela terra, com maior destaque para a idealização da vida

no campo em oposição à vida urbana; intelectualismo: valorização do estudo e do livro, como 

meios de ascensão e realização social, inclusive econômica; tradicionalismo cultural:

valorização dos grandes autores e das grandes obras do passado como modelos culturais a

serem assimilados e imitados; E, por fim, moralismo e religiosidade: exigência absoluta da

retidão do caráter, honestidade, solidariedade, fraternidade, pureza de corpo e alma, dentro

dos preceitos cristãos (COELHO, 1991, p. 207).

Estes e outros valores ideológicos fizeram-se presentes nas obras dos escritores

precursores do gênero infantil, no Brasil, e se expandiram até o fim da primeira metade do

século XX. A soma das características comuns às obras dos pioneiros revela a existência de

um projeto político-ideológico ancorado nos ideais de progresso, desenvolvimento e

civilização para modificar a realidade nacional. Desse modo, é com base nestes valores

ideológicos da classe burguesa, elite política e cultural brasileira do entre-séculos,

apresentados pela crítica Nelly Novaes Coelho (1991), que se refletirão, ainda neste capítulo,

as intencionalidades pedagógicas imbuídas no conjunto das obras literárias infantis de Cecília

Meireles produzidas entre os anos de 1920 a 1940.

Conforme se podem refletir a partir dos estudos realizados por Arroyo (1968), Coelho

(1991), Lajolo (1982), Zilberman (2001, 2003), et al., os escritores pioneiros da literatura

infantil brasileira foram bastante influenciados por esses valores ideológicos em suas

criações. E, de certa maneira, subservientes e transmissores dos interesses hegemônicos da

elite dominante. A literatura aliada à prática escolar fora representativa dos valores que se

desejavam instaurar sob o povo e a nação. Para tanto, a leitura literária - entendida como

promotora, por excelência, do desenvolvimento individual e coletivo humano - fora

designada para combater a ignorância, o atraso cultural e possibilitar a constituição de um

novo ser humano: moral, física e intelectualmente melhor; constituindo as metas dos que

almejavam colocar o Brasil nos ares da modernidade.

Com base nesses objetivos, os idealizadores do desenvolvimento brasileiro, que, por sua 

vez, envolvem os intelectuais que se ligavam aos governos estaduais e respectivamente
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escreviam aos leitores infantis - como é o caso de Olavo Bilac e Manuel Bomfim -,

defendiam a expansão do ensino e a adoção de novos métodos pedagógicos a fim de propiciar 

a universalização da escola. Esses intelectuais, além de impregnarem as suas obras com os

valores ideológicos de seu tempo, defendiam o desenvolvimento de vários produtos culturais

para efetivar as devidas transformações. Dentre esses produtos culturais - que, em sua

maioria, tiveram senão os conteúdos, mas seus princípios básicos extraídos dos países

desenvolvidos - o de formar uma consciência nacional em torno do reconhecimento de si

mesmo se constituiu uma das metas a serem atingidas a fim de oferecer legitimidade ao

governo republicando e à nova elite liberal dominante, então dirigente.

Dentro dessa perspectiva, a literatura infantil – inicialmente difusora dos valores

ideológicos dos grupos sociais privilegiados - fora imbuída de intencionalidades pedagógicas

a fim de ofertar legitimidade ao projeto de reconstrução político–ideológico e econômico

brasileiro. Para tanto, os escritores buscavam amparar suas idéias em preceitos científicos,

considerados legítimos, para explicar a problemática social. Baseando-se numa visão

positivista da realidade e inspirados em um naturalismo estético (HERSCHMANN, 1996), os

intelectuais efetuaram uma arte literária como representação do real a fim de expandir os

ideais de formação de uma nova consciência nacional.

Entretanto, essa representação do real não se baseava na reflexão analítica dos conflitos

comuns a uma sociedade dividida em classes, e sim a um conjunto de idéias que explica a

realidade social a partir das causas finais e não dos determinantes econômicos e sócio-

históricos que caracterizam a dialética existente entre as forças que detém o poder e as forças

dominadas. Conforme Chauí (1983), apresentando a compreensão marxista do termo, um dos

aspectos centrais da “ideologia” é justamente a transposição da causa final em idéias e/ou

teorias, ou seja, explicações que se tornam independentes do processo histórico-social.

A modernidade, segundo Chauí (1983), reduziu a lei das quatro causas – material,

formal, motriz e final - apresentadas pelo filósofo grego Aristóteles apenas a duas: a causa

motriz ou eficiente – que corresponde à ação, operação, ao movimento e a dinâmica do

trabalho que dá forma à matéria – e, a causa final – que equivale aos motivos, às finalidades

do uso de determinado objeto. A causa final vincula-se à idéia de utilidade e depende de

quem ordena a produção, isto é, depende do capitalista. Já a causa motriz relaciona-se ao

trabalho pelo qual certa matéria receberá certo formato para servir ao proprietário. Para Chauí 

(1983), a metafísica aristotélica considera a causa final superior à causa eficiente devido o

trabalho depender dos motivos e/ou finalidades para que haja a transformação da matéria.
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Com isso, o trabalho torna-se menos valioso do que a causa final, já que é um simples meio

para se alcançar determinado objetivo.

Essa teoria da causalidade, que explica a realidade e suas transformações a partir da

causa final, provoca a transposição involuntária da realidade histórica para o plano das idéias

de relações determinadas. Com isso, o teórico supõe estar produzindo idéias originais que

explicam a dinâmica social, quando na verdade é a realidade histórica que explica as idéias

elaboradas, assim diz Chauí (1983, p. 10):

Quando o teórico elabora sua teoria, evidentemente não pensa estar
realizando essa transposição, mas julga estar produzindo idéias verdadeiras
que nada devem à existência histórica e social do pensador. Até pelo
contrário, o pensador julga que com essas idéias poderá explicar a própria
sociedade em que vive. Um dos traços fundamentais da ideologia consiste,
justamente, em tomar as idéias independentes da realidade histórica e social,
de modo a fazer com que tais idéias expliquem aquela realidade, quando na
verdade é essa realidade que torna compreensíveis as idéias elaboras. 

Na literatura infantil brasileira, os intelectuais escritores acabaram disseminando uma

certa representação do real, por meio dos livros de leitura, que inverte a ordem natural do

processo histórico. Exemplificando, ao atribuírem ao analfabetismo e a ignorância do povo,

os significantes que explicam a ausência do progresso e o empobrecimento da nação, esses

idealistas tomavam a problemática social como resultante da ausência do letramento e da

inteligência e não como resultado histórico de um longo processo de dominação; cuja classe

desfavorecida desapropriada dos meios de produção também tivera o direito negado à

escolarização e ao saber.

Representando a realidade pelas causas finais e não pelo longo processo histórico de

dominação e desigualdades sociais, os escritores efetuaram uma literatura comprometida com

a modelação dos sujeitos, já que há uma inversão da realidade, sendo essa imagem invertida

do real o que caracteriza a ideologia. Dentro desse prisma, as intenções desses escritores -

representantes direta ou indiretamente dos interesses da elite liberal burguesa - para serem

atingidas, efetivamente, junto ao povo e a nação; e assim alcançar o status quo perante a

sociedade, necessitavam ser ocultadas e essa dissimulação do real se fez no plano das idéias

que, por sua vez, amparam-se em preceitos científicos que acabaram ocultando a realidade.

Assim, gera-se a ilusão de que o Novo trará mudanças efetivas na dinâmica social, muito

embora a realidade do povo persista tal qual ela se processa ao longo dos séculos.

Estabelecidas as relações entre os valores ideológicos e a produção literária infantil

brasileira no entre-séculos. Convêm que se investiguem as relações que a produção literária
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de Cecília Meireles tece junto, no momento histórico, as ideologias da elite liberal cristã

burguesa, cujo Estado governamental atua como mediador; a literatura infantil enquanto

representante e a educação escolar como veículo-transmissor. Sobretudo em relação às idéias

em torno do nacionalismo, do tradicionalismo, intelectualismo cultural e do moralismo

religioso. São essas questões que se pretendem refletir a partir de então.

3.2 CECÍLIA MEIRELES E OS LIVROS DE FORMAÇÃO

Dentre os livros infantis de Cecília Meireles investigados - Criança meu amor (1994); A

festa das letras (1937); Rute e Alberto resolveram ser turistas (1938); Rui: pequena história

de uma grande vida (1949); Ou isto ou aquilo (1964) e Olhinhos de gato (1980a) – percebe-

se que há certa preferência da autora pelo feitio educativo na composição dessas obras. Todos 

os livros de alguma forma estão relacionados à vida escolar da criança e todos eles são livros

para promover a leitura e buscam integrar os aspectos implicados na literatura infantil: o

“moral”, o “instrutivo” e o de “entretenimento”.

Neves (2007), investigando as relações do conjunto da obra cecilina com os livros de

leitura publicados na França nos fins do século XIX e início do século XX, alude que - com

exceção de Criança meu amor (1924) que, por sua natureza específica, constitui

propriamente um livro de leitura -, todos os livros infantis de Cecília foram criados para

promover o gosto pela leitura e destacam-se pelo caráter formativo, sendo, portanto, “livros

para leitura”.

A combinação entre os aspectos “moral”, “instrutivo” e “lúdico” leva a pesquisa a

enquadrá-los, dentro do gênero infantil, enquanto “livros de formação”. Já que, nestas obras,

Cecília preza por valores – afetivos, morais, intelectuais, científicos, didáticos - que

evidenciam intencionalidades pedagógicas e funcionalidades sociais existentes na

composição dos textos; como também as ideologias que compuseram a literatura infantil

nacional até a segunda metade do século XX.

Conforme Freitag (1994), as leituras de formação e/ou de aprendizagens são aquelas

onde as narrativas têm como objetivo central influenciar, direcionar e/ou modificar o

comportamento do leitor; e esse processo acontece por meio das situações narradas

envolvendo personagens heróicas e instituições sociais, tais como: “[...] a família, a escola, a

igreja, o hospital, pelas quais transita o herói da obra [ou as personagens que o identificam

como tal], procuram influenciá-lo, moldá-lo, direcioná-lo, segundo seus valores e normas

específicas” (FREITAG, 1994, p. 68).
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Nesse sentido, apresenta-se no conjunto da obra de Cecília Meireles um aspecto comum 

a todos os seus livros infantis: o caráter formativo. Todos os livros estão, de alguma maneira,

vinculados ao cotidiano da criança dentro da prática escolar, ao comportamento moral, ético-

humano e intelectual dos educadores e educandos, a valorização do livro e da leitura, a

prática da virtuosidade e caridade cristãs. E, todos os livros apresentam uma certa

representação de arte, mediante concepção do real e das relações em sociedade conforme

ideais e valores ideológicos que, no período histórico, se consideram legítimos.

Segundo os estudos dos teóricos da literatura infantil brasileira e da poetisa-educadora

(CAMARGO, 2000; MELLO, 2001; ZILBERMAN, 2001; et al.), Cecília Meireles,

conjuntamente com Vinícius de Moraes, fora responsável pela renovação da poesia infantil

brasileira, dando maior ênfase aos sentimentos da criança, ao imaginário e a beleza poética

propriamente dita. Contribuindo com a obra Ou isto ou aquilo (1964) para dar abertura ao

paradigma estético e encerrar o círculo do discurso utilitário. Contudo, seus primeiros livros

trazem bastante vivos os ideais do tradicionalismo literário e pedagógico que permearam a

sua produção artística no gênero infantil, destacando-se algumas características, dentre elas:

idealismo e utilitarismo: apresentação romântica da criança e daquilo que lhe é pertinente:

família, escola, sociedade..., a fim de transmitir e produzir os valores necessários à construção 

do Novo Homem, Nova Sociedade e Nova Civilização; humanismo, universalismo e

tradicionalismo: na evocação ao que é comum ao homem e permanece imutável na essência

humana; na valorização da linguagem erudita, na exposição dos temas e nos conteúdos; na

utilização das fontes orais e do folclore infantil; moralismo e maniqueísmo dogmático: ênfase

a moral, ao valor da educação intelectual, lingüística e ao desenvolvimento emotivo da

criança, porém ainda pela perspectiva adulta que manipula as ações do leitor, sobretudo na

fase anterior a obra Ou isto ou aquilo (1964); literariedade e imaginação: valorização da

beleza poética, do sonho, dos devaneios infantis, das faculdades intuitivas30.

Essas características, paradoxalmente, mantiveram-se presentes em seus livros infantis,

como se a autora pretendesse equilibrar os aspectos que, para Cecília Meireles, bem

equilibrados, compõem um “bom livro infantil”. Aspectos que contribuem para a formação

moral, instrutiva e lúdica da criança. É, portanto, com base na investigação dessas

características que se refletirão os valores ideológicos, já então mencionados, imbuídos no

conjunto de sua obra.

30 Estas características terão continuidade no terceiro capítulo da dissertação através da análise de textos da obra
Criança meu amor e demais documentos da autora. Neste, almeja-se estabelecer um breve passeio a fim de
compreender as intencionalidades pedagógicas no conjunto de sua obra infantil; e, assim, refletir os valores
ideológicos comuns à composição dos textos.
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3.2.1 Do Real para o Ideal: O Processo Criativo nos “Livros para Leitura”

Em primeiro lugar um traço marcante em seus livros é o idealismo. Todos os livros de

Cecília entre os anos de 1920 e 1940, mantidas as devidas particularidades, apresentam uma

imagem estereotipada da realidade; sobretudo no tocante à criança/educando, ao

adulto/educador, a família/escola/sociedade e as relações sócio-humanas. O que evidencia a

visão romântica e, ao mesmo tempo, a direção realista adotada pela autora na construção

dessas obras. Os temas/enredo, personagens e situações narradas desenvolvem um fecho

dramático que representa uma dada visão de realidade conforme idéias que perduraram, no

Brasil, desde o entre-séculos. Idéias baseadas no discurso utilitarista em torno da

funcionalidade pedagógica da obra e do papel do artista junto a transformação da realidade

nacional.

No caso da obra cecilina, observa-se que o caminho criativo escolhido pela autora parte

da representação da realidade, da descrição da vida cotidiana, tal qual a lírica educadora

vislumbra, para efetivar a construção do ideal; mediante os princípios de construção de um

Novo Homem, Nova Civilização e, portanto, Nova Ordem Social.

Segundo Coelho (1991), a literatura infantil brasileira da década de 1920 aos anos de

1940, com exceção à obra de Monteiro Lobato, manteve o caráter utilitarista nas produções

infantis do entre-séculos. E, na década de 1930, evidencia-se um certo antagonismo entre

realismo e fantasia. Para a crítica, tal antagonismo fora gerado em razão da difusão das novas

conquistas da pedagogia, da psicologia, da sociologia, etc.; e, sobretudo, por meio das

políticas e reformas educacionais realizadas nos estados brasileiros que impunham

[...] por um lado, a necessidade de se conhecer a Realidade de nosso país, de
nosso governo, do caráter do brasileiro e de sua verdadeira natureza; por
outro lado, o confronto entre o ensino leigo e ensino religioso. Tais
divergências levam certos setores educacionais a se colocarem contra a
Fantasia na Literatura Infantil e a exigirem, em seu lugar, a Verdade, o
Realismo (COELHO, 1991, p. 242).

Conforme apontam os estudos de Velloso (1988) e Herschmann (1996), as diferentes

correntes de pensamento brasileiras tenderam a conceituar a literatura enquanto instância

portadora e/ou refletora do mundo social. A produção literária aparecia como reflexo

imediato da nação e diretamente condicionada à ordem social. Assim, foram raros os

escritores brasileiros que se rebelaram a esse paradigma de análise, efetivando alternativas

para refletir a relação literatura-sociedade. E, os que tenderam contra essa convenção foram
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denominados de “[...] alienados, alienígenas, e definitivamente proscritos da legião de

escritores consagrados. Afinal, a grande acusação que sobre eles pesava era séria:

desconhecer a nação” (VELLOSO, 1988, p. 239).

O paradigma brasileiro de produção literária, nos fins do século XIX e décadas iniciais

do século XX, girava em torno do “discurso da nacionalidade”, sendo a literatura eficaz

veículo de “brasilidade”. São bons exemplos de escritores que integram essa corrente de

pensamento, autores como: Olavo Bilac, José Lins do Rego, Cassiano Ricardo, Raquel de

Queirós, Afonso Celso, Jorge Amado, dentre outros; que reforçam, em suas obras, essa

vertente nacional de análise. Seja por defender a literatura enquanto “escola de civismo” –

como é o caso de Olavo Bilac e Afonso Celso -, seja por considerá-la como “instrumento de

conscientização política” – é o caso da fase inicial de produção literária de Jorge Amado. Em

ambas as situações, a literatura é concebida por se associar à sociedade e à prática social, via

relação didático-pedagógica.

Essa concepção tradicional de literatura como “espelho da nação”, no Brasil de “entre-

séculos”, ainda com Velloso (1988), é no mínimo simplista. Em primeiro lugar, porque a obra 

literária não é apenas “testemunho da sociedade”. Ou seja, uma espécie de documento e/ou

registro dos fatos. E, em segundo lugar, porque se perde uma dimensão essencial da questão:

[...] a de que a realidade é ao mesmo tempo uma realidade objetiva e
subjetiva. Se o escritor exterioriza seu ser no mundo social, ele também o
interioriza como realidade objetiva. Não há, portanto, um mundo dos fatos
pairando acima do indivíduo. Essa relação unilateral e objetiva entre os
termos não existe. Existe, sim, uma profunda dinâmica entre indivíduo e
sociedade feita de interações, deslocamentos e modificações31 (VELLOSO,
1988, p. 239-240).

Conforme Oliveira (apud VELLOSO, 1988), a produção literária é um fenômeno social

na medida em que exprime as convicções, crenças, códigos e costumes sociais. Enquanto

fenômeno social, a literatura expressa a realidade, mas almeja modificá-la e até mesmo negá-

la. A relação da literatura com a sociedade é conflituosa, pois, se ela emerge de uma

determinada realidade histórica, isso não implica que deva ser o seu registro fiel, ou o seu

retrato falado. Mas, antes, uma situação inversa, já que a literatura tende freqüentemente a

insurgir-se sobre este real, apresentando uma imagem da realidade em que a própria

sociedade muitas vezes nega o reconhecimento. Trata-se, portanto, de uma relação necessária, 

contraditória e imprevisível (PAZ, apud VELLOSO, 1988, p. 240).

31 A autora cita e, posteriormente, analisa como exemplo de transgressão a esses valores incorporados à literatura 
brasileira a obra do escritor Machado de Assis.
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Contrariamente a estas concepções acerca da relação entre arte e realidade, formou-se,

no caso brasileiro, dos fins do Império ao florescer da República e extensão do Estado Novo,

uma tradição documental de produção literária, cuja exemplaridade baseava-se nos moldes

europeus. Para Octavio Paz, a produção literária gerada na América Latina integra-se a “[...]

um capítulo da história das utopias européias” (PAZ, apud VELLOSO, 1988, p. 240). Utopias

geradas em torno do imaginário do Novo Mundo, Novo Homem e Nova Civilização; enfim,

de uma existência projetada ideologicamente pelo outro. Para Paz e Rama (apud VELLOSO,

1988, p. 240), assim como no restante da América Latina, o Brasil serviu de campo

experimental ao saber europeu. Numa postura também crítica de análise, Bosi (1972) reflete

que: “As elites brasileiras, ainda forradas da linguagem coimbrã, tomavam ciência das

novidades européias, que eram nada menos do que os frutos da Revolução Industrial e da

Revolução Francesa” (BOSI, 1972, p. 89, grifo nosso).

Princípios como os da abstração, racionalização e sistematização acabaram

minimizando a individualidade, a imaginação e a inventividade local. A literatura brasileira

nasce, então, subjugada a uma escala de valores contrária à natureza ficcional: racionalidade

ao invés de imaginação e sistematicidade no lugar de invenção. Para Lima (apud VELLOSO,

1988), desde a independência do Brasil tem prevalecido nos escritos literários o paradigma da 

objetividade, seja por intermédio de Gonçalves Dias cantando a “saudade no exílio”; seja

através de Álvares de Azevedo expondo o seu “eu” lírico. Para Lima (apud VELLOSO,

1988) é visível a forte tendência, na literatura brasileira, ao pragmatismo, ao veto ao

imaginário e à subjetividade. 

Segundo Velloso (1988), Herschmann (1996) e Coelho (1991), a concepção de

literatura como apêndice ou fenômeno expressivo da sociedade é de origem “positivista”, que

passa a nortear o processo criativo dos literatos brasileiros e, com isso, desenvolve uma

tradição de pensamento que encara o discurso literário como algo de segunda grandeza. A

literatura para alcançar o seu status quo precisava estar ancorada em parâmetros científicos,

objetivos, sistemáticos. Essa visão cientificista no fazer literário se fez presente nos

paradigmas clássicos da crítica literária brasileira, cujas abordagens encontram acentuada

representatividade em Silvio Romero e José Veríssimo. Para Silvio Romero, o padrão de

julgamento da obra literária é a “nacionalidade”; já para Veríssimo é a “linguagem”.

Entretanto, consideradas as devidas diferenças entre os críticos, a literatura é encarada, em

ambas as abordagens, como representação fiel da realidade maior que a condiciona, seja ela a

nação – como sugere Silvio Romero -, seja a linguagem – como almeja José Veríssimo

(VELLOSO, 1988, p. 240-241).
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Nesse sentido, se coube à literatura brasileira, nos fins do século XIX e início do XX, o

papel de representação da realidade social, então o discurso literário para alcançar o padrão

de legitimidade necessitava estar fundamentado em preceitos considerados racionais e

objetivos: onde recorrer a esses princípios senão ao paradigma positivista da Sociologia para

explicação dos fenômenos sociais e as teorias da Psicologia do desenvolvimento para

compreender o comportamento humano e o processo de aprendizagem, visto que a literatura

era então concebida a partir do binômio utile et dulce32?

A literatura infantil, por sua vez, não fora indiferente a essas tendências. O educador

Francisco Viana, por exemplo, influenciado pelo sucesso de Cuore33 (1866), de Edmundo de

Amicis (1846-1908), como também empenhado com a criação de uma literatura nacional para 

as crianças brasileiras, escreve Leituras Infantis (1900). A obra vem composta por quatro

volumes, onde integram duas cartilhas: uma por sentenciação; outra por silabação e

sentenciação. Na obra, Francisco Viana recusa a pedagogia tradicional de leitura e escolhe o

processo de ensinar através de contos e histórias a fim de divertir os leitores. Todavia, para o

educador, o processo de seleção das leituras não deveria ser norteado unicamente pela

diversão. Cabendo também à leitura a função de educar o caráter e formar comportamentos e

hábitos desejáveis. Fundamentado no positivismo de Augusto Comte, o escritor apresenta a

natureza de suas concepções, argumentando que:

[...] ao escrevermos tais livros, não podemos e nem devemos subordiná-los
exclusivamente ao gosto e às tendências das crianças. Toda leitura, qualquer
que seja, exerce uma certa reação sobre quem a faz, pois, como demonstrou
A. Comte, nada há de indiferente ao sentimento. Assim sendo, convém
aproveitar em tais lições assuntos que concorram para a formação de seus
sentimentos e de seu caráter, em suma, de sua moral. Isto só se pode obter
desenvolvendo o altruísmo e comprimindo o egoísmo (VIANA, apud
COELHO, 1991, p. 213).

A partir de então, segundo parecer de Coelho (1991), evidencia-se na produção literária 

infantil brasileira a influência da orientação ética do pensamento positivista que efetua as

bases para a produção cultural nacional até meados do Movimento Modernista nos anos de

1920 e que, de maneira latente, perdura nos anos posteriores.

32 Útil e doce.
33 Conforme Coelho (1991), o sentimentalismo fora marcante na produção literária infanto-juvenil brasileira no
entre-séculos, cuja obra Coração de Edmundo de Amicis exercera vasta influência sob o processo criativo e se
estendera amplamente nas escolas primárias brasileiras até a segunda metade do século XX. O livro segue o
formato nacionalista e utilitarista, e busca educar o leitor através das sensibilidades e da exemplaridade moral.
No Brasil, a primeira edição de Coração se deu em 1891, tendo sido reeditado pela Editora Francisco Alves até o 
ano de 1968; alcançando, ao todo, 53 edições.



93

Reflete Chauí (1983) que tanto o empirismo – do grego empeíría que significa

experiência dos sentidos - como o idealismo considera a realidade como um dado imediato.

Para o empírico, o real são fatos e/ou coisas observáveis, reduzindo o conhecimento da

realidade a experiência sensorial, cujas sensações se associam e formam idéias no cérebro

humano. Para o idealista, o real são idéias ou representações e o conhecimento da realidade se 

reduz ao exame dos dados e das operações da consciência ou do intelecto como atividade

produtora de idéias que dão sentido à realidade. Entretanto, ignora-se que

[...] o real não é um dado dos sentidos nem um dado intelectual, mas é um
processo, um movimento temporal de constituição dos seres e de suas
significações, e esse processo depende fundamentalmente do modo como os
homens se relacionam entre si e com a natureza. Essas relações entre os
homens e deles com a natureza constituem as relações sociais como algo
produzido pelos próprios homens, ainda que eles não tenham consciência de
serem seus únicos autores (CHAUÍ, 1983, p. 19).

Em relação à Cecília Meireles, a representação da realidade, conforme se observa no

conjunto de suas obras, dar-se de acordo com o idealismo pedagógico produzido a partir dos

fundamentos teóricos dos pioneiros da psicologia moderna de vertente naturalista: Rousseau,

Pestalozzi e Fröebel, que influenciara o imaginário criador da autora na obra Criança meu

amor (1924). E, mais adiante, com Dewey, Claparède e Decroly, donde se evidencia na

construção da obra Rute e Alberto resolveram ser turistas (1938) e também em Ou isto ou

aquilo (1964)34. Mas, segue também a direção positivista, sobretudo das ciências sociais,

como se pode observar na obra A festa das letras (1937), escrita em parceria com o médico

Josué de Castro, que traz os ventos do discurso médico-higienista sob a produção. E também

em Rute e Alberto resolveram ser turistas (1938), obra que segue uma representação da

realidade conforme os estudos sociológicos e desenvolve uma análise do real de acordo com

a vertente nacionalista.

Seja de que modo for, salvas as diferenças estruturais entre esses livros, as obras

traduzem os ideais e valores ideológicos da elite cultural brasileira para intervir na realidade

social e apresentam uma representação do real conforme os valores da burguesia, então

considerados desejáveis para se formar a consciência nacional. Amparados em valores da

ciência moderna, esses livros para promover a leitura, salvando-se deste quadro Ou isto ou

aquilo, constituíram-se instrumentos de formação e modelação dos espíritos infantis, cujos

preceitos, ensinamentos e preleções morais se justificavam a luz da ciência moderna. E, cuja

34 Os fundamentos teóricos que nortearam o processo criativo da autora serão tratados no terceiro capítulo da
dissertação.
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natureza ficcional apela aos sentimentos e as emoções da criança para moldar os

comportamentos sociais.

Nessas obras, Cecília Meireles, partindo da realidade concreta, não questiona, no

entanto, os determinantes sociais que configuram as contradições existentes numa sociedade

dividida em classes. A leitura, o livro, a aprendizagem escolar são colocados como direito e

alavanca para o desenvolvimento individual e coletivo. No entanto, não é colocado em

questão que o sucesso ou insucesso da criança em fase escolar depende da soma dos fatores

que envolvem a sua vida real e das relações historicamente multideterminadas. E não da

qualidade propriamente de sua aprendizagem, como pretendera justificar o discurso dos

intelectuais brasileiros sobre o fenômeno da marginalidade durante as reformas educacionais

propostas no século XX (KRAMER, 1995a; SAVIANI, 1991).

Além disso, há todo um idealismo em torno da representação da criança/infância e

família que segue uma linha autoritária e moralizante nas relações propostas, já que a criança

se apresenta como um ser abstrato, universal, comum em qualquer ambiente. E, a família uma 

instituição imutável independentemente das condições de vida, espaço e tempo sócio-

histórico que ocupa.

Por essas e outras razões, considera-se que o idealismo pertinente às obras de Cecília

Meireles consiste em uma visão de mundo que inverte o real. Comportando uma base

ideológica que oculta e silencia a realidade histórica, embora busque explicá-la por meio de

fundamentos e teorias. Porém, a autora, seguindo a linha utilitarista, busca cumprir o seu

ideal pedagógico junto a educação do leitor-criança. Através da formação do caráter, dos

valores morais, dos preceitos de saúde, alimentação e higiene, da aquisição da leitura e

escrita, da aprendizagem geográfica e histórica, e também do despertar do gosto estético por

meio do contato da criança leitora com vários gêneros literários. Assim, suas ações, no campo 

infantil, estabelecem íntimas relações com as idéias que a autora compartilhara com os

intelectuais brasileiros, dentre eles Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo e Lourenço Filho

sobre o educando e o processo educativo, os objetivos mais elevados do ensino, e,

principalmente, as finalidades da educação. Considerando que, para Cecília, a educação

carecia “[...] de apóstolos de idealismo, de formadores de personalidades” (MEIRELES,

2001b, v. 3, p. 152) para cumprir com a sua verdadeira missão social: a construção de um

Novo Homem.

Segundo Chauí (1983), ideólogos são intelectuais que fazem parte de uma camada

privilegiada da sociedade, seja na qualidade de integrante direto da classe dominante, seja

pertencente à classe média que se vincula aos interesses dominantes. De um modo ou de
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outro, ideólogos são os intelectuais responsáveis pela elaboração das idéias aliadas ao poder e 

as forças das classes dirigentes; são propriamente os sujeitos que “[...] em decorrência da

divisão social do trabalho em trabalho manual e espiritual, constituem a camada dos

pensadores ou dos intelectuais” (CHAUÍ, 1983, p. 95).

Cecília Meireles, enquanto pensadora dos problemas educacionais e sociais brasileiros

em espaços privilegiados de formação, acreditava na força das idéias bem elaboradas e

acenava que a “razão, o fervor e a verdade” estariam mesmo com um “pequeno número” de

pessoas. Envolvida no ambiente intelectual de seu tempo, a autora, referindo-se à Claparède,

comenta na crônica Uma pergunta difícil, publicada no jornal Diário de Notícias, em 21 de

março de 1931, que: “Não me consta que as elites sejam em grande número, em parte

alguma” (MEIRELES, apud MAGALDI, 2001, p. 142).

3.2.2 “Uma Linguagem Comum”: Humanismo, Universalismo e Tradição

Outro aspecto comum à obra ceciliana no universo infantil é a defesa em torno do

humanismo, do universalismo e do tradicionalismo. Ao passo que Cecília, paradoxalmente,

publica livros dentro da linha nacionalista como é o caso de Rute e Alberto resolveram ser

turistas (1938) e Rui: pequena história de uma grande vida (1949) - a primeira realizando

uma espécie de viagem pedagógica em torno da história e geografia urbana do Rio de Janeiro; 

e, a segunda, através da historiografia das terras baianas, do Brasil de um modo geral, e pela

evocação ao herói nacional que, no caso específico, é o ilustre reformador Rui Barbosa,

sinônimo de benignidade, virtude e saber, portanto de exemplaridade - defende em suas

crônicas de educação publicadas nos jornais cariocas, durante os anos de 1930 e 1940, e

também na obra teórica Problemas da literatura infantil (1951) os princípios do humanismo,

do universalismo e do tradicionalismo literário.

Em Criança meu amor (1924), como nas demais obras, esses princípios estão em

acentuados relevos já que as idéias em torno daquilo que é comum à natureza humana

permanecem imutáveis, independentemente do contexto histórico e das condições de vida do

Homem. É um humanismo fraternal, espiritualista, focado na bondade, na prática da

virtuosidade e nas possibilidades de crescimento individual humano. De acordo com Neves

(2007), essa aparente contradição existente na obra ceciliana entre o universalismo e o

nacionalismo pode ser explicada por meio de um elemento conciliador, isto é, o da

identidade. O Brasil aparece mais representado como um elemento de identificação do que

um projeto definido por fronteiras territoriais e sempre referido em sua grandeza e
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potencialidade, como se apresenta nas obras patriótico-cívicas de Olavo Bilac e parceiros, e

mesmo em Monteiro Lobato quando representa o Brasil como um enorme sítio.

Os princípios básicos do humanismo em Cecília Meireles é o da fraternidade, do amor e 

da paz mundial, daquilo que leva os homens a se reconhecerem mutuamente. E essa

fraternidade humana se efetiva por meio da educação. O Brasil se apresenta, na visão da

autora, como “um solo de universalidade” (NEVES, 2007, [p. 15]), cuja fraternidade cabe a

educação defender enquanto elemento conciliador, posto que:

Não se pode compreender o indivíduo completamente educado senão quando 
seus sentimentos já se estenderam além da órbita familiar, além da órbita
nacional, até os pontos mais vários do mundo em que viviam os homens,
seus irmãos. O espírito de fraternidade transpõe fronteiras, porque só vale a
pena viver para coesão total de esforços entre povos pacificados pelo amor
(MEIRELES, apud NEVES, 2007, [p. 15]).

Defendendo os princípios de um “humanismo básico”, Cecília insiste na permanência

do “Tradicional” na literatura infantil. E esse tradicionalismo é também umas das

características marcantes no conjunto de sua obra. Para a autora, a Literatura Tradicional

apresenta uma particularidade, qual seja:

[...] sendo diversa em cada país, é a mesma no mundo todo. É que a mesma
experiência humana sofre transformações regionais, sem por isso deixar de
ser igual nos seus impulsos e idêntica nos seus resultados. Se cada um
conhecer bem a herança tradicional do seu povo, é certo que se admitirá com
a semelhança que encontra, confrontando-a com a dos outros povos
(MEIRELES, 1984, p. 79).

Partindo da premissa de que a Literatura Tradicional garante a existência de um

humanismo básico, sobretudo proveniente das heranças culturais transmitidas de gerações em

gerações por meio das fontes orais que permanecem no imaginário humano, Cecília Meireles

argumenta que o universalismo se realiza por meio das trocas de experiências humanas por

meio da conservação do tradicional. Visto que os homens mesmo não dispondo de livros, em

seus diferentes contextos e épocas, compartilham de um mesmo “manancial profundo”, uma

“riqueza”, um “milagre”; capaz de promover “[...] um humanismo básico, uma linguagem

comum, um elo entre as raças e entre os séculos” (MEIRELES, 1984, p. 79).

A Literatura Tradicional é aquela originada das antigas fontes orais, sobretudo indianas

que se expandem pela Europa e se estendem pelo mundo em diferentes versões por meio das

contagens de histórias e, posteriormente, da confecção dos livros infantis - o folclore
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nordestino, especialmente a Literatura de Cordel é originária desta Literatura Primordial

baseada na oralidade e na conservação da ordem instituída; e, a Literatura Infantil surge das

várias versões realizadas pelos escritores cultos, como Perrault e os Irmãos Grimm

(COELHO, 1991). O traço marcante desta literatura milenar é o utilitarismo presente nas

composições, onde se evidenciam algumas intenções como formar o gosto e o caráter,

transmitir ensinamentos morais e conhecimentos úteis para educar o espírito e modelar o

comportamento infantil por meio do contorno “ameno”; isto é, da fusão do “útil ao

agradável”, conforme a recomendação pedagógica do latino Horácio (65 a.C.-8 a.C.):

Os poetas querem ser úteis ou deleitar;
Ou - ao mesmo tempo - dizer da vida que é agradável e útil. [...]
Ficção cujo fim é alegrar deve se aproximar da verdade. [...]
Tem todos os votos quem mistura o útil ao agradável;
E - ao mesmo tempo - deleita e instrui o leitor (HORÁCIO, apud COELHO,
1980, p. 30).

Na obra infantil de Cecília Meireles percebe-se permanência do Tradicional por meio da 

inspiração extraída das cantigas folclóricas, lendas, advinhas, quadras, etc., do uso de

onomatopéias, diminutivos, aliterações que causam uma sensação de descontração e jogo.

Como também pela preferência em formar o caráter e a moral do leitor por meio do apelo às

emoções e aos sentimentos individuais da criança. Nas obras Criança meu amor (1924), A

festa das letras (1937), Olhinhos de gato (1980), e, em Ou isto ou aquilo (1964), a autora faz

uso de recursos estilísticos tradicionais, sobretudo das antigas fontes orais. Todavia, convêm

que se examinem as obras separadamente.

Em Criança meu amor, a autora apresenta uma variação de estilos: breves historietas,

mandamentos, cantigas, quadrinhas..., que possuem independência textual e delineiam o

imaginário criador da autora. As narrativas e os enredos desenvolvem-se em torno do

cotidiano da criança, da escola e da família e há forte presença do sentimentalismo, do

moralismo religioso, da prática da virtude e solidariedade. Em A festa das letras, a autora

apresenta poemas baseados na temática alimentação–saúde e os compõem conforme uso de

rimas, aliterações, diminutivos, dentre outros. Em Olhinhos de gato há o uso da unidade

narrativa baseada na própria história de vida da poetisa que registra o seu imaginário infantil

e os fatos ocorridos durante a infância. É um texto intimista, introspectivo, desenvolve a

temática “morte” e fora composto a partir das recordações da lírica guardadas em sua

memória; que relata as experiências vivenciadas junto a avô Jacinta, a babá Pedrina e demais

indivíduos que habitaram seu universo infantil. Dentre essas lembranças, há o registro das
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antigas expressões orais oriundas, em sua maioria, da Ilha dos Açores e do folclore brasileiro

pelas personagens adultas à menina Cecília, isto é, Olhinhos de gato. Em Ou isto ou aquilo,

Cecília também se inspira no folclore infantil e nos recursos estilísticos da cultura popular

para compor poemas em formatos de advinhas, quadrinhas, canções..., onde se destaca o uso

de onomatopéias, aliterações, metáforas, rimas, etc. Nestes poemas há a combinação

harmoniosa dos aspectos sonoros, estilísticos e semânticos que causam movimento,

imagística e ludicidade à obra (FERNANDES, 2006).

Seja de que modo essas obras se apresentem no plano estilístico, observa-se que há um

elemento comum na confecção dos textos: a fusão do utile et dulce. Todos os livros da autora

buscam promover o desenvolvimento “moral”, “instrutivo” e “estético” da criança.

Igualmente, todos os livros são também dotados de um certo lirismo que busca sensibilizar as

emoções e os afetos dos pequenos leitores. Poder-se-ia excluir talvez desta categoria a obra A

festa das letras, já que o caráter pragmático dos textos confere poucas possibilidades à

imaginação da criança, muito embora a autora trate os temas com sensibilidade poética;

manuseando, com maestria, as palavras e os sons. Entretanto, o mesmo não acontece em

relação à plurissignificação textual, visto que os conteúdos são trabalhados de uma forma

direta, transmitindo uma mensagem precisa vinculada aos preceitos de alimentação, higiene e

saúde.

A defesa em torno da conservação da tradição é mais um dos antagonismos que se pode

observar em sua obra, visto que a Literatura Tradicional é aquela cuja natureza instrutiva,

edificante e moralizante compõem as marcas mais acentuadas. Trata-se, como bem diz a

própria Cecília, de uma literatura que tem como objetivo maior “[...] o ensinamento útil sob o

adorno ameno” (MEIRELES, 1984, p. 59). Ou seja, é uma literatura comprometida com a

modelagem do espírito, a conservação da ordem, e, portanto, com a dominação da criança.

Em relação à Cecília Meireles, isso parece constituir uma dialética se se considerar que a

autora empenhou-se profundamente no movimento em torno da Escola Nova brasileira e,

sobretudo, em defesa da liberdade da criança na prática escolar a partir dos anos de 1930,

quando o Movimento Renovador ganha maior notoriedade no Brasil. Em suas crônicas de

educação, a autora enfatiza:

A criança não é um boneco, cujas habilidades ou inabilidades se exploram. É
uma criatura humana, com todas as forças e fraquezas, todas as
possibilidades de evolução e involução inerentes à condição humana. Por
isso mesmo são condenáveis todas as atitudes que a rebaixem, ou que lhe
estorvem o seu normal desenvolvimento (MEIRELES, 2001b, v. 1, p. 163).
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3.2.3 “Mundos de Prazer Espiritual e de Alto Exemplo”: Moralismo e Maniqueísmo

Dogmático

Apesar de Cecília Meireles ter defendido os princípios do individualismo, liberdade e

fraternidade, suas obras se destacam pelo acentuado moralismo e maniqueísmo dogmático

que se vinculam à moldagem do pensamento da criança. Não há, no conjunto de suas obras, a

extensão de uma prática arbitrária, mas isso não implica ausência de direcionamento e,

portanto, de autoridade. E isso acontece no plano das idéias construídas, no apelo às

sensibilidades e às emoções, nas intervenções propostas pelo narrador que manipula os afetos

e as ações do leitor. E, também, na apresentação de personagens exemplares que se destacam

pela virtuosidade e prática da caridade. Embora a autora tenha defendido, nos anos de 1930 e

posteriores, uma literatura desvinculada da idéia de dominação da criança, Cecília apresenta,

nos primeiros textos, uma literatura comprometida com a construção de valores ético-morais,

espirituais, intelectuais..., buscando influenciar o leitor para a construção dos valores que

acreditava serem ideais. Mas, quais valores a autora almejava construir por meio dos seus

livros infantis?

Conforme Neves (2007), Cecília não escreveu modelos às crianças, muito embora se

fizessem presentes as dimensões de “[...] o caráter enciclopédico e instrutivo, a preocupação

moralizante e a preocupação estético-literária” (NEVES, 2007, [p. 16]). No entanto, o caráter

moralizante é uma das características de maior tessitura em sua obra:

Nunca primeira aproximação, possivelmente o que mais se destaca na leitura
dos livros que Cecília escreveu para crianças é seu caráter fortemente
moralizante, talvez porque surpreenda ao leitor adulto encontrar nesses
escritos pouco freqüentados daquela que sempre se distinguiu pela
autonomia pessoal em relação às escolas literárias, da participante ativa do
marco democrático que, com as contradições próprias de seu tempo,
representou o movimento escolanovista, daquela que fez da palavra
‘liberdade’ uma das constantes de sua poesia e de sua atividade jornalística,
um tom tão marcadamente moralista e, hoje, com acentuado teor reacionário
(NEVES, 2007, [p. 16]).

Dos livros investigados, Criança meu amor (1924) é, sem sombra de dúvida, a obra que 

mais declaradamente acentua o fecho moralizante. Na obra, Cecília Meireles apresenta um

maniqueísmo extremado, estabelecendo antagonismos entre o “bom” e o “mau” menino,

entre os “adultos” e as “crianças”, entre os “obedientes” e “desobedientes”. E ainda sugere a
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disciplinação da rotina diária da criança mediante a “mecânica do relógio”; conforme se pode

verificar em A brincadeira do relógio (MEIRELES, 1977, p. 23-24):

Meia-noite. Uma hora. Duas... Três...
E as crianças todas estão dormindo.
Cinco.... Seis.... Sete...
Zequinha pôs a cabeça no lençol... [...] e os outros de que não sei o nome...
Oito horas. E as crianças todas estão bebendo o seu café com leite, ou sem
leite, quando são pobrinhas...
Nove horas... Dez... E as crianças todas já estudaram as suas lições [...].
Onze horas. E as crianças todas estão almoçando.
Meio dia. As crianças todas vão para a escola.
Uma, duas, três horas...
E as crianças todas estão trabalhando nas classes...
Cinco... Lá se vão as crianças...
Seis horas... Sete....
E as crianças todas estão jantando [...].
Oito horas... Nove... E as crianças brincam...
Dez horas... E as crianças todas adormecem...
Onze horas... Meia noite. Uma hora.
E as crianças estão quase acordando outra vez...

No texto, Cecília Meireles leva a criança à reflexão da organização de seu tempo,

apresentando personagens exemplares que vivem em “perfeito” equilíbrio e harmonia, apesar

de algumas apresentarem dificuldades materiais, já que são “pobrinhas”. Com a

“exemplaridade” das suas personagens “ideais”, a autora induz o leitor infantil à definição de

sua agenda, mediante cronograma de atividades específicas. Para tanto, desenvolve todo um

jogo afetivo-narrativo, onde a pessoa de um “narrador”, na terceira e primeira pessoa do

singular, portanto onisciente e personagem, aproxima-se do universo da criança - e das coisas

que lhes são próprias - a fim de tocar o seu coração, a quem Cecília “[...] beijaria de joelhos,

se o pudesse beijar!...” (MEIRELES, 1977, p. 9).

Também em Rui: pequena história de uma grande vida (1949) destaca-se o feitio

moralizante. O livro compõe uma biografia edificante sobre Rui Barbosa, baseada na crença

humana, no idealismo utópico e nas realizações dos grandes homens. No feito heróico, cujo

herói cumpre uma missão redentora como um abnegado Santo cristão; na subordinação dos

desejos individuais em razão da coletividade e dos interesses da nação e da pátria; na busca

pela democracia e liberdade. Enfim, o aspecto moral se realiza mediante a orientação ética,

conforme o modelo de exemplaridade e conduta salvífica do ilustre legislador que luta,

bravamente, a favor dos pobres e oprimidos espalhados pelo Brasil. A exemplaridade também 

se realiza mediante o exercício da cristandade, da purificação do coração humano, da família

protetora e ajustada ao espírito patriótico. A mulher apresenta-se representada numa visão
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romântica, mas, simultaneamente, com atributos de engajamento social, constituindo a

defensora incansável dos interesses familiares.

Em Rute e Alberto resolveram ser turistas (1938), Cecília também acentua a orientação

ética através da boa exemplaridade familiar das crianças-personagens, apresentando o seu

ideal de família: pai trabalhador, mãe sensível e condescendente, filhos bem comportados e

ansiosos por experiências e saberes, tio que assume as vestes de professor e ensina, durante as 

férias escolares, valores e conhecimentos úteis. Até mesmo os empregados da família

envolvem-se com as práticas de aprendizagem, seja pela transmissão do conhecimento

popular às personagens infantis, seja pela aquisição do conhecimento erudito gerado na boa

convivência com os membros da família (NEVES, 2007; ZILBERMAN, 2001).

3.2.4 Alfabetizar, Sanitarizar e Civilizar: Os Valores e os Conteúdos de Instrução

Além de moralizar o leitor, todos os livros de Cecília constituem-se fontes de instrução.

Todos eles são portais para leituras e aprendizagens, já que estão, de alguma maneira, ligados

à formação da criança e à prática educativa. Em Rute e Alberto resolveram ser turistas

(1938), no entanto, evidencia-se um caminho didático-pedagógico diferenciado. A escola não

é a instituição fechada, cujo educador é a autoridade máxima do ensino, mas a própria vida e

a dinâmica social urbana. O livro se desenvolve a partir da unidade narrativa e não pelo uso

de breves historietas, modelo literário dominante no entre-séculos, e segue a orientação

viagem pedagógica. Desta vez pela geografia urbana do Rio de Janeiro e não pelas terras do

São Francisco e demais recantos rurais brasileiros, como se observa na obra Através do Brasil

(1910) do escritor Olavo Bilac e do educador Manuel Bomfim, e nas narrativas fascinantes e

aventurescas de Monteiro Lobato acerca da turma do sítio do Pica-Pau Amarelo.

Neves (2007), referindo aos aspectos didáticos implicados em Rute e Alberto, alude que

o livro consiste em um material didático de uma disciplina específica: “as ciências sociais”. A 

composição da obra - que se desenvolve em torno das aventuras de dois irmãos pela cidade

do Rio de Janeiro - faz com que as crianças o identifiquem como um “livro de histórias”, já

que não percebem o aspecto didático implícito na obra. Qualidade que não passa, no entanto,

despercebida ao leitor adulto, e que traduz um

[...] conteúdo programático claramente identificável: noções de tempo e de
espaço [...] (semana, mês, ano, ano bissexto, estações do ano; pontos
cardeais, orientação da cidade e no campo, meios de transporte,
representações do espaço), o planeta terra (esfericidade, movimento de
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rotação e translação, a linha do equador, pelo Norte e pelo Sul, hemisférios),
acidentes geográficos, o Brasil (extensão e riquezas, diversidade regional,
atividades econômicas) e a História do Brasil (descobrimento do Brasil,
fundação da cidade do Rio de Janeiro, período colonial, a vinda da corte
portuguesa, monarquia e república) (NEVES, 2007, [p. 20-21]).

Alguns desses conteúdos também são tratados em Rui: pequena história de uma grande

vida (1949), que também segue a unidade narrativa adotada por Cecília em outras obras.

Porém, em Rute e Alberto há um aspecto bastante interessante em relação à instrução das

crianças-personagens: o método de ensino-aprendizagem. Ao invés do conhecimento ser

construído na escola, como a autora destacara em Criança meu amor, ele é produzido em

atividades extra-escolares, e os mestres são os próprios membros adultos da família das

crianças personagens. O que evidencia, além de um projeto pedagógico interdisciplinar

inovador já nos moldes da escola ativa, cuja educação é preparação para a vida, a existência

de um projeto formulador e de integração familiar dentro dos moldes burgueses e da

modernidade.

Segundo Zilberman (2001), não é difícil reconhecer, no livro, as matérias com que as

ciências sociais lidavam na década de 1930, quando o ensino primário encontra-se em

processo de reformulação com as reformas promovidas pelo Ministério da Educação e Saúde,

especialmente, por Francisco Campos, e, depois, por Gustavo Capanema, durante o governo

de Getúlio Vargas. Ainda com a pesquisadora, a obra além de integrar o programa das

ciências sociais e as leis educacionais, dialoga com as tendências literárias, então vigentes,

como a proposta por Olavo Bilac e parceiros dentro da linha nacionalista. Entretanto, em Rute

e Alberto, Cecília Meireles segue um caminho distinto. Ao invés de se referir ao velho Brasil

rural, a autora valoriza as novas conquistas da modernidade, como os meios de transporte –

automóvel e avião – e de comunicação – telefone e telégrafo. Embora a autora refira-se as

virtudes e riquezas naturais brasileiras, ficam evidentes as preferências da poetisa pela vida

moderno-urbana. Através da exposição do pensamento de Alberto pela voz do narrador,

Cecília Meireles valoriza a cidade e advoga os benefícios da modernidade. Leia-se a

passagem:

Alberto estava pensando. Ele gostava da cidade, mas não por causa das sedas
e das jóias: era pelo conforto: luz a qualquer hora, água quente em qualquer
torneira, automóvel pra todos os lados, tudo de que se precisasse logo se
podia ter num instante (MEIRELES, 1938, p. 149).
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Assim, a autora desenvolve em torno do “turismo” uma visão futurista da realidade

nacional, demonstrando as mudanças ocorridas em torno do saneamento, progresso e

civilização da vida urbana brasileira. Por meio das personagens crianças, Cecília também

demonstra alguns preconceitos acerca da vida no campo, então, considerada sinônima de

atraso e ignorância, como se evidencia no fragmento da obra: “[...] quando vierem mesmo

muito turistas, pelo Brasil todo, nós ficaremos mais conhecidos no estrangeiro, e ninguém

pensará que somos uns selvagens, e que nas ruas as cobras andam trepando pelos lampiões”

(MEIRELES, 1938, p. 110).

A opção da autora pela cidade grande, ainda com Zilberman (2001), revela também

uma dimensão processual na composição de sua obra e ruptura com o arcaísmo, já que se

recusa a identificar o Brasil como interpretações dos espaços naturais, conforme Bilac e

Bomfim. Ou como representação de um sítio, como fizera Lobato, o que permite modernizar

a sua narrativa combinando o tema ao estilo, visto que a escritora:

[...] valoriza a modernidade enquanto situação a ser vivida e experimentada,
ajustando o tema ao estilo. Supera o arcaísmo presente na narrativa de Bilac
e Bomfim; e procura ultrapassar o feito de Lobato que, se, de um lado,
revoluciona a literatura infantil brasileira, estabelece suas personagens em
espaço sintomático do atraso que ele mesmo desejaria suplantar
(ZILBERMAN, 2001, p. 187).

As personagens infantis Rute e Alberto podem ser interpretadas como versões

atualizadas de Narizinho e Pedrinho de Monteiro Lobato. Muito embora que, ao passo que as

personagens de Cecília Meireles deslocam-se por espaços representativos do progresso e da

modernidade, Pedrinho retoma ao espaço rural de onde Narizinho não sai, e quando sai é por

meio da imaginação e das aventuras fantásticas do universo lobatiano. Para Zilberman, essa

realidade comprova o que Cecília Meireles prometera, em carta, a Fernando de Azevedo, isto

é, a construção de um livro infantil, onde

[...] se reconhecem traços lobatianos – o uso permanente do diálogo como
processo de ensino–aprendizagem, a oposição igualitária ocupada por
crianças e adultos – sem que se verifiquem os prejuízos apontados pela
autora, vale dizer, segundo ela, o caráter educativo (ZILBERMAN, 2001, p.
187).

Em A Festa das Letras (1937), obra lançada um ano antes de Rute e Alberto, também se 

percebe a existência de um projeto educativo atrelado às idéias de civilizar e modernizar a

realidade nacional através da formação de hábitos saudáveis, dos benefícios da boa
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alimentação e digestão, do bom funcionamento do corpo humano e da higiene adequada. Na

obra, as lições giram em torno de uma temática específica: a alimentação, atrelada aos

preceitos de higiene e saúde.

A obra, composta por vinte e três poemas, segue o formato de um abecedário, onde cada 

letra do alfabeto corresponde a um texto específico que apresenta uma série de alimentos,

preceitos de higiene e vida saudável. O livro fora escrito para compor uma campanha de

alimentação da época, cujo médico higienista Josué de Castro era, reconhecidamente,

autoridade notória no assunto. Sendo Cecília Meireles convidada para integrar o projeto

devido os seus feitos literários e educacionais. A obra fora lançada pela primeira vez, em

1937, pela Editora Globo e, em 1996, fora republicada pela Nova Fronteira, que manteve a

originalidade dos textos e as ilustrações feitas pelo artista plástico João Fahrion. Em nota

atualizada do editor apresentam-se a obra e seus autores ao leitor infantil (apud MEIRELES,

1996):

A festa das letras, lançado em 1937, foi o primeiro volume da Série
Alimentação, que a Livraria Globo – antiga Globo de Porto Alegre, de
Barcellos e Bertarso & Cia. – organizou a título de colaboração para uma
campanha nacional da época. Os livros que compunham a série, dedicados
ao assunto e adequados às várias faixas escolares, procurando aliar o rigor
científico à graça e à simplicidade capazes de atrair a atenção do público
infantil. Para isso forma convidados o dr. Josué de Castro – médico e uma
das maiores autoridades brasileiras em alimentação – e Cecília Meireles –
poeta, cronista e educadora.

O livro, articulando poesia a preceitos alimentares, traz também um dado bastante

chamativo: o uso de imagens, cores, formas, ludicidade. A combinação do texto com a

imagem ajuda na interpretação textual e confere um sentido lúdico aos conteúdos. Há,

conforme se observa na obra, a presença da intencionalidade pedagógica guiando o processo

criador dos autores que buscam trabalhar os conteúdos de uma forma divertida, fazendo uso

de várias linguagens para suavizar o feitio pragmático e fortemente funcional. Assim os

escritores se referem ao livro: “A festa das letras procura ser um pretexto agradável para fazer 

chegar às crianças, revestidos de certo encantamento, esses primeiros preceitos de higiene

alimentar, indispensáveis à sua vida” (MEIRELES; CASTRO, 1996, grifo dos autores).

Mediante esse “pretexto agradável”, o livro vai desenvolvendo através das letras uma

verdadeira festa da alimentação e da saúde, como se pode ver no fragmento do poema de

abertura (MEIRELES; CASTRO, 1996):
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Ah! Ah! – pois o A, com a sua cartolinha bicuda,
parece o chefe do batalhão.
Pára na frente de todas as letras
e grita: A... A... A... A... Atenção!

Atenção! – que digo: Acorda, menino,
vamos ser Alegre, vamos ser Ativo,
eu te dou o Ar pra respiração,
eu te dou a Água, eu te dou as Árvores
e todas as belas 
frutas Amarelas,
trago-te Apetite e Alimentação!

Venho dançando na frente do Almoço,
carregando Alface tão fina e tão fresca
que todos me pedem: “Quero uma porção!”

Ai, Ai, como não? [...].

Nos poemas, as letras do alfabeto aparecem maiúsculas e destacadas em negrito,

chamando a atenção do leitor para a relação letras–palavras–significados. A forma literária

adotada pelos autores consiste basicamente em uma cartilha, seguindo a ordem alfabética e

apresentando um conjunto de alimentos que corresponde à letra em destaque. No texto acima, 

após a entrada da “Alface”, entram também em cena o “Agrião”, o “Arroz-doce”, a

“Ameixa”, o “Abacate”, o “Araçá” e o “Abacaxi”. O que mostra a adequação da temática

desenvolvida à problemática nacional também da alfabetização.

Conforme Coelho (1991), até o século XX, abecedários constituíam modelos bastante

empregados pelos escritores brasileiros, dentre eles: Hilário Ribeiro de Andrada e Silva

(1847-1886), escritor popularizado, até a década de 1930, nas escolas brasileiras com a obra

Série Instrutiva (1882); donde recebe, em 1883, o Diploma de Primeira Classe na Exposição

Pedagógica realizada no Rio de Janeiro. E, em 1889, é premiado com a medalha de prata na

Exposição Universal em Paris. A série vem composta por quatro livros: Cartilha Nacional -

primeiro livro silábico -; Cenário Infantil; Na terra, no Mar e no Espaço; e Pátria e Dever –

elementos de Moral e Cívica. Ainda com Coelho (1991), os próprios títulos dos livros já

traduzem a orientação pedagógica seguida no período, cuja Série Instrutiva caracteriza bem

os valores da sociedade liberal cristã burguesa que “[...] alicerçavam toda a produção didática

e literária da época” (COELHO, 1991, p. 211).

Na mesma época em que A festa das letras foi publicada, Erico Veríssimo lança,

também pela Editora Globo, Meu ABC. E, em 1939, publica Aventuras no mundo da higiene.

Como se pode inferir tanto a preocupação com a alfabetização, como as questões

relacionadas à higiene estavam em pauta nesse período. Na obra de Cecília Meireles e Josué
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de Castro percebem-se claramente as intenções dos autores: alfabetizar, higienizar,

sanitarizar, formar hábitos alimentares saudáveis e inserir o leitor nos princípios da

civilidade. Ou seja, a ordem seguida pelos autores para construção do livro dar-se através da

parceria medicina-literatura-educação.

Segundo Boarini (2003), Gondra (2002; 2004) e Herschmann (1996), o discurso

médico, sobretudo em torno das questões sanitárias, higiênicas e eugênicas, perdurou durante

anos na educação brasileira. Dos fins do Império ao alvorecer e consolidação da República, a

fórmula para promover a regeneração da realidade nacional incluía a saúde e a educação do

povo para formar uma nação mais sã, educada e, portanto, civilizada. Desse modo, percebe-se

que as noções de higiene, de alimentação adequada e do asseio pessoal em A festa das letras

fazem parte de um projeto de modernidade para sociedade brasileira ligado à conservação da

saúde e ao vigor do corpo para formar um brasileiro mais “são”. Nesse sentido, o objetivo

central dos autores era produzir novos hábitos alimentares e práticas educativas junto as

crianças brasileiras que ainda se encontravam expostas a altas taxas de desnutrição e

mortalidade infantil.

A obra, conciliando poesia, ilustração, lições de alimentação e higiene, sinaliza para as

“leis da civilidade” e “saúde do corpo”. Para as autoras Cunha e Bastos (2001), o livro de

Cecília e Josué de Castro se integra à linguagem da modernidade, cujos intelectuais têm como 

metas, no momento histórico, preservar a saúde integral do corpo e do espírito. Em suas

palavras:

Conservar a saúde física e mental do corpo foi a tônica dos intelectuais desse 
período que, como Cecília Meireles, estavam comprometidos com a
salvação nacional traduzida em um apostolado que pretendia orientar os
hábitos de higiene para conservação da saúde e para formar o cidadão
saudável, que poderá lutar em defesa da nação. Enfim, um cidadão
civilizado, fruto da ‘raça nova’ e, por isso, consciente de seus deveres para
com a família, a sociedade, a pátria, a humanidade (CUNHA; BASTOS,
2001, p. 206).

Concluindo a análise das características pertinentes aos livros infantis de Cecília

Meireles, convêm, ainda, algumas breves considerações sobre a natureza propriamente

literárias35. Em todos os livros onde se pôde verificar é constante a preocupação da autora

com o aspecto estético, imaginativo, lúdico. Até mesmo em A festa das letras constata-se a

existência dessa preocupação; embora a obra esteja fortemente vinculada aos conteúdos que

35 Será analisado o caráter propriamente literário de sua obra no capítulo posterior, onde se refletirá o
“sentimentalismo” através do apelo da poetisa às emoções e à imaginação do leitor-criança.
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os autores desejam transmitir: preceitos alimentares, bons hábitos de higiene e

comportamentos morais adequados, mediante os princípios de uma educação integral.

Entretanto, destaca-se a habilidade de Cecília no jogo entre palavras, sons, ritmos, rimas;

sobretudo no uso de aliterações que provoca maior ludicidade à obra.

Em Criança meu amor, o leitor-criança poderá obter - além das lições de moral,

exemplos de solidariedade e caridade cristãs - bons estímulos para a fantasia; além de

encontrar a expressão lírica da autora que registra fatos de sua própria vivência infantil. Em

Rute e Alberto, o feitio narrativo-ficcional envolve as crianças de tal modo que não percebem

que estão recebendo, na verdade, aulas das ciências sociais. Já em Rui: pequena história de

uma grande vida, os leitores encontram uma biografia construída mediante a visão poética,

crenças e afetos da poetisa; já que se destacam, na obra, algumas passagens que são

verdadeiras expressões advindas do lirismo da autora. Em Olhinhos de gato, os leitores

encontram os sonhos, fantasias e as recordações poéticas vivenciadas pela menina Cecília.

Mais adiante em Ou isto ou aquilo, o folclore infantil, os jogos lúdico-sonoros, as rimas, a

musicalidade, as sinestesias, os sonhos infantis e a representação do universo da criança e

daquilo que lhe é próprio. Tudo isso através das mãos talentosas de uma artesã que não

descansara em sua tarefa de formar, educar e favorecer a experiência estética da criança

leitora.

Voltando para algumas das concepções de Cecília Meireles, considera-se que a autora

também se deparou, ao longo de sua produção, com as dificuldades comuns ao ato de

escrever para crianças. Embora tenha realizado fervorosas críticas à obra lobatiana, Cecília

também apresentara certas controvérsias em suas composições, o que evidencia a dialética de

sua práxis pedagógico-educativa, já que a autora não conseguira se desprender dos modelos

literários então vigentes e apresentara uma série de contradições, sobretudo no tocante ao

aspecto moralizante. Essa realidade, no entanto, se justifica quando se leva em conta que a

obra ceciliana fora construída na perspectiva de intervenção pedagógico-educativa dirigida

para fins sociais num dado período e contexto histórico.

Com isso, o conjunto de seus livros infantis dialoga com os valores ideológicos de uma

época e, acima de tudo, com os ideais que se desejava construir junto a criança, a família e

aos educadores brasileiros. Ideais que transitavam entre o novo e o velho, entre o tradicional e 

o moderno, entre o universalismo e a realidade nacional histórica, entre a liberdade da criança 

e a construção do educando e, conseqüentemente, do homem bem ajustado à dinâmica da

vida moderno-urbana e à civilidade. Todavia, a autora também conservou algumas

características no decorrer de sua trajetória como escritora de livros infantis, dentre elas a
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permanência do que para Cecília Meireles se constituía algo imprescindível: o livro de

literatura infantil como alto exemplo de educação.



Hoje desaprendo o que tinha aprendido até ontem

Hoje desaprendo o que tinha aprendido até ontem
e que amanhã recomeçarei a aprender.

Todos os dias desfaleço e desfaço-me em cinza efêmera:
todos os dias reconstruo minhas edificações, em sonho eternas.

Esta frágil escola que somos, levanto-a com paciência
dos alicerces às torres, sabendo que é trabalho sem termo.

E do alto avisto os que folgam e assaltam, donos de riso e pedras.
Cada um tem a sua verdade, pela qual deve morrer.

De um lugar que não se alcança, e que é, no entanto, claro,
minha verdade, sem troca, sem equivalência nem desengano.

permanece constante, obrigatória, livre:
enquanto aprendo, desaprendo e torno a reaprender.
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4 A POÉTICA DA MATERNIDADE: A LÍRICA PEDAGÓGICA DE CECÍLIA

MEIRELES EM “CRIANÇA MEU AMOR” (1924)

Em Criança meu amor (1924), Cecília Meireles apresenta uma composição textual

bastante diversificada, ao invés da unidade narrativa apresentada nas obras Rute e Alberto,

Olhinhos de gato e Rui: pequena história de uma grande vida; a autora compõe trinta e sete

escritas independentes, compostas por breves parágrafos e frases bem curtas, em sua maioria

formada por apenas uma, duas ou três linhas. Cecília inicia a obra se dirigindo ao leitor

infantil por intermédio do texto “Criança”, que funciona como uma espécie de prefácio e,

logo após, inclui cinco “mandamentos”, quatro “cantigas”, “breves histórias” e uma “carta”

final que equivale a um posfácio no conjunto da composição.

Criança meu amor contemplou três edições, a primeira no ano de 1924, a segunda

reeditada em 1927. E, passando quase cinqüenta anos fora do mercado editorial, retorna ao

cenário literário no ano de 1977, quando ocorrem as influências das mudanças das leis

educacionais da década de 1970 que favorecem à popularização da literatura infantil, segundo 

assinala Zilberman (2001). Na terceira edição da obra, Criança meu amor vem ilustrada com

desenhos da artista plástica Marie Louise Nery e conta com a apresentação do crítico literário

Walmir Ayala que destaca o feito poético de Cecília Meireles na composição do livro. Leiam-

se algumas falas da interpretação do literato:

Criança meu amor, de Cecília Meireles, não é um livro que conta mais uma
história ‘infantil’.
Criança meu amor é, antes de tudo, um poema, embora não escrito em
versos: um poema dirigido em primeiro lugar à própria criança, para que
nele ela seja refletida em toda a sua pureza e autenticidade, como ser
humano destinado a transformar sua vida em atos conscientes de amor,
respeito e doação. E, em, segundo lugar, a pais e professores, para que nele
percebam que educar é muito menos estabelecer regras e mandamentos de
boa conduta do que levar a criança a assumir com responsabilidade,
poeticamente no caso, a própria liberdade de existir36 (AYALA, apud
MEIRELES, 1977, grifo do autor).

A diversidade de leituras, no entanto, não torna a obra fragmentada e sem a existência

de um todo coeso. Há uma elaboração sistemática na organização textual que divide os

capítulos mediante as temáticas desenvolvidas e, logo após o texto de abertura, seguem-se

pequenas histórias e breves cantigas subdivididas por cinco “mandamentos” da criança, quais

36 Citação extraída da “orelha” de Criança meu amor (MEIRELES, 1977).
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sejam: Mandamento I: Devo amar a escola como se fosse o meu lar; Mandamento II: Devo

amar e respeitar a professora como se fosse a minha mãe; Mandamento III: Devo fazer dos

meus colegas meus irmãos; Mandamento IV: Devo ser verdadeiro; e, por fim, o Mandamento 

V: Devo ser dócil.

O espaço onde as narrativas acontecem é, em sua maioria, a escola e/ou propriamente a

sala de aula; e, os enredos se desenvolvem em torno da criança e do seu comportamento

infantil: cotidiano, aprendizagens, brinquedos, fantasias e os valores necessários para o seu

bom crescimento e formação. Os temas desenvolvem-se em torno da solidariedade humana,

das práticas de virtuosidade, caridade e docilidade e vão oferecendo reflexões e bons

exemplos ao leitor-criança acerca de sua natureza infantil, das relações sociais postuladas

com os adultos e os valores necessários para a construção do futuro cidadão. É um livro

dirigido especificamente à criança, aos pais e aos educadores, cuja autora assume, em sua

voz, o timbre maternal:

Em Criança meu amor, Cecília voltou-se para a criança, inclinou-se
especialmente para ela, manteve o timbre maternal, de doçura, de embalo,
com o qual retratou momentos relacionais, esboços psicológicos, diálogos
ingênuos com a inocência37 (AYALA, apud MEIRELES, 1977, grifo do
autor).

Assim, Cecília Meireles, na obra, apresenta-se como uma professora-poetisa

valorizando o universo da criança, de sua família e a escola em diferentes realidades textuais,

onde se fundem

[...] o imaginário, o bom conselho, o humor, a fantasia, o mundo privado da
criança em todos os sentidos. De repente um desenho rápido e vivo quebra a
seriedade de uma página instrutiva e liga todo o mundo de experiência e
cultura que amealhou, com a simplicidade de uma cena bucólica e ingênua38

(AYALA, apud MEIRELES, 1977, grifo do autor).

A maioria das leituras desenvolve-se dentro do universo escolar ou estão intimamente

relacionadas à escola, como se observa nos textos: O bom menino; Trabalho; A Brincadeira

do Relógio; Maria; Para o Futuro; O Mau Menino; e, em todos os cinco Mandamentos

(MEIRELES, 1977). Relacionando a vida da criança à prática escolar, a figura da professora-

poetisa expande os sinceros e delicados sentimentos ao leitor infantil, sensibilizando-os os

sentidos e os afetos a fim de edificar o seu ideal pedagógico-educacional.

37 Ver nota anterior.
38 Idem.
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O primeiro aspecto que se observa na composição de Criança meu amor é o

“sentimentalismo” que envolve as demonstrações de afeto da autora. Expressão delicada,

singela e permanente que se revela nos textos desde a titulação da obra, e se expande

amplamente por meio da oferta sincera dos sentimentos da autora à criança. Outro aspecto

que chama bastante atenção na composição é a representação da imagem da autora que, por

meio da voz do narrador, traduz os ideais de uma professora moderna e, simultaneamente, os

interesses da criança-educanda. Expressando uma imagem maternal, amorosa, dedicada e

incansável na tarefa de formar a criança-educanda, contribuindo para o pleno desabrochar de

suas competências em vários aspectos do desenvolvimento humano.

Nesse sentido, antes de entrar propriamente nas intenções pedagógicas, implícitas e

explícitas, em Criança meu amor, é pertinente que se faça uma análise da imagem que a

autora configura em torno de si mesma e das concepções de criança/infância, educando e

processo educativo expressas no interior dos textos de Criança meu amor. Para tanto,

cumpre-se que se verifiquem alguns aspectos implicados na profissionalização de Cecília

Meireles dentro do magistério público, bem como o contexto sócio-histórico, econômico e

educativo brasileiro que efetuou as bases para a feminização do magistério, no Brasil,

mediante os interesses liberais da burguesia. Desse modo, serão refletidas as questões iniciais

desta análise que configuram a obra Criança meu amor como a extensão de uma “poética da

maternidade”. Poética que expressa uma série de enunciados discursivos em torno da

educação da criança e do papel da mulher educadora em seu processo de formação,

amparados em fundamentos filosófico-educacionais que representam idéias em torno da

constituição familiar e das relações postuladas pós-revolução capitalista. Particularmente em

relação à missão das mulheres no emaranhado das relações impostas pelo ideário liberal

burguês. Nesse prisma, Cecília Meireles expressa, em Criança meu amor, a imagem da

professora moderna que tem como “único intuito” dedicar amor à criança e expressar “[...]

seu ideal pedagógico, voltado à formação ética e ao desenvolvimento da sensibilidade dos

estudantes” (ZILBERMAN, 2001, p. 176). E, dessa forma, contribuir para a concretização de

novos valores, promovendo mudanças no cotidiano.

Acredita-se que a obra da autora assume a qualidade de intervenção pedagógica, cuja

natureza ficcional combinada a fundamentos científicos funciona como instrumento de

legitimação às ideologias e, portanto, às intenções sócio-educativas; sobretudo no tocante à

formação da criança e, portanto, à constituição de um novo homem. Dentro dessa perspectiva

de investigação, cabem as perguntas: Quais fundamentos científicos Cecília Meireles

expressa nos textos de Criança meu amor? Quais valores pedagógico-educacionais se podem
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verificar no conjunto da obra? E, por fim, quais relações esses textos tecem junto aos ideais

de transformação da realidade nacional no período vigente? São essas questões que se

pretendem responder a partir da análise de conteúdos da autora, sobretudo de Criança meu

amor, por meio da investigação sistemática de três categorias analíticas - criança,

maternidade e escolarização – relacionando-as ao pensamento pedagógico de Pestalozzi e

Fröebel, ao contexto sócio-histórico e econômico brasileiro e as idéias dos intelectuais

brasileiros no início da década de 1920.

4.1 CECÍLIA MEIRELES E A PEDAGOGIA MATERNAL

Quando Cecília Meireles publica Criança meu amor encontra-se professora recém-

formada pela Escola Normal do Rio de Janeiro, cuja formatura se efetiva no ano de 1917.

Influenciada pelos idealismos pedagógicos de sua época, a autora imbuíra a sua produção

inicial infantil com os fundamentos científicos e valores ideológicos que penetraram e

circularam, no Brasil, desde a segunda metade do século XIX; principalmente no que se

refere à criança e o processo de formação humana por meio da mulher-mãe-educadora.

Conforme a opinião da pesquisadora Luciana Borgerth Vial Corrêa (2001), a base

filosófica do pensamento de Cecília Meireles, expresso em Criança meu amor, advém das

idéias revolucionárias do filósofo iluminista Jean Jacques Rousseau; que constituiu mediante

o parecer de muitos historiadores da educação moderna as bases estruturais de toda

racionalização pedagógica da Nova Educação, sendo considerado o “pai da pedagogia

moderna” pelo caráter inovador de suas idéias (ARCE, 2002; BOTO, 2002). Sobretudo por

inserir a criança no centro da tarefa educativa em observação ao seu desenvolvimento natural. 

A respeito dos fundamentos filosóficos de Cecília Meireles expressos em Criança meu amor,

Corrêa (2001, p. 122.) acena que:

A ciência pedagógica, segundo Cecília Meireles, informa que é preciso
conhecer o mundo infantil. Para isso, é necessário colocar em destaque a
concepção de infância que norteia a pedagogia moderna. Seus fundamentos
filosóficos [de Cecília Meireles] encontram-se em Jean Jacques Rousseau,
para quem a infância só existe em respeito à ordem natural.

Tendo como investigação as categorias “criança”, “ciência” e “arte” em sua pesquisa

sobre Cecília Meireles e a Literatura Infantil, Corrêa (2001) desenvolve o trabalho em torno

da hipótese de que Cecília Meireles imbuíra os textos de Criança meu amor com os

princípios da educação natural proposta por Rousseau em O Emílio ou Da Educação;
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especialmente nos chamados Mandamentos onde a autora propõe um “acordo social” com a

criança conforme as assimetrias da pedagogia rousseauniana que postula: de um lado, a

criança como um ser amoral e que, por isso, precisa da orientação e direção oferecida pelos

adultos; e, de outro, o adulto como ser moral; que, portanto, possui o direito à autoridade e a

ser obedecido pela criança. Para a pesquisadora, Cecília Meireles, coerente com esse contrato

de Rousseau expresso em O Emílio, “[...] apresenta esses princípios rousseaunianos de forma

acessível à criança” (CORRÊA, 2001, p. 123).

Sem pretender rivalizar as hipóteses verificadas por Corrêa (2001), parte-se aqui, no

entanto, da premissa de que a obra de Cecília Meireles não tão somente expressa os

fundamentos rousseaunianos, mas comporta uma série de significantes da educação moderna,

envolvendo também as idéias dos clássicos da Nova Educação: Pestalozzi e Fröebel; que se

adequaram às intenções dos ideólogos brasileiros para efetivar mudanças na educação e no

quadro social. Ou seja, em síntese, não se constitui objetivo deste trabalho propor uma nova

interpretação aos textos da obra, deslocando o foco da análise para outros ângulos de

inferência; já que se sabe que o pensamento de Pestalozzi e Fröebel deve-se, em grande

medida, aos fundamentos da educação natural apresentados pelo pensamento iluminista do

século XVIII e romântico do século XIX, cuja obra de Rousseau oferecera vasta influência

(ARCE, 2002).

Entretanto, ao se realizar a investigação dos textos e uma revisão de literatura acerca

dos fundamentos da pedagogia moderna, observa-se que Criança meu amor apresenta-se

fecunda de significantes lingüísticos oriundos dos princípios básicos da pedagogia

pestalozziana e froebeliana, como as expressões: “tesouro”, “amor”, “carinho”, “mãe”,

“caridade”, “gratidão”, “jardim”, “pobres”, “bem”, “mal”, etc.; que comportam sentidos

culturais e fundamentos científicos associados às idéias educacionais que penetraram, no

Brasil, desde o entre-séculos. Da mesma forma, as temáticas se desenvolvem em torno da

moralidade, da prática da caridade e exemplaridade cristãs, cujo norte da práxis educativa se

efetiva por meio dos laços afetivos estabelecidos entre adultos e crianças. Desse modo,

considera-se que o “amor” constitui o princípio básico que Cecília Meireles defende em sua

obra de estréia dentro do universo infantil. O amor consiste em uma espécie de élan vital

capaz de promover a fraternidade entre os homens e que, portanto, deve ser valorizado nas

relações sócio-educativas. Dentro dessa perspectiva de análise, convêm as reflexões: Quem

mais consistiria símbolo de amor e fraternidade do que as mães? Quem mais defenderia as

necessidades e os direitos da criança do que o amor desinteressado e maternal? Que lugar

respeitaria mais os interesses da criança senão a extensão natural do seu ambiente familiar e
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aconchegante, composto essencialmente pela benignidade, renúncia e tolerância da mulher,

primeira e inata educadora?

Tomando como base essas indagações e as “atmosferas poéticas”, ou “palavras-chaves”,

suscitadas na própria obra (MOISÉS, 1984), constata-se que Criança meu amor exprime os

ideais de uma pedagogia angelical, cuja figura da professora é a extensão natural da mãe, e

cujo papel do educador é encaminhar os sujeitos humanos na esfera social. A opção de

estudar os textos com base no pensamento pedagógico-educacional de Pestalozzi e Fröebel

resulta da constatação de que as idéias defendidas por esses educadores tiveram ressonância a

nível global e fundamentaram boa parte das bases ideológicas produzidas nos países; cuja

classe burguesa ascende política e economicamente por meio do desenvolvimento do

capitalismo e, conseqüentemente, impõe novos hábitos e modos de civilização às classes

dominadas (ARCE, 2002). Dentre esses novos valores, a constituição de uma organização

familiar alicerçada em parâmetros cristãos - donde a figura feminina aparece enquanto

defensora inestimável dos interesses do lar; e, a criança, como um ser dócil, adaptável e

propenso cidadão ideal - constituem as metas dos que almejam formar uma nova mentalidade

social mediante os princípios do humanismo universal e do individualismo liberal burguês.

A pedagogia maternal tem origem nas teorias pedagógico-educacionais defendidas por

Pestalozzi e Fröebel, cujas raízes têm seus fundamentos no pensamento filosófico de

Rousseau, durante o século XVIII, sobretudo em seu clássico estudo escrito em forma de

romance O Emílio ou Da Educação. Rousseau, inspirado nos ideais humanistas de seu tempo

e inquieto com o ensino enciclopedista herdado ainda da Idade Média que tem como

princípios básicos a memorização, a abstração e a modelação dos sujeitos por meio da

atividade intelectual, propõe uma nova maneira de conceber a criança e sua atividade infantil. 

Para o filósofo, as instituições educativas encontravam-se corrompidas por ter como primazia

os dogmatismos religiosos, sobretudo por entenderem o homem como um ser originalmente

concebido do pecado e, portanto, propenso à prática da maldade. Rousseau, contrapondo-se a

essas idéias, indaga que o homem é naturalmente bom e que a sociedade - por meio das suas

instituições, vícios e injustiças sociais - é quem o corrompe. Acenando para bondade natural

do homem, o filósofo, a margem de outros pensadores iluministas, buscara corresponder às

inquietações de seu tempo; depositando, no homem, as crenças sobre as potencialidades da

natureza social a fim de dissociá-lo da subordinação religiosa e das relações místicas que os

sujeitos estabelecem na dinâmica social (BOTO, 2002).

Enaltecendo a bondade originária na condição humana e a capacidade social do homem

para a moralização, a obra de Rousseau servira como instrumento propulsor para construção
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de uma nova mentalidade. Sobretudo no tocante à criança e a condição social da infância que, 

segundo Boto (2002), se constituem as questões centrais d’O Emílio, donde o propósito de

Rousseau é “[...] a descoberta da criança no que ela é antes de ser homem” (BOTO, 2002, p.

44). Como se podem verificar nas palavras do próprio filósofo:

[...] Não se conhece a infância; no caminho das falsas idéias que se têm,
quanto mais se anda, mais fica perdido. Os mais sábios prendem-se ao que
aos homens importa saber, sem considerar o que as crianças estão em
condições de aprender. Procuram sempre o homem na criança, sem pensar
no que ela é antes de ser homem. Eis o estudo a que mais me apliquei, para
que, mesmo que meu método fosse quimérico e falso, sempre se pudessem
aproveitar minhas observações. Posso ter visto muito mal o que se deve
fazer, mas acredito ter visto bem o sujeito sobre o qual se deve agir.
Começai, pois, por estudar melhor vossos alunos, pois com toda a certeza
não os conheceis; ora, se lerdes este livro dentro desta perspectiva, creio que
ele não carecerá de utilidade para vós (ROUSSEAU, 1992, p. 4).

As idéias de Rousseau abriram caminhos para a constituição de um novo paradigma de

análise frente à criança: suas necessidades, especificidades, interesses, e, conseqüentemente,

sua formação educativa. Acabando também por substitui a visão religiosa por uma percepção

pautada na potencialidade da natureza humana em seu processo contínuo de formação.

Inserindo a criança no centro da prática educativa, Rousseau atribui significativa importância

às mulheres na tarefa de educar as crianças pequenas. Porém, suas concepções em torno da

mulher, ainda não inteiramente desvinculadas dos ideais conservadores da Idade Média,

contribuíram para disseminar uma imagem invertida do universo feminino; particularmente

às suas competências intelectuais e a convicção de que seu talento residia, sobremaneira, à

maternidade. Para Casnabet (1991, p. 386), o pensamento de Rousseau

[...] eleva até à caricatura a convicção de que se a mulher não é desprovida
de toda razão, esta faculdade é nela mais elementar do que no homem, e ela
não deve cultivá-la senão na medida em que dela tem necessidade para
assegurar o cumprimento dos seus deveres naturais (obedecer ao marido, ser-
lhe fiel e cuidar dos filhos). Segundo Rousseau, a mulher mantém-se
perpetuamente na infância; ela é incapaz de ver tudo o que exterior ao
mundo fechado da domesticidade que a natureza lhe legou, e daí resulta que
ela não pratica as ‘ciências exatas’. A única ciência, para além, dos seus
deveres (as quais ela conhece, aliás, intuitivamente), que ela deve conhecer é
a dos homens que a rodeiam, essencialmente, a do seu marido, e que é
baseada no sentimento. O mundo – afirma Rousseau – é o livro das mulheres 
que não têm necessidade de qualquer leitura. Numa palavra, a mulher só tem
relação ao concreto.
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Pestalozzi e Fröebel, absorvendo os princípios rousseaunianos e os valores de suas

épocas, concluíram que a mulher seria a pessoa mais adequada para ensinar a criança, já que

porta naturalmente a capacidade intuitiva e mantém uma relação concreta com a natureza.

Essas qualidades femininas, por si só, já seriam suficientes para conduzir o processo de

formação da criança; de modo que ela estabelecesse uma relação empírica com os fatos

circundantes, se preparando para enfrentar as diversas situações que a vida impunha no

futuro.

No entanto, não é objetivo da pesquisa aprofundar demasiadamente as concepções e os

fundamentos filosófico-educacionais de Rousseau, porém essas considerações preliminares

fizeram-se necessárias já que Pestalozzi e Fröebel têm as matizes de seus pressupostos

pedagógicos inspirados na obra do filósofo (CAMBI, 1999). Propôs-se aqui apenas efetuar

alguns pontos que se consideram necessários para investigar as categorias analíticas em

Criança meu amor de Cecília Meireles: criança – maternidade – escolarização. Todavia, essa

reflexão analítica dar-se-á mediante a exposição dos pilares centrais da pedagogia

pestalozziana e froebeliana apresentados pela pesquisadora Alexandra Arce (2002), em sua

análise crítica, sobre o pensamento pedagógico de Pestalozzi e Fröebel na chamada “Era das

Revoluções”.

4.1.1 Criança, Maternidade e Escola na Poética da Educação Moderna

A partir do Renascimento, como se sabe, o mundo começa a girar em torno de novas

órbitas de interesse. Vários são os fatores que impulsionam a mudança da visão humana e a

forma do homem agir perante as leis da natureza. As descobertas marítimas e as novas

dominações territoriais, os avanços da ciência, a invenção da imprensa, dentre outras

conquistas; são fatores que impõem novas maneiras de interação humanas, sejam elas no

plano das idéias e/ou das práticas coletivas. Mas, é, acima de tudo, a Revolução Industrial o

marco decisivo que operara mudanças efetivas nas relações políticas, econômicas, científicas,

culturais de modo a impor novos padrões ao trabalho e às relações humanas e,

conseqüentemente, à vida social.

A Revolução Industrial que se movimentou na Europa, por volta dos fins do século

XVIII e início do século XIX, provocou uma fase conhecida, dentro dos termos usados por

Hobsbawm (1996), como uma verdadeira “Era das Revoluções”, já que comporta os

principais movimentos políticos, econômicos, culturais e sociais que marcaram a derrubada

do feudalismo, a ascensão dos burgueses e a consolidação do sistema capitalista; dentre eles a 
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Revolução Francesa, as guerras napoleônicas e a contra-revolução. Porém, marca,

principalmente, “[...] o triunfo da indústria capitalista, da liberdade e igualdade para a

sociedade burguesa liberal” (ARCE, 2002, p. 22).

A Revolução Industrial impulsiona novas relações sociais mediante a ótica do sistema

capitalista, passando a interferir não apenas no âmbito do público; mas, sobretudo no setor

privado das relações humanas. Conforme Arce (2002), a ascensão da burguesia se caracteriza, 

numa primeira fase, minada pelos ideais da Revolução Francesa (1988) – liberdade,

igualdade e fraternidade -, que serviram para abarcar a adesão popular contra a aristocracia

feudal e os privilégios do Clero. Porém, com a derrubada do feudalismo e ascensão da

burguesia, os burgueses iniciam uma segunda fase que se caracteriza pela conservação dos

valores das classes anteriormente dominantes, arraigados ainda à Idade Média. Com vista a

controlar a revolta das classes desfavorecidas que, embora tivessem apoiado os principais

movimentos de derrubada da nobreza e da Igreja, não viam se concretizar melhorias

significativas em suas condições de vida.

Paralelamente em que se desenvolve o modo de produção capitalista, cujo cotidiano nas

fábricas determina novos ares de civilização em torno da cidade. Cresce, na Europa, a

insatisfação dos proletariados que, desvinculados da vida camponesa, foram submetidos a

exaustivas horas de trabalho das quais não estavam acostumados sob condições adversas e

desumanas. Com o clima crescente de hostilidade dos trabalhadores, desta vez contra os

capitalistas, os burgueses desvinculam-se dos ideais que fizeram bandeira na Revolução

Francesa e criam um processo de contra-revolução a fim de acalmar os ânimos populares e

inserir os novos valores de vida impulsionados pelo capitalismo. Contudo, para instaurar a

nova ordem, a classe emergente apóia-se nos valores herdados ainda da Idade Média, cujos

preceitos religiosos, aliados aos novos interesses e ideologias da classe burguesa, foram às

armas utilizadas para pacificação dos inconformados com o novo regime político e,

sobretudo, com o novo modo de produção. Acerca dos antagonismos da Revolução Francesa

esclarece Arce (2002, p. 31):

A Revolução Francesa foi um processo complexo, longo, no qual muitas
lutas se misturaram, e a burguesia, a partir de certo momento, passou a temer
que as classes baixas, isto é, o proletariado e os camponeses, se rebelassem
de forma incontrolável não apenas contra a nobreza, mas também contra ela
própria, a classe burguesa. Era preciso pôr fim aos levantes populares, pôr
fim à Revolução, antes que ela fosse longe demais.
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A classe dominante instaura um longo processo de estruturação ideológica tendo por

alicerce a formação dos sujeitos, cuja constituição se efetiva, principalmente, por meio da

modelagem do espírito das mulheres e das crianças; objetivando compor uma nova

mentalidade dentro dos parâmetros burgueses. Almejando acalmar os ânimos populares e

impor novos padrões de vida às classes proletárias, a classe burguesa começa a intervir no

âmbito do cotidiano através de campanhas envolvendo mulheres e crianças, e assim formar a

família nuclear conforme os padrões da nova classe dominante. Esse processo, chamado de

contra-revolução, tinha como objetivo central a negação dos ideais, então anteriormente

materialistas, da Revolução Francesa; que para se concretizarem efetivamente fez-se

necessário modificar: “[...] a vida cotidiana das pessoas com o auxílio da religião, elegendo a

maternidade, a infância e a família como pontos importantes para as mudanças ocorridas”

(ARCE, 2002, p. 78).

Esse processo de modelação dos espíritos, já então iniciado pela Igreja durante a Idade

Média, efetivou as bases dos que desejavam estabelecer o controle das relações humanas e

produtivas. Aliando-se à fé cristã, a burguesia passa a interferir no âmbito das idéias e

representações e instaura o seu ideal modelador sob a vida privada. Iniciam-se, então, várias

campanhas em torno das imagens das mulheres que passam a ser concebidas mediante o

estigma da castidade e pureza, da benevolência, generosidade e parcimônia. A criança, por

outro lado, que durante anos fora compreendida como um ser não distinto do adulto, passa a

ser vislumbrada por suas especificidades e por seu estado de inocência, semelhante às

imagens dos anjos e do menino Jesus (ARIÈS, 1978). Já a mulher, primeira educadora inata

da criança, à imagem idealizada de Maria, cuja capacidade para a maternidade constitui seu

principal talento dentro das relações propostas para construção de uma nova ordem social.

Segundo Hall (1991), a Igreja, realizando a adequação da vida cotidiana à moralidade

burguesa, elege a mulher como célula-base do doméstico, chave para a felicidade e realização 

individual e para o bem comum. O lar, iluminado pelos cuidados e virtudes da alma dócil

feminina, constituiria o lugar ideal onde o homem, após jornada exaustiva de trabalho, se

refugiaria dos desagravos da vida moderna. No dizer de Fugier-Martin (1991), a vida privada

da família moderna, dentro dos padrões burgueses, consistiria em um “ninho” onde a própria

“[...] idealização do ninho leva à idealização da personagem da senhora do lar” (FUGIER-

MARTIN, 1991, p. 201). Para tanto, a Igreja realizou várias campanhas de evangelização da

família, cuja maternidade fora eleita como maior dádiva da alma e vida feminina e, a criança,

seu bem precioso, seu tesouro maior. A maternidade, conforme destaca Arce (2002), surge

então
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[...] como a bandeira principal, e a nova imagem da infância detentora da
inocência e bondades humanas reforça a defesa de que a mulher, este ser
angelical escolhido por Deus para gerar a vida, deva viver em um ambiente
harmonioso e virtuoso, tomando para a si a educação desta semente
abençoada por Deus para gerar a vida humana: a criança (ARCE, 2002, p.
87).

Do mesmo modo que a elite liberal-burguesa utilizou-se da religião para estabelecer a

conformação entre os sujeitos e consolidar o seu ideal de homem e sociedade, os saberes

provenientes da ciência, sobretudo sobre o processo de desenvolvimento humano, tiveram

bastante ressonância nesse processo de contra-revolução. Tanto as idéias oriundas do

Iluminismo como as surgidas no berço do Movimento Romântico serviram aos interesses da

nova classe dominante, isto é, o de gerir uma nova mentalidade fundada nos interesses do

capitalismo. Nessa chamada Era das Revoluções, cujo modo de produção capitalista opera

múltiplas modificações no âmbito da vida privada, Pestalozzi e Fröebel, homens desse tempo, 

contribuíram através de suas idéias pedagógico-educacionais para disseminar o ideal cristão

de criança, maternidade e escola que acaba favorecendo a elite dominante; devido os aspectos 

de individualização e naturalização do social implicados em suas teorias educacionais.

Apesar de nascidos no mesmo século, pode-se dizer que Pestalozzi e Fröebel viveram

períodos distintos, porém que marcaram a ascensão e a consolidação do sistema capitalista.

Pestalozzi (1746-1827) vivera no período da Revolução Francesa, já sob a influência da

Revolução Capitalista. Seu pensamento pedagógico-educacional comporta um pouco do

movimento iluminista, onde se pode afirmar, mediante análise de Arce (2002), que o autor

não poderia ser classificado inteiramente como romântico, mas como representante da

transição de um movimento para outro, já que Pestalozzi absorvera os ares da Revolução

Francesa e o pensamento filosófico de Rousseau expresso em O Emílio.

Já, Fröebel (1782-1852) vivera no período pós-Revolução Francesa, sob o forte impacto 

do capitalismo, onde presenciara o movimento de contra-revolução e absorve os ideais

românticos em seus aspectos mais conservadores. Todavia, ambos os pensadores tiveram seus 

pensamentos muito ligados à religião, sobretudo ao protestantismo cristão, e isso influenciou

a forma deles pensarem o mundo, o homem e as relações sociais, sobretudo seus ideais em

torno da criança e da mulher, que

[...] coadunaram-se bastante ao espírito reacionário da religião que ajudou a
burguesia a sedimentar seu poder durante os períodos de contra-revolução,
isto é, durante os períodos nos quais a burguesia usou de todos os meios
para sufocar o espírito de rebelião da classe trabalhadora (ARCE, 2002, p.
62).
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Pestalozzi e Fröebel, ao longo de suas vidas, contribuíram para expandir os ideais

românticos da pedagogia maternal. Além de fundarem escolas maternais, jardins de infância e 

introduzirem novas práticas educativas (CAMBI, 1999), os pensadores expandiram suas

idéias, à moda de Rousseau em O Emílio, por meio de romances de formação (FREITAG,

1994).

Pestalozzi, movido por ideais cristãos de caridade aos pobres e inquieto com as práticas

pedagógicas comuns ao seu tempo, escrevera o romance Leonardo e Gertrudes (1781-1787),

a fim de disseminar o seu ideal educativo. No livro, Pestalozzi idealiza a mulher e coloca-a

como educadora inata, perfeita para a educação das crianças39. Porém, as funções de

Gertrudes vão além do fecho familiar. A partir da harmonia familiar e dos bons exemplos de

educação de suas crianças, as práticas de caridade e moralização promovidas pela

personagem Gertrudes passam a servir de modelo para toda a comunidade e a modificar o

comportamento moral degradante dos moradores da pequena aldeia chamada Bonnal.

Na obra, Pestalozzi elege Gertrudes a “guardiã da moral” de Bonnal. A mulher é a

grande heroína da narrativa, aparecendo como um ser angelical, tomada por uma bondade

infinita capaz de inundar todo o lar de paz e sinceridade. Também Leonardo apresenta-se

como herói, porém ele passará por várias provas a fim de vencer os vícios e elevar a sua

condição moral e espiritual. Gertrudes, além do papel de mãe e guardadora do lar, é quem

promove a reintegração do marido no caminho do bem por meio da temperança e da

expansão dos laços afetivos: “Temperança é a palavra que guia as atitudes de Gertrudes.

Educadora por excelência, sabe que a temperança e o amor são capazes de fazer maravilhas e

a educação deve ser guiada por eles” (ARCE, 2002, p. 111).

Para Pestalozzi, a educação da criança deve ser guiada pela temperança e pelo amor, por 

isso a mulher consiste na primeira e ideal educadora, pois é ela quem cultiva, na criança, os

laços afetivos, os sentimentos morais e promove os primeiros contatos da criança com as

coisas concretas. Sendo o cultivo da temperança e do amor os principais pilares da pedagogia

pestalozziana, o pedagogo suíço defende que a escola deve ser uma continuação do lar, para

tanto a alma feminina, centro da família, não podia se ausentar da escola já que a criança

constitui o centro da vida da mulher e da família. Pestalozzi, seguindo as idéias filosófico-

educacionais de Rousseau, elege a mulher “[...] como a figura insubstituível na educação das

39 O romance Leonardo e Gertrudes (1781) se desenvolve numa aldeia fictícia. As personagens centrais são
pessoas muito simples, ligadas ao campo e atormentadas pela precariedade financeira e degradação moral
circundante. Na narrativa, Leonardo, em razão das dificuldades materiais que afetam a família e a aldeia, passa a
ingerir álcool; e Gertrudes, como esposa prestativa e protetora do lar, dedica-se à recuperação moral e física do
marido e zela pela boa educação dos seus filhos (ARCE, 2002).
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crianças pequenas” (ARCE, 2002, p. 116). Em Cartas sobre a educação infantil40 (1818-

1819), Pestalozzi enfatiza, logo na primeira carta, que são as mães e o amor materno os

pilares que tornam possível o sucesso de qualquer trabalho pedagógico. E, na segunda, ele

reafirma que a mãe já possui todos os pré-requisitos necessários para educar, necessitando

apenas exercitar os membros para que possam fluir conjuntamente com o seu imenso amor.

De acordo com a sua teoria, a mãe é quem coloca no coração da criança os germens do amor

e, o amor, quando bem cultivado, se estende a toda humanidade.

Segundo o educador, a criança pequena é um ser instintivo, suas primeiras ações são

guiadas pelo instinto animal. Porém, com o crescimento e com o carinho maternal - este

último capaz de despertar a moral adormecida no infante - a criança transpõe os traços

animais e desenvolve a capacidade intelectual e a moralização. A sua concepção de primeira

infância condiz com a de Rousseau, onde a criança consiste sumariamente em um ser

naturalmente bom (ARCE, 2002; CAMBI, 1999). Entretanto, essa bondade somente poderá

ser conservada pela prática do amor. Por isso, Pestalozzi apresentava-se contrário a atos

violentos durante o processo educativo, posto que tais atitudes somente favorecer-lhe-iam o

retrocesso infantil à condição instintiva.

Fröebel, por sua vez, elege a família cristã a base da vida do indivíduo. A mãe o seu

alicerce, e, a criança, o centro e o motivo da existência de ambos. Contudo, embora o

pedagogo alemão tenha absorvido muito da pedagogia pestalozziana, sobretudo em torno da

educação guiada pelo amor maternal, apresenta certas divergências no que se referem a

alguns pressupostos básicos, principalmente em torno da abstração, individualização e

naturalização do social. Se as idéias de Pestalozzi contribuíram para disseminar o ideal liberal 

burguês de promoção social das classes populares por meio das práticas de caridade e o

desenvolvimento humano individual por meio da educação, em Fröebel a preocupação com a

real condição social das camadas menos favorecidas da população é quase inexistente.

Conforme Arce (2002), Fröebel eleva os sujeitos sociais a patamares altíssimos de

idealização, apresentando, no conjunto de suas obras, sujeitos abstratos; não acenando para o

cotidiano da população carente numa sociedade dividida em classes:

Fröebel radicaliza a abordagem individualizante por conceber o processo
educativo como aquele que teria a responsabilidade de reconduzir o ser
humano à unidade com Deus e com a natureza, através de atividades

40 Na obra Cartas sobre a educação infantil (1818-1819), escritas destinadas ao inglês James P. Greaves,
Pestalozzi reafirma suas convicções em torno da pedagogia maternal.
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educativas que desenvolvessem os dons que o Criador pôs em todos os seres
humanos (ARCE, 2002, p. 122-123).

Se a pedagogia pestalozziana não alcançou a devida autonomia perante o processo de

adaptação dos sujeitos instaurado pela ideologia burguesa, a froebeliana contribuiu de forma

ainda mais decisiva para proliferar a alienação mediante ideais dominantes, visto que se

desliga inteiramente de inquietações em torno das mazelas sociais enfrentadas pela população

pobre. Para Arce (2002), essa diferenciação justifica-se devido à época em que esses

pensadores construíram suas obras. Fröebel, vivendo o impacto da contra-revolução,

incorpora os valores de negação aos ideais da Revolução Francesa, onde a classe burguesa

busca sedimentar a crença no individualismo e elevar a família nuclear à categoria de célula

base da sociedade, fonte de regeneração e harmonização da esfera social.

Em A educação do homem (1826), Fröebel ressalta a importância da família cristã à

vida humana e comunitária, entretanto sua abordagem tem como centro a religiosidade em

sua forma mais abstrata. Para ele, a família deve buscar a comunhão com o Divino, guiada

pelo Espírito Santo que cultiva os germens dos bons sentimentos e promove o

desenvolvimento humano. A vida familiar é o primeiro exercício da vida comunitária, sendo

a convivência familiar capaz de promover uma comunidade de amor, regada pela divindade

celestial. O pedagogo confere às mulheres um importante papel na educação das crianças.

Para ele é a mulher que cria, na criança, o espírito de comunhão com Deus e,

conseqüentemente, com os homens; auxiliando o seu desenvolvimento interno de acordo com 

os desígnios divinos, em total harmonia com o Criador. Desse modo, os pais, sobremaneira a

mãe, são os primeiros educadores que promovem a moralidade no infante, que deverá

distinguir, desde cedo e mediante vontade Divina, os caminhos do bem.

Em Fröebel, a idealização da criança e a romantização da infância atingem elevados

ápices dentro da escala de valores na pedagogia moderna (ARCE, 2002; CAMBI, 1999). A

criança representa o estado natural de ingenuidade e pureza e, também, simboliza a esperança 

de um futuro melhor, promotora natural de uma humanidade guiada pelo amor, na

fraternidade gerada pela comunhão Divina. Na obra Pedagogia dos jardins de infância

(1840), o pedagogo alemão, à maneira de Comênios (1592-1670), compara o

desenvolvimento da criança ao das plantas e exorta os pais a observarem o desenvolvimento

infantil, zelando para que este não seja afetado como possivelmente foram obstruídas as

infâncias paternas. Da mesma forma que Pestalozzi, Fröebel descreve o desenvolvimento
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infantil em suas particularidades, porém acentua ainda mais a responsabilidade da família,

especialmente a da mãe junto ao processo formativo da criança.

No texto De como Lina aprendeu a escrever e a ler: uma bonita história para crianças

que gostam de estar ocupadas, escrita que integra a obra Pedagogia dos jardins de infância

(1840), Fröebel representa a imagem ideal da família nuclear burguesa, mostrando os valores

que deveriam permear a educação da criança. No texto, a personagem-criança Lina possui

uma família em perfeita harmonia. A mãe ocupa-se com as tarefas domésticas, sendo a

responsável direta pelo ambiente de amor e delicadeza do lar e, além disso, dedica-se

inteiramente aos cuidados da pequena filha, onde procura atender ao seu desejo de aprender a

ler.Na escrita, Fröebel isola completamente o ideal de família nuclear burguesa cristã em um

ambiente abstrato e afastado da convivência social coletiva, a família é a comunidade fechada 

no cotidiano privado. Contrariamente ao que se observa no romance Leonardo e Gertrudes de

Pestalozzi, Fröebel limita o princípio de comunidade ao pequeno recôncavo privado: o lar,

berço do amor e da felicidade cristã. Outro traço de diferença entre os princípios da

pedagogia pestalozziana e a froebeliana é que em Pestalozzi a mãe-educadora Gertrudes é

quem guia a criança em sua formação educativa. Já, em Fröebel, a criança é quem reivindica

da mãe a realização dos seus desejos de aprendizagem. Fröebel, na obra, apresenta a

personagem Lina bem mais autônoma em relação a sua mãe do que os filhos de Gertrudes. A

mãe, na narrativa, não comanda os acontecimentos, apenas corresponde às necessidades e os

desejos da filha. Ver-se, desde então, o lastro ideológico que, pós-fechamento das mulheres

no âmbito privado e sob a tutela masculina, submete-as também aos ditames da criança que,

em Fröebel, ocupa o centro da vida e da atividade feminina (ARCE, 2002).

Além das obras citadas, o pedagogo alemão, em 1844, publica Cantos maternos e

carícias41, obra inteiramente dedicada às mães e às educadoras (CAMBI, 1999). Na obra,

Fröebel personifica, segundo Arce (2002), ao extremo a imagem da mulher cheia de amor,

bondade e ternura, e inteiramente esvaziada de vontade própria. E essa foi a imagem que a

burguesia liberal fora construindo ao longo dos anos com a ajuda da religião cristã, seja ela

protestante ou católica. Fröebel, coerente com os valores de sua época, procurou sensibilizar

as mulheres a assumirem a maternidade e a educação da primeira infância, insistindo na

benção que é ser mãe e na importância da criança como semente frutífera do Divino. Tanto

Pestalozzi como Fröebel agitaram com efervescência a bandeira da evangelização do povo

que contribuiu para controlar os ânimos populares contra a burguesia, então classe

41 Alessandra Arce (2002), em sua tese, refere-se à obra de Fröebel, Cantos maternos e carícias, como Livro da 
Mãe.
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dominante; cujas idéias educacionais serviram para auxiliar no encerramento das revoluções

por meio da adaptação dos indivíduos ao cotidiano familiar mediante os ditames da ideologia

liberal burguesa que, primeiramente, tinha como estandarte o grito por liberdade, igualdade e

fraternidade.

No Brasil, as idéias desses educadores e os valores da elite liberal cristã burguesa,

importados da cultura européia e norte-americana, encontraram bastante ressonância no

campo intelectual e científico; como, por exemplo, no discurso dos médicos higienistas que,

aliando-se à fé cristã, perdurou por anos no cenário educacional. Interferindo diretamente no

âmbito das relações sociais, sobretudo no eixo privado da vida humana, isto é, o familiar

(GONDRA, 2002; 2004). E essas idéias, valores e ideologias fizeram-se presentes também na 

literatura infantil brasileira, contribuindo para expandir os ideais em torno da construção de

um novo homem e civilização; e, assim, compor uma nova organização social. São essas

questões que se refletirão a partir da obra infantil de Cecília Meireles: Criança meu amor,

livro escrito nos anos de 1920 e difundido no universo educacional brasileiro.

4.2 CECÍLIA MEIRELES E A PEDAGOGIA MATERNAL EM “CRIANÇA MEU AMOR”

(1924)

Em Criança meu amor, Cecília Meireles exprime muitos traços da pedagogia maternal

instaurada na Europa, por volta do século XIX, e que se expande no continente americano na

segunda metade deste século e início do século XX, por meio da proliferação das idéias dos

pedagogos Pestalozzi e Fröebel e da importação dos modelos institucionais americanos;

dentre eles a pedagogia dos jardins de infância que se estendera largamente na América do

Norte e que, posteriormente, penetra no Brasil.

Desde o século XIX, o Brasil busca fomentar o espírito de reformulação do sistema

nacional de educação básica. As novas idéias filosóficas em torno da criança, de sua

aprendizagem e a adoção de métodos modernos de ensino-aprendizagem foram sendo

apreciadas pelos intelectuais brasileiros que se ocupavam em pensar os problemas nacionais,

dentre eles a educação. Em um primeiro momento de adesão brasileira às idéias

escolanovistas disseminadas na Europa e nos Estados Unidos da América, os fundamentos da

educação moderna serviram como alicerce para promover a reformulação do ensino, no

Brasil, bem como a sedimentação dos novos valores que a elite liberal buscava implantar na

realidade nacional. As idéias pestalozzianas encontraram respaldo, no Brasil, por meio do

legislador Rui Barbosa que introduzira, através dos Pareceres Substitutivos de Reforma da
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Educação Básica (1882), o método intuitivo - lições de coisas - e as novas disciplinas

escolares.

Além disso, Rui Barbosa fizera a tradução do livro de Norman Alysson Calkins, obra

que contribuíra para disseminar a pedagogia pestalozziana nos Estados Unidos, no século

XIX: Primary object lessons for a graduated course of development42, originalmente

publicada em 1861 (LOURENÇO FILHO, 2001b). Almejando a renovação das práticas

pedagógicas tradicionais comuns a sua época, Rui Barbosa, além de traduzir a décima oitava

edição do manual de Calkins (1880), adaptara o manual, em 1881, à realidade brasileira. O

livro, intitulado Primeiras lições de coisas, fora publicado pela Imprensa Nacional no ano de

1886 e aprovado pelo governo imperial como livro base na formação de professores.

Para Lourenço Filho (2001b), duas razões levaram Rui Barbosa à tradução e adaptação

do Manual de Calkins à realidade brasileira: a primeira de ordem política em razão da crença

no poder reformador da educação, cuja ignorância das classes populares constituía um grande

entrave ao progresso brasileiro, como o próprio Rui Barbosa proferira (apud LOURENÇO

FILHO, 2001b, p. 75): “Ao nosso ver a chave misteriosa das desgraças que nos aflige é esta,

e só esta: a ignorância popular, mãe da servilidade e da miséria”. E, a segunda, por motivos

emocionais em virtude da admiração pela figura paterna. O pai de Rui, João José Barbosa de

Oliveira, transmitira-lhe o gosto pelos estudos e pela cultura erudita, sendo um verdadeiro

mestre para o menino Rui, onde adotara procedimentos didáticos ainda não utilizados, em sua 

época, nas escolas brasileiras.

Conforme Schaffrath (2000), durante o processo de constituição da profissão docente,

no século XIX, e no auge da difusão das Escolas Normais na Europa, a educação das

mulheres ainda possuía pouca expressividade e a sua preparação para a docência menos

ainda. Porém, os homens ilustrados da época ansiavam pela moralização dos indivíduos a fim

de regular a vida privada e formar uma nova consciência mediante padrões liberais. Na

França, as autoridades influenciadas com a obra de Pestalozzi, Como Gertrudes ensina a seus 

filhos (1801), enfatizavam que sendo a mulher a primeira educadora de seus filhos e por

exercer grandes influências sobre o marido seria a hora de promover a educação institucional

feminina. Igualmente, a formação e expansão do ensino nas Escolas Normais americanas, a

priori, também se fundamentaram nas idéias educacionais de Pestalozzi. Somente nos fins do

século XIX é que são introduzidas as teorias de Herbart, cujos pilares metodológicos também

passaram a guiar a formação de professores (LOURENÇO FILHO, 2001b).

42 Primeiras lições de coisas para um curso graduado de desenvolvimento (Tradução nossa).
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A história da expansão do ensino primário, no Brasil, mistura-se ao processo de

feminização do magistério, sobretudo em torno das idéias da vocação natural feminina à

educação das crianças que se entrelaçavam aos mitos construídos pelo discurso da

maternidade e dos papéis sociais da mulher na esfera da domesticidade. Outro fator que

promoveu a entrada da mulher no magistério público, historicamente privada à escolarização

básica, fora a convicção de que sendo a mulher dependente dos pais e, posteriormente, dos

maridos não necessitavam de altos salários para garantir-lhes a sobrevivência, já que cabia ao

homem a responsabilidade de prover a família (ALMEIDA, 1998; KULESZA, 1998;

SAFFIOTI, 1979; SCHAFFRATH, 2000). A profissionalização da mulher professora, nos

fins do século XIX e início do século XX, então compreendida como a extensão natural das

faculdades e atribuições femininas, fora desprovida de qualquer valorização. A escolarização

e a entrada da mulher brasileira no campo educacional, portanto se devem - além da crença

em suas habilidades para educar, cuidar e moralizar a criança - ao fato de a profissão ser,

desde seus primórdios, desprestigiada enquanto atividade profissional pelos Estados e pela

própria sociedade. Os homens deveriam buscar profissões mais rendáveis e, quando se

ocupassem da tarefa de educar, esta atividade deveria ser concebida como complementação

financeira, ou por puro ato de doação (SAFFIOTI, 1979).

Dessa maneira, alude Kulesza (1998), a preferência dos intelectuais brasileiros pela

educação das crianças a partir dos cuidados da mulher professora também se efetivou em

razão dos problemas da profissionalização. Um exemplo disso é o discurso de Castelo

Branco, governador do Piauí, em 1910, ao reabrir a Escola Normal do Estado, desta vez com

o ensino feminino separado do masculino:

Duas razões principais atuaram no meu espírito para semelhante
preferência. A primeira e a mais poderosa foi a natural aptidão para melhor
desempenhar a função que a mulher possui; mais afetiva que o homem, ela
está, por isso, muito mais apta a ensinar crianças e acompanhar-lhes os
primeiros albores da inteligência. A segunda razão foi a exigüidade dos
vencimentos que o Estado oferece aos professores. Com a carestia atual da
vida, é absurdo pensar em obter preceptores dedicados ao magistério,
pagando os minguados ordenados do orçamento. A mulher, porém, mais
fácil de contentar e mais resignada, e quase sempre assistida pelo marido,
pelo pai ou irmão, poderá aceitar o professorado e desempenhá-lo com
assiduidade e dedicação, não obstante a parcimônia da retribuição dos
serviços (CASTELO BRANCO, apud KULESZA, 1998, p. 70, grifo nosso).

Conforme se podem analisar nos argumentos do governador do Piauí, a vocação natural

para o magistério e a escassez de recursos do Estado foram os principais motivos para a
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expansão da escola primária brasileira por meio da formação da mulher educadora nas

Escolas Normais. Paralelamente, em que se fundem essas idéias amparadas em fundamentos

filosófico-educacionais importados da Europa e dos Estados Unidos e concretizados por meio 

das novas medidas educacionais. Os discursos provenientes da medicina também

contribuíram para promover a educação das mulheres brasileiras, cujo argumento central

baseava-se na crença de que a mulher instruída garantiria o melhor desenvolvimento da

criança, evitando a mortalidade infantil proveniente dos maus tratos de higiene e má nutrição;

conforme se verifica no discurso do médico Miguel Couto (apud HERSCHMANN, 1996, p.

37, grifo nosso):

Só há um problema nacional: a educação do povo. [...] A mãe culta preside
à alimentação dos filhos, acompanha-lhes o desenvolvimento e os conduz
pela vida; é a própria higiene dentro de casa. A mãe inculta é a responsável
da mortalidade infantil em que se estiola uma nacionalidade.

Essas foram algumas das idéias que circularam no Brasil, no entre-séculos, em torno da

educação feminina e da educação das crianças por meio da mulher professora, educadora

natural por excelência e portadora da nova moral da família brasileira.

Cecília Meireles, nascida em 1901 e estudante da Escola Normal Estácio de Sá na

década de 1910, absorvera boa parte desses valores e imbuíra a sua obra de estréia dentro do

cenário da literatura infantil com os fundamentos científicos oriundos do escolanovismo

romântico e as ideologias liberais então vigentes na sociedade brasileira. Entretanto, antes de

se entrar, propriamente, na análise de suas concepções e intencionalidades pedagógicas

imbuídas na obra Criança meu amor (1924); é pertinente que se apresentem alguns aspectos

implicados no ensino oferecido na Escola Normal Estácio de Sá do Rio de Janeiro, no

período de sua fundação a década de 1920, e as ações dos intelectuais brasileiros em torno da

expansão da escolarização, no Brasil, no início do século XX.

4.2.1 Cecília Meireles e a Escola Normal do Rio de Janeiro

Cecília Meireles estudou na Escola Normal Estácio de Sá do Rio de Janeiro na segunda

década de 1900, sendo o seu curso concluído no ano de 1917. Nessa instituição de formação

ao magistério, segundo Oliveira, A. M. D. (2007), Cecília tivera como mestres a professora e
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escritora Alexina Magalhães Pinto e os educadores Alfredo Gomes, Basílio de Magalhães e

Osório Duque-Estrada43.

Nessa época, o ensino oferecido nas Escolas Normais brasileiras ainda continuava a

manter, conforme destaca Lourenço Filho (2001a), o caráter tradicional que fazia as escolas

de formação de professores “[...] institutos de ensino propedêutico e profissional ao mesmo

tempo”. Onde se pretendia oferecer aos candidatos ao magistério “[...] uma cultura geral e

uma formação técnica” (LOURENÇO FILHO, 2001a, p. 33). E esse modelo institucional

permanecera em vigor, pelo menos, até meados da década de 1920, quando ocorrem

modificações estruturais na Escola Normal Estácio de Sá, por meio da Reforma Educacional

proposta por Fernando de Azevedo em 1928.

A primeira Escola Normal brasileira surge em Niterói-RJ, em 1835, depois seguem a

fundação das Escolas Normais da Bahia (1836) e do Ceará (1845). Essas primeiras escolas

almejavam sair da improvisação e preparar melhor o professorado, porém ainda com uma

organização escolar muito rudimentar (ACCÁCIO, 2006). A Escola Normal de São Paulo é

criada em 1846, inicialmente somente para formar homens, desaparece em 1867 e ressurgi,

em 1874, com um curso de dois anos, porém em 1878 é novamente fechada por falta de

recursos para custeio. Somente no ano de 1880 é que o presidente da província de São Paulo

reinstala a Escola Normal, desta vez com um curso de três anos (AZEVEDO, 1976). Em

Minas Gerais são abertas cinco Escolas Normais: a Escola Normal da capital e de Campanha

em 1872, a de Diamantina em 1879 e as de Paracatu e Montes Claros em 1880 (ACCÁCIO,

2006). Na província do Rio Grande do Norte, a Escola Normal é criada em 1896, anexa ao

Liceu local – Atheneu - sendo o curso extinto em 1901 e reaberto em 1908 para “ambos os

sexos” (ARAÚJO, apud KULESZA, 1998, p. 68).

Essas primeiras Escolas Normais encontraram muitos obstáculos para efetivar e manter

eficazmente o atendimento. Umas das razões, pode-se inferir, se deve a existência da

mentalidade tradicional da época, que considerava os estudos demorados, impróprios e

nocivos à mulher, fazendo com que vários colégios secundários particulares femininos

fossem forçados a fechar as portas. Entretanto, quando chegam, no Brasil, as idéias inspiradas 

no movimento romântico da primeira infância e quando o positivismo começa a colocar a

mulher como portadora da moral, as docentes do sexo feminino encontram maior espaço para

realização profissional (ACCÁCIO, 1993, 2005, 2006; SAFFIOTI, 1979).

43 As informações sobre os mestres de Cecília Meireles na Escola Normal, na cidade do Rio de Janeiro, foram
adquiridas a partir do Arquivo Cecília Meireles, projeto de atualização do acervo biobibliográfico coordenado
pela Profª Drª Ana Maria Domingues de Oliveira (2007).
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No Rio de Janeiro, em 25 de março de 1874, é criada a primeira Escola Normal,

particular e gratuita, com autorização e subsídios do governo para efetuar a preparação do

magistério de instrução primária. O curso se desenvolve em três anos para alunos de ambos

os sexos e funciona por mais de dez anos. Mas, é no ano de 1880 que se instala no Município

da Corte a Escola Normal pública, oficializada por decreto e inaugurada com a presença do

Imperador; onde funciona, inicialmente, no Externato do Colégio Pedro II. A escola recebe

matrícula de 88 moças e 87 rapazes e tem Benjamin Constant Botelho de Magalhães como

primeiro diretor, que segue a orientação curricular positivista (ACCÁCIO, 2006).

Inicialmente, o currículo extenso e enciclopédico contém, em seus quatros anos de

estudos, apenas uma cadeira referente ao ensino: a de Pedagogia e Metodologia. O programa

de ensino envolve noções de pedagogia e metodologia aplicáveis à escola primária, do ensino

intuitivo e da prática de ensino nas escolas públicas primárias do ensino de 1 Grau. Com a

Proclamação da República, o ensino da Escola Normal passa por modificações. Em maio de

1890, o curso se expande para cinco anos e introduz a série hierárquica das ciências abstratas, 

segundo a classificação de Augusto Comte.

Nesse período, a cadeira de Pedagogia desaparece do currículo, mas continua existindo

a Escola de Aplicação anexa à Escola Normal. Em 1893, no entanto, o Conselho Municipal

modifica a estrutura da Escola Normal. A escola continua mista, a idade mínima de ingresso é 

de 15 anos e mantém-se o exame de admissão para os que não possuem o certificado de

estudos primários de 2 grau. O curso desenvolve em três séries e o currículo extenso, de

natureza positivista aliada às humanidades, continua a não incluir nenhuma cadeira

pedagógica. A atividade prática, entretanto, continua sendo valorizada na Escola de

Aplicação. Com a reforma do ensino público municipal, a pedagogia retoma ao currículo na

Escola Normal do Rio de Janeiro no ano de 1897 que se desenvolve em quatro séries e

também em um turno noturno, até então muito questionado pela sociedade da época. A partir

daí a formação pedagógica começa a avançar, pois além da existência da cadeira de

Pedagogia nos 3 e 4 anos do curso, passa-se a exigir um estágio de seis meses em uma

escola primária. Conforme Accácio (2006), esse programa permanece em pauta na Escola

Normal até pelo menos 1906, quando aparece a iniciação aos estudos psicológicos através da

cadeira de Pedagogia no 3 ano, que engloba a Psicologia relacionada à prática educativa,

onde se desenvolvem aspectos relacionados aos fatores orgânicos sob a influência das

preocupações biológicas evolucionistas. No 4 ano da Escola Normal, a pedagogia aparece

ligada à metodologia, mas trata também dos aspectos físicos e orgânicos, sociais e psíquicos.

Outros itens do programa de 1906 englobam os métodos e processos, a pedagogia da
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linguagem e da metodologia da leitura e escrita, da gramática e dos exercícios de

composição, da metodologia do ensino da Geografia e História.

A importância da educação física na Escola Normal do Rio de Janeiro aparece ligada às

preocupações biológicas no tocante à raça e à higiene; além disso, a ginástica consta em todos 

os currículos. Nesse programa, a educação física associa-se à higiene escolar e desenvolve

uma pedagogia dos preceitos higiênicos. As preocupações com a higiene e com a boa saúde

do corpo surgiram, também, na Escola Normal, em razão da inclusão da cadeira de higiene

em seu currículo; que representa, segundo Accácio (2006), a única diferença em relação ao

programa de 1897.

Por volta de 1901, a formação voltada para o magistério primário nas Escolas Normais,

inicialmente criado e oferecido junto aos Liceus, já se caracteriza como atividade

exclusivamente feminina e a matrícula na Escola Normal do Rio de Janeiro se restringe,

especificamente, às mulheres; que passam a ter presença dominante no ensino primário

brasileiro, mediante destaque de Fernando de Azevedo (1976).

Na Reforma Afrânio Peixoto, em 1914, a Escola de Aplicação deixa de ser autônoma e

fica subordinada diretamente ao diretor da Escola Normal; sendo, em 1915, anexada à

instituição, embora ocupe ainda prédio escolar afastado. Com essa medida, a prática escolar

se desenvolve e aumenta a carga horária. Todavia, não havia ainda uma relação maior entre

teoria e prática, visto que as estagiárias da Escola Normal ficavam sob os cuidados dos

professores do curso primário. Ou seja, as atividades permaneciam restritas à Escola de

Aplicação que, por sua vez, não envolviam os professores das matérias oferecidas pela Escola 

Normal. No Decreto Municipal n 1.059, de 1916, reorganiza-se o corpo funcional da Escola

Normal e os regentes de turmas assumem a categoria de docentes, porém somente após

habilitação frente a uma comissão de catedráticos presidida pelo diretor da Escola Normal,

caracterizando assim essa instituição como um estabelecimento profissional destinado a

preparar o candidato ao magistério. Essas medidas provocaram uma melhor

profissionalização do magistério; além disso, Afrânio Peixoto realiza outras modificações de

ordem administrativas e pedagógicas, dentre elas o encerramento definitivo do curso noturno.

O programa de 1916 também envolve o aparecimento da cadeira de Psicologia como

disciplina autônoma, com carga horária equivalente a de pedagogia. O que evidencia a

relevância, a exemplo de outros países, dos estudos das emoções, dos sentimentos, assim

como as medidas de avaliação do rendimento escolar. Para Lourenço Filho (2001a), a

reforma de Afrânio Peixoto significou
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[...] a primeira tentativa de separar o ensino profissional do ensino
propedêutico, pela divisão do curso da Escola Normal em dois ciclos, um
preparatório e outro profissional, com a escola de aplicação desenvolvendo a 
eficiência da prática escolar (LOURENÇO FILHO, 2001a, p. 22)

Entretanto, mediante estudos de Accácio (1993, 2005, 2006) e Lourenço Filho (2001a),

a Escola Normal do Rio de Janeiro somente sofrera mudanças estruturais a partir da década

de 1920, sobretudo com a Reforma de Ensino empreendida por Fernando de Azevedo em

1928. Igualmente, Cecília Meireles enfatizara na crônica História da educação no Brasil, em

6 de setembro de 1941, no jornal A manhã, que o marco de referência para a renovação

educacional, no Brasil, se efetivou com a Reforma Fernando de Azevedo:

O principal ponto de referência para o estudo da educação no Brasil é a data
da conhecida Reforma de 1928, que, com o advento do período
revolucionário, encontrou um ambiente de experiência promissor de
resultados úteis (MEIRELES, 2001b, v. 5, p. 37).

Na Reforma de 1928, a ênfase incide na mudança de mentalidade por parte do

professorado a fim de garantir uma educação de base satisfatória; isto é, o ensino primário.

As principais modificações da reforma giram em torno da reestruturação das séries de estudo.

A Escola Normal passa da categoria de ginásio, que inclui algumas cadeiras pedagógicas,

para um curso de cinco anos de estudos, dentre os quais três são de estudos propedêuticos e

dois anos de formação em matérias especializadas para a capacitação do professor. Ademais,

a Reforma Fernando Azevedo cria um curso complementar primário superior, cujo ingresso

dos alunos dependia da conclusão do curso primário de cinco anos – vocacional, com dois

anos de duração e anterior ao propedêutico – o que torna, na verdade, o período de estudos na 

Escola Normal de sete anos (ACCÁCIO, 2006, p. 9).

No entanto, embora Cecília Meireles tenha compartilhado e defendido abundantemente

as idéias educacionais empreendidas por Fernando de Azevedo e demais escolanovistas,

sobretudo na década de 1930; não se aprofundará aqui a Reforma Fernando de Azevedo por

se considerar que a poetisa-educadora quando construíra a obra Criança meu amor

encontrava-se ainda sob as influências da tradição pedagógica advinda da Europa, dos

antecedentes do escolanovismo e das reformas instituídas, no Brasil, nos primeiros anos do

século XX, considerando que Cecília Meireles formara-se no ano de 1917. Portanto, a

formação que a poetisa-educadora recebera na antiga Escola Normal do Distrito Federal se

caracterizava ainda por uma formação propedêutica e enciclopédica, apesar das já então
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incipientes tentativas de instaurar as novas idéias pedagógicas, no Brasil, aliando a teoria à

prática educativa.

Nos primeiros anos do século XX, o discurso pedagógico brasileiro transita entre novos

e velhos valores e apresenta várias discrepâncias de idéias entre os intelectuais que almejam

acelerar o processo de expansão da escola e a mudança de mentalidade do professorado.

Porém, apesar das divergências de opiniões, apresenta-se um aspecto comum nas ações dos

intelectuais preocupados com as problemáticas sociais brasileiras, dentre eles Cecília

Meireles: a formação da criança para constituição de um Novo Homem. São essas questões

que se refletirão a partir do próximo item, relacionando os textos de Criança meu amor aos

fundamentos da educação moderna, especialmente às escritas de Pestalozzi e Fröebel, e ao

discurso dos intelectuais brasileiros na década de 1920. Principalmente no tocante ao

primeiro Congresso Brasileiro de Proteção à Infância (CBPI), associado ao terceiro

Congresso Americano da Criança (3° CAC), mediante estudos de Kuhlmann Jr. (2002).

4.3 A CRIANÇA EM CRIANÇA MEU AMOR: “TESOURO DE CARINHO E AMOR”

Na sociedade Ocidental junto a descoberta da criança em suas particularidades surgem

dois tipos de sentimento de infância que emergiram práticas adultas distintas. Ao passo que a

criança passa a ser concebida como um ser diferenciado do adulto; também surgem os

exageros e as “paparicações” no âmbito privado das relações e a criança passa a ser

considerada fonte de distração dos adultos, o que acaba provocando o enclausuramento da

criança no âmbito da domesticidade (ARIÈS, 1978). Paralelo a esse sentimento, surgido no

berço familiar44, aparece também o sentimento de “rejeição” por parte dos educadores

moralistas e, conseqüentemente, a precocidade nas preocupações com a moralização dos

infantes. Dentre esses filósofos moralistas destaca-se a intervenção de Montaigne (1593-

1592) que se recusara às demonstrações afetivas excessivas dos adultos às crianças:

Não posso conceber essa paixão que faz com que as pessoas beijem as
crianças recém-nascidas, que não têm ainda nem movimento na alma, nem
forma reconhecível no corpo pela qual se possam tornar amáveis, e nunca
permiti de boa vontade que elas fossem alimentadas na minha frente
(MONTAIGNE, apud ARIÈS, 1978, p. 159).

44 Philippe Ariès, no livro História social da criança e da família, destaca que os cuidados exagerados e as
paparicações com as crianças não foram apenas gerados no seio da família nobre, mas também nas famílias das
classes menos favorecidas.
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Montaigne não enxergava nenhum divertimento nas atenções afetivas concedidas aos

pequenos infantes, enfatizando que os excessos de paparicações acabavam interferindo

negativamente sob a formação da criança. As idéias educacionais de moralistas como

Montaigne, durante o século XVI e XVII, acabaram por promover uma concepção de infância 

como “idade da imperfeição” humana. Para tanto, fazia-se necessário fortalecer o espírito

infantil por meio de uma rígida educação moral. Todavia, esses moralistas defendiam uma

educação com base no conhecimento da “psicologia infantil” a fim de adequar o processo de

ensino às tendências da infância, modificando-lhes a natureza frágil e a rudeza do

comportamento, conforme destaca Áries (1978, p. 163):

[...] tentava-se penetrar na mentalidade das crianças para melhor adaptar a
seu nível os métodos de educação. Pois as pessoas se preocupavam muito
com as crianças, consideradas testemunhos da inocência batismal,
semelhantes aos anjos e próximas de Cristo, que as havia amado. Mas esse
interesse impunha que se desenvolvesse nas crianças uma razão ainda frágil
e que se fizesse delas homens racionais e cristãos.

Já no ápice da Idade Moderna, inicia-se um longo processo de transformação conceitual

da criança à categoria “aluno”, a fim de, inicialmente, encurtar a infância que, no século

XVII, fora considerada uma etapa frágil da vida. Posteriormente, no século XVIII, o objetivo

centra-se em torná-la um adulto preparado para enfrentar as adversidades da existência.

Assim, no século XVII, a criança passa a ser encaminhada aos colégios para fortalecer a

fraqueza de sua natureza que, a priori, fora submetida a uma rígida disciplina intelectual e

punições físicas. E essas punições não se deviam, exclusivamente, às crianças pobres, mas a

todos os infantes que freqüentavam os colégios45.

Para o pensamento educacional dos séculos XVI e XVII, fazia-se necessário retirar a

criança do convívio familiar, então considerado inadequado e degradante, a fim de fortalecê-

la e romper com a fase pueril; e, essa reclusão deu-se pela introdução das crianças nos

colégios. Conforme assinala Boto (2002), do Renascimento ao Século das Luzes, a educação

da infância passou a ser guiada por valores morais e padrões de civilidade. Na França, o

maior objetivo da educação se concentra na transformação da criança no “bom cortês”, na

Inglaterra no perfeito “gentleman”. Em ambos os casos, o objetivo central era modelar o

espírito dos infantes para os novos padrões de vida citadina já então incipiente. Montaigne,

45 Ariès, referindo-se à descoberta da particularidade da infância, reflete que: “O sentimento de particularidade
da infância, de sua diferença com relação ao mundo dos adultos começou pelo sentimento mais elementar de sua 
fraqueza, que a rebaixaria ao nível das camadas sociais mais inferiores” (ARIÈS, 1978, p. 181).
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acreditando nesses princípios educativos, defendia que as boas regras de convivência da

nobreza deveriam ser extensivas a todas as camadas da população (BOTO, 2002).

No século XVIII, a infância já não aparece associada à fraqueza, mas compreendida

como uma fase transitória onde se prepara a criança, mediante etapas sucessivas de

desenvolvimento, para tornar-se um adulto pleno. A França, por volta de 1763, destaca Ariès

(1978), se revoltara contra a disciplina escolástica e às humilhações desumanas a que eram

submetidas as crianças, nascendo outro tipo de sentimento de infância:

O relaxamento da antiga disciplina escolar [proveniente da escolástica]
correspondeu a uma nova orientação do sentimento de infância, que não
mais se ligava ao sentimento de sua fraqueza e não se reconhecia a
necessidade de sua humilhação. Tratava-se agora de despertar na criança a
sua responsabilidade do adulto, o sentido de sua dignidade (ARIÈS, 1978,
p. 182).

Com o surgimento desse novo sentimento de infância, a criança passa a receber uma

educação esmerada mediante graduações. Sua educação já não se efetiva abruptamente, mas

conforme “[...] cuidados e etapas, uma formação. Esta foi a nova concepção da educação, que 

triunfaria no século XIX” (ARIÈS, 1978, p. 182). A partir de então, o processo educativo

passou a ser guiado por procedimentos psicológicos e não por castigos físicos que almejavam

preparar a criança para a vida; conforme se refletiu a partir da exposição do pensamento

pedagógico-educacional de Pestalozzi e Fröebel na chamada “Era das Revoluções”. A

preparação para o futuro passou a ser guiada por mecanismos mais sutis; como, por exemplo,

através da leitura da Bíblia e dos livros de ficção que, com a invenção da impressa e,

conseqüentemente, com a produção dos livros em série, passaram a ser instrumento de

formação e modelação dos alunos, bem como os de suas famílias (BOTO, 2002; CAMBI,

1999). Nesse sentido, a modernidade produz, gradativamente, a transformação do sentimento

de infância numa categoria conceitual de educando, cuja criança passa a receber uma

educação sistematizada de acordo com padrões de civilidade e a desempenhar um papel

socializador junto as suas famílias no processo de reformulação da sociedade liberal

burguesa.

Foram feitas essas considerações introdutórias sobre os sentimentos de criança surgidos

no Ocidente, no advento e confirmação da modernidade, porque se considera que a

concepção de criança/infância de Cecília Meireles mantém íntimas relações com a construção

da categoria “aluno”. Já que a “criança”, em Criança meu amor, aparece continuamente

relacionada, na maioria das narrativas, à rotina do educando e a infância representa a fase de
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semear, de preparar a criança à vida futura. A criança sintetiza um devir, um ser que

simboliza a renovação do homem e possibilidade concreta de constituição de uma nova

organização social efetivada a partir da educação.

Desse modo, um dos principais traços que se observa na composição de Cecília

Meireles em Criança meu amor (1924) é a romantização da criança e a idealização das

qualidades da infância, de seu processo educativo e a constante relação da criança com a

categoria educando. A partir dessa categoria, Cecília Meireles aproxima-se da criança leitora,

almejando alcançar a sua alma a fim de preparar-lhe o “coração” aos ensinamentos que se

estendem no curso da obra, como se pode considerar no texto de abertura Criança

(MEIRELES, 1977, p. 9, grifo nosso):

Como te chamas? Que idade tens? Onde estais? Não sei. Não sei quem és,
mas eu te amo.
Sem te conhecer, compus este livro que te ofereço, querendo fazer-te feliz.
Pensa na desconhecida que de longe te escreveu estas páginas.
Terás coragem de esquecê-la?
Terás coragem de dizer não, se ela te fizer um pedido? [...]
Oh! Bem sei que não tens...
Ouve, pois: entras agora na vida. Tua alma é um tesouro de carinho e amor.
Dá-me um pouco do teu tesouro, oh criança!
– Como? Perguntarás.
Amando este livro, que é teu, procurando entendê-lo e procurando guardá-lo
na memória de teu coração, que eu beijaria de joelhos, se o pudesse beijar!...

No texto, Cecília Meireles dirige-se à criança individualmente, não havendo, portanto, a

expressão de um leitor particular. Embora a autora faça uso de pronomes pessoais que levam

a criança a se reconhecer como destinatária da mensagem, e, simultaneamente, a identificar a

autora como a interlocutora do diálogo; que, por sua vez, se assume por meio da expressão do 

eu-lírico na primeira pessoa e da voz do narrador na terceira pessoa que evidenciam as ações

de uma amável desconhecida que, mesmo desconhecendo o leitor infantil particularmente,

escrevera as páginas do livro desejando fazer-lhe feliz. Assim, no texto Criança, a autora

dirige-se a um leitor anônimo, a uma criança idealizada pelo imaginário criador da

professora-poetisa que almeja: “[...] declarar afeto, simples, sincero, verdadeiro”

(ZILBERMAN, 2001, p. 176).

Embora Cecília Meireles tenha, ao longo da vida, descrito a continuidade de suas

reflexões, idéias e representações sobre criança/infância e processo educativo. Apresentando,

em seus vários documentos, as influências teóricas dos novos fundamentos da ciência

pedagógica moderna; segundo se podem inferir a partir das referências da autora às
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contribuições dos trabalhos de Montessori, Claparède e Piaget, dentre outros, à compreensão

do universo infantil. Em Criança meu amor, a concepção de criança/infância que a poetisa-

pedagoga ilustra é uma concepção abstrata, idealizada e individualizante, cuja criança

apresenta-se romantizada e dissociada de um ambiente real-histórico e cultural humano.

Segundo Sônia Kramer (1995a, 1995b, et al.), durante as primeiras décadas do século

XX, a criança, no Brasil, passa a ser vista como algo que pode vir-a-ser o futuro do país.

Nesse primeiro momento, ainda não era a criança e a infância brasileiras o centro das

discussões e, sim, o progresso da nação e o desenvolvimento econômico brasileiro. As

políticas implementadas, nesse período, continham como principal objetivo moldar os

sujeitos sociais conforme a nova ordem burguesa, mediante um ideário de modernidade

intelectual e modernização do país, baseado nos moldes dos países considerados civilizados e

desenvolvidos.

Nagle (1974) também acena que, desde o século XIX, a criança torna-se o centro de

interesses dos intelectuais brasileiros. Para o autor, do entardecer do Império até a segunda

década do século XX constitui-se a fase em que emergiram, abundantemente, as idéias acerca

da criança e de sua aprendizagem no âmbito da discussão educacional, sem, no entanto,

penetrarem no universo institucional. Sendo, portanto, um período mais de teorização do que

de mudanças concretas: “[...] o escolanovismo surgiu, primeiro, como processo de

especulação ou de teorização sobre a escolarização, para depois impregnar as instituições

escolares” (NAGLE, 1974, p. 241).

Conforme Carvalho (2002), os anos iniciais do século XX comportam várias tentativas

dos intelectuais em expandir, no Brasil, os ideais da Escola Nova, através das reformas de

ensino realizadas nos estados brasileiros46. Esses intelectuais envolvidos com as idéias de

reforma da sociedade a partir da transformação do homem - idéias que se disseminaram por

todo o mundo durante o período entre as duas grandes guerras - iniciaram um processo de

propagação das novas idéias pedagógicas. Especificamente no que se refere à criança, à

atividade lúdica, o processo de ensino-aprendizagem e à crítica à escola tradicional. O

período de 1920 a 1930 sintetiza um período ímpar de disputas entre idéias que pretendem

representar a criança, seu “livre” desenvolvimento, suas especificidades e as disputas “[...]

46 A primeira dessas reformas ocorre em São Paulo, em 1920, empreendida por Sampaio Dória; Lourenço Filho
empreende a segunda no Ceará entre 1922-1923. Depois seguem a do Rio Grande do Norte por José Augusto
entre 1925-1928; a do Distrito Federal de 1922-1926 e a de Pernambuco, em 1928, por Lysímaco da Costa; a de
Minas gerais por Francisco Campos de 1927-1928; a do Distrito Federal, em 1928, por Fernando de Azevedo e a
da Bahia, em 1928, por Anísio Teixeira. E, em 1930, Lourenço Filho publica seu mais famoso trabalho:
“Introdução ao estudo da Escola Nova”. A década de 1920 comporta, portanto, o princípio de engajamentos que
efetivaram, mais tarde, a construção de um projeto de Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(ROMANELLI, 2002, p. 128-129).
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pelo controle técnico, político e doutrinário do aparelho escolar” (CARVALHO, 2002, p.

388). Nesse contexto de idéias, representações e lutas político-ideológicas entre grupos de

escolanovistas e católicos, os intelectuais brasileiros iniciam um novo discurso pedagógico

que, a partir da década de 1920, começa a se tornar hegemônico no Brasil e, através de

enunciados discursivos, passa a propagar “[...] imagens do dia-a-dia escolar das crianças, de

seus corpos e da liberdade de suas brincadeiras” (CARVALHO, 2002, p. 388).

Porém, apesar de os ideais dos intelectuais escolanovistas terem exercido grande

repercussão sob a educação brasileira, destacando-se a ênfase ao caráter lúdico das atividades

infantis, a crítica à escola tradicional e a importância dada ao processo de aprendizagem;

sobretudo a partir de 1924 com a criação da Associação Brasileira de Educação (ABE) e do

Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova na década de 1930 - documento elaborado, em 1932,

por Fernando Azevedo e assinado por 26 educadores brasileiros, dentre eles a escritora e

educadora Cecília Meireles. A concepção de criança/infância e processo educativo, no Brasil,

nos primeiros anos do século XX, fundamentava-se ainda mediante um arcabouço teórico

romântico, cuja criança era concebida como uma “semente” ou “flor”; a professora, a

“jardineira” e a instituição escolar um “jardim” (KRAMER, 1995a; 1995b).

Em Criança meu amor percebe-se que as imagens de criança/infância que Cecília

Meireles configura nos textos se efetiva por meio de uma representação romântica; onde a

criança simboliza um bem precioso, fonte de amor e pureza, e a possibilidade concreta de

evolução da condição humana. Por isso, na obra, Cecília clama continuamente aos

sentimentos da criança, ainda não corrompidos pela degradação moral circundante, à

conservação do amor e do seu estado de pureza; já que se encontra na fase em que a bondade

natural é a maior virtude em seu estado atual de desenvolvimento. E a conservação da

bondade natural infantil somente seria possível pelo despertar da consciência do amor e do

sentimento de fraternidade. Através de processos contínuos de interiorização, a criança

estabeleceria a comunhão com o amor Supremo e, conseqüentemente, com o sentimento de

fraternidade humana.

Em Pestalozzi e Fröebel essa construção é uma constância. A criança simboliza o bem

precioso da vida da mulher e da família, bem como a possibilidade de crescimento espiritual

da humanidade, por isso aparece associada continuamente ao amor e à bondade Divina.

Pestalozzi acreditava que o homem, através do amor, poderia ser dirigido para tornar-se cada

vez mais humano: “O amor é a única e eterna base sobre a qual pode ser educada a

humanidade” (PESTALOZZI, apud ARCE, 2002, p. 141). Acreditando no poder do amor

para a educação das crianças, a personagem pestalozziana Gertrudes educa os filhos por meio
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de reflexões que possam levá-los ao autoconhecimento e à conservação da bondade natural.

Levando-os à exteriorização de sua Divindade interior por meio de atividades de auto-

avaliação. No fragmento da obra Como Gertrudes ensina a seus filhos, descrito logo a seguir,

podem ser verificadas tais considerações:

[...] depois de uma conversa noturna, ela [Gertrudes] começou: ‘Bem, meus
queridos, como foi fazer o correto esta semana?’ As crianças olharam umas
as outras, e ficaram silenciosas. ‘Annie, você foi boa esta semana?’
Fechando seus olhos envergonhadamente a criança respondeu: ‘Não,
mamãe; você sabe como foi com o meu irmãozinho’.
‘Annie, alguma coisa pode ter acontecido com a criança – e só pense como
você gostaria, se você devesse ficar trancada em um quarto totalmente
sozinha sem comida ou distração! Criancinhas que são deixadas sozinhas
dessa maneira, às vezes gritam tanto que elas se machucam pela vida’. [...]
‘Certamente mamãe, eu nunca o deixarei sozinho novamente’.
‘E, Nicolas,’ disse Gertrudes, voltando-se para seu filho mais velho; ‘como
foi com você esta semana?’
‘Eu não me lembro de nada errado’.
‘Você se esqueceu que você derrubou a pequena Peggy na segunda-feira?’
‘Eu não queria isso, mamãe’.
‘Eu espero que não, Nicolas! Você não está envergonhado de falar sobre
isso? Se você crescer sem considerar o conforto daqueles perto de você, você 
terá que aprender a lição através das experiências amargas. Lembre-se disso
e tome cuidado meu querido menino’ [...] (PESTALOZZI, apud ARCE,
2002, p. 107-108).

Pestalozzi, continuando a narrativa, prossegue com o seu método de avaliação a partir

das ações de Gertrudes, que deve suscitar, nos sentimentos da criança, os valores necessários

à sua humanização. Para ele, com o “apelo” afetivo adequado, as crianças mantêm a bondade

natural e desenvolvem o senso de responsabilidade enquanto criatura humana e em processo

contínuo de evolução. Em suas palavras:

Verdade, um homem pode por um tempo de sua existência viver sem fé,
amor, razão, atividade, mas sua capacidade para a fé, amor e atividade nunca
irão morrer sem ele. Quando alguém faz o apelo certo para o que de bom há
no coração humano, certamente verá este coração se abrir (PESTALOZZI,
apud ARCE, 2002, p. 142, grifo nosso).

Assim, um dos aspectos que se percebe em Criança meu amor, especialmente no texto

de abertura Criança, é o apelo emotivo de Cecília Meireles à criança leitora. No texto, a

amável desconhecida inicia os diálogos com a criança por meio de questionamentos, levando-

a a refletir sobre as indagações propostas. Todavia, à maneira de Gertrudes, Cecília vai

oferecendo explicações que, para serem assimiladas, necessitam ser interiorizadas através das
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emoções. No texto, a autora, utilizando o “apelo certo”, propõe a abertura do coração infantil

aos ensinamentos que a professora-poetisa lhe escrevera, e que, brevemente, aparecerão no

livro, cujo único “intuito” da autora fora fazê-la feliz...

Segundo Moisés (2001), é por meio da voz do narrador que o autor evidencia a direção

que seu olhar se colocou durante o ato criativo, podendo apresentar no gênero narrativo

quatro espécies de narrador: uma personagem principal narra a sua história; uma personagem

secundária narra a história de uma personagem central; o narrador, analítico e onisciente,

conta a história; e, por fim, o narrador conta a história como observador (MOISÉS, 2001, p.

66). No primeiro e último caso de focos narrativos, o narrador realiza a análise interna dos

acontecimentos; e nos dois primeiros focos, ele funciona como personagem da história;

enquanto que nos demais casos – onisciente e observador -, o narrador se coloca fora dos

acontecimentos ou tem livre acesso a todos eles com igual facilidade.

Em Criança meu amor, percebe-se que se apresentam, nas escritas, os quatro tipos de

narradores descritos por Moisés (2001). O narrador apresenta-se tanto na condição de

personagem-protagonista, proferindo diálogos internos com o leitor-criança, como na

condição de personagem secundária, estabelecendo diálogos diretos com o leitor acerca das

ações de outrem. Como também se apresenta ora distante das narrativas, ora com livre

trânsito, analisando o comportamento das personagens, atribuindo julgamentos e oferecendo

significações aos conteúdos das mensagens.

Desse modo, é uma freqüência, no conjunto da obra, o apelo de Cecília Meireles às

emoções e às sensibilidades dos leitores através da voz do narrador para efetuar a

moralização da criança. Porém, antes de entrar propriamente nas lições que se seguem no

curso das narrativas, Cecília se propõe a preparar o coração do leitor a fim de que, pelo

cultivo dos sentimentos, a criança possa receber os ensinamentos e valores necessários à

formação do ser bem educado, isto é, o educando. O sentimentalismo apresenta-se, no

entanto, tão demasiadamente carregado em alguns textos que chega a tomar ares de

“chantagem emocional”, conforme assinala Neves (2007). Essa realidade pode ser observada

em O bom menino:

Sei de um menino que vem todos os dias à escola, com a sua roupinha
asseada e as suas lições bem sabidas.
Na rua, vendo-o passar, a gente grande diz:
– Este menino, tão pequenino, parece já um homenzinho!
Porque ele não vem aos pulos e aos gritos, como os outros colegiais. Vem
como uma criança ajuizada, bem direitinho, muito direitinho...
Na escola, é amigo de todos os colegas.
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Nunca ninguém se queixou deste menino. É ele que aconselha os mais
turbulentos a não brigarem; é ele que reparte a sua merenda com os
pequenos pobres; é ele, enfim, que explica aos mais atrasados as lições que
não compreenderam bem...
Sei de um menino modelo, cujo nome não digo, porque ele não gostaria, se
eu dissesse...
Qual de vocês conhece esse menino?
Qual de vocês é ele? (MEIRELES, 1977, p. 11, grifo nosso).

Em O bom menino, Cecília se dirige novamente a um leitor anônimo, não nomeando o

menino a quem o texto se destina. Contudo, através da voz do narrador na primeira pessoa, o

eu-lírico adverte “conhecer” a criança idealizada na narrativa. Atribuindo-lhes as qualidades

que considera pertinente a uma criança bem comportada, ou, melhor, a um educando

devidamente “ajuizado”. No texto, percebe-se clara a relação criança/educando e a construção 

da criança enquanto reprodutora dos desejos adultos. A criança sintetiza o devir, um vir-a-ser,

símbolo do futuro do homem e possibilidade concreta de uma sociedade harmoniosa e bem

equilibrada.

A construção que Cecília realiza em torno da criança, na escrita, estabelece íntimas

relações com as idéias de “incompletude da natureza infantil”, já que o “bom menino” é

aquele que apresenta comportamentos ideais considerados adultos para a sua atual etapa de

desenvolvimento biológico, como a autora afirma enfaticamente na passagem: “– Este

menino, tão pequenino, parece já um homenzinho!”. Ou seja, a criança, embora ainda

“pequena” dada a sua constituição física, deve apresentar, desde os primeiros anos,

comportamentos considerados apropriados à boa convivência na escola e, por conseguinte, à

futura organização societária; quais sejam: manter a higiene do corpo e da vestimenta; se

locomover e falar adequadamente; ser solidário e generoso; estar apto às necessidades dos

outros e manter a humildade em seu coração.

Na obra de Pestalozzi, os valores adultos que a criança deve assimilar apresentam-se

bastante implicados nas ações de Gertrudes e de suas crianças. As crianças são exercitadas a

manterem a generosidade e a humildade em seus corações através da reflexão e da prática de

caridade. Numa das narrativas de Como Gertrudes ensina a seus filhos, a mãe protetora, após

verificação de que todas as suas crianças haviam feito bem as suas “lições”, resolvera

“premiá-los” com pão e leite após o jantar. Porém, seus filhos sensíveis à situação de miséria

das outras crianças da aldeia argumentavam com a mãe que deveriam doar o alimento aos

mais carentes. Na passagem, exposta logo a seguir, o debate se realiza entre Gertrudes e o

filho Nicolas. O menino desejava oferecer o alimento à outra criança, no entanto reivindica
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da mãe uma outra fatia de pão. Leia-se a passagem onde Gertrudes oferece aos filhos altos

exemplos de generosidade e prática de caridade cristã:

Tão logo a lição foi concluída satisfatoriamente, Gertrudes trouxe o pão, e
duas tigelas de leite [...]. Nenhuma das crianças tocou no pão, mas cada uma
admirava seu pedaço, como se fosse o maior. Quando o leite desapareceu,
Nicolas foi devagar para perto de sua mãe e, pegando sua mão, disse: ‘Você
vai dar um pedaço de pão para mim, não vai mamãe?’
‘Você tem seu pedaço, Nicolas’.
‘Mas eu devo dá-lo a Rudy’.
‘Eu não te disse para dar a ele’, disse a mãe ‘você pode comê-lo se quiser’.
‘Eu não quero comê-lo, mas você vai me dar mais um pedaço?’
‘Certamente não meu filho’.
‘Por que não?’
‘Para que você não precise imaginar que só temos que pensar no pobre
depois que a nossa fome está satisfeita. E agora você vai dar a ele tudo?’
‘Sim, mamãe, tudo. Eu sei que ele está com muita fome e nós jantamos às
seis’ (PESTALOZZI, apud ARCE, 2002, p. 105-106).

O diálogo prossegue e, a exemplo de Nicolas, todas as crianças resolvem doar as suas

fatias de pão às crianças necessitadas da aldeia. Entretanto, Gertrudes indaga-os como eles

farão as doações sem parecer que estão exibindo a generosidade, argumentando: “‘Está tudo

muito bem crianças’, disse Gertrudes, ‘mas eu devo dizer uma coisa: vocês devem dar o pão

silenciosamente, então ninguém deve ver, pois as pessoas não precisam pensar que vocês

queriam exibir sua generosidade’” (PESTALOZZI, apud ARCE, 2002, p. 105-106).

No texto O bom menino de Criança meu amor, Cecília Meireles expressa o ideal

pestalozziano de manter a pureza no coração infantil através da prática da generosidade, já

que o “menino modelo” é aquele que, exercitado a se colocar no lugar de outrem, mantém a

humildade do caráter e em suas ações; considerando que a criança se abstém de qualquer

reconhecimento ou glorificações por seus atos de solidariedade, aparecendo como um sujeito

anônimo. No entanto, a autora, buscando interiorizar esses valores no coração dos leitores,

faz os questionamentos finais: “Qual de vocês conhece esse menino? Qual de vocês é ele?”.

Assim como a personagem pestalozziana almeja interiorizar em suas crianças os valores 

necessários à humanização e futura harmonia social, Cecília também clama aos sentimentos e

a auto-avaliação da criança para que se desenvolva o sentimento de responsabilidade infantil.

Todavia, o texto imbuído de um sentimentalismo maniqueísta e dogmático leva o leitor à

comoção e ao sentimento de culpa. A criança é convidada a refletir as suas ações

comparando-as às boas maneiras de um menino que se constitui alto exemplo de virtude e

bons modos. Dessa maneira, a concepção de criança e infância na obra ceciliana aparece



143

continuamente relacionada à concepção de educando e à construção do futuro; a como as

crianças agirão na vida social quando crescidas. Para tanto se faz necessário exercitar, desde

logo, o sentido de responsabilidade ético-humano. Em Afonso quer crescer esses princípios

se apresentam bastante evidenciados (MEIRELES, 1977, p. 45, grifo nosso):

Afonso quer crescer, porque, sendo grande, ele será homem e, então, poderá
trabalhar para a mamãe, que é muito pobre.
Afonso quer crescer, porque, homem feito, ele poderá proteger os
pequeninos e impedir que batam nas crianças, que desfolhem as flores e que
maltratem os animais.
Afonso quer crescer para ensinar os ignorantes, para consolar os doentes,
para conduzir os velhinhos, principalmente os cegos, de que ele gosta
muito...
Afonso tem um coração lindo, lindo como um rio de luz...
Afonso quer ser grande para os que tiverem sede virem beber no seu
coração...

Na narrativa, a criança aparece identificada não mais como um sujeito sem nome,

porém as especificidades da natureza infantil são tratadas como “deficiências”. Já que

“Afonso”, sendo ainda criança, não pode trabalhar para ajudar a mãe; combater injustiças

sociais contra outras crianças, à natureza e aos animais; nem lutar a favor dos pobres e

desvalidos da sociedade. A idealização da criança não deixa de apresentar-se no texto, posto

que a autora, por meio da voz de um narrador observador que reflete o universo em sua volta,

remete o olhar do leitor infantil para a visualização e concretização do futuro.

Mediante valores cristãos de solidariedade e caridade aos pobres e amparada por

fundamentos da educação moderna, Cecília clama, aos leitores infantis, à conservação de seu

estado de pureza - fruto de sua bondade natural - que deverá ser preservado a fim de

contribuir, no futuro, para construção de uma nova humanidade, uma sociedade humana

guiada pelo amor, pela fraternidade e comunhão com o Divino. Daí que, seu “menino

modelo” - desta vez aparecendo nomeado por “Afonso” - mantendo a pureza em seu coração

tornar-se-á, para outros, um espelho de luz, reflexo direto do amor Divino.

Segundo a visão da professora-poetisa expressa no texto, caberia à educação a tarefa de

conservar a bondade natural existente na criança; que deveria ser guiada por valores cristãos e 

pelas verdades provenientes da psicologia moderna. Nesse sentido, em Criança meu amor,

Cecília defende os pilares de uma pedagogia maternal, cuja criança constitui o centro da

atividade educativa, a partir dos seus interesses e possibilidades, porém guiada pelo amor

despretensioso da mãe educadora; que, por sua vez, é capaz de se postar no lugar de outrem a

fim de melhorar-lhe as tendências de evolução inerente a sua condição de criatura humana.
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4.4 A PROFESSORA EM CRIANÇA MEU AMOR: “MÃE, PROTEÇÃO E GUIA”

Em Criança meu amor, logo após as folhas de rosto, página técnica e sumário, a obra

introduz uma imagem envolvendo duas personagens que serão devidamente simbolizadas no

conjunto da obra: a criança e a mãe47. A ilustração, pertinente à edição de 1977, apresenta

uma amável mulher segurando uma criança ainda bem pequena em seus braços. Nessa

edição, Criança meu amor contêm ao todo, excedendo a capa, dez ilustrações, das quais

quatro se relacionam diretamente às imagens que Cecília Meireles realiza, nas escritas, da

criança e da figura materna. A constituição da obra envolve várias narrativas que se

desenvolvem por meio de diálogos entre a criança e a sua mãe - ou uma personagem que

substitui a figura maternal -, e apresenta situações em que há toda uma idealização em torno

da mulher, mediante a romantização da maternidade. Esses traços podem ser verificados no

texto O menino que rasgou a roupinha (MEIRELES, 1977, p. 21):

– Que te fizeram criança, para chorares tanto, encostada ao muro da escola?
Bateram-te? Feriram-te? Que foi que te disseram, meu anjo? Vem dizer-me
o que foi!
– E, depois de chorar muito, o pequenito contou que tinha rasgado a sua
roupinha nova... a sua roupinha...
E pôs-se de novo a chorar.
Ele vivera sonhando tanto tempo com aquele casaquinho de xadrez e aquelas
calcinhas compridas!
Quando se vestiu, achou-se bonito como um pequeno senhor que vai tratar
de negócios importantes, muito importantes...
A vovó, vendo-o assim, até dissera:
– Parece já um chefinho de família...
E ele saíra tão satisfeito!
Ah! a sua roupinha nova... A sua roupinha!...
– Vem cá, meu amor... Fica bem pertinho de mim... Não chores, não... Os
chefes de família também rasgam as suas roupas...
E os senhores muito importantes... todos nós rasgamos as nossas roupas... A
gente grande não chora por isso... faze como a gente grande, meu anjo.

Em O menino que rasgou a roupinha, Cecília valoriza o diálogo entre as personagens

infantil e adulta, e ilustra a atuação mediadora de uma figura maternal e solícita às

necessidades da criança. Por meio dessas narrativas e diálogos, a autora evidencia o seu

ideário pedagógico centrado na criança e em suas possibilidades, cuja prática educativa guia-

se no conhecimento da natureza infantil, que nada impõe à criança a não ser a orientação ética 

para a observação dos fenômenos circundantes. Desse modo, em Criança meu amor, Cecília

47 A referida ilustração consta, ao longo deste trabalho, apresentada como recurso de “marca d’água”.
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Meireles “[...] reproduz a atuação de uma professora moderna que nada impõe a seu aluno e,

sim, procura se dirigir a ele de igual para igual, sem abrir mão de sua condição adulta”

(ZILBERMAN, 2001, p. 178).

No postulado da educação moderna, o processo educativo guia-se no conhecimento da

natureza infantil em obediência à ordem natural do desenvolvimento humano. O processo

educativo se efetiva a partir da observação dos fatos sensíveis e concretos existentes na

natureza e não por meio de imposições intelectuais e morais que a criança ainda não

apresenta capacidade de compreensão. Assim, um dos pontos centrais da pedagogia moderna

é a educação a partir da “boa exemplaridade adulta”.

A ação do educador deve consistir antecedida de uma essência e intencionalidade

pedagógica naturais, que leve em consideração as peculiaridades da infância, a ingenuidade e

a inconsciência que são delimitadas pela ausência de razão adulta. A criança, nos seus

primeiros anos, por não dispor ainda do conhecimento das coisas e das relações sociais, pode

dar evasão a sua natureza infantil, porém ela deve ser dirigida para um estágio mais elevado

pela intervenção sistemática do outro adulto que conquista o direito a ser obedecido.

Contudo, essa autoridade não deve ser imposta, mas sentida e assimilada pela criança;

segundo enfatizara Rousseau em O Emílio (1992, p. 76-77):

Não lhes deixei sequer imaginar que pretendeis ter alguma autoridade sobre
ele. Que ele saiba apenas que é fraco e que sois forte, que em virtude da sua
posição e da vossa, ele se acha necessariamente a vossa mercê, que ele o
saiba, que o aprenda, que o sinta; que sinta desde cedo sobre sua cabeça
altiva o jugo que a natureza impõe ao homem, o pesado jugo da necessidade, 
ao qual deve dobrar-se todo feito; [...] Ninguém deve meter-se a educar uma
criança se não souber conduzi-la para onde quiser.

Também em Pestalozzi, seguidor da filosofia educacional de Rousseau, a ação do

educador deve ser guiada pela boa oferta de exemplos, por isso a mãe é a agente

indispensável na formação da criança. Em Cartas sobre a educação infantil (1818-1819),

Pestalozzi busca conscientizar as mães para que estas assumam a condição de educadora no

processo formativo da criança, de modo que ela preserve a bondade natural em sua

constituição. Na oitava carta da obra, Pestalozzi reforça o papel da mãe como primeira

educadora da criança, exortando a mãe para a sua sagrada “missão”:

Gostaria de exortar a mãe a se mostrar agradecida a Deus que amenizou sua
tarefa até o ponto de haver posto no coração de seu filho alguns germens
que ela, sob Sua inspiração e contando com Sua benção, tem agora o dever
de desenvolver, proteger e robustecer, até que chegados à sua maturidade
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dêem autênticos frutos de fé e de amor. Pois sua missão consistirá em zelar
pela inocência da criança a fim de que, no que pese este mundo de
corrupção, alcance um estado de maturidades e segurança. [...] neste mundo
de egoísmo, à mãe corresponderá a missão de bem dirigir e fomentar a
inclinação instintiva que sente seu filho para o manancial do amor operante,
que em prol de uma causa digna não retrocede perante renúncias nem
considere excessivo nenhum sacrifício (PESTALOZZI, apud ARCE, 2002,
p. 118, grifo nosso).

Em a crônica A esperança dos educadores, publicada no Jornal Diário de Notícias, na

década de 1930, Cecília Meireles destaca que o caminho do homem, na modernidade, é à

automação, e que a “missão” do educador deve ser, antes de tudo, “maternal”. Para que possa

proteger e encaminhar os sujeitos na prática social, de modo que as faculdades de evolução

condizentes a sua natureza de criatura humana sejam preservadas e desenvolvidas ao longo

do processo formativo. Na escrita, Cecília enfatiza que são as “mães” quem conservam a

virtude de postar-se sob a perspectiva do outro, pois não perdem de vista o sentimento de

contigüidade que se estende no curso da vida:

Houve quem nunca perdesse isso de sentido. [...] Foram as mães. Através de
todos os transtornos, sob todas as desgraças e trabalhos sua vigilância não se
alterou. Porque elas sentiam com a clarividência da carne que se fez carne, e
do espírito que sobre a sua criação atentamente se projetou (MEIRELES,
2001b, v. 3, p. 179, grifo nosso).

Conforme Kuhlmann Jr. (2002), as principais ações dos intelectuais brasileiros voltadas

à criança, no Brasil, se deram palatinamente em direção às idéias de “proteção” à infância,

numa perspectiva assistencialista e compensatória da natureza infantil. Nessa direção,

Oliveira, Z. R. (2002) destaca que a maioria das ações empreendidas pelos Estados e

entidades particulares se dera em razão da preocupação com a assistência pública que acabou

“[...] por suscitar a idéia de assistência científica à infância” (OLIVEIRA, Z. R., 2002, p. 94).

Ainda com Kuhlmann Jr. (2002), as idéias de proteção e assistência à infância compuseram o

motor que balizou as principais ações voltadas às crianças desde o século XIX, provocando o

surgimento de uma série de associações e instituições que pretendem cuidar de vários

aspectos da criança, do moral ao físico, como também nortear as propostas de legislação e

assistência educacional. Nesse sentido, Gondra (2002) destaca que, no caso brasileiro, a idéia

de

[...]‘proteção da infância’ foi institucionalizada de modo exemplar pelo Dr.
Moncorvo Filho ao criar o IPAI [Instituto de Proteção e Assistência à
Infância], no Distrito Federal, na noite de 24 de março de 1899, na
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residência do próprio médico, contando com a presença de grupo seleto e
plural48 (GONDRA, 2002, p. 308).

Desse modo, começam a se espalhar por diversos pontos do país, a exemplo do Dr.

Moncorvo Filho, vários Institutos de Proteção e Assistência à Infância, como também escolas

maternais e jardins de infância de inspiração froebeliana. Em 1908, é fundada a primeira

escola infantil de Belo Horizonte e, em 1909, o primeiro jardim de infância do Rio de Janeiro. 

Desde então, muitas intervenções giraram em torno de elevar a oferta e a qualidade do ensino

infantil, primário e a mudança de mentalidade do professorado a fim de erradicar a

mortalidade infantil e o analfabetismo (KRAMER, 1995a; OLIVEIRA, Z. R., 2002).

Em 1922, dois anos antes da publicação de Criança meu amor, realiza-se o primeiro

Congresso Brasileiro de Proteção à Infância (CBPI), no Distrito Federal, conjuntamente com

as comemorações do Centenário da Independência do Brasil e articulado ao terceiro

Congresso Americano da Criança (CAC). Composto por educadores, médicos, juristas,

religiosos e demais profissionais empenhados na luta contra a problemática nacional da

mortalidade infantil e do analfabetismo, bem como a degradação moral, espiritual e física da

família brasileira. No CBPI/3° CAC são debatidos temas relacionados à natureza da infância,

à moralização e à escolarização; à higiene e ao aprimoramento da raça, donde se destaca o

“papel da mulher” como principal educadora das crianças e a educação moral aparece

vinculada aos problemas da higiene e da eugenia (KUHLMANN Jr., 2002; KRAMER,

1995a; OLIVEIRA, Z. R., 2002).

Os trabalhos no CBPI/3° CAC foram divididos em 5 seções: Sociologia e Legislação;

Assistência; Pedagogia; Medicina e Higiene. Na seção de Pedagogia, na memória do cônego

Pedro Anísio há o destaque para a formação da criança através da formação dos hábitos e da

sensibilidade, da disciplina e das boas práticas de higiene na primeira infância, conforme os

princípios educacionais de Pestalozzi. E na memória da professora Haydée Viana Fiúza de

Castro destaca-se a defesa da educação a partir dos cuidados da mulher educadora que, na

sociedade moderna, configura a

[...] substituta da mãe, que deveria observar o crescimento da criança e
identificar as manifestações mórbidas, aconselhar as mães no combate às
perturbações de saúde, nos socorros de urgência, dar exemplos de hábito e
gosto de limpeza e de respeito pela profilaxia, assim como transmitir à

48 Segundo Gondra (2002), personalidades como Arthur Azevedo, Olavo Bilac, José do Patrocínio, Coelho Neto,
Quintino Bocayuva, Joaquim Nabuco, Nilo Peçanha, dentre outros; estiveram presente na reunião de instalação
do IPAI do Rio de Janeiro e assinaram a ata do evento que reuniu 659 assinaturas (GONDRA, 2002, p. 308).
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família noções de higiene e puericultura por meio da criança (CASTRO,
apud KUHLMANN Jr., 2002, p. 479).

Como parte da programação do CBPI/3° CAC, Antonio Epaminondas de Oliveira, de

São Paulo, proferiu a conferência “A missão social do médico e da mulher no Brasil”. Para o

conferencista, o médico deveria assumir a sua “missão sagrada” na causa da infância e a

“mulher” deveria ocupar “um papel supernal” na ascensão física e moral humana

(OLIVEIRA, apud KUHLMANN Jr., 2002, p. 481). Nesse evento, a função social da mulher

aparece continuamente associada aos seus papéis como mãe, educadora e professora, onde se

defendem a educação das mulheres conforme a “ciência de ser mãe” (KUHLMANN Jr.,

2002, p. 481). Assim, Cesário Corrêa Arruda, em sua memória, denunciava que a “[...]

ignorância das mães, mesmo na elite social, sobre a arte de criar os filhos” (ARRUDA, apud

KUHLMANN Jr., 2002, p. 481) constituía uma das maiores problemáticas brasileiras. Para

tanto, as mulheres deveriam ser convocadas a assumirem a sua missão social no trato com as

crianças de modo que elas constituíssem bons exemplos de engajamento, de moralidade e

higiene. Esse também fora o desencadeamento discursivo da conferência proferida por

Antonio Epaminondas de Oliveira que exorta as mulheres para abraçarem as novas funções

no quadro social. Em suas palavras:

Eu antevejo, com imensa alegria, o que será a mulher brasileira quando o
seu diamantino espírito for melhor trabalhado pelos ideais modernos de
progresso, de patriotismo inteligente e prático, quando ela sair da escravidão
de pensamento, tornando-se apta para a nova função social de sacerdotisa da
Eugenia (OLIVEIRA, apud KUHLMANN Jr., 2002, p. 481).

Cecília Meireles, coerente com os valores em torno da educação das crianças a partir

dos cuidados da mãe educadora e amparada por fundamentos da psicologia moderna,

demonstra compartilhar, em Criança meu amor, com outros educadores de seu tempo da

crença na “[...] mão materna que engendra, e modela, e sustenta e suporta” (MEIRELES,

apud MAGALDI, 2001, p. 139). Dessa maneira, a mãe professora deveria consistir um alto

exemplo moral para o educando. Na crônica Como se originam as guerras religiosas,

publicada no jornal Diário de Notícias, Cecília Meireles defende que a educação da infância

deve ser guiada pela observação dos fatos. Mas, sobretudo, pela boa oferta da exemplaridade

adulta, posto que

[...] a criança não joga com idéias, mas com fatos, dentro do atual conceito
pedagógico, [...] a sua formação moral não pode depender de fórmulas



149

abstratas, mas no próprio exemplo que lhe é fornecido diariamente pelos os
que rodeiam, na escola, na vida. Ela será, fatalmente, o produto desse
ambiente (MEIRELES, 2001b, v. 3, p. 15, grifo nosso).

Em Criança meu amor, a autora apresenta a imagem estereotipada de uma professora

que renuncia qualquer interesse individual em razão da criança, demonstrando as suas

convicções de que a educação da criança deve se realizar mediante a apresentação dos fatos e

a moralização pela oferta adequada do “exemplo” adulto. Assim ela apresenta, ao leitor

infantil, a imagem da professora no II Mandamento da Criança: Devo amar e respeitar a

professora como se fosse minha mãe. Leia-se o texto:

Durante o dia todo, a professora pensa em mim, pensa no que sou, pensa no
que hei de ser.
Ela deseja ver-me instruído e bom; e para isso trabalha.
Não conhece cansaços, porque não tem tempo de descansar.
Não conhece doenças, porque não pode adoecer. Quem zelaria por nós?
Não conhece diversões. Onde o tempo de se divertir, se ela vive pensando
em nós, se ela vive para nós, unicamente para nós!
A professora é a minha proteção e o meu guia!
Devo amá-la e respeitá-la como se fosse minha mãe (MEIRELES, 1977, p.
35, grifo nosso).

Criança meu amor apresenta ao todo “cinco” mandamentos que a criança deve refletir a

fim de desenvolver o sentimento de responsabilidade perante sua vida e às relações sociais.

No II Mandamento, a voz do narrador leva o leitor a se identificar como o interlocutor do

discurso indireto, que se apresenta no texto como personagem-protagonista. A partir da voz

infantil, a autora busca internalizar, no espírito do leitor, os “deveres” da criança perante a

sua professora. Utiliza-se, então, da voz do narrador-personagem como estratégia para

direcionar os sentimentos do leitor-criança para a consciência de suas obrigações infantis em

relação à prática de ensino-aprendizagem e, principalmente, perante a servil educadora:

respeito, amor, devoção. Para tanto, a autora evidencia os pensamentos, os sonhos, as

vontades e as experiências de uma jovem educadora anônima, cujos desejos giram em torno

de promover na criança, centro de sua vida, a instrução e o caminho do bem. Desse modo,

Cecília apresenta a imagem de uma professora que se abstém de qualquer interesse próprio;

sua vontade é guiada pela preservação da natureza infantil que simboliza a esperança de um

futuro melhor. Por isso, a sua personagem ideal realiza, continuamente, a reflexão de como a

criança se apresenta no tempo presente a fim de protegê-la e guiá-la para o futuro.

Em Fröebel, a construção da educadora sem desejos, vontades e ambições próprias é

uma constância em sua obra. Para o pedagogo alemão, a mãe personifica a imagem da
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bondade, do amor e da ternura; apresentando-se totalmente esvaziada enquanto sujeito social-

humano. Segundo Arce (2002), em o Livro da mãe, Fröebel valoriza a maternidade e coloca a 

criança como a razão de existência da mulher, que significa seu maior tesouro. Para ele, as

mães devem assumir um comportamento contemplativo perante a criança a quem o processo

educativo não deve ser imposto, mas permitir a exteriorização da natureza e vontade infantis.

No poema a seguir, pertinente ao Livro da mãe, a elevação da maternidade e a imagem

esvaziada da mulher são elementos bastante identificáveis:

Diga-me, vida minha, pura e fofa,
O que vem de ti para mim
Comovendo-me suavemente, como a agitação primaveril
Com a alegria de ser das coisas?
Fé no teu carinho amoroso;
Este é o amor do qual meu sorriso feliz lhe fala,
Por eu saber que não existe ‘lá’ ou ‘aqui’,
Somente o estar abrigado em meus braços
Onde a escuridão não pode assustar-te,
E a vida é por ti desenhada no seio amado [...].
Meu querido bebê, novamente olhando dentro dos meus olhos
Enquanto eu olho nos seus;
Juntos iremos soletrar a lição da vida
Tua fé sempre enaltecerá a minha!
Todo o teu agarra-se desamparado de amor
Tem me dito que eu devo
Achar a tua profecia
Através da fé em teus olhos inocentes
Fé maior que a minha
E como recebeste a vida de mim
Eu a recebi da vida Divina para ti (FRÖEBEL, apud ARCE, 2002, p. 129-
130).

Em Criança meu amor, Cecília também apresenta a imagem maternal da professora

desprovida de interesses além da vida da criança e esboça um comportamento contemplativo

da educadora perante as ações da criança-educanda que tem direto a livre expressão; visto

que “[...] a criança não é um servo” (MEIRELES, 2001b, v. 3, p. 175). Porém, essa realidade

não é a mesma para o professor, considerando que o “verdadeiro educador” é “[...] uma

criatura, por muitos motivos, destinada ao sacrifício, à renúncia constante de seus interesses

imediatos” (MEIRELES, 2001b, v. 3, p. 141). Essas idéias, a autora expressara em muitas

escritas, enfatizando que a docência exige do educador abstinências e desprendimentos: “O

educador não tem direito de se pertencer. Sua profissão é de exemplo” (MEIRELES, 2001b,

v. 3, p. 173, grifo nosso).



151

Em Rui: pequena história de uma grande vida (1949), a autora também idealiza a

mulher, apresentando-a desprovida de interesses além do universo da criança, da família e do

lar. Na obra, a mãe do menino Rui Barbosa aparece inserida como a fiel defensora dos

interesses familiares, cuja exemplaridade da alma angelical feminina consiste em um terreno

fecundo, onde os problemas e dificuldades materiais enfrentadas pelo pai do menino

pudessem ser amenizados. Leia-se o fragmento do texto, onde se podem refletir tais

considerações:

[...] a Mãe de Rui compreendia êsse marido sonhador, sempre mergulhado
em seus pensamentos, e compreendia êsses pensamentos, que não podiam
ser pagos com o dinheiro que paga outras coisas.
Oh! as engenhosas Mães que sempre encontram remédio as aflições
domésticas!
Pensamentos não se pode comprar; e, sobretudo, não se deve vender. – Mas
o doce gostoso? o doce que ferve nos tachos profundos, e se espalha nos
ares seu perfume de açúcar e fruta, – quem não o comprará com alegria?
[...].
Assim, a casa ficara feliz: o Pai, entre seus livros, estudando, estudando
sempre. A Mãe, como seus escravos, fabricando doces. E, entre esses dois
heróis, as crianças [Rui e a sua irmã] irão crescendo cercadas de altos
exemplos de bondade, resignação, dignidade e coragem49 (MEIRELES,
1949, p. 22, grifo nosso).

Em Criança meu amor, através do texto O mau menino, Cecília também ilustra a

imagem compreensiva e contemplativa da mulher professora, que diante de uma série de

comportamentos inapropriados da criança - até então apresentada na obra como “um tesouro

de carinho e amor”, como Cecília destaca no texto Criança –, mostra um olhar submisso e

condescendente perante as más ações do educando:

Oh! Tu não gostas da professora, Julinho! Não gostas...
Quando ela explica a tabuada, rabiscas bonecos no papel. À hora da leitura,
não sabes nunca onde deves ler. Ela pede silêncio e tu conversas, e fazes
bulha com os pés...
Oh! tu não gostas da tua professora!
E, no entanto, ela te quer muito...
Ela vem à escola por tua causa, nos dias de chuva, nos dias de doença...
Ela pensa em ti... Pensa no que vais ser quando cresceres e fores um
homenzinho...
Não sentis como a entristeces, sendo mau? Parece que ela te pergunta, às
vezes, com o olhar:
– Por que és ingrato assim, Julinho?
Oh! tu não sabes ainda a dor que nos causa a ingratidão, meu filho...

49 Cecília Meireles, na obra, refere-se aos pais de Rui Barbosa sempre fazendo uso de letras maiúsculas, já que as
personagens paternais são tratadas, na narrativa, como heróis.
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Mas não sejas ingrato! (MEIRELES, 1977, p. 55, grifo nosso).

Conforme se pode observar no texto, o narrador descreve uma série de fatos que ilustra

o comportamento de um “mau menino”. Só que a criança agora - contrariamente apresentada

no texto O bom menino que não pode ser identificada para não exibir a sua generosidade -

aparece apontada com nome específico: Julhinho! A voz do narrador segue então tecendo os

maus comportamentos de uma criança durante várias situações vividas na sala de aula. E,

simultaneamente, esboça um perfil psicológico da personagem-professora que, diante de

todas as ações intempestivas do educando, apresenta um olhar contemplativo, buscando

compreender a natureza da infância, sem nada lhe impor autoritariamente.

O discurso pedagógico brasileiro na década de 1920, conforme Kuhlmann Jr. (2002),

defende que a professora nada deve impor a criança, e a sua atuação deve se restringir a

observação da natureza infantil a fim de melhor guiá-la em seu processo de desenvolvimento

e formação. Na reforma do programa dos jardins-de-infância do Rio de Janeiro, aprovado

pelo Diretor Geral da Instrução Carneiro Leão em 1923, defende-se que a professora deveria

ser a “jardineira”, a “observadora” e não a mestra, para não deformar a natureza da criança

com um ensino precoce. A observadora teria como função central auxiliar o desenvolvimento

infantil e preparar um ambiente higiênico, agradável e estimulante que não sobrecarregasse as 

energias da criança. Para tanto a jardineira, em seu permanente estado contemplativo, deveria

abolir os horários obrigatórios e mecanizados e proscrever as recompensas e punições

(KUHLMANN Jr., 2002, p. 479).

Voltando ao texto O mau menino, percebe-se que se as ações da personagem-professora

nada impõem à criança, o mesmo não procede com o direcionamento oferecido pelo narrador. 

Cecília, por meio da voz do narrador na terceira pessoa do singular, remete o leitor para a

reflexão de seus atos e o faz de uma maneira extremada, fortemente dogmática, levando a

criança à auto-avaliação, ao sentimento de culpa, e, conseqüentemente, ao arrependimento.

Esse é apenas um dos antagonismos que se pode perceber em Criança meu amor: se a

criança apresenta-se como um ser naturalmente bom, tesouro de carinho e amor, e, a

educadora, a figura maternal que pelo poder do amor e doação é capaz de conservar a

bondade natural existente na criança e encaminhá-la à vida social; por que Cecília Meireles

estabelece, através da atuação do narrador, uma soma de prescrições de bons e maus

comportamentos aos leitores? Essa questão será respondida no próximo item, onde se buscará 

compreender a escola e o processo de formação representados pelo imaginário criador de

Cecília Meireles na obra investigada.
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4.5 A ESCOLA EM CRIANÇA MEU AMOR: “A CASA DOS MEUS PAIS”

Em vários textos de Criança meu amor, a criança apresenta-se relacionada ao conceito

de educando, visto que a construção que a autora realiza em torno da criança aparece ligada

às idéias de “incompletude da natureza infantil”. Idéias justificadas pela ausência de razão

adulta, a que a escola cabe interferir para complementar. No I Mandamento da criança - Devo

amar a escola como se fosse meu lar -, Cecília Meireles apresenta essas relações e ilustra a

escola como extensão natural da vida familiar da criança:

Entrei na escola pequenino e ignorante: mas hei de estudar com amor, para
vir a ser um homem instruído e um homem de bem.
A escola abrigou-me tão cuidadosamente como se fosse a casa de meus pais.
A escola deu-me horas de alegria, sempre que me esforcei trabalhando.
A escola conhece o meu coração, conhece os meus sonhos, conhece os meus
desejos.
E só quero ter desejos e sonhos bons, nesta casa que respeito como um lugar
sagrado, em que a gente fica em meditação, para se tornar melhor
(MEIRELES, 1977, p. 19, grifo nosso).

Em todos os “cinco” Mandamentos de Criança meu amor, a voz do narrador aparece

identificável como sendo a voz da criança, funcionando como personagem-protagonista. Em

o I Mandamento, a voz infantil reconhece a sua natureza em face de desenvolvimento e as

exigências comuns à construção de um homem de bem. Através da voz do narrador, a autora

revela as primeiras características que marcam a vida da criança: a menoridade biológica e a

ignorância. E através da constatação dessas limitações infantis, Cecília sensibiliza o leitor a

buscar o aprimoramento de sua natureza simplória por meio da instrução e da construção de

valores que a escola, extensão natural do lar, é capaz de lhe ofertar. A partir de então, a escola 

é colocada na narrativa como “conhecedora” de todas as necessidades, interesses e vontades

da criança. Identificando a escola ao lar, a autora interioriza no leitor a idéia de que a escola

consiste em um abrigo, um recôncavo sagrado tanto quanto o é a sua família, cuja criança

ocupa o centro das atenções, por isso a escola merece ser amada e respeitada como se fosse o

próprio lar.

No arcabouço teórico da educação moderna, a escola consiste em um espaço

privilegiado onde as crianças irão desabrochar plenamente as suas faculdades internas. A

escola compõe uma extensão natural do ambiente acolhedor maternal, cujo maior propósito é

a preservação da bondade natural existente na criança, de modo que ela externalize a sua

Divindade interior. O processo educativo deve ser guiado pela intuição e priorizar “coisas” e
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não apenas “palavras”, possibilitando às crianças o gosto pela experiência. Não se trata, pois,

de ensinar ciências, mas de desenvolver o gosto pela observação e experimentação. Daí que a

escola consiste em um espaço de desenvolvimento da natureza infantil e, simultaneamente, de 

promoção de aprendizagens mediante fases progressivas da evolução humana.

Cecília Meireles, influenciada com as teorias e orientações advindas da psicologia

moderna, defende na crônica A inquietação da escola nova e a renovação do mundo,

publicada no jornal Diário de Notícias, em 17 de março de 1931, que a escola moderna deve

constituir em um lugar de preservação e ampliação das faculdades internas da criança. Para

torná-la um ser útil na vida, sem, no entanto, obstruir o seu natural desenvolvimento. Desse

modo, a escola consistiria em um jardim, um “recanto” onde a criança

[...] aprende a amar as outras crianças como aprende a amar a natureza [...];
em que procura descobrir suas aptidões para vir a ser útil na vida, orientada
pela sua vocação, ocupando o lugar adequado à sua capacidade, e não um
lugar de assalto em que os seus erros constituam um opróbrio para si e um
motivo de indignação ou de ridículo para os outros; e um recanto onde a
criança vive, realmente, a sua vida de criatura em crescimento,
desenvolvendo cada novo interesse que a idade desperta, sem nenhuma
imposição sobre os seus gostos e a sua orientação (MEIRELES, 2001b, v. 3,
p. 196).

Para Cecília Meireles constitui função da educação moderna a compreensão da alma

boa e cristalina da infância para efetivar a construção de uma humanidade guiada pelo amor e 

pela fraternidade. A escola ocupa, na modernidade, a função anteriormente atribuída à

família: a formação dos valores humanos. Para a educadora, depois das mudanças suscitadas

na vida cotidiana e dinâmica social pós-desenvolvimento das relações capitalistas, cujas

mulheres e homens ocupam-se nos trabalhos nas fábricas e demais meios de produção,

caberia a escola zelar pela formação integral da criança, de modo que as suas faculdades de

evolução fossem consideradas no processo educativo; posto que “[...] a criança dispõe de dois 

meios que sobre ela atuam poderosamente: a escola e o lar. (Vamos admitir como lar a

própria vida social, e não somente o convívio da família)” (MEIRELES, 2001b, v. 1, p. 65-

67, grifo do autor).

A escola consistiria propriamente em um “abrigo”, um lugar de preservação das

faculdades naturais da criança, de modo a afastá-la da moral degenerativa e vicissitudes

circundantes, de interesses egoísticos e ambições perniciosas. Para tanto, o propósito e/ou

finalidade da educação deveria ser guiado por um “único intuito”, isto é: “[...] permitir a
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construção de uma outra humanidade, mais justa e melhor do que esta” (MEIRELES, 2001b,

v. 3, p. 196).

Segundo Kramer (1995a), a pedagogia nova ou moderna concebe a natureza da criança

como inocência original, daí que a educação deve proteger o natural desenvolvimento

infantil, contribuindo para preservar “[...] a criança da corrupção da sociedade e

salvaguardando sua pureza” (KRAMER, 1995a, p. 22).

É uma constância também em Criança meu amor, o apelo da professora-poetisa a

preservação da bondade natural da criança e a construção de valores então nomeados como

necessários para efetivar a constituição de uma humanidade mais justa e mais fraterna. Em

Para o futuro esses valores apresentam-se bastante implicados na narrativa:

– Quando vocês forem grandes...
E a professora perguntou o que nós queríamos ser.
Osvaldo, o menorzinho da classe, respondeu que estudaria medicina, para ser 
um doutor de óculos e barbas, como seu pai. E salvaria também todos os
doentes...
Adosinda, que é uma pobre menina, ficaria contente se, depois de moça,
pudesse coser bem, como a irmã de Elisa, a qual faz vestidos tão lindos!
Elisa queria ser pianista.
Antônio, um pretinho muito engraçado, queria ser cocheiro, para levar um
carro numa disparada assustadora por ai afora!
– E tu, meu amor, que disseste tu?
– Eu... disse que queria ser poeta!
– Poeta!... E que te disse a professora?
– Que nós poderíamos ser o que fôssemos, mas devíamos, todos, ser homens
de bem (MEIRELES, 1977, p. 41, grifo nosso).

No texto, o narrador apresenta uma situação proposta na sala de aula por uma

professora anônima que indaga as crianças sobre o que desejam “ser” no futuro. Na narrativa,

a voz infantil apresenta os colegas e descreve a diversidade de indivíduos existente na classe:

Osvaldo, a criança menor da turma, que deseja ser médico como o pai; Adosina, a menina

pobre, cujo sonho é costurar como a irmã de Elisa; que, por sua vez, deseja ser pianista;

Antônio, o menino negro que tem como maior ambição ser cocheiro; e, finalmente a criança-

narradora, que após inquérito de um outro narrador na história, desta vez composto por uma

voz adulta, assume que gostaria ser poeta. A professora, ouvindo as diversas opiniões dos

alunos, esclarece que todas as crianças têm liberdade para tornar-se o que quiserem, porém

têm o dever de serem “homens de bem”.

Acreditando na moralização da criança para preservação da bondade natural, Cecília

Meireles esclarece que a educação não é só um meio de corrigir a natureza infantil, mas de
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correção das famílias e do ambiente degradante a que as crianças estão expostas no convívio

social. Na crônica Criança, publicada no Jornal A Manhã, em 24 de outubro de 1941, Cecília

Meireles enfatiza que as crianças possuem naturalmente todas as virtudes para fomentar a sua

evolução e que se essas faculdades não se desenvolvem plenamente; isso se deve em razão da 

falta de entendimento dos adultos sobre as especificidades da infância e, sobretudo, devido as

influências de “forças estranhas” que se apresentam contrárias à função educativa

desenvolvida nas escolas:

Na verdade, se refletirmos bem, a educação não é tanto um meio de corrigir
a criança, mas de corrigir a família ou o ambiente. Pois, se a criança possui,
inicialmente, todas as virtudes que unanimemente se lhe atribuem ou se
admitem, de onde se originam tantos erros posteriores, por que a questão
educacional se complica de tal modo, com tantos detalhes de difícil solução?
(MEIRELES, 2001b, v. 5, p. 164, grifo nosso).

Para Cecília, a escola moderna deveria se aproximar das famílias de forma que o

trabalho pedagógico se realize em conformidade, pois “[...] se educamos a criança, contando

apenas com a cooperação da escola, iremos atirá-la a um mundo inadequado, impróprio para

a sua vida” (MEIRELES, 2001b, v. 1, p. 65-67). Dessa maneira, para que os ideais da nova

escola se concretizassem efetivamente, fazia-se necessário promover a articulação entre

professores e pais “[...] de modo que a obra da escola e do lar se unifique numa comum

intenção” (MEIRELES, 2001b, v. 1, p. 113-114).

Nesse ponto, Cecília também evidencia a crença comum a tantos intelectuais de sua

época: a de que a inculturação e/ou ignorância das famílias, principalmente das classes

populares, constituía o maior entrave para promoção e renovação do ensino e efetivar as

bases para construção de uma nova organização social. Por isso, constituía tarefa da educação 

promover o esclarecimento das famílias, contribuindo para o crescimento moral e intelectual

da sociedade.

Na década de 1920, as preocupações com a criança e a infância brasileira se deviam, em 

boas medidas, as influências do discurso médico-higienista amparado numa visão

evolucionista do desenvolvimento humano e aliado à moral positivista e cristã católica.

Conforme destaca Oliveira, Z. R. (2002), o discurso educacional brasileiro hegemônico, nas

primeiras décadas do século XX, girou em torno do higienismo, da filantropia e da

puericultura na educação das crianças. Assim, um ano antes da publicação de Criança meu

amor (1924), tem-se a fundação da Inspetoria de Higiene Infantil que mais tarde será

transformada em Diretoria de Proteção à Maternidade e à Infância. Nesse sentido, Gondra
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(2002) destaca que através da expansão das idéias e intervenções pedagógicas dos médicos

higienistas junto as famílias brasileiras inicia-se, desde o século XIX, um projeto de

transformação do social articulado à escola que efetua múltiplas interferências no âmbito da

vida privada; cujas intervenções giravam em torno de uma “[...] racionalidade que também

deveria se ocupar da infância, colocando-a no âmbito do extenso projeto de modelação

higiênica dos sujeitos e do social” (GONDRA, 2002, p. 290). Assim, medicina e educação

passam a regular o cotidiano, cujos interlocutores, nutridos com as teorias de uma “ciência da

infância”, prescrevem

[...] procedimentos, cujo início se daria no controle das condutas anteriores
dos pais, estendendo-se até a ‘idade dos colégios’, demarcando fronteiras e
instituindo empréstimos entre o espaço da casa e o da escola. Nessa linha, tal
discurso auxiliou na construção da própria idéia de família, infância e escola
(GONDRA, 2002, p. 290).

Conforme Kuhlmann Jr. (2002), desde o século XIX se expandem em todo mundo as

idéias de assistência e proteção à infância e, com elas, os “intuitos de redenção” à criança

pobre e abandonada, surgindo muitas instituições de educação popular associadas às ações de

saneamento, higiene e formação do hábito. No CBPI/3° CAC, na seção de Sociologia e

Legislação, apresentam-se várias memórias que tratam da escolarização e regeneração da

infância e juventude carentes. No trabalho de Esther Smith Bunge, intitulado Psichologia del

niño en el asilo, inscrito no 3° CAC e cujas conclusões foram incluídas nas atas do CBPI, a

autora defende que as crianças desfavorecidas precisavam de uma educação “semelhante à do

lar de que carecem”, de forma que a instituição de assistência se constituísse um lugar de

referência após a criança ser “reincorporada na sociedade” (BUNGE, apud KUHLMANN Jr.,

2002, p. 487). Também Zeferino de Faria na memória Dos asilos, na seção de Assistência,

defende uma educação para crianças pobres semelhante ao lar; argumentando:

O dever social do asilo é retirar o menor desamparado do meio pernicioso
em que o encontra, prover a sua substância, melhorar as suas condições de
saúde, inspirar-lhe os hábitos do trabalho, educá-lo, instruí-lo, sem esquecer
as suas condições de pobreza (FARIA, apud KUHLMANN Jr., 2002, p.
487).

Em Criança meu amor, as idéias de proteção e assistência à infância carente

apresentam-se imbricadas em vários textos da obra. No texto Maria, Cecília Meireles destaca, 

através da voz do narrador que se apresenta na escrita como uma personagem secundária e

propõe diálogos diretos com a protagonista infantil, a responsabilidade social adulta para com 
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os necessitados e defende a inclusão da criança órfã e pobre na prática educativa que, mesmo

não dispondo os instrumentos didáticos para acompanhar as tarefas diárias, tem o direito à

instrução:

– Maria, para onde vais?
– Para a escola.
Maria não levava livros, nem maleta, nem ardósia. Não tinha nenhum objeto
colegial. Levava, sim, dois cravos enormes, dois cravos cor-de-rosa, lindos,
lindos como a primavera...
– Mas onde estão os teus livros, pequena?
Ela baixou a cabeça, um pouco tímida. Maria é aquela menina pobre, que
não tem pai nem mãe...
– A professora vai dar-me o livro, porque eu não o posso comprar...
Ah!... E esses cravos, pra quem são?
– Para a professora que vai me dar o livro...
E Maria levantou, docemente, os grandes olhos escuros...
– Adeus, minha boa Maria! (MEIRELES, 1977, p. 37, grifo nosso).

Em Maria também se destacam os valores cristãos de caridade e generosidade para com 

os pobres e, simultaneamente, o sentimento de gratidão. Através das ações da personagem-

educanda, Cecília convoca o leitor a adotar um comportamento generoso para com a sua

amável professora que, pela simplicidade de seu coração, ofertará o livro à criança carente

para que esta possa evoluir em seu processo de instrução.

Também no III Mandamento de Criança meu amor – Devo fazer dos meus colegas

meus irmãos - Cecília Meireles reitera os valores individuais e os deveres que a criança deve

assumir perante a professora, a escola e os colegas, expandindo o seu ideário pedagógico e

sócio-educacional:

Quando vim para a Escola, vieram comigo outros que não conhecia, mas que
também aqui estão para trabalhar e aprender.
Vivo entre os filhos dos ricos e dos pobres; vivo entre adiantados e
atrasados, bons e maus, inteligentes ou não...
Todos nós temos os nossos deveres, todos somos iguais aqui.
E eu, que desejo progredir, devo ajudar os colegas que não podem, sozinhos,
fazer o mesmo. Devo repetir-lhes as lições, devo ensinar-lhes a amar a
escola, a respeitar a professora e a desejar sempre o maior e o melhor.
Eu, que desejo ser bom e útil, devo fazer dos meus colegas meus irmãos
(MEIRELES, 1977, p. 49, grifo nosso).

No texto, a voz infantil sensibiliza o leitor para a construção dos valores que a

professora-poetisa julga necessários para construção de uma nova organização social, quais

sejam: amar a escola; respeitar a professora; esforçar-se na aprendizagem das “lições”; ser

solícito e solidário aos colegas. Na narrativa, a autora, imbuída dos princípios do humanismo
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e universalismo educacional, ilustra o seu ideário de escola inclusiva, já então esmiuçado nos

textos Para o futuro e Maria, induzindo o leitor a conviver com os diferentes “engenhos” que 

perpassam a sala de aula, apresentando pares opostos: ricos/pobres; adiantados/atrasados;

bons/maus; inteligentes ou... No último par ambivalente, no entanto, a autora prefere deixar o

antônimo – ignorantes - nas entrelinhas do texto, deixando a construção do sentido sobre a

livre imaginação do leitor, para tanto faz uso da reticência.

Em todas as narrativas da obra é comum a aparição de pares opostos, o próprio conceito 

de criança vem associado ao seu oposto, isto é, ao adulto. Outras construções se efetivam por

meio de aproximações, dentre os quais: a aproximação da criança à categoria educando; a

identificação da escola como o lar, a professora como a mãe e os colegas como irmãos. O que 

evidencia a presença de valores cristãos guiando o processo de criação da autora, bem como

as teorias advindas da psicologia do desenvolvimento. Entretanto, tratando-se dos pares

contrários, destaca-se em Criança meu amor algumas oposições que aparecem

freqüentemente utilizadas nos textos: bem/mal; inteligência/ignorância; verdade/mentira.

Em o IV Mandamento da obra – Devo ser verdadeiro - Cecília Meireles acentua os

valores necessários à moralização da criança, refletindo as virtudes inerentes à prática da

verdade e as nocividades comuns à mentira:

Quando alguém me fizer uma pergunta, hei de responder-lhe sinceramente,
embora tenha de confessar uma culpa.
De que me valeria dizer: ‘Não fui eu que fiz isto’ ou ‘Não foi assim que eu
fiz’?
Todo mundo veria no meu olhar que eu estava mentindo. E o meu coração
perguntaria a mim mesmo:
– Por que hás de dizer que foi assim, uma vez que não foi?
Oh! eu não quero que o coração me repreenda nunca!
Devo ser verdadeiro, além de tudo, acima de tudo, apesar de tudo!
(MEIRELES, 1977, p. 67, grifo nosso).

Conforme se pode inferir, a autora, guiada por valores provenientes da moral cristã,

sensibiliza a criança para a consciência de que a verdade é o caminho que deve sempre guiar

as suas ações; pois a criança não pode mentir para si mesma, ou, melhor, ao próprio

“coração”; que se constitui mediante os princípios da fé cristã e os fundamentos da educação

em respeito à ordem natural, o símbolo da Divindade do Criador nas criaturas humanas. Por

isso, assumir o erro significa reconhecer as falhas humanas, de modo que o arrependimento

purifique o coração e remeta o homem novamente ao caminho do bem.

A moral humana, para Pestalozzi, deve consistir no respeito à natureza, no

conhecimento, na prática e no desejo de Deus. Estes valores levam os homens a praticarem o
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que é certo, levando-os ao caminho do bem. Para o pedagogo suíço, o coração é o maior guia

do homem, valendo muito mais no processo de formação do que o cultivo do intelecto. Por

isso, Pestalozzi defende que a generosidade, a humildade e as práticas de caridade aos

necessitados são formas de alcançar a verdadeira felicidade que é a comunhão com Deus,

sinônimo de amor, quando as ações são realizadas desinteressadamente. Para Pestalozzi,

nessa máxima, concentra-se a felicidade humana que só poderá ser devidamente alcançada

quando em comunhão com Deus e através do cultivo do amor:

O homem não deve somente saber o que é verdade, ele deve ser capaz de
fazer e desejar sempre o certo.
O cultivo do intelecto não irá enobrecer o homem, se não for fundado no
cultivo do coração.
A grande lição da vida verdadeira da felicidade na vida é esta, o homem
deve fazer o correto para sua própria satisfação, não para agradar aos outros.
[...].
Eu sou feito das forças físicas, sociais e morais. A primeira advém de minha
Natureza animal; a segunda de minha associação com meus iguais; mas a
terceira vem somente de meu interior quando empenhado na virtude
(PESTALOZZI, apud ARCE, 2002, p. 143, grifo nosso).

Em o V Mandamento de Criança meu amor – Devo ser dócil - Cecília Meireles insiste

na construção de valores essenciais para a vida da criança na escola e à boa convivência

social. Apresentando, novamente, antagonismos entre o bem e o mal, entre o saber e a

ignorância, entre a docilidade e a rebeldia. No texto, a professora-poetisa induz o leitor

infantil a interiorizar em seu coração o sentimento de gratidão perante os adultos e às pessoas

que, pela exemplaridade de suas boas ações, constituem modelos dignos de serem

interiorizados:

Os que vieram antes de mim, os que são bons, os que são velhos,
aprenderam tudo que é minha vez de aprender.
Eles sabem o que eu não sei. Conhecem o que é o bem e o que é o mal, e o
que se deve fazer e o que se não deve.
Os que vieram antes de mim hão de me dar conselhos e hão de me citar
exemplos.
E, em vez de fazer como os rebeldes, que riem da sabedoria e desordem, hei
de refletir sobre isso.
E quando for a minha vez de saber, hei de aconselhar também os que vierem
depois de mim (MEIRELES, 1977, p. 83, grifo nosso).

Conforme a filosofia pestalozziana, a verdade, o amor, a paciência, a modéstia são

valores que devem guiar o processo de formação da criatura humana: “Modéstia é irmã da

sabedoria e irmã da inocência” (PESTALOZZI, apud ARCE, 2002, p. 145). Porém, o maior
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de todos os valores cristãos que deve ser cultivado, desde cedo, pela criança é a “gratidão”.

Para ele, o homem é a extensão natural do Criador, por isso é um ser imortal, cuja

imortalidade advém do reflexo da Natureza Divina pertinente a sua constituição. Por essas

razões, o homem deve ser grato a Deus, que a tudo lhe propicia, e praticar os quatros pilares,

acima citados, essenciais à evolução da criatura humana.

Cecília Meireles, imbuída por esses valores, busca sensibilizar a criança para construção 

de valores éticos, de modo que ela reflita a sua condição de criatura humana e permaneça no

caminho do bem, elevando as suas faculdades ético-morais perante si mesma e demais

indivíduos sociais. Contudo, esses valores, intrínsecos à obra, não estão arraigados à

institucionalização religiosa, seja ela católica e ou protestante. O que Cecília Meireles

defende nos textos de Criança meu amor não é a religião em si, mas uma filosofia

espiritualista voltada para a contemplação da natureza, física e social, de modo que brote no

coração da criança e se externalize em ações humanas os sentimentos de verdade, amor,

paciência e humildade. Assim, como os educadores Pestalozzi e Fröebel, “donos de uma

infinita esperança” (MEIRELES, 2001b, v. 3, p. 179-180), cuja função da educação os

pedagogos defenderam que “tinha de ser, antes de tudo, altamente maternal” (MEIRELES,

2001b, v. 3, p. 179-180); Cecília Meireles vê no olhar da criança:

A esperança de que a infância, nutrida unicamente de ideais desinteressados,
sem receber o veneno de nenhum egoísmo, o vício de nenhum preconceito, o
mal de nenhum sistema, chegue à sua floração isenta de quaisquer algemas,
para se realizar de acordo com aquele destino que os cativeiros não
prejudicaram (MEIRELES, 2001b, v. 3, p.180).

Segundo Kuhlmann Jr. (2002), a educação moral também fora um tema bastante

discutido no CBPI/3° CAC, em 1922; onde a moralidade era vista pelos intelectuais tanto na

perspectiva de “saneamento e educação do país”, quanto no sentido de “controle dos

costumes, aos exemplos concretos que a educação do hábito deveria proporcionar às

crianças” (KUHLMANN Jr., 2002, p. 491, grifo do autor). Nesse sentido, a educação moral

fora defendida tanto pelos princípios do higienismo, do ensino católico, como também a

partir dos parâmetros do ensino laico. Para o cônego Pedro Anísio, a criança deveria manter

contato com bons livros, com homens de bem e fugir dos “maus, levianos e corrompidos”. A

escola deveria consistir em um “[...] prolongamento do lar, oficina de amor da pátria, da

honra, da dignidade pessoal” (ANÍSIO, apud KUHLMANN Jr., 2002, p. 491). Nessa mesma

direção, Maria da Glória Ribeiro defendia que o ensino fosse “[...] prático, suave e

acompanhado de lições morais, principalmente de lições morais, pois elas eram a base do
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caráter” (RIBEIRO, apud KUHLMANN Jr., 2002, p. 491). Numa posição distinta, o

educador Manuel Bomfim defende que às crianças não caberiam deveres, mais dois direitos:

o de brincar e o de futuro homem: “O direito de brincar é tão legítimo e substancial como o

da liberdade de consciência” (apud KUHLMANN Jr., 2002, p. 491). Também numa postura

crítica, Maria Lacerda de Moura defendia a educação laica a ser adotada pelas escolas,

argumentando: “[...] com que direito nos arvoramos em diretores espirituais das crianças? A

escola moderna tende cada vez mais a fazer respeitar a individualidade do educando”

(MOURA, apud KUHLMANN Jr., 2002, p. 491). Todavia, a educadora defendia que os

professores devessem conhecer os fundamentos das religiões para melhor expandir o espírito

de tolerância, sem sectarismo. Pois, para ela, a escola moderna deveria ser, acima de tudo,

racionalista, científica e sem preocupação religiosa; e, respectivamente, promover o sentido

de fraternidade universal humana.

Cecília Meireles também defendera, ao longo de sua vida, os princípios da educação

laica. Embora os princípios da paz e da fraternidade universal sempre se fizeram presentes em 

suas ações e documentos. A espiritualidade cristã que a autora defende nas páginas de

Criança meu amor, não vem decorrente de doutrinas religiosas, mas de uma espiritualidade

focada na natureza cuja “[...] tendência íntima do homem para Deus, o sentido da vida, e as

relações com o universo” (MEIRELES, 2001b, v. 3, p. 24) brotem plenamente no coração da

criança; de modo que nela se expanda o “[...] espírito imortal da vida, na sua grandeza, e no

seu mistério” (MEIRELES, 2001b, v. 3, p. 20). Nesse sentido, não é objetivo da autora no

livro ofertar à criança “uma aula especial de religião”, mas favorecer “[...] a contemplação

respeitosa de uma planta que cresce, de um animal que vive, da luz de uma estrela, do

desenvolvimento de uma flor” (MEIRELES, 2001b, v. 3, p. 20).

O desenvolvimento da religiosidade mediante a contemplação da natureza em Fröebel

assume papel central. Por isso, a religiosidade sugerida pelo pedagogo praticamente

dispensava a institucionalização da religião, já que a relação homem-Deus alcança sua forma

mais harmoniosa na relação homem-natureza. Essa concepção de Fröebel passou a ser

chamada na literatura de Panteísta, pois assim como a natureza é a exteriorização do Divino,

a criança necessita externalizar o seu interior e esse processo de exteriorização se desenvolve

na criança por meio dos simbolismos, tais como as práticas de jardinagem no cultivo com as

plantas e as atividades lúdicas (ARCE, 2002; CAMBI, 1999).

Cecília Meireles - coerente com tais concepções e fundamentos, além dos cinco

mandamentos da criança, onde o feitio moralizante se destaca abundantemente presente nos

textos - compusera várias histórias e cantigas para possibilitar a construção dos simbolismos
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infantis. Despertando as faculdades imaginativas da criança e a harmonia com o meio

ambiente. São vários os textos que apresentam imagens ligadas à natureza, onde as crianças

brincam em seus jardins ou, neles, desenvolvem atividades; às diversas atividades lúdicas

infantis com jogos rimados que se destacam pela simplicidade e pela sutileza dos versos.

Como em A canção dos tamanquinhos, onde a autora faz uso de diminutivos e onomatopéias

para atrair a atenção e facilitar a leitura da criança:

Troc... troc... troc... troc...
Ligeirinhos, ligeirinhos,
Troc... troc... troc... troc...
Vão cantando os tamanquinhos...

Madrugada. Troc... troc...
Pelas portas dos vizinhos
Vão batendo, troc... troc...
Vão cantando os tamanquinhos...

Chove. Troc... troc... troc...
No silêncio dos caminhos
Alagados, troc... troc...
Vão cantando os tamanquinhos...

E até mesmo, troc... troc...
Os que têm sedas e arminhos,
Sonham – troc... troc... troc...
Com seu par de tamanquinhos...
(MEIRELES, 1977, p. 59).

Buscando valorizar a natureza infantil e o que é pertinente à criança, Cecília Meireles

almeja, através das páginas de Criança meu amor, oferecer a criança uma variedade de

textos, compondo assim uma biblioteca infantil ao alcance da criança. Além de clamar pela

sensibilidade da criança para construção do educando e do homem bem adaptado à vida

social, a obra busca contribuir para o imaginário, o ludismo e os simbolismos infantis. Assim, 

a autora desenvolve temas ligados aos sonhos e devaneios da criança, como no texto Desejo

(MEIRELES, 1977, p. 81), onde um menino sonha em ir morar no fundo mar. Em Nuvem

(MEIRELES, 1977, p. 95) onde uma menina deseja abraçar-se às nuvens e se enfeitar com

um pedacinho cor-de-rosa do céu...

Além de primar pela beleza estética, Cecília Meireles também trata os sofrimentos da

criança, onde o eu-lírico da autora registra fatos de sua própria vivencia infantil, conforme se

pode perceber em o texto Viajante (MEIRELES, 1977, p. 79), cuja autora, por meio da fala

infantil, parece descrever a saudade e a dor da ausência do pai. Também em Vovozinha
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(MEIRELES, 1977, p. 87), o eu-lírico registra as suas memórias, relembrando uma quadrinha

que provavelmente a avó materna cantava-lhe durante a infância. Em Lembrança

(MEIRELES, 1977, p. 91), através da imagem da ama Nininha, a autora traz a memória da

sua babá Pedrina que cuidara da menina Cecília, conjuntamente com a avó Jacinta. E, no

texto Natal (MEIRELES, 1977, p. 99-100), a poetisa-educadora finaliza a obra, retomando à

temática da diversidade social humana e os antagonismos entre pobres e ricos.

Cecília Meireles, à maneira de Fröebel, busca favorecer ao desenvolvimento dos “dons” 

da criança; cuja escola caberia conservar e ampliar a fim de compor uma humanidade mais

justa, equilibrada e harmoniosa, guiada pelo amor e pela fraternidade humana. Nesse sentido,

Criança meu amor consiste em uma pequena biblioteca, onde uma amável professora-poetisa,

movida por fundamentos religiosos, científicos e estéticos, escrevera ensinamentos, histórias

e cantigas para embalar o coração e formar o leitor infantil. Em a Carta, texto que assume a

função de posfácio, Cecília, dirigindo-se a criança como “afilhadinha”, identifica a obra

Criança meu amor como sendo uma “pequena biblioteca infantil” onde o leitor encontrará

muitas coisas úteis e interessantes:

Afilhadinha
Como sei que tens estudado muito, e que enches cada vez mais de alegria a
casa de teus pais, mando-te com a minha carta uma pequena biblioteca
infantil, onde a tua curiosidade encontrará muita coisa útil e interessante.
Não te recomendo ordem e cuidado com os livros de que te faço presente,
porque sei que és uma menina modelo e que dobrada atenção terás pelo que
o meu carinho te envia.
Desejando que sejas cada vez melhor do que tens sido, abraça-te bem sobre
o coração.
— A tua madrinha (MEIRELES, 1977, p. 101, grifo do autor).

Assim, fazendo, novamente, o “apelo certo” ao “coração” da criança, para que as suas

faculdades naturais possam ser preservadas, Cecília Meireles encerra a obra. E, reitera as

noções de exemplaridade e as idéias de construção de um ser humano integralmente melhor.



Se há uma criatura que tenha necessidade de formar e manter constantemente 
firme uma personalidade segura e complexa, essa é o professor. [...].

É, certamente, uma grande obra chegar a consolidar- se numa personalidade 
assim. Ser ao mesmo tempo um resultado [...] da época, do meio, da família, 

com características próprias [...], e poder ser o que é cada aluno [...], e 
estimular-lhe o poder vital e a capacidade de evolução.

E ter coração para se emocionar diante de cada temperamento.

E ter imaginação para sugerir.

E ter conhecimentos para enriquecer os caminhos transitados.

E saber ir e vir em redor desse mistério que existe em cada criatura, 
fornecendo-lhes cores luminosas para se definir, vibratilidades ardentes para se 

manifestar, força profunda para se erguer até o máximo, sem vacilações nem 
perigos.

Saber ser poeta para inspirar



166

5 CONCLUSÕES 

5.1 OU... A PEDAGOGIA NÃO-CRÍTICA E A NATURALIZAÇÃO DO SOCIAL EM

CRIANÇA MEU AMOR

Conforme se pôde ler ao longo deste trabalho dissertativo, a produção literária de

Cecília Meireles, dentro do campo infantil, estabelece íntimas relações com as concepções

pedagógicas, valores e ideologias que a poetisa-pedagoga compartilhara no curso de sua vida

e carreira profissional.

A sua produção de livros para crianças, ao qual se denominou aqui de “Lírica

Pedagógica”, apresentara os idealismos pedagógicos comuns à sua época e traduzem alguns

valores ideológicos implantados, no Brasil, desde a segunda metade do século XIX. Dentre

eles, a crença absoluta na ciência pelos intelectuais brasileiros que revela a intenção de inserir 

a pedagogia como ciência capaz de explicar os fenômenos mais complexos da esfera humana

e erradicar mudanças no quadro social por meio de ações educativas. Para tanto, a “ciência

pedagógica”, inspirada nas teorias evolucionistas da biologia e naturalistas da psicologia do

desenvolvimento, servira como aparato ideológico aos discursos dos intelectuais que

desejavam efetuar mudanças no imaginário social, fabricando utopias científicas. Algumas

dessas utopias fizeram-se presentes nas obras dos intelectuais-escritores, dentre eles Cecília

Meireles, que, influenciados pelas novas diretrizes da ciência pedagógica moderna, diziam-se

conhecedores da criança e de sua natureza infantil. Expandindo suas idéias e valores por meio 

de ações educativas que traduzem as intenções da elite liberal burguesa de formar uma nova

consciência nacional, sobretudo a do professorado e da nova família brasileira, mediante

padrões de civilidade.

Em Criança meu amor, Cecília Meireles expressa a crença nesses idealismos

pedagógicos que compõem os princípios de uma “poética da maternidade”. Exprimindo as

idéias e concepções em torno da criança e de seu “livre” desenvolvimento e da “sagrada

missão” das mulheres no processo civilizatório. Porém, na obra, a criança apresenta-se

representada numa perspectiva abstrata e individualizante e as relações humanas,

especialmente na prática escolar, são descritas numa linha fortemente moralizante e

normativa do espírito infantil a fim de formar um novo sujeito humano mediante valores

cristãos, conhecimentos da psicologia e ideologias liberais. Segundo fora visto, Cecília
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Meireles fazendo uso da voz do narrador, em sua maioria atribuída à criança, direciona os

sentimentos do leitor para a internalização dos valores que a autora julgava ideais e que

traduzem as idéias dos que desejavam transformar a realidade brasileira.

Para Moisés (2001), as narrativas que se desenvolvem em torno de uma personagem

principal que conta a própria história, portanto através de um narrador na primeira pessoa do

singular ou plural, limita a área da fabulação. Já que o autor restringe a narração dos fatos ao

ponto de vista do narrador. Por isso, é importante considerar que a contagem de uma história

por meio de uma personagem-protagonista “[...] nem sempre é a mais indicada para narrá-la,

pois a interpretará de seu ângulo pessoal, o que implica uma visão parcial da realidade”

(MOISÉS, 2001, p. 68). Para o analista, a narrativa por meio de uma personagem central

acaba gerando um “individualismo” que pode comprometer a plausibilidade da história:

[...] o narrador tende a oferecer-nos de si uma imagem otimista e dos
outros, negativa, ou menos boa; juiz em causa própria, é incapaz de
analisar os acontecimentos com isenção de ânimo. Pode até julgar-se
núcleo da fabulação por egoísmo, que o impede de atentar para o drama
vivido pelos demais participantes (MOISÉS, 2001, p. 68, grifo nosso).

No tocante aos textos de Criança meu amor, o que se observa é que Cecília, nos

chamados Mandamentos, através da atuação de um narrador-protagonista, leva o leitor para a

internalização dos valores que o olhar da autora se projetou durante o ato de criação. Fazendo 

com que as crianças identifiquem os ensinamentos, implícitos e explícitos na obra, como

frutos de suas próprias reflexões e não da ação intencional de outrem. Desse modo, a obra

exprime uma série de contradições em torno do que se pensava, no período histórico, sobre a

natureza da infância e as intenções de reformular a realidade nacional a partir da educação.

Tal realidade pode ser verificada pelo uso contínuo de expressões ambíguas que

sinalizam para as problemáticas sociais existentes na sociedade brasileira da época. Dentre

elas, a falta de letramento e a ignorância do povo que constituíam as preocupações dos

idealizadores do desenvolvimento nacional. Atenta a esse fato, a autora deixa transparecer a

crença de que a ignorância das famílias consistiria um entrave para a conservação e evolução

das virtudes inerentes à criança. Por isso, fazia-se preciso tornar a criança brasileira em

educando, promover o seu letramento e sua moralização de modo que a infância, ainda não

degradada pelas vicissitudes adultas, alcançasse autonomia perante sua vida, distinguindo-se

de seu meio social deficiente e, simultaneamente, expandir junto as suas famílias os valores

então necessários à nova civilização.
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Essas considerações podem ser verificadas na obra não apenas pelas temáticas

desenvolvidas, mas também pela composição escrita do livro. Os textos, em sua maioria,

foram compostos em breves frases, parágrafos e diálogos bem curtos, o que leva a considerar

que Cecília Meireles dirige-se a uma criança pequena que se encontra no processo inicial de

aquisição da linguagem escrita. Além disso, faz uso de recursos, dentre eles diminutivos e

onomatopéias, para facilitar a codificação/decodificação da língua e a interpretação semântica 

da criança, como destaca Zilberman (2001).

A questão da ignorância é sempre referida em oposição à inteligência, resultante da má

educação e do comportamento moral inadequado circundante na sociedade brasileira em

oposição aos hábitos saudáveis, oportunos, civilizados, europeus. As personagens criadas

pelo imaginário poético-pedagógico da autora assumem atitudes contemplativas em face dos

valores que a autora deseja interiorizar nos sentimentos da criança. A boa exemplaridade

adulta e a orientação ética cristã são os condutores que devem guiar a formação da criança a

fim de fomentar a construção de uma humanidade mais fraterna e uma organização social

equilibrada. O amor, a caridade, a generosidade e a gratidão são as virtudes que cabe a escola

formar para que sejam conservadas as faculdades naturais da criança que a família moderna,

por razões da demanda do trabalho, deixara de zelar. Por isso, a representação da professora é 

a imagem angelical da mulher-mãe-educadora desprovida de interesses particulares, cujo

maior dom é observar e respeitar a natureza infantil em seu processo evolutivo de

desenvolvimento biológico, moral, intelectual.

Com essa representação, Cecília Meireles chegara não tão somente a alcançar o espírito

do leitor infantil, mas contribuíra com Criança meu amor para formar as concepções

românticas, no Brasil, da “professorinha primária” e da “jardineira” desprovida de objetivos e 

vontades particulares, durante as quatro décadas em que a obra fora veiculada no universo

educacional. Já que o livro fora adotado e indicado como fonte de leitura em vários estados

brasileiros. Assim, Criança meu amor comporta a qualidade de ação pedagógica direcionada

também aos educadores e aos pais brasileiros, servindo como instrumento propulsor de novos

valores e ideologias, dentre eles o de que a ação educativa deveria ser guiada pelo amor

desinteressado e fraterno da mulher. A professora apresenta-se, então, envolvida por um

misto de idealizações e dissolvida de qualquer questionamento das multideterminações

paternalistas, e aceita, sem consternações, a sua sina e vocação naturais e a condição de

portadora da nova moral brasileira, tal qual a personagem pestalozziana no romance

Leonardo e Gertrudes.
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Tais idéias, Cecília Meireles expandira em vários documentos, onde defende que a

função do educador deve consistir, fundamentalmente, de uma “essência maternal” e que o

magistério exige “sacrifícios” e “renúncias”. Tal idealismo, no entanto, acaba servindo como

justificação ideológica, já que a mulher apresenta-se, nesses conteúdos, com características de 

engajamento social, ocupando funções além da domesticidade. Em Criança meu amor, a

imagem da mulher liga-se à figura maternal da delicada “professora”; em Rui: pequena

história de uma grande vida, à habilidosa “doceira” que, vendo o marido passar por sérios

desajustes materiais em razão das viradas políticas e econômicas ocorridas no século XIX,

empenhara-se, conjuntamente com seus escravos, em promover a regeneração financeira da

família.

Entende-se que as imagens trabalhadas por Cecília Meireles de criança, maternidade e

escola, transitando entre velhos e novos valores, contribuíram para remeter as problemáticas

sociais a visões invertidas da realidade. A idealização inspirada nas teorias naturalistas, a

direção positivista e a adequação aos valores cristãos acabam servindo como instrumentos de

legitimação aos novos valores, que estabelecendo a identificação com a tradição, já então

enraizada no imaginário social, passara a servir como pano de fundo para ocultar o novo e

introduzir as intenções da nova elite liberal brasileira: o de regenerar a nação por meio da

militância da mulher que ocupará funções além da domesticidade e da formação intelectual

da criança que representa a possibilidade de regeneração da sociedade. Todavia, essa nova

realidade não estabelece rupturas com os valores herdados da tradição; já que a mulher,

embora sujeito atuante no emergente quadro econômico e social brasileiro, ainda continua

subjugada a uma visão romântica de sua natureza que coroa as suas vocações naturais para a

maternidade e, sobretudo, para o cumprimento de papéis sociais dentro do matrimônio e da

família cristã.

Conforme apontam as pesquisas de Boarini (2003), Herschmann (1993) e Gondra

(2002; 2004), o discurso médico-higienista, no Brasil, no início do século XX, compreendia

as problemáticas da infância, da educação e saúde do povo numa posição invertida da

realidade histórica. A mortalidade infantil, a insalubridade e as questões referentes à má

nutrição e higiene das classes populares foram entendidas como reflexo imediato da falta de

escolarização do povo e não como conseqüência do seu estado de miséria e pobreza. Nesse

sentido, enfatiza Boarini (2003), que a “moral” das classes desfavorecidas também

compusera a preocupação dos médicos higienistas que buscavam civilizar a sociedade: “[...]

não apenas as doenças físicas tinham como receituário a higiene, mas as doenças psíquicas,

os bons costumes e a moral passam a ser um problema de higiene” (BOARINI, 2003, p. 36-
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37). Esses intelectuais amparados em fundamentos científicos, sobretudo das ciências

naturais, defendiam a tese de que a moralidade, a ignorância, os bons costumes, as doenças

físicas e psíquicas constituíam problemas também da nova ciência, a higiene. Enfim, tudo

aquilo que não estivesse dentro da escala de valores das normas instituídas e não valorizados

pela sociedade liberal cristã burguesa serviu como objeto de intervenção pedagógica para

modificar a realidade social brasileira.

Um exemplo dessa realidade é a obra A festa das letras (1937) de Cecília Meireles e

Josué de Castro. Nos textos, os autores simplesmente ignoram as reais condições de vida da

população, prescrevendo uma série de alimentos que estão longe do conhecimento da maioria

das pessoas e/ou da possibilidade concreta de aquisição. Muito embora a obra tenha sido

escrita com o intuito de contribuir no pleno equilíbrio da mente e do corpo da criança. Ou

seja, a inversão da realidade histórica se evidencia na ação pedagógica de Cecília e Josué

quando se observa, na composição da obra, a justificativa de que a falta de saúde da criança,

decorrente da má alimentação e dos maus hábitos, tem origem na ignorância das suas

famílias, sobretudo das mães, sobre o uso adequado dos alimentos e de seus nutrientes.

Igualmente, quando se associa à falta de higiene à ausência de educação, quando a realidade

de moradia e saneamento básico da população carente impele a qualquer hábito considerado

são, civilizado, europeu.

Dessa maneira, o discurso desses intelectuais, amparados numa visão cientificista e

elitista, serviu para promover a dissimulação do real e naturalizar as problemáticas sociais.

Ao elegerem a maternidade e a vocação natural da mulher para a educação das crianças, esses 

intelectuais construíram uma visão simplista da problemática educacional, onde a mulher

instruída acabaria com as problemáticas pertinentes à criança e à infância brasileira. Nesse

sentido, o “lar” passa ser vislumbrando como o meio mais adequado para promover a

formação do caráter da infância e da mocidade, cuja integridade caberia aos pais proverem.

Porém, levando em consideração que as exigências da vida moderna impossibilitavam os pais 

de se dedicarem integralmente às crianças, então caberia a professora assumir o papel

maternal de sua função educativa, sendo propriamente a segunda mãe da criança. Dentro

dessa perspectiva de análise, João Sem Nome (apud BOARINI, 2003, p. 39-40) enfatizara

que:

[...] a mãe é a providencia natural de seus filhos pequeninos e tudo que
concerne a sua infância deveria emanar naturalmente das mães. Infelizmente
nem sempre elas podem reservar para si esta providencia, donde se derivou
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a sagrada missão das professoras de crianças, auxiliares devotadas, das
mães.

Conforme fora verificado na análise dos textos de Criança meu amor (1924), Cecília

Meireles expressa alguns valores e ideologias disseminados na realidade brasileira,

apresentando imagens abstratas e idealizadas de criança, infância, educador e processo

educativo. A criança aparece associada à semente e/ou à flor, sinônima do amor Divino e

simboliza fonte de pureza da condição humana; a professora à imagem da jardineira, alguém

capaz de cultivar as faculdades inerentes à infância sem obstruir o compasso natural do seu

livre desenvolvimento; e a escola associa-se ao “lar”, a um jardim onde as crianças, pelo

amor, simpatia e meditação, desabrocham plenamente a sua Divindade interior. Tais

concepções compõem o que a perspectiva histórico-cultural de educação caracteriza enquanto 

“teorias não-críticas” da prática educativa, na definição de Saviani (1991), compondo, dessa

maneira, uma “pedagogia da existência”, conforme caracteriza Suchodolski (1992).

Principalmente devido à ênfase ao desenvolvimento natural humano, cujo processo educativo

prioriza a evolução individual dos sujeitos sociais, sem levar em conta os determinantes

sócio-históricos que configuram as contradições existentes numa sociedade dividida em

classes.

Os intelectuais brasileiros ao compartilharem com as idéias pedagógico-educacionais de 

Pestalozzi e Fröebel - que no processo de contra-revolução da Revolução Francesa foram

utilizadas para acomodar o cotidiano conforme os ideais liberais da burguesia - acabaram

gerando intervenções sociais pautadas nos princípios de uma “pedagogia da existência”; que,

segundo Suchodolski (1992), envolvem idéias abstratas e universais baseadas na capacidade

individual dos sujeitos, já que partem da premissa de que sendo os homens diferentes entre si, 

cabe a escola respeitar as diferenças e o processo educativo guia-se pelas particularidades de

cada indivíduo. Pestalozzi e Fröebel ao trabalharem com esses princípios, conforme destaca

Arce (2002, p. 210), deslocaram “[...] o foco da pedagogia, do conhecimento para a vida

cotidiana do indivíduo, para sua existência empiricamente dada”. Dessa maneira, os

educadores da primeira infância - “donos de uma infinita esperança”, como descrevera

Cecília Meireles (MEIRELES, 2001b, v. 3, p. 179-180) - ao enfatizarem que caberia à

professora-mãe-jardineira apenas “contemplar”, “guiar”, “proteger”, “orientar” o curso

natural do desenvolvimento infantil; provocaram o surgimento de concepções idealistas que

contribuíram para disseminação de uma filosofia centrada na existência individual, tendo

como base o irracionalismo, o individualismo e a alienação.
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De acordo com Chauí (1983), as concepções abstratas, individualizantes, universais

contribuem para compor ideologias na dinâmica social, de maneira que se produzam

representações invertidas da realidade que remetem os sujeitos para a alienação do longo

processo de dominação e multideterminações que são fatos históricos e não frutos das leis

naturais ou da ação Divina. Não constituem, portanto, verdades universais, mas idéias que

resultam das lutas de classe, cuja ideologia tem como função primordial esconder a existência 

dessa luta. Portanto, as concepções abstratas acabam servindo para dissimular o real,

originando sensos comuns e utopias científicas baseadas em verdades e crenças universais.

Assim, gera-se a ilusão de que a ciência e/ou a religião explica as causas das problemáticas

humanas, o que acaba favorecendo para a legitimação das idéias criadas no seio das forças

dominadoras. Nesse sentido, a ideologia serve justamente para ocultar as contradições

existentes numa sociedade de classes, de modo que

[...] os homens creiam que suas vidas são o que são em decorrência da ação
de certas entidades (a Natureza, os deuses ou Deus, a Razão ou a Ciência, a
Sociedade, o Estado) que existem em si e por si e às quais é legítimo e legal
que se submetam (CHAUÍ, 1983, p. 87).

Ou seja, a ideologia favorece a promoção da naturalização do social, de maneira que os

indivíduos atribuam causas naturais para as suas reais condições de vida.

Em relação às concepções de Cecília Meireles o que se observa é que a criança, o

educador e o processo educativo são representados numa visão romântica, cujos sujeitos

sociais e ações educativas são comuns a quaisquer ambientes, independentemente da

realidade histórica que os condiciona. Dessa maneira, a ação pedagógica de Cecília Meireles,

aliando os fundamentos da educação moderna aos valores cristãos, sobretudo em Criança

meu amor, acabara servindo como instrumento de “naturalização do social”. Visto que a

realidade objetiva e a dialética existente entre as forças que detêm o poder e as classes

desfavorecidas são lacunares, isto é, tornam-se silenciadas por meio de utopias científicas e

símbolos de um humanismo universal (CHAUÍ, 1983); que inverte o cotidiano da criança, da

mulher e das relações conflituosas existentes no interior da escola.

A própria concepção de literatura infantil da autora transitando entre extremos –

ciência/arte; difícil/fácil; simples/complexo – e a concepção de artista - como ser

originalmente virtuoso, herdeiro da bondade natural do homem em seu estado de natureza -

serve para oferecer legitimidade à leitura e ao livro, de modo que as orientações e prescrições 

existentes nos textos possam ser assimiladas pela criança e suas famílias. Cuja leitura literária 
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contribua para promover ressonâncias junto ao projeto de reformulação da realidade brasileira 

a partir da ação educativa.

Cecília Meireles, através dos livros infantis, expande vários enunciados ideológicos da

elite liberal burguesa que têm como objetivos centrais formar uma nova mentalidade para

possibilitar o progresso e inserir o Brasil nos ares da modernidade e civilização, por meio da

expansão da educação escolarizada às diversas classes sociais. Para tanto se fazia necessário

formar, primeiramente, o espírito da mulher educadora à sua missão redentora junto a

criança; e assim formar o sujeito então necessário ao projeto de mudanças futuras para a

construção de um novo Brasil: a criança-educanda. A partir da transformação da criança em

aluno, os valores da elite liberal burguesa se expandiriam na realidade objetiva e a escola

moderna encontraria legitimidade junto as suas famílias, de modo que não houvesse uma

interrupção abrupta dos princípios educativos defendidos pelo escolanovismo brasileiro.

Carvalho (2002), referindo-se as discrepâncias de opiniões entre os intelectuais

brasileiros na década de 1920, acena que os intelectuais brasileiros minados no interesse pela

criança e pela escolarização do povo buscavam através de campanhas, reformas e discursos

em torno da Escola Nova e das novas práticas pedagógicas oferecer legitimidade às suas

idéias e representações. Amparados ora nos saberes da ciência, ora nas ortodoxias da fé cristã, 

esses intelectuais se autonomeavam “conhecedores” espirituais da criança, de seu

desenvolvimento e de seu processo educativo. Por meio de representações e múltiplas

intervenções pedagógicas, esses “homens do conhecimento” buscavam oferecer legitimidade

às ações da escola a fim de que o projeto de transformação da realidade nacional pudesse ser

devidamente concretizado. Porém, os discursos desses intelectuais, evidenciando matizes

político-ideológicas, sinalizam às disputas de controle do aparelho educativo, cujas

representações baseiam-se em torno de um suposto “dever-ser” da criança ou um “saber”

sobre elas. Para Carvalho (2002, p. 375):

Os discursos em confronto nessas lutas [entre escolanovistas e grupos
católicos] legitimam ou desautorizam práticas. Mobilizam conceitos, teorias
e doutrinas. Falam em nome da ciência ou da ortodoxia da fé. Hierarquizam
saberes, postulam credos, organizam e normatizam as rotinas escolares.
Estranhamente, no entanto, são discursos que falam pouco de crianças e de
sua vida nas escolas. Mas são discursos que falam em nome de um dever-ser
das crianças ou de um saber sobre elas, construindo com isso a sua
legitimidade.

Referindo-se à Cecília Meireles, constata-se que a partir da leitura literária e da

categoria “educando”, a autora busca alcançar o coração e a mente do pequeno leitor a fim de
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possibilitar a construção dos valores e hábitos considerados saudáveis e comportamentos

morais adequados conforme concepções abstratas, princípios universais e valores cristãos.

Assim, em Criança meu amor, a autora apresenta uma ação educativa dirigida à criança e,

simultaneamente, aos pais e educadores brasileiros; que comporta os pilares de uma

pedagogia conhecida, dentro dos termos utilizados por Dermeval Saviani (1991) e

compartilhado por Arce (2002), como “não-crítica” da educação. Já que a naturalização do

social, a crença na liberdade e capacidade individual humana e a ênfase às qualidades

universais compõem campos discursivos que servem para oferecer legitimidade às intenções

e os interesses da elite liberal dominante, que, por sua vez, têm na educação intencionalizada

o seu principal veículo transmissor.

Essas considerações podem ser refletidas ao se analisar as idéias que Cecília Meireles

expressa sobre o homem. Em várias crônicas de educação publicadas nos jornais cariocas nos

anos de 1930 a 1940, a poetisa-educadora costuma se referir ao homem como “criatura

humana”, indivíduo passível de evolução ou involução. E, nessas escritas, Cecília Meireles

atesta que “[...] o homem é idêntico em toda parte” (MEIRELES, 2001b, v. 5, p. 38). E,

adverte os leitores de que a finalidade da educação deve ser orientada para favorecer a

humanização do homem, cabendo a prática educativa tornar “[...] o homem bom sem ser

débil, forte sem ser monstruoso, livre de todos os excessos e fanatismos” (MEIRELES,

2001b, v. 5, p. 38). Para Cecília, a educação sendo uma “finalidade” deve favorecer o pleno

equilíbrio do homem “[...] no universo a que pertence, na sociedade em que vive” e,

sobretudo, no “indivíduo que é” (MEIRELES, 2001b, v. 5, p. 38).

De acordo com Saviani (1991), as tendências pedagógicas tradicionais, escolanovistas e

tecnicistas, ambas integrantes da doutrina liberal burguesa, são porta-vozes de uma teoria

educacional não-crítica que enfatiza a igualdade, a liberdade e a autonomia dos sujeitos

sociais. Porém, tais tendências, ao primarem pelo “individualismo” acabam naturalizando o

social e invertendo a realidade histórica ao plano do natural, produzindo teorias idealistas,

irracionalistas e místicas (ARCE, 2002; BOARINI, 2003).

Conforme Arce (2002), a naturalização do social faz parte do processo de alienação que

impede o indivíduo de desenvolver-se enquanto “homem total”; muito embora tenha se

expandido, mediante destaque de Boarini (2003), nas idéias revolucionárias de Rousseau que

apregoa em seu Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens,

que:
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Os homens não são naturalmente nem reais, nem grandes, nem cortesãos;
todos nascem nus e pobres, todos sujeitos às misérias da vida, às tristezas,
aos males, às necessidades, às dores de toda espécie; e finalmente todos
estão condenados à morte (ROUSSEAU, apud BOARINI, 2003, p. 19).

Para Boarini (2003), Rousseau e John Locke, cada um a sua maneira, recorrendo ao

estado de natureza para justificar as mudanças de ordem econômica, política e social em suas

épocas, acabaram oferecendo um “importante artifício” para legitimar as transformações

burguesas. Sobretudo, por pressuporem que sendo os homens, por natureza, iguais entre si,

pressupõe-se como corolário a universalização da igualdade. Entretanto, Arce (2002),

compartilhando com o pensamento crítico de Duarte (1999, 2000), reflete que a naturalização

do social ao produzir a alienação remete o homem à fragmentação, já que centra-o cada vez

mais em um dos pólos da sua individualidade, o pólo da particularidade, em detrimento da

constituição de uma relação consciente com o outro pólo, que é o pólo da genericidade, do

pertencimento ativo ao gênero humano. Nesse sentido, o indivíduo torna-se alienado porque

não alcança a devida capacidade de relacionar-se conscientemente com as múltiplas situações

que envolvem a vida cotidiana; até mesmo a sua particularidade de indivíduo é identificada

como extensão do natural, que não é um produto da natureza, mas histórico e

multideterminado. Assim diz Duarte (2000):

[...] a naturalização, ao invés de significar uma tentativa de retorno a um
primitivo estágio natural, significa a tentativa de justificação, através da
eternização e da universalização, de uma determinada realidade,
apresentando-a como correspondente à natureza humana. A naturalização
não é o retorno à natureza mas sim a consideração como natural, isso é,
como pressuposto da vida social, daquilo que é histórico, produto do
desenrolar histórico das relações sociais (DUARTE, 2000, p. 138).

Voltando à lírica pedagógica de Cecília Meireles em Criança meu amor, considera-se

que a autora ao defender os princípios da individualidade, da liberdade e do universalismo em 

seus textos, através da descrição de personagens exemplares, condutas e valores ideais;

acabara contribuindo para que os leitores não identificassem as ideologias liberais burguesas

imbricadas no interior de sua ação pedagógica na literatura infantil. Nesse sentido,

Suchodolski (apud ARCE, 2002, p. 211) enfatiza que “[...] toda pedagogia burguesa baseia-se

na adaptação do homem ao seu ambiente, indiferentemente do fato de este mundo a que quer

adapta-se seja o mundo ideal dos valores ou o mundo real da ordem capitalista”.

Assim, mesmo Cecília Meireles tendo descrito a criança mediante as especificidades da

infância e apresentado suas preocupações com a situação de pobreza da população carente, o
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seu livro de estréia no cenário infantil, como também as outras obras da autora nas primeiras

décadas do século XX, contribuíra para adaptação dos sujeitos à ordem liberal burguesa,

reforçando as hierarquias básicas da classe dominante. Considerando que as suas personagens 

carentes apresentam-se dóceis, adaptáveis e não ultrapassam os limites de sua condição

primeira. Nessa direção de análise, Neves (2007) enfatiza que os livros para crianças de

Cecília Meireles apresentam

[...] um moralismo maniqueísta, disciplinador e normativo [...]. Neles ‘os
bons meninos’ vão encontrar reforçadas as hierarquias básicas presentes na
sociedade através de sua reafirmação no âmbito familiar e na escola. E se é
verdade que Cecília afirma o lugar dos pobres e o valor do respeito à
pobreza, também é certo que, em seus livros, os pobres e os excluídos não se 
movem de seu lugar de subordinação (NEVES, 2007, [p. 19]).

Embora Cecília Meireles defenda a inclusão dos diferentes tipos humanos na prática

educativa institucionalizada, e a instrução represente um instrumento capaz de promover a

ascensão social. As crianças provenientes de lares desfavorecidos irão desempenhar, quando

adultas, trabalhos manuais, tais como costurar, guiar meios de transporte, etc. O que

evidencia a idéia de que a separação entre o trabalho intelectual e manual é um fenômeno

natural decorrente das más origens das crianças e de seus estados de miséria, e não fruto das

desigualdades sociais brasileiras.

A naturalização do social também se destaca na obra quando são descritas as diferenças

entre inteligentes e ignorantes, entre adiantados e atrasados, entre obedientes e desobedientes, 

entre bons e maus, entre negros e brancos... Enfim, quando a autora estabelece bipolaridades

que, por sua vez, se individualizam no curso das narrativas. Nesse sentido, o sucesso da

criança no processo educativo e, conseqüentemente sua promoção social, estaria inteiramente

vinculado às suas aptidões pessoais e às origens de suas famílias. Através do individualismo

gera-se a ilusão de que as diferenças são fenômenos naturais, levando os sujeitos à aceitação

de prescrições que remetem à adaptação ao cotidiano supostamente ideal pelo ideário liberal

burguês.

Nesse sentido, Cecília Meireles, atribuindo explicações naturais para fenômenos que

são históricos, difunde em Criança meu amor a idéia que a escola constitui um lugar de

igualdade de oportunidades. Pois, em síntese, todas as crianças são iguais, porém mediante o

empenho próprio e “talento” de cada um é que as diferenças irão surgir no curso da vida. Ou

seja, a criança só não obterá sucesso se não se esforçar suficientemente, se não se sacrificar

pelos estudos e não possuir talentos inatos. Elevando as qualidades individuais das crianças e
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atribuindo aos “dons” as razões do sucesso ou fracasso, a autora acabara contribuindo para

expansão de ideologias dominantes que reforçam e legitimam as desigualdades sociais. Nesse

sentido, Suchodolski (apud ARCE, 2002) enfatiza que:

[...] o fenômeno do talento não é de modo algum uma questão à margem da
vida social que só depende de si próprio e se desenvolve
independentemente. Pelo contrário, encontra-se vinculado ao conjunto da
vida e a sua sujeição às disposições inatas e individuais não é justa. Marx
destaca não só o caráter errôneo das teorias inatistas, mas também a teoria
do ambiente que se concebe como ‘ambiente da vida de alguém’. Ambas as
teorias são adequadas à estabilização da desigualdade entre os homens. Por
isso, não desempenha qualquer papel se possuímos valores ‘inatos’ ou
qualidades adequadas mediante ‘circunstâncias favoráveis’. A explicação do
nível de vida e da atividade dos indivíduos na base da coincidência de
capacidades e circunstâncias é uma explicação burguesa individualista, que
é vantajosa para os que ‘bem-nascidos e educados’ (SUCHODOLSKI, apud
ARCE, 2002, p. 204, grifo nosso).

Ações pedagógicas que afirmam a liberdade, a individualidade, os dons naturais e a

autonomia dos sujeitos perante as suas vidas sem considerar as multideterminações que

colocam pobres e ricos a margem da desigualdade de oportunidades, acabam favorecendo

para a naturalização do social; que, por sua vez, transpõe a realidade histórica aos níveis da

idealização conforme utopias que favorecem a modelação e conformação dos sujeitos nas

práticas cotidianas.

Ainda que Cecília Meireles tenha introduzido, no conjunto de sua obra, uma série de

inovações em torno do amor, respeito e liberdade da criança; da inclusão social de diferentes

tipos humanos na escola; da abolição dos castigos físicos e punições; da valorização da

atividade lúdica e do respeito ao desenvolvimento infantil, a autora não conseguira apresentar

uma verdadeira autonomia perante os ideais liberais burgueses de transformação do social a

partir da modelação do espírito infantil e pela interferência na vida cotidiana da família

brasileira. A obra de Cecília Meireles, transitando entre saberes científicos e valores

humanistas, contribuíra para disseminar os ideais utópicos de criança, maternidade e escola

conforme idéias de proteção e assistência à infância; que, de forma latente, sobrevivem e

repercutem sob as práticas pedagógicas atuais, já que muitos desses mitos apresentam-se

ainda bastante vivos no interior das instituições escolares.

Buscou-se, neste estudo, compreender quais intencionalidades e finalidades educativas

Cecília Meireles apresentara em suas ações pedagógicas não-formais dirigidas à criança e aos

educadores brasileiros por meio da Literatura Infantil, particularmente em Criança meu

amor; e quais relações seus textos estabelecem junto as ideologias dos intelectuais brasileiros,
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no início do século XX, para efetuar mudanças no quadro social. Ao término do trabalho

conclui-se que a sua ação pedagógica na literatura infantil integra uma teoria não-crítica da

prática educativa conforme princípios de uma pedagogia da existência que contribui para

adaptação dos sujeitos sociais mediante interesses e valores hegemônicos.

Todavia, é importante ressaltar que, no início do século XX, a situação de carência da

criança e das famílias no Rio de Janeiro, como em todo o Brasil, suscitava a realização de

ações que contribuíssem para minimizar os altos índices de mortalidade, de doenças,

epidemias, abandonos, infanticídios e abortos. Assim, o que se questiona aqui não são as

ações propriamente ditas, mas as intenções e ideologias que deram formas às intervenções no

social, modificando abruptamente o cotidiano, a exemplo das nações civilizadas, reduzindo

os problemas sociais a explicações gerais que apelam ora a ciência, ora a religiosidade. E,

assim, justificam-nas pelo discurso do saber, da técnica e da competência, encontrando aí a

sua força e legitimidade, porém deixando um rastro lacunar sob seus efeitos (CHAUÍ, 1983;

2005).

Com isso, espera-se que as reflexões e análises feitas ao longo deste trabalho sirvam

para minimizar tais lacunas de compreensão; de modo a fomentar novas contribuições em

torno de como a Lírica Pedagógica de Cecília Meireles, no início do século XX, articular-se a 

interesses e intenções liberais gerais que vêem na criança, na mulher, na família e na prática

escolar meios de controle do imaginário social, compondo assim uma “poética da

maternidade”.



Para que a escrita seja legível

Para que a escrita seja legível
é preciso dispor os instrumentos,

exercitar a mão,
conhecer todos os caracteres.

Mas para começar a dizer
alguma coisa que valha a pena,

é preciso conhecer todos os sentidos
de todos os caracteres,

e ter experimentado em si próprio
todos esses sentidos,

e ter observado no mundo
e no transmundo

todos os resultados dessas experiências.
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