Anuário ibero-americano
do livro infantil e juvenil

2017

O Anuário ibero-americano do livro infantil e juvenil 2017
é uma publicação da Fundação SM.
Livro editado com subsídios do Ministério da Educação, Cultura e
Esportes da Espanha.

Projeto gráfico: José Antonio Prieto
Coordenação editorial: Teresa Tellechea
Edição: Adilson Miguel
Revisão: Nair Hitomi Kayo
Ilustrações de capa, páginas 1, 12, 88, 242, 332 e 404: Antes del primer día, Juan Palomino, Ediciones SM, 2017
Ilustrações das páginas 156, 276 e 372: Versos de la Tierra, Miren Asiain Lora, Ediciones SM, 2016
Ilustrações das páginas 126, 262 e 352: El Príncipe Feliz, Maisie Paradise Shearring, Ediciones SM, 2016
Ilustrações das páginas 180 e 290: El viaje de Lea, Natascha Rosenberg, Ediciones SM, 2016
Ilustrações das páginas 54, 202 e 310: Ana Penyas, Premio Catálogo Iberoamérica Ilustra 2016
© Fundación SM, 2017
Joaquín Turina, 39 – 28044 Madrid
www.fundacion-sm.com
Impresso na UE / Printed in EU
Qualquer forma de reprodução, distribuição, comunicação pública ou transformação desta obra só poderá ser realizada
com a autorização dos seus proprietários, salvo exceção prevista na Lei. Consulte o CEDRO (Centro Espanhol de Direitos
Reprográficos, www.cedro.org) se necessitar fotocopiar ou escanear algum fragmento desta obra.

Anuário ibero-americano
do livro infantil e juvenil

2017

INTRODUÇÃO
É uma honra para nós apresentar o novo Anuário ibero-americano do livro infantil
e juvenil, projeto que a Fundação SM promove a cada dois anos. Esta obra contém
informações detalhadas sobre os livros para crianças e adolescentes que foram
publicados ao longo de 2015 e 2016 nos países ibero-americanos onde a SM está
presente: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Espanha, México, Peru,
Porto Rico e República Dominicana. Os artigos foram escritos por especialistas em
literatura infantil e juvenil, que trazem seu conhecimento e suas opiniões para nos
oferecer um panorama completo da área.
Este anuário é mais uma amostra do compromisso da Fundação SM com o
fomento da leitura, da literatura infantil e juvenil e da cultura ibero-americana.
Compromisso que também se reflete na grande quantidade de atividades e projetos que é realizada no âmbito ibero-americano. Além dos prêmios SM Barco a
Vapor e Grande Angular, a Fundação SM concede a cada ano, junto com CERLALC,
IBBY, OEI, UNESCO e a Feira Internacional do Livro (FIL) de Guadalajara (México),
o Prêmio Ibero-Americano SM de Literatura Infantil e Juvenil, que reconhece a
trajetória de autores ibero-americanos consagrados.
A Fundação SM também organiza o Congresso Ibero-Americano de Leitura e
Literatura Infantil e Juvenil (CILELIJ) com o objetivo de criar um espaço internacional de reflexão e diálogo sobre a realidade da LIJ e os desafios do futuro. A primeira
edição ocorreu em 2010, em Santiago do Chile; em 2013 foi realizada a segunda, em
Bogotá, e, em 2016, a Cidade do México sediou o terceiro CILELIJ. Em 2020, a sede
será a Espanha.
Desde 2010, a Fundação SM e a Feira de Bolonha outorgam o Prêmio Internacional de Ilustração Feira de Bolonha – Fundação SM, que, ao longo de suas
oito edições, descobriu jovens talentos do mundo da ilustração. Atualmente é um
prêmio de prestígio internacional, que tem como membros do júri os melhores
profissionais da ilustração e do mercado editorial do mundo.
No México, a Fundação SM, a FIL de Guadalajara e El Ilustradero organizam o
Catálogo Ibero-América Ilustra, que a cada ano reúne com entusiasmo um maior
número de ilustradores ibero-americanos.
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Estes e outros projetos refletem a importância que a Fundação SM dá para o
incentivo da leitura e da escrita e a promoção dos grandes autores que tornam
possível uma literatura de qualidade para crianças e jovens no mundo ibero-americano. Nosso desejo é que esses e outros projetos continuem dando luz e ânimo
a leitores e escritores.
Este ano, a SM comemora seus 80 anos de vida a serviço da cultura e da educação,
e a Fundação SM completa 40 anos, criando e incentivando projetos de promoção
socioeducativa e de fomento da leitura, graças aos benefícios do grupo editorial SM.
Quero aproveitar este espaço para agradecer muito sinceramente a todas as
pessoas que pesquisaram e expuseram a realidade da LIJ em seus países nesta
edição. Sem esse trabalho, o Anuário não teria sido possível. Quero agradecer especialmente a Teresa Tellechea, editora com uma ampla trajetória no mundo da
LIJ, que coordenou e editou esta obra com entusiasmo e esmero.
Até o nosso próximo encontro com a LIJ ibero-americana!
Javier Palop Sancho
Diretor Global da Fundação SM
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TEMPO DE REFLETIR E REINVENTAR
Esta nova edição do Anuário ibero-americano do livro infantil e juvenil, publicada
pela Fundação SM, chega em boa hora para o campo da produção literária brasileira. Representa uma oportunidade para olhar a realidade constituída no biênio
2015-2016, avaliar ganhos e perdas e traçar novas rotas para os próximos anos.
Nesse sentido, a análise desenvolvida pelo professor João Luís Ceccantini sobre o cenário da literatura infantil e juvenil no Brasil é preciosa. O título do artigo,
“Contra vento e maré: a literatura infantil e juvenil no biênio 2015-2016”, já deixa
entrever que, apesar de o período não ter sido dos mais profícuos para o mercado
editorial, a literatura infantil e juvenil ainda resiste, pulsando na contramão de
contextos e prognósticos desfavoráveis.
Ceccantini apresenta o cenário brasileiro de crises políticas e econômicas que
acabou por impactar diretamente o setor editorial, ocasionando o desmonte de
políticas públicas voltadas para a promoção do livro e da leitura, a retração expressiva do mercado e o “enfraquecimento da bibliodiversidade”.
A retrospectiva também lança luz sobre eventos, premiações, pesquisas, títulos
e autores desse universo. Com base na amostragem apresentada, conseguimos
observar o perfil da produção literária do biênio, numa radiografia que aponta o
amadurecimento da LIJ no Brasil.
A Fundação SM se orgulha de acompanhar e participar de perto desse processo
de maturação. No Brasil, além do Prêmio Barco a Vapor, desenvolvemos o Myra,
programa que promove encontros de leitura, em que um voluntário lê com uma
criança, estabelecendo diversos diálogos entre texto, livros e vivências. Também
apoiamos projetos de parceiros, como o Movimento por um Brasil Literário e a
Flipinha, desdobramento da Flip (Festa Literária Internacional de Paraty, realizada
anualmente) voltado ao público infantil.
Acreditamos no potencial transformador do texto literário. Para a Fundação SM,
a literatura infantil e juvenil possibilita o acesso a diversas perspectivas sobre a
vida e a construção do imaginário, além de configurar um importante caminho
para o exercício da alteridade.
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Além de permitir diversos olhares sobre a produção literária ibero-americana,
o Anuário marca as comemorações dos quarenta anos da Fundação SM. É tempo
de refletir, de reinventar e também de agradecer. O nosso muito obrigado a todos
que caminham conosco, buscando incansavelmente garantir o acesso de crianças
e jovens à leitura literária.
Pilar Lacerda
Diretora da Fundação SM Brasil
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Panorama
geral

AS ÁRVORES E O BOSQUE: LIVROS PARA CRIANÇAS E
JOVENS IBERO-AMERICANOS EM 2015-2016
María Elena Maggi

Nada é o que parece, professor!...
Às vezes as árvores não deixam ver o bosque.
John Fitzgerald Torres,
El club de los somnolientos

O mundo dos livros para crianças e jovens ibero-americanos é tão vasto, variado e
distinto como o espaço geográfico que o produz: uma reunião de países bastante
diversos, com contextos culturais, sociais e econômicos muito diferentes, o que
a princípio poderia nos dar a sensação de estar diante de um bosque emaranhado, quase impossível de penetrar, cuja avaliação variará em função do lugar e do
caminho escolhido para percorrê-lo.
Em primeiro lugar, vejamos o que nos dizem os números de que dispomos. A
indústria editorial espanhola, uma das mais antigas e sólidas da Europa, foi afetada durante os últimos anos pela crise econômica e política; no entanto, em 2015,
sua produção editorial chegou a 80.181 títulos, dos quais 12.705 correspondem à
literatura infantil e juvenil,1 e de cada cem livros editados, onze são de LIJ.2

	Jesús Marchamalo, Anuario de literatura infantil y juvenil en España, Fundação SM, 2017.

1

	
El sector del libro en España 2013‑2015, inclui: “Visão geral da edição espanhola de livros até setembro
de 2015” e “Estatística da produção editorial até março de 2015” <http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/
cultura‑mecd/áreas-cultura/livro/mc/observatoriolect/redirige/destacados/2016/Enero/mundo‑libro/
InformeSector‑Enero2016/El‑Sector‑del‑Libro‑en‑Espa‑a‑‑‑ Enero‑2016.pdf>.

2
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Embora alguns de nossos países não disponham de dados estatísticos, o CERLALC
registra que em 2015 foram publicados, na América Latina, 197.587 títulos, dos quais
aproximadamente 14 mil entrariam nesta categoria, sendo a maior quantidade dos
países de maior produção: Brasil, México, Argentina e Colômbia.3
É um mundo em que se vê a ação de grandes grupos transnacionais e mudanças
em sua configuração, a presença de selos locais de longa data, de outros que se
consolidam, de novas editoras independentes e, como podemos constatar ao ler os
panoramas locais dos especialistas, a incidência das mudanças políticas e a existência, ou ausência, de políticas públicas de promoção da leitura e desenvolvimento
da indústria editorial de cada país. Mas, apesar das diferenças, das crises locais e
global, podemos falar de uma vasta produção de títulos no período de 2015‑2016,
na qual transparecem determinados temas, estilos e tendências.

Livros para as crianças menores4
A maioria dos títulos destinados às crianças menores são livros cartonados ou de
formatos pequenos, às vezes ligados à canção, e protagonizados por crianças ou
animais. Dos publicados na Espanha, podemos destacar: a original proposta Cinco
lobitos, de Estrella Ortiz e Totopo Brown (Totopo Brown), livro feito de tecido em que
animais de canções tradicionais são representados com círculos e cores;5 os títulos
de Antonio Rubio, ilustrados por Oscar Villán, que a Kalandraka incluiu na coleção
“De la cuna a la luna”; Limón e Veo veo, “pictogramas poéticos” que jogam com a rima

	
El libro en cifras. Boletín estadístico del libro en Iberoamérica. CERLALC. Centro Regional para o Fomento do
Livro na América Latina e Caribe/Unesco. Volume 10. Dezembro de 2016 <http://cerlalc.org/wpcontent/
uploads/2017/02/PUBLICACIONES_OLB_Libro-en-cifras-10_vf_311216.pdf>. El espacio iberoamericano del
libro 2014, publicado pelo CERLAC‑Unesco <http://cerlalc.org/publicacion/el-espacio-iberoamericano-dellibro-2014>. Ambos os estudos incluem dados de dezenove países da América Latina.

3

	Todos os livros mencionados foram publicados em 2015 e 2016, em Espanha, México, Porto Rico, República
Dominicana, Colômbia, Argentina, Equador, Peru, Chile e Venezuela (com menção a dois da Nicarágua e
dois da Bolívia). Quase sempre as editoras e o país são mencionados entre parêntesis; no rodapé, os prêmios
recebidos por alguns deles.

e a representação gráfica; ¿Le pondremos un bigote?, de Mar Benegas e Lalalimola
(Combel), para ver, cantar e montar um boneco; Mi cara, com texto de Margarita del
Mazo e ilustrado por Cecilia Moreno (Jaguar); El baño de Carlota, de Lucía Serrano
(Anaya),6 com um final inesperado; Nico y Pato, de Bernat Muntés (Ekaré), sobre a
encantadora amizade entre um menino e um animal; El viaje de mamá, de Mariana
Ruiz Johnson (Kalandraka), que transmite de forma comovente as emoções de um
menininho cuja mãe tem que viajar; La mejor sopa del mundo, com texto de Susana
Isern e ilustrado por Mar Ferrero (OQO), com um ingrediente especial.
Do Brasil destacamos: Um abraço passo a passo, de Tino Freitas (Panda Books),
sobre os esperados primeiros passos, e Tombolo do lombo, de André Neves (Paulinas), um delicioso jogo com a linguagem. Da Colômbia: De otro color, de Menena
Cottin (SM), uma história sobre as diferenças e o amor, expressa com uma grande
capacidade de síntese e alta qualidade estética; Cartas a Paloma, com texto de Jairo
Buitrago e ilustrações de Adriana Benítez (Alfaguara), no qual divertidos bichinhos
escrevem afetuosas cartas à sua professora; ¿Qué será lo que lleva ahí?, de Claudia
Rueda (Planeta), história de um menino que vê chegar ao bairro o caminhão do
zoológico, de onde saem diversos animais; El libro de los tesoros de Lupe y Lolo (Rey
Naranjo), de Beatriz Helena Robledo, ilustrado por Nobara Hayakawa, propõe às
crianças que pintem e busquem tesouros escondidos. No México, cabe destacar os
inovadores livros de Rodrigo Vargas publicados pela editora 3 abejas: Tres abejas,
Animal color e ¿No has visto a mi hermano?.
Na Argentina, a Pequeño Editor publicou os belos títulos da coleção “Duraznos”:
Quiero ser un dinosaurio, Cinco besos, Tump Tump e La luna está llena, de Diego Bianki,
e a Norma publicou Simi tití mira el mundo, de Liliana Bodoc e Viviana Garófoli, e
Feroz... ¡Feroz!, com texto de Liliana Cinetto e ilustrações de Poly Bernatene. Além
disso, Didi Grau e Natalia Colombo publicaram por Ojoreja/Pehuén A mover los pies,
Casamiento de la cocina e Rueda, ovillo de lana; Cristina Macjus (texto) e Mariana
Ruiz Johnson (ilustrações) criaram La remolacha gigante (Sudamericana),7 e da

4

5

	Prêmio Fundação Cuatrogatos 2017, Miami (EUA).
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	Prêmio Fundação Cuatrogatos 2017.

6
7

	Destacados da ALIJA (Associação de Literatura Infantil e Juvenil da Argentina) 2016, seção argentina do IBBY.
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mesma ilustradora, com texto de Laura Wittner, foi publicado Veo veo. Conjeturas
de un conejo (Tres en línea).
Do Chile, vale destacar: Lili Lana, de Paula Vásquez (Santillana); Todo en su lugar,
com texto de Estrella Ortiz e ilustrações de Paloma Valdivia (Amanuta); Mamá,
¿qué se mueve allá adentro?, de Bernardita Romero, para as crianças que se tornam
irmãos mais velhos.
No Equador, a Loqueleo publicou Un día se ha perdido, com texto de María de
los Ángeles Boadas e ilustrações de Sozapato.8
La Banda de Cocoretto (Iván Esquivel e Natalia Vásquez) é um conto publicado
no Peru, sobre um menino e alguns animais que fazem um verdadeiro alvoroço
(Polifonia).
Em Porto Rico, foram publicados Yo solita, ¡Es mío! e Yo Quiero, de Ita Venegas
Pérez (Ediciones Callejón), e na Nicarágua, o Fundo Editorial de Livros para Crianças
publicou Apágame la luz, com texto de Katia Cardenal e ilustrações de Roger Ycaza,
uma canção de ninar sobre um menino que pede a seu bichinhos de estimação
que vão embora para que ele possa dormir.
Na Venezuela, Ana Palmero publicou o original Cuéntame del 1 al 10, com animais desenhados com os padrões geométricos da cestaria da etnia yekuana do
Amazonas. Esse título obteve uma Menção na categoria New Horizons da Feira de
Bolonha 2017.

Livros de imagens
No que diz respeito aos livros de imagens, sem palavras, podemos destacar, dentre
os publicados na Espanha, dois da Kalandraka: Balea, de Fernández & González,
um desdobrável de doze corpos que mostra a estrutura interna e o avesso de um
incrível sistema habitacional, uma baleia com minuciosos detalhes; e Barcelona,
de David Pintor, que apresenta lugares conhecidos e secretos da cidade. ¿Un pa-

seo?, de Nono Granero (La Guarida), é um livro com humor e surpresas, e Si usted
volara, de Gustavo Roldán (Combel), é um bonito livro com pop‑up em que o autor
argentino brinca com a eterna fantasia de voar.
Dentre os livros brasileiros, esta é a minha seleção: O barco dos sonhos, de Rogério
Coelho (Positivo),9 sobre viagem e imaginação; Coisa de gente grande, de Patrícia
Auerbach (Cosac Naify), em que cada imagem, potencializada por uma palavra,
se abre a múltiplas interpretações, e a maravilhosa viagem de Conteiner, que nos
oferece Fernando Vilela (Pequena Zahar).
Na Argentina, vale mencionar Doña Elba, de Mariano Díaz Prieto (Adriana
Hidalgo),10 no qual a vida de uma vovozinha é perturbada por criaturas voadoras.

Livros-Álbum
Com relação ao livro-álbum, o de maior riqueza da LIJ e com maior impulso durante os últimos anos, podemos citar aqueles que gravitam em torno das emoções,
vivências e imaginação das crianças, como o original e bem-sucedido Vació, de
Ana Llenas (Barbara Fiori), ou Un hueco, de Yael Frankel (Calibroscopio, Argentina),
sobre sentimentos pouco considerados nas crianças: a solidão, a dor e a perda.
Também há livros que refletem sua extraordinária imaginação: ¿Dónde está
Tomás?, com texto de Micaela Chirif e ilustrado por Leire Salaberría (Ekaré Sur,
Chile).11 Alguns títulos abordam as relações familiares, como Alma del mar, com
texto de Jaime Gamboa e ilustrado por Roger Ycaza (Amanuense, Guatemala),12
história sobre uma filha e seu pai que compartilham o fascínio pelo mar; ¿Somos
amigos?, de Anabel Fernández Rey (Kalandraka), narra a singela amizade entre uma

	Prêmio Jabuti, categoria Ilustração 2016, Brasil.

9

	Destacados da ALIJA, categoria Livro-Álbum 2015.

10

	Prêmio Fundação Cuatrogatos 2017 e Medalha Colibrí 2016, Menção Honrosa Livro-Álbum concedida pelo
IBBY Chile.

11

	Destaques da Girándula 2016, seção equatoriana do IBBY.

8
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	Incluído no Catálogo White Ravens 2016 da Jugendbibliothek de Munique.

12
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menina e um papai‑amigo‑urso; El bondadoso rey, de Toño Malpica e Valeria Gallo,
gira em torno da profunda relação entre um menino e seu avô.
Em El abuelo de Zulaimar, com texto de Juan Carlos Méndez Guédez e ilustrado
por Elsa Klever (OQO),13 na falta de um avô, “alguém” inventa um; Esa mañana, de
Toño Malpica, ilustrado por Luis San Vicente (Norma, México), é uma visão afetiva
sobre as brigas de irmãos.
Lá e Aqui, com texto de Carolina Moreyra e ilustrado por Odilón Moraes (Pequena Zahar),14 fala sobre separação, do ponto de vista de uma menina, e mostra que
é possível viver essa situação de modo positivo, sem desconsiderar o sofrimento
inicial. Outro título sobre esse tema é Los días raros, de María Fernanda Heredia
e Roger Ycaza (FCE México), que aborda os sentimentos de um menino diante da
separação dos pais. Este projeto ganhou o XVIII Premio A la orilla del viento para
álbuns ilustrados do Fondo de Cultura Económica.
Antes, mucho antes..., de Antonio Ramos Revillas, ilustrado por Armando Fonseca
(Castillo), e Menino, de Isol (Océano Travesía, México), falam sobre a maternidade
e a chegada de um bebê. El amigo perfecto, de Gabriela Keselman e Ana Gómez Hernández (SM Espanha), e Em asas de algodão, de Marilda Castanha (SM Brasil), são
livros sobre a amizade. Imaginario, de Reyva Franco e Gerald Espinoza (Pequeño
Editor, Argentina), aborda a solidão.
Também foram publicados títulos interessantes sobre diferentes deficiências
físicas, como La Caja de la esperanza, com texto de Farah Hallal e ilustrado por
Montserrat Ubach (SM República Dominicana), sobre autismo, ou Un día perfecto,
de Javier Garrido, cujo protagonista é um menino com paralisia cerebral (4 Islas,
Argentina).
Outros livros apresentam as crianças em situações difíceis, como no caso de
El más rápido, com texto de Paula Carbonell e ilustrado por Ester García (Lóguez).15
Seu protagonista é Dula, um menino africano que trabalha para sobreviver e aspira

realizar seus sonhos. A Amanuta (Chile) publicou Un diamante en el fondo de la tierra,
texto sutil e poético de Jairo Buitrago sobre a ditadura chilena, ilustrado por Daniel
Blanco Pantoja,16 e El caminho de Marwan, com texto de Patricia de Arias e ilustrado
por Laura Borrás,17 que fala de um menino fugitivo da guerra.
Mas também há livros que retratam as emoções dos adultos, como Cuando
estamos juntas, de María Wernicke, sobre os dias que passam juntas uma adolescente e sua mãe (Calibroscopio, Argentina); os brasileiros Quero colo!, de Stela
Barbieri e Fernando Vilela (SM Brasil), e Um lugar chamado aqui, de Felipe Machado e Daniel Kondo (SESI‑SP Editora); ou o extraordinário No hay dos iguales,
com texto de Javier Sobrino e ilustrado por Catarina Sobral (Kalandraka), no qual
um texto poético e sugestivas imagens brincam com o leitor, que tenta inferir o
sentido das palavras.
Outros livros tocam o inevitável tema das perdas e da morte, como Duraznos,
com texto de María Cristina Ramos e ilustrado por Irene Singer (Quipu, Argentina).
Existem dois títulos que tratam de modo muito diferente a relação entre um
menino e seu avô: Querido Pájaro, de María Baranda e Elizabeth Builes (El Naranjo,
México), e El tiempo de mi casa, de Samuel Castaño Mesa (editora Tragaluz).18
Cuando los peces se fueron volando, de Sara Bertrand e Francisco Olea (Editora
Tragaluz), é um livro sobre a ausência.
Outros livros trazem histórias protagonizadas por animais ou em que eles
desempenham um papel importante. O Prêmio Internacional Compostela para
Álbuns Ilustrados 2015 foi para Despúes de la lluvia, de Miguel Cerro Rico, que
conta a história de um dilúvio que inunda o bosque, obrigando seus habitantes a
seguir para um improvisado refúgio. Uma pequena raposa se oferece para procurar
comida e água, mas o grupo não acredita em suas capacidades. Esse conto é uma
fábula sobre superação de adversidades, adaptação ao meio e colaboração entre
todos para a sobrevivência do grupo.

	Incluído no Catálogo White Ravens 2016.

	Selecionado entre os melhores livros para crianças e jovens do Banco do Livro da Venezuela em 2016.

16

	Premio FNLIJ (Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil) 2016, Brasil.

17

	Tanto El más rápido como Un día perfecto receberam o Prêmio Fundação Cuatrogatos 2017.

18

13

14
15
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	Menção especial na categoria New Horizons dos prêmios da Feira de Bolonha.
	Prêmio Fundação Cuatrogatos 2017.
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No álbum La ciudad de los gatos, de Carmen García Iglesias (Lata de Sal, Espanha), os gatos Lila e Omar nos levam a conhecer a maravilhosa cidade de Istambul.
Em Una vaca, de Juan Arjona e Luciano Lozano (A Buen Paso, Espanha), algumas
pessoas da cidade juram, um dia, terem visto passar uma vaca, e ocorrem coisas
estranhas. Ao anoitecer, uma vaca deixa a cidade e volta para o pasto. Esse conto
nos fala da força do destino e do poder do acaso. Em Cuando las vacas flotan, de
Ximo Abadia (Takatuka),19 um peixe vermelho é o responsável por deixar tudo de
pernas para o ar. Em Domingo en el mercado, com texto de José Sanabria e ilustrado
por Celeste Berlier (Ekaré), a rotina do lugar é alterada por um macaco e um touro.
El animal más grande del mundo. Una cuestión de tamaño, de Pere Juan, ilustrado
por Noemí Batllori (Yekibud Yekinabud),20 é um jogo de comparações. Osa, de Lucía
Cobo e José Ramón Alonso (Narval, Espanha), reflete com lirismo sobre o ciclo da
vida ligado ao da natureza.
El muro, de Javier Sobrino, ilustrado por Nathalie Novi (Juventud, Espanha), se
passa na África e fala sobre preconceitos, muros e diferenças, sempre conciliáveis.
Também foram publicados abecedários: Abecedario a mano, de Isol, induz o
leitor a unir imagens e letras, e ABeCecuentos, com texto de Daniel Nesquens e
ilustrado por Noemí Villamuza (Anaya), mostra personagens dos contos infantis.
Outros livros contêm histórias bem-humoradas ou de pura fantasia, como Mi
tío Harjir, de Fermín Solís, que mostra a mudança de vida causada pela chegada de
um tio que vem da Índia; Al caer la noche. Consejos útiles para una sana convivencia
entre especies, de Enrique Quevedo (Tres Tristes Tigres, Espanha), é um manual
para crianças e monstros superarem seus traumáticos encontros. Outros livros que
gostaria de mencionar são os publicados no México pela El Naranjo e pelo CIDCLI:
o festivo e poético El viejito del sillón, de Antonio Orlando Rodríguez, ilustrado por
Claudia Navarro; Dragones en el cielo, com texto de Sergio Andricaín e ilustrações de
Israel Barrón, que nos transporta para o mundo da fantasia; Hipólito, el hipnotizador,
com texto de Daniel Monedero e ilustrações de Mariana Villanueva.

Na Argentina, a Edelvives publicou Los equilibristas, de Nicolás Schuff e Pablo
Pycik,21 no qual cinco irmãos equilibristas se apaixonam pela mulher barbada do
circo.
O ilustrador colombiano Dipacho publicou Bisiestos (Rey Naranjo), sobre divertidos personagens nascidos no dia 29 de fevereiro.
Também há livros inspirados em episódios históricos, como Inês, de Roger
Mello, ilustrado por Mariana Massarani (Companhia das Letrinhas, Brasil), que
narra, do ponto de vista de uma jovem da corte, o amor proibido entre Inês de Castro e Pedro, príncipe de Portugal. Esse título recebeu o prêmio FNLIJ 2016 Criança
Hors‑Concours e Melhor Projeto Editorial e o Prêmio Jabuti 2016.
Outros álbuns se nutrem de lendas, como La sirena y los gigantes enamorados,
de Catarina Sobral, bela recriação de uma lenda portuguesa que esta ilustradora
realizou para a SM Espanha depois de ganhar o Prêmio Internacional de Ilustração
Feira de Bolonha‑Fundação SM 2014. Além desse, El abuelo del bosque, com texto
de Hernán Garrido Lecca e ilustrações de Elizabeth Builles (Cedro‑USAID, Peru),
conta a história de um xamã da Amazônia.
A Comoyoko Ediciones (Equador) imprimiu em serigrafia, em edições limitadas,
os títulos El gigante de la laguna e Al ritmo endiablado de bomba, de Marco Chamorro
e Alice Bossut. Esses volumes podem ser considerados livros de artista, assim como
Pajarario, da chilena Alejandra Acosta (Quilombo, Chile),22 no qual apresenta sua
interpretação das aves chilenas, usando papel vegetal.
Outros livros são derivados dos contos clássicos, como Enigmas e Caperuza,
ambos de Beatriz Martín Vidal (Thule, Espanha), com perguntas, imagens e uma
visão muito particular da menina com capuz vermelho; El dragón blanco y otros
personajes olvidados, de Adolfo Córdova, ilustrado por Riki Blanco (FCE México),23
que apresenta os personagens secundários de relatos conhecidos (a menina do
cabelo azul de Pinóquio ou o gato de Cheshire de Alice);24 Érase una vez lo que no fue,
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de Juan Palomino (Castillo, México), investe nos contos tradicionais, permitindo
a criação de novas histórias; Para cuidarte mejor, de Ximena García (Uranito, Argentina), é uma inovadora e inquietante proposta sobre a relação de Chapeuzinho
Vermelho com sua mãe.25 Outros livros fazem alusão ao poder transformador da
leitura, da literatura e da arte, como Jompirú, com texto de Gustavo Roldán e ilustrações de Raúl Nieto Guridi (Thule), e Letras al carbón, da escritora colombiana
Irene Vasco, ilustrado por Juan Palomino (Juventud, Espanha), com ambientação
numa comunidade do litoral colombiano.26
La más densa tiniebla, de Toño Malpica, ilustrado por Joaquín Aragón (El Naranjo,
México), é uma história original e sugestiva que faz uma homenagem a Andersen;
El tren mágico, de Javier Peña (Calibroscopio, Argentina), fala sobre o cinema, por
meio de cenas e personagens de filmes clássicos; o livro Haicais-visuais, de Nelson
Cruz (Positivo), contém alusões a René Magritte e a King Kong e obteve o prêmio
FNLIJ 2016 na categoria Imagem e Melhor ilustração.
Também vale destacar um policial: Tres portugueses bajo un paraguas (sin contar
el muerto), com texto de Rodolfo Walsh e ilustrações de Inés Calveiro (Calibroscopio,
Argentina), que conta a história da investigação de um crime, que será decifrado
com base nos indícios, nas imagens e no desenho. Esse título obteve uma Menção especial na categoria New Horizons da Feira do Livro de Bolonha e o Prêmio
KONEX‑Labor Editorial da Argentina.
Merece uma menção particular El armario chino, de Javier Sáez Castán (Ekaré
Espanha), enigmático livro duplo, bicolor, espelho, circular e infinito.
A coleção “Frontera Ilustrada” da Babel (Colômbia) é impressa em duas cores,
com imagens que aparecem apenas no início e no final. Nela, Sara Bertrand publicou La mujer de la guarda, que conta a história de uma menina que perdeu sua mãe
e é ilustrado com imagens oníricas de Alejandra Acosta. Esse título foi o ganhador
da categoria New Horizons da Feira de Bolonha 2017.

Poesia
No gênero poético podemos destacar Las cuatro canciones, de Estrella Ortiz, ilustrado por Carmen Queralt (La Guarida, Espanha), com delicados poemas que versam
sobre tudo o que muda com as estações. A Buen Paso publicou três livros extraordinários: Con el ojo de la i, de Mar Benegas, ilustrado por Olga Capdevila, uma
viagem de trem pelas palavras (rimas, jogo de palavras, onomatopeias, idiomas
codificados) que convida o leitor a brincar com a linguagem e a se divertir;27 El
árbol de las cosas, de María José Ferrada, ilustrado por Miguel Pang Ly, fala de uma
árvore com estrelas, nuvens, peixes e borboletas noturnas; Un jardín, com texto
da mesma autora e ilustrado por Isidro Ferrer, é um pequeno mural desdobrável
poético e delicado, que obteve Menção Especial na categoria Ficção dos Prêmios
da Feira de Bolonha 2017.
Da coleção “Luna de Aire”, cabe destacar Pregúntale al Sol y te dirá la Luna, do
poeta mexicano Ramón Iván Suárez Caamal, que ganhou em 2014 o Prêmio de Poe
sia Luna de Aire, patrocinado pelo CEPLI/Universidade de Castilla-La Mancha. A
Kalandraka publicou Donde nace la noche, com texto de Laura Forchetti e ilustrações
de María Elina, VII Prêmio Internacional Cidade de Orihuela de Poesia para Crianças. Esse livro transporta o leitor ao céu noturno de La Pampa para ver as estrelas.
Trastario. Nanas para lavadoras, com texto de Pedro Mañas e ilustrações de Betania Zacarías, traz poemas inspirados em aparelhos domésticos, como lavadora,
ferro de passar ou torradeira; Ratones de casa, com texto de Xosé Manuel González e
ilustrações de Natalia Colombo, é uma história rimada, que nos leva a uma cozinha
onde chegam ratos famintos.
A SM publicou na Espanha, com especial cuidado, vários títulos na sua coleção
“Poesia”, que une poesia com informação: Versos de niños del mundo, com textos de
Carlos Reviejo e Javier Ruiz Taboada e ilustrações de Javier Andrada, reúne trinta
poemas sobre crianças de diversas localidades, distantes e próximas, diferentes
e iguais; Versos de la Tierra, com poemas de Javier Ruiz Taboada e ilustrações de
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Miren Asiain Lora, ganhadora em 2015 do Catálogo Ibero-América Ilustra, convocado pela Fundação SM, El Ilustradero e a FIL de Guadalajara, fala de muitos
acidentes geográficos, como vulcões, montanhas e rios; por último, Versos de
deportes, também escrito por Javier Ruiz Taboada, ilustrado por Mikel Valverde.
O livro Para ser pirata, de Beatriz Giménez de Ory, com ilustrações de Carole
Hénaff, recria o mundo dos piratas.28 La revolución de las perdices, de Beatriz Berrocal, é um divertido conto em verso em que as perdizes, no final, já não se deixam
comer. Esse título foi o ganhador do Prêmio Luna de Aire 2015, que a SM Espanha
começou a publicar a partir desse ano.
Outros títulos destacáveis são: ¿Qué soñarán las camas?, de Mar Benegas e
Ester García (Livre Albedrío), que traz a hora de dormir e os sonhos como protagonistas; Bolso de niebla, com texto de María Rosa Serdio e ilustrações de Julio
Blasco (Pintar-Pintar); Nada de nada, livro de greguerias (aforismos) escrito por
Daniel Nesquens e ilustrado por Alberto Gamón (sinPretensiones); Arlequín, belo
livro-objeto com ilustrações de André da Loba (Barbara Fiori), no qual a figura do
arlequim se desdobra com versos de García Lorca.
No México foram publicados: La enorme nada, de María Baranda, com ilustrações
de Maite Gurruchaga, no qual uma menina encontra as palavras para nomeá-la;
Lunática, com texto de Martha Riva Palacio e ilustrações de Mercé López, que trata
de uma menina loba que tenta pegar a lua (ganhador do Prêmio Hispano-Americano de Poesia para Crianças em 2014, foi publicado em 2015); Ema y el silencio,
com texto de Laura Escudero e ilustrações de Roger Ycaza (FCE); o divertido poema
La reina de corazones o el cantar de los calzones, de Alonso Núñez, com ilustrações
de Ivar Da Coll (CIDCLI); Ecos de selva y sueño, de Efraín Bartolomé (3 abejas), uma
viagem pela natureza.
No Brasil, a Pulo do Gato publicou Poeminhas da terra, com textos de Márcia
Leite e ilustrações de Tatiana Móes, e a editora Aletria publicou Nas asas do haicai,
textos de Sônia Barros e ilustrações de Angela-Lago, também autora de O caderno
do jardineiro, livro de poemas publicado pela SM Brasil.
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Da Argentina, podemos destacar livros inovadores, como Botánica poética, de
Juan Lima (Calibroscopio), jogo visual de textos e fotografias sobre árvores, plantas
e frutos, que recebeu o Grande Prêmio ALIJA em 2015, Pájaros, com texto de María
José Ferrada e ilustrações de Fito Holloway (Pequeño Editor), e Orejas negras, orejas blancas, com texto de Nelvy Bustamante e ilustrado por Claudia Degliuomini;
livros de grande lirismo, como Náufragos, com texto de María Cristina Ramos e
ilustrações de Virginia Piñón (Ruedamares), Sinsentidos Comunes, limeriks, com
texto de Ezequiel Zaidenwerg e ilustrações de Raquel Cané (Bajo la luna), e, da
editora Limonero, Júbilo. Romance del Jardinero, de Andrea Pizarro.
No Chile, a Ekaré Sur publicou Diez pájaros en mi ventana, de Felipe Munita,
com ilustrações de Raquel Echenique, livro de extraordinária qualidade editorial
e gráfica, que aborda temas como a música, as árvores e as aves por meio de diferentes formas poéticas.29
A SM Colômbia recuperou Algunos animales y sus defectos, do conhecido poeta
venezuelano Aquiles Nazoa, ilustrado magistralmente por Emilio Urberuaga, também publicado pela SM Espanha. A Panamericana lançou El corazón del árbol, de
Piedad Bonnett, com ilustrações do artista plástico Daniel Gómez Henao.
No Brasil, vale destacar Caderno veloz: de anotações, poemas e desenhos, de Ricardo Azevedo (Melhoramentos), e Eu sou do tipo que costura versos com a linha do
Equador, de Múcio Goes (Positivo), ambos contemplados com o Prêmio FNLIJ de
Poesia 2016.
Do Equador, citaremos Te Quiero muu, dijo la vaca, com texto de Edgar Allan
García e ilustrações de Guido Chaves (Norma).
Poemas de mochila, de Isabel Arraiza Arana (EDT University, Porto Rico), é uma
compilação de poemas infantis que apresenta, de forma atraente e divertida, alguns
temas e habilidades escolares, com os quais as crianças começam a se familiarizar
nos seus primeiros anos de formação.
No Peru foi publicado Esa niña tiene miedo, de Isabel Meléndez, com ilustrações
de Eunice Espinoza (SM Peru), que aborda com originalidade os medos infantis.

	Prêmio Fundação Cuatrogatos 2017.

29

PANORAMA GERAL 25

Com relação às antologias, podemos citar Mi primer libro de poesía colombiana, com
texto de Beatriz Helena Robledo e ilustrações de Juan Camilo Mayorga, que inclui
tradição oral, autores clássicos e contemporâneos, e outras publicadas no México:
Orquesta poética. Poemas sonoros, sobre instrumentos e música; Instrucciones para
jugar. Poemas sobre el juego y la imaginación; Estrellas eléctricas. Poemas vanguardis
tas de Latinoamérica, Prêmio à Arte Editorial concedido pela Câmara Nacional da
Indústria Editorial Mexicana (CANIEM) na categoria Poesia; Con ansias vivas, con
mortal cuidado, de poesia mística.

Do Brasil podemos citar O bobo do rei, com texto de Angelo Brandini e ilustrações de Raul Aguiar (Companhia das Letrinhas), adaptação humorística do clássico
de Shakespeare O rei Lear, que obteve em 2016 o Prêmio FNLIJ na categoria Teatro;
Hamlet ou Amleto: Shakespeare para jovens curiosos e adultos preguiçosos, adaptação
de Rodrigo Lacerda (Zahar), que ganhou em 2016 o Prêmio Jabuti na categoria Adaptação, e Teatro infantil: história, leitura e proposta (Positivo), recopilado por Fabiano
Tadeo Grazioli e também premiado em 2016 com o FNLIJ. Por último, Ediciones Ekaré
publicou em espanhol Teatro, de Ricardo Henriques e Andrea Letria, com o mesmo
conceito que seus famosos Atividários, excelente introdução ao mundo do teatro.

Teatro e marionetes
Tradição oral
O biênio trouxe edições valiosas no gênero, como Mundinovi (El gran teatrillo del
mundo), de Juan Carlos Martín Ramos e ilustrado por Federico Delicado (Faktoría
K de libros/Kalandraka), que poderia ser considerado poesia, já que inclui os dois
gêneros: um conjunto de poemas sobre marionetes e marionetistas e peças breves
divertidas, em versos, para serem encenadas.30
A SM lançou na Espanha os clássicos Bodas de sangre, de García Lorca, e Tres
sombreros de copa, de Miguel Mihura.
Na Argentina, foram publicados El emperador invisible y el traje imposible, de
Cristian Palacios, versão em que os personagens são acrobatas e malabaristas, e La
princesa del guisante y el príncipe Andante, de Silvina Patrignoni. Além disso, o selo
Abran Cancha publicou ¡Atención, atención, ya comienza la función!, de Adela Basch,
com obras curtas e bem-humoradas para as escolas, e a editora Cántaro, uma versão
do conto de Horacio Quiroga Juan Darién, escrita pelo dramaturgo Mauricio Kartun.31
No Peru foi publicado Carlota Carvallo, teatro para niños, quatro obras de teatro
desta pioneira da literatura infantil peruana, e no México, A jugar al teatro, de José
Luis Agüero e Haydeé Boetto, coordenado por Daniel Goldin.

No segmento de tradição oral houve uma importante contribuição das editoras
latino‑americanas. O pesquisador chileno Manuel Peña Muñoz reuniu em No
des puntada sin hilo um conjunto de ditos populares ilustrados com bordados em
serapilheira por Maureen Chadwick (Amanuta).32
A SM Colômbia publicou o livro Corre que te pillo. Juegos y juguetes, com texto
de Pilar Posada e ilustrado por Paula Ortiz, que reúne brincadeiras e brinquedos
tradicionais.
No terreno das lendas, podemos mencionar Mitos del Nuevo Mundo, de Nicolás
Buenaventura Vidal, ilustrado por Dipacho (SM Colombia), no qual o autor nos conta
a origem do milho, do sol e da lua, e os sonhos dos animais; Narraciones indígenas
de la Sierra, de Addy Martínez de Llano, ilustrado por Gina García (Norma), reúne
narrações do povo arhuaco, habitantes de Sierra Nevada de Santa Marta, no seu
idioma original (língua ika) e em castelhano.
No México foram publicados vários títulos desse gênero, dos quais cito El bailarín del sol y otros cuentos mayas, de Judy Goldman, com ilustrações de Israel Barrón
(Castillo), reunindo cinco contos da tradição oral maia, e Mito, leyenda e historia
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de Quetzalcóatl. La misteriosa Serpiente Emplumada, de Luis Barbeytia, ilustrado
por Pablo Serrano (CIDCLI), que contém diferentes interpretações desse símbolo
das culturas originárias da Mesoamérica. Ambos os títulos obtiveram o Prêmio
de Arte Editorial (CANIEM), respectivamente em 2015 e 2016. Por último, Monos,
mensajeros del viento (Tecolote), de Ana Paula Ojeda, ilustrado por Juan Palomino,
trata sobre a origem do cacau. Por esse trabalho, Juan Palomino recebeu o Prêmio
Internacional de Ilustração Feira de Bolonha‑Fundação SM 2016.
No Brasil foram publicados Vozes ancestrais: dez contos indígenas, de Daniel
Munduruku (FTD), e O moço que carregou o morto nas costas e outros contos populares,
de Ricardo Azevedo (Melhoramentos).
O Instituto de Estudos Peruanos publicou Cuentos de los Andes, de María Rost
worowski, que contém três contos populares: “El zorro enamorado de la luna”,
“Mama Raiguana” e “Los hermanos Ayar”; a SM Peru lançou Mitos y leyendas del
antiguo Perú, com ilustrações de Christian Ayuni, e a Panamericana publicou Mitos
y leyendas del Perú. 24 historias mágicas, de Carlos Garayar e Jéssica Rodríguez, com
ilustrações de Eunice Espinoza, acompanhado de um CD com a leitura de alguns
dos relatos.
Na Argentina foi lançado El gigante de Balvanera y otras leyendas urbanas, de Sol
Silvestre (La Brujita de Papel).33
No Equador, a obra Chasca, de Lucila Lema (Loqueleo), que narra uma história
sobre as estrelas da cultura quíchua da província de Imbabura, recebeu em 2016
dois prêmios nacionais Darío Guevara Mayorga nas categorias Conto e Ilustração.
El sueño de Amaru (SM Equador), de Francisco Delgado Santos, é um relato no qual
o cacique inca recebe como oferenda o milho, e Cuentos de cucos y fantasmas, com
texto de Rina Artieda e ilustrado por Roger Ycaza, narra histórias de misteriosos
personagens da tradição oral.
O Instituto de Cultura Porto-Riquenho publicou Mitos del pueblo taíno, com
ilustrações de Arlene Ruiz, baseado numa das crônicas de Índias do frei Ramón
Pané, que reúne parte da tradição oral dos araucanos, deuses, mitos e cosmogonia.
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A escritora argentina Ana María Shua escreve sua própria versão de quatorze
lendas de diferentes povos originários da América, desde a Patagônia até o norte,
e fornece informações sobre a localização e cultura de cada um em Guerra de serpientes y otras leyendas americanas (Loqueleo Argentina).
Outros títulos buscaram divulgar histórias tradicionais de diferentes regiões,
como El Sol, la Luna y el agua. Un cuento de Nigeria, adaptado por Laura Herrera e
ilustrado por Ángeles Vargas (Ekaré Sur);34 El corazón del mono, da autora ganense
Inno Sorsy, adaptado e ilustrado por Irene Singer (Calibroscopio Argentina); La
vuelta al mundo en 25 mitos, de Diana Uribe (Random House Colômbia), que reúne
lendas da América, África, Europa e Ásia, e inclui dois CD com as narrações, ou
Histórias russas, em versões da brasileira Ana Maria Machado (FTD São Paulo),
Prêmio FNLIJ 2016 na categoria Reconto.

Narrativa infantil
Com relação às narrativas para pré-adolescentes, é notável a tendência de publicação de romances, com frequência seriados, protagonizados por crianças. Com
El misterio del castillo embrujado e El misterio del penalti invisible, a SM Espanha deu
continuidade à coleção “Los Futbolísimos”, de Roberto Santiago; já Jero Carapálida y el concierto desconcertante, de Irene Vasco (Montena, Colômbia), trata de um
menino que é gênio dos cabos, da tecnologia e da informática.
Também há livros que retratam o mundo familiar, como No molestar, POR
FAVOR, de Fedosy Santaella (Alfaguara Venezuela), sobre as relações conflituosas
entre um filho único e seus pais; Seis centímetros de vacaciones, de Cristina Macjus
(SM Argentina), tem como protagonistas crianças que querem ter férias “normais”,
ou Por culpa de una S, de Cristina Rebull (Norma), divertida história sobre gêmeos
que recebeu o Prêmio Norma de Literatura Infantil e Juvenil 2015. Y de regalo...
¡superpoderes!, de Elena Moreno López (SM Espanha), fala sobre a chegada de um
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irmão, e El cromosoma de Beatriz, de Esther Hernández (SM México e SM Espanha),
conta a história de uma família na qual a irmã caçula é “diferente”.
Sobre a afetuosa relação com avós, foram publicados vários títulos: Arañas de
casa, de Freddy Gonçalves da Silva (Planeta Venezuela); Mi abuela, la loca, de José
Ignacio Valenzuela (Alfaguara México); Historia de un pulóver azul, de Florencia Gattari (Edelvives Argentina),35 no qual se mostra o amor entre uma mulher e seu neto.
Há também livros sobre a ausência do pai: Olivia, el bosque y las estrellas, de
Nuria Santiago, ou Instrucciones para convertirse en pirata, de Erika Zepeda. Ambos
obtiveram o Prêmio Barco a Vapor da SM México, respectivamente em 2015 e 2016.
Outros romances abordam a relação entre pares e a amizade, como El club de los
raros, de Jordi Sierra i Fabra, e Mari Pepa y el club de los pirados, de Alfredo Gómez
Cerdá, que visam derrubar preconceitos (SM Espanha). El club de los somnolientos,
de John Fitzgerald (Norma), fala sobre um grupo de jovens e as mudanças de percepção da realidade; Nuestro Gordo (Tragaluz, Colômbia), da chilena Sara Bertrand
e do colombiano Francisco Montaña, ilustrado por Nerina Canzi, é um livro sobre
a amizade e a escrita; Summer Wine, de Juan Fernando Jaramillo (SM Colômbia),
narra a história de uma amizade interrompida pela morte.
O mundo escolar e o assédio são tratados de diversas formas, como em Los
protectores, de Roberto Santiago, Prêmio Barco a Vapor Espanha 2016, e No estás
solo, Maxi, com texto de María Fernanda Heredia e ilustrações de Roger Ycaza (Loqueleo Peru).
Outras obras falam do processo de crescer e da identidade: Claro que no es fácil, de
Silvia Braun, Prêmio Barco a Vapor Argentina 2014; ¿Quién visita a Demetrio Latov?,
de Ángeles Durini, é o terceiro livro da saga de Demetrio; Los osos hibernam soñando
que son lagartijas, de Juan Carlos Quezadas, ilustrado por Richard Zela (FCE), narra
uma viagem que um homem e seu filho fazem de motocicleta.
Algumas histórias são muito poéticas e intimistas, como Alina, maga del mandarino, de Laura Escudero, ou El agua quieta, de Márgara Averbach.36 Também há

	Destacados ALIJA na categoria Conto 2015.

35

	Destacados ALIJA.

36

30 ANUÁRIO IBERO-AMERICANO DO LIVRO INFANTIL E JUVENIL 2017

livros de pura fantasia narrados em tom descontraído e bem-humorado, como
Esmeraldina, la pequeña fantasma, com texto de Ledicia Costas e ilustrado por
Víctor Rivas, que conta a história anterior à de Escarlatina, la cocinera cadáver, que
obteve o Prêmio Nacional de Literatura Infantil e Juvenil do Ministério da Cultura
da Espanha em 2015, e Los descazadores de especies perdidas, com texto de Diego
Arboleda e ilustrações de Raúl Sagospe, história original sobre animais em extinção
com personagens extravagantes (Anaya). Vale lembrar que em 2014 Diego Arboleda
recebeu o prêmio Nacional de Literatura Infantil e Juvenil do Ministério da Cultura
da Espanha por seu romance Prohibido leer a Lewis Carroll.
Abril Celeste y el acertijo de la sopa verde, de Irene Vasco, ilustrado por Ana
María Magaldi (Norma Colômbia), fala sobre magia e avós bruxas; em Héroes por
casualidad e Mago por casualidad, de Laura Gallego (Bruño), foram incorporados
príncipes, princesas e dragões.
Aurora, de Ariela Kreimer (Primera Sudamericana), é a história da Bela Adormecida contada em diferentes tipos de texto; a série “Elementales”, de Liliana Bodoc
(Alfaguara Argentina), fala dos quatro elementos: Ondinas (água), Salamandras
(fogo), Nomos (terra) e Silfos (ar).
Também há narrativas de aventura, como El pirata bien educado y sus amigos,
de Rafael Dezcallar, ilustrado por Emilio Urberuaga (Siruela), ou Los elegantes,
la niña y el huevo de chocolate, de Karen Chacek, ilustrado por Teresa Martínez
(Castillo, México), assim como outras que poderíamos considerar híbridas, com
elementos de ficção científica, aventura e mistério, como La zona invisible, de
Carlos Garayar e Jéssica Rodríguez (SM Peru), que obteve o VII Prêmio Barco a
Vapor Peru.
Outros títulos, realistas, tratam de migração e discriminação, como Ella trae la
lluvia, ilustrado por Roger Ycaza (El Naranjo, México).
Orquídeas para Aurora, de Jéssica Rodríguez (Norma Peru), e El niño Manuel, de
David Avello, Prêmio Barco a Vapor Chile 2015, abordam a relação entre um menino
e um adulto no meio da pobreza.
Se resfriaron los sapos, de Marcela Velásquez, Prêmio Barco a Vapor Colômbia‑Biblioteca Luis Ángel Arango 2015, fala sobre a orfandade e a dura vida de
um menino em uma cidadezinha colombiana; Monstruos que sí son monstruos,
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de María Cristina Aparicio (Norma Equador), tratam dos verdadeiros perigos que
ameaçam as crianças. Cartoneros al espacio, de Hernán Galdames, Prêmio Barco a
Vapor Argentina, narra a história de dois meninos que catam papelão para levar
ao depósito de lixo e encontram um objeto inesperado.
Finalmente, entre os livros para crianças menores, podemos destacar os da
equatoriana Leonor Bravo: Milagros no es siempre así (SM Equador), que fala sobre
as mudanças de humor de uma menina, e Juguemos en el bosque (Girándula), uma
inversão da conhecida canção.
Na Argentina devemos destacar Mentiras y Moretones, de Pablo Bernasconi
(Primera Sudamericana), Cuentos de la A a la Z, de Silvia Paglieta (Abran Cancha),
Cuentos de otros mundos, de Eduardo Abel Giménez, El viento vuela cosas, de Martín
Blasco, e Cuentos del globo 4, Cenicientas del mundo, que contém quatro versões da
história escolhidas pelo espanhol Antonio Rodríguez Almodóvar entre as mais de
setecentas existentes.

Narrativa juvenil
Neste segmento, foram publicadas distopias – como as obras brasileiras Nanook,
de Gustavo Bernardo (Rocco), Dick Silva no mundo intermediário, de Luís Dill, e
Ventania brava, de Luiz Bras (SESI‑SP) –, romances românticos, fantásticos, de
aventuras, de humor. Mas há uma maior tendência ao realismo e às narrativas do
gênero noir, policial ou de terror.
Há diversos romances que tratam de diferentes tipos de amor: o platônico em
Para la niña detrás del árbol, de Adolfo Córdova (Pearson México); o amor de um
menino pela ex-namorada que o deixou é o tema central de Todas las chicas se llaman Clara, de Jordi Sierra i Fabra (Planeta); em Latidos, de Francesc Miralles e Javier
Ruescas (SM), o amor entre dois jovens que vivem a quilômetros de distância é
narrado através de mensagens de texto instantâneas, de HeartBits.
Fantasia e aventuras em épocas remotas aparecem em romances como: El secreto
del espejo, de Ana Alcolea (Anaya), no qual alguns arqueólogos conduzem o leitor
pelo Império Romano do século i; La tierra hundida, de Patricia Trufello (Loqueleo
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Chile), sobre espíritos da natureza que salvarão o mundo;37 Las palabras perdidas, de
Ernesto Guerra, se passa na Idade Média; A flauta mágica e o livro da sabedoria, de Del
Candeias (SESI‑SP),38 é uma nova adaptação da celebrada ópera de Mozart; Iluminuras:
uma incrível viagem ao passado (Editora Lê),39 com texto de Rosana Rios e ilustrações
de Tahis Linhares, transita do Brasil contemporâneo ao do século xviii, e vice-versa;
La isla de los lagartos terribles, do mexicano Francisco Haghenbeck (Norma), é um
emocionante romance pastiche de piratas do século xvi, que obteve em 2015 o Prêmio
Norma de Literatura Infantil e Juvenil; Viaje al cráter del Ngorongoro, de Hans Behr (SM
Equador), história de sobrevivência que recebeu o Prêmio Darío Guevara Mayorga de
Romance; El hombre que fue un mapa, de Ignacio Padilla (FCE), narra aventuras acerca
de labirintos. Los tigres, el simio y su música, de Oscar Carrasco (SM Peru), é antes uma
fábula com referências a peças de ópera, e Un exquisito huevo astronómicamente frito,
de Carlos Vera Vargas (Loqueleo Bolívia),40 é um romance original e bem-humorado
que une gastronomia e astronomia. Mas, como dissemos, a maior parte da produção
concentra personagens adolescentes, sobretudo na relação com seus pais. Un hijo,
de Alejandro Palomas (La Galera), romance ganhador em 2016 do Prêmio Nacional de
Literatura Infantil e Juvenil do Ministério da Cultura da Espanha, narra a história
de Guille, um menino introvertido cujo pai ficou desempregado, levando sua mãe a
viver em Dubai. Mas Guille não fala da mãe e sua professora começa a desconfiar que
está acontecendo alguma coisa. El Intruso, de Amaranta Leyva (Norma México), trata
da relação conflituosa com o novo marido da mãe; Alas como cuchillos, de Catalina
Kühne (CIDCLI México),41 conta a história de Alonso, um adolescente cujo pai morreu
e que lida com a confusão, a tristeza, a dor e a raiva causadas por essa perda; Meia
hora para mudar a minha vida, da prestigiada autora portuguesa Alice Vieira, narra a
história de Branca, uma adolescente que cresce num ambiente muito diferente do
núcleo familiar tradicional; Lucía, no tardes, de Sandra Siemens, Prêmio Grande Angular
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Argentina 2016, é um romance que se passa na Itália e na Argentina do final dos anos
1950 e relata a história de uma menina cercada de segredos familiares. É também uma
história sobre os emigrantes italianos na Argentina na primeira metade do século xx.
Un campo de lirios salvajes, de Lucrecia Maldonado (Zonacuario, Equador), fala
sobre uma inesperada tragédia em uma família aparentemente perfeita, cujos
velhos segredos e histórias começam a ressurgir.
Outros títulos destacáveis são: Intramuros, da brasileira Lygia Bojunga (Casa
Lygia Bojunga), El día que tu secreto se hizo mío, María Bird Picó (EDP University,
Porto Rico), e Acertijos de arena, de Tatiana Pérez Rivera (Cultural, Porto Rico).
Cito a seguir alguns títulos sobre construção e formação de uma identidade:
El mar, de Patricia García-Rojo, e León Kamikaze, de Álvaro García Hernández, que
obtiveram o Prêmio Grande Angular Espanha, respectivamente, em 2015 e 2016;
El libro de los rostros, de Ana Alonso e Javier Pelegrín (SM); Te escribí mañana, de
Gustavo Rodríguez (SM Peru).
El año terrible, de Tamar Cohen, Prêmio Grande Angular México 2015, narra a
história de Dana, adolescente que não consegue superar a depressão; Mil novecientas
cuatro vacas, de María Cristina Aparicio (Loqueleo Equador), relata a vida de uma
adolescente marcada pelo suicídio do irmão; El sueño de Berlín, de Ana Alonso e
Javier Pelegrín (Anaya), Prêmio Anaya de Literatura Infantil e Juvenil em 2015, conta
a história de uma adolescente que sofre de transtorno obsessivo compulsivo; Música
de ladrillos, de Carla Dulfano (Del Naranjo Argentina), trata do tema do autismo.
Sol en su piel, de Jorge Eslava (Loqueleo Peru), narra a história de uma adolescente
e o despertar do amor; Como una película en pausa, da argentina Melina Pogoreslky
(Edelvives), trata da homossexualidade.
Manual para robar en el supermercado, de Daniel Hidalgo (Hueders, Chile),42 e
Los años queman, de Jaime Arracó (Rey Naranjo, Colômbia), versam sobre as fases
de descobertas e excessos. La chica pájaro, de Paula Bombara (Norma), e La noche
más larga, de Sandra Comino (Comunicarte), são dois romances sobre a violência
contra a mulher publicados na Argentina.

Outros romances abordam, ou têm como pano de fundo, temas sociais: Alma
y la isla, de Mónica Rodríguez, que obteve o Prêmio Anaya de Literatura Infantil e
Juvenil em 2016, tem como tema os refugiados; Fantasmas del paraíso, de Alfredo
Gómez Cerdá (SM), é sobre corrupção; El grito de la mariposa, de Jordi Sierra i Fabra (Edelvives), fala sobre a guerra e as crianças soldados; Era como mi sombra, de
Pilar Lozano (SM), Bajo la luna de mayo, de Gerardo Meneses (Norma), e La niebla
no pudo ocultarlo, de Albeiro Echavarría (Loqueleo), versam sobre o conflito armado e a violência na Colômbia; a ditadura argentina é o assunto de Piedra libre, de
Jorge Grubissich (SM), e Los que volvieron, de Márgara Averbach (Sudamericana); o
holocausto judeu é o tema central de Ana. Reimaginando el diario de Ana Frank, de
Marjorie Agosín (Das Kapital, Chile), Los nombres prestados, de Verónica Sukaczer,43
El sótano de Neske, de Lidia Barugel (Loqueleo Argentina), e Una niña en el país del
Holocausto, de Becky Rubinstein (Pearson México); por último, o racismo está presente em Palenque, de Francisco Delgado Santo (Loqueleo Equador).
Dentre os livros de gênero, destacam-se os policiais, como Los gemelos congelados, da
coleção “Flanagan”, de Andreu Martin e Jaume Ribera (Anaya); Mentira, de Care Santos,
e Huye sin mirar atrás, de Luis Leante, Prêmio Edebé de Literatura Juvenil, respectivamente, 2015 e 2016, e Deja en paz a los muertos, de Juan Ramón Barat (Bruño), que
obteve o Prêmio Hache ao Melhor Romance Juvenil – todos publicados na Espanha.
Na Argentina foram publicados: La oscuridad de los colores, de Martín Blasco
(Kapeluz‑Norma); Cleopatra lo sabía, de Norma Huidobro (Sudamericana); Las
marcas de la mentira, de Andrea Ferrari (Loqueleo); La plaza de los chicos rubios, de
Osvaldo Aguirre e Eduardo González (Norma); Retratos de Dios: un caso de Baumann
y Ayoví, detectives, de Santiago Páez (Loqueleo Equador), Prêmio Darío Guevara
Mayorga de Romance em 2016.
Por último, no México, vale destacar dois romances deste gênero: Tinta y ceniza,
de Luis Bernardo Pérez, premiado com o Grande Angular da SM México em 2016,
e El rastro, de Antonio Ortuño (FCE).44
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Com relação aos romances de mistério ou terror, a lista é longa. El pozo detrás
de la puerta, de Josep Sampere (Anaya); Walkiria: Game over, de David Lozano; Te
espero en el cementerio, de Manuel Alonso; La nieve interminable, de Agustín Fernández Paz; El asombroso legado de Daniel Kurka o el secreto de Nikola Tesla, de Mónica
Rodríguez, e Memorias de un cadáver, de Santi Baró – todos publicados pela SM.
El destino y la espada, de Antonio Malpica (Océano, México); Nicanor y la luna, de
Mario Méndez (SM Argentina); os porto-riquenhos Consultores de misterios (ICP),
Primeiro Prêmio Nacional de Literatura Juvenil do ICP‑Editora do Instituto de Cultura Porto-Riquenha, e El diário de MQ, de Sylma García González (EDP University).
No Brasil foram lançados O fantasma da Alameda Santos, de João Carlos Marinho
(Global), e As 13 chaves, de Eliane Ganem (Galera Record). Na área da ficção científica também foram publicados muitos títulos: Nadie al otro lado, de Jordi Sierra i
Fabra (SM); Son tumikes, de Sebastián Vargas (SM Argentina); La ciberimpostora, de
Hiram Sánchez Martínez (Hache, Porto Rico); A vida no céu: romance para jovens e
outros sonhadores, de José Eduardo Agualusa (Melhoramentos), que obteve o Prêmio
FNLIJ 2016 de Literatura em Língua Portuguesa.
Livros de contos e antologias: Nanocuentos, os microcontos de Edgar Allan García
(Loqueleo Equador); O labatruz e outras desventuras, da brasileira Judith Nogueira
(Quatro Cantos), Prêmio Jabuti 2016 na categoria Juvenil; os contos sombrios de La
momia del Titanic, de Armando José Sequera (Alfaguara Venezuela); no México, as
significativas compilações Cien años de sueño. Antología de cuentos mexicanos del
siglo xix (Ediciones Castillo), Festín de muertos. Antología de relatos mexicanos
de zombis (Océano Travesía) e a antologia de Alberto Chimal La tienda de los sueños.
Un siglo de cuento fantástico mexicano (SM).

Quadrinhos e romances gráficos
Nesta linha editorial, é preciso mencionar a nova coleção espanhola “Graphiclassics”, dedicada a grandes autores de revistas em quadrinhos – cujo primeiro
título, Antonio Hernández Palacios, épica y corazón, destaca o autor de obras como
El Cid, Manos Kelly e Mac Coy –, bem como a publicação de El Paraíso perdido, de
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John Milton, ilustrado por Pablo Auladell (Sexto Piso), Prêmio Nacional 2016 do
Ministério da Cultura da Espanha na categoria Quadrinhos.
No segmento das novelas gráficas, destacam-se Chucrut, de Ana Sainz Quesada,
e Náufragos, de Laura Pérez e Pablo Monforte, ambos Prêmio Salamandra Graphic,
respectivamente 2015 e 2016.
Na Argentina, a editora Pictus produziu novelas e vários títulos de autores consagrados: Banda de orcos, de Santullo e Marc Borster, El druida Merlín, de Santullo,
Khur, el fugitivo, de Saracino, Aballay e Ríos Blanco, Hounds, de vários autores, e
Wonderland, de Agustín Graham e Nakamura. E para o público infantil foi publicado
Zoila Zombie, de Luis Roldán (Blup Ink),45 com divertidas e aterrorizantes aventuras
de uma menina zumbi super-heroína.
Na Colômbia nasceu o selo Cohete Cómics, da Laguna Libros, com títulos como:
Elefantes en el cuarto, de Sindy Elefante, história autobiográfica desenvolvida com
objetos do seu quarto; Dos Aldos, de Pablo Guerra e Henry Díaz, história futurista
sobre neurobotânica; Caminos condenados, de Diana Ojeda, Pablo Guerra, Camilo
Aguirre e Henry Díaz, sobre o êxodo forçado pela luta armada; Uncle Bill, novela
gráfica do mexicano Bef (Bernardo Fernández), que conta a passagem do escritor
norte-americano Burroughs pelo México. A editora Rey Naranjo manteve sua linha
de novelas gráficas com Rulfo, una vida gráfica, biografia do autor mexicano escrita
por Óscar Pantoja e Felipe Camargo, e Tanta sangre vista, adaptação do romance de
Rafael Baena sobre a guerra e as marcas deixadas pela violência, escrita por Óscar
Pantoja e ilustrada por Juan Carlos Gaviria.
No Chile foi publicado Los años de Allende, de Carlos Reyes e Rodrigo Elgueta
(Hueders),46 que tem como protagonista um jornalista norte-americano, durante
o Governo da Unidade Popular. Gay gigante. Una historia sobre el miedo, de Gabriel
Ebensperger (Catalonia),47 narra a história de um menino que descobre sua “diferença”. Little Nemo. Regreso al país de los sueños, de Eric Shanower, Gabriel Rodríguez
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e Nelson Daniel (Anfibia), é uma recriação gráfica do mundo e dos personagens da
famosa obra de Windsor McCay de 1905. Por esse livro, Gabriel Rodríguez obteve
o prestigioso Prêmio Eisner da indústria dos quadrinhos.
No Brasil foram publicadas adaptações de obras de importantes autores, como
Um esqueleto, de Machado de Assis, com roteiro de Diego Molina e ilustrações
de Márcio Koprowski (Pulo do Gato), e Vidas secas, de Graciliano Ramos, roteiro de
Arnaldo Branco e ilustrações de Guazelli (Galera Record).

Livros informativos
Embora há muitos anos a linha de livros entre ficção ou literatura e os chamados
informativos às vezes não seja muito clara, destacamos aqui os catalogados como
não ficção. Da Espanha, depois do lançamento de Mundo cruel, a Wonder Ponder
publicou o segundo título de “Filosofia visual para niños”, Yo, persona, de Ellen Duthie
e Daniela Martagón, livro-jogo que convida as crianças a pensarem em si mesmas.
Na Argentina, a editora Iamiqué ampliou seu catálogo com excelentes livros de
ciência, como Ciencia para pasar el invierno, de Valeria Edelsztein e Javier Reboursin, com diversas perguntas e respostas relacionadas com essa estação e o tempo;
Ecologia hasta en la sopa, de Mariela Kogan e Ileana Lotersztain, ilustrado por Pablo
Picyk, com perguntas simples e textos amenos; La luna del 1 al 10, de Mariano Ribas,
um convite para que as crianças menores reflitam sobre a Lua. Além disso, essa editora abordou temas como ¿Qué es la verdad?, de Antj Damn, no terreno da filosofia,
e De familia en familia, de José Nesis e Paula Szuster, que oferece o retrato de quinze
famílias elaborados por quinze ilustradores diferentes, para mostrar a diversidade e
romper com os estereótipos e preconceitos que existem com relação a esse assunto.
Na mesma linha desse títulos estão os brasileiros O que é a liberdade, de Renata
Bueno (Companhia das Letrinhas), e o singular Drufs, de Eva Furnari (Moderna), no
qual a artista mostra famílias divertidas e diferentes criadas nos dedos da própria
autora.
Na Argentina, a editora Treintayseis publicou El arte de la fuga, escrito por
Luis Sagasti e ilustrado por Ana Sanz Durán, com direção musical de Nino Cota,
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um conto-disco em que algumas figuras escapam do pentagrama para iniciar o
leitor nos grandes clássicos.48 Ojoreja/Pehuén publicou Mamíferos prehistóricos de
Argentina, de Fernando Novas e Maya Hanisch, livro sobre mamíferos da era do
gelo que viveram na região.
No México, a SM publicou Cosas de todos los días. El México virreinal, escrito
por Estela Roselló e Susana Sosenski e ilustrado por Ricardo Peláez, que mostra a
vida e os costumes dos povoadores da época. A editora Nostra lançou Esquimales,
kwakiutl y hurones. Los indígenas de Canadá, Alaska y Groenlandia, escrito por Edith
Llamas Camacho e ilustrado por Esmeralda Ríos. Esse livro pertence a uma coleção
sobre as primeiras civilizações do continente americano.
¿En qué trabajan?, de Ana María Sánchez e Paloma Valdivia (Fondo de Cultura
Económica), traz informações para as crianças sobre o trabalho de animais e pessoas.
No Peru, a Panamericana publicou a coleção “Niños del Peru”, criada por Jéssica
Rodríguez, uma série de contos que mostram a vida e os costumes de crianças de
diferentes regiões do país, acompanhados de textos informativos e glossários, e a
série “Un día con”, ilustrada por Felipe Bustamante, em que duas crianças visitam
um personagem célebre peruano.
No Brasil, Malala, a menina que queria ir para a escola, de Adriana Carranca e
Bruna Assis (Companhia das Letrinhas), Prêmio FNLIJ 2016 de texto e ilustração,
conta a história da menina paquistanesa defensora da educação.
No Chile, a Amanuta publicou El delfín chileno49 e La ballena jorobada, escritos
por Bernardita García e María José Pérez e ilustrados por Alfredo Cáceres, Animales
americanos a mano, de Guadalupe Rodríguez, e Animales americanos, com texto de
Loreto Salinas (Hueders)50 e extraordinárias ilustrações e informações sobre 78 espécies do continente. O Centro de Estudos Públicos criou Geografía de pájaros, com
textos de Fernando Claro e Juan José Donoso e ilustrado por Pilar Mackenna,51 sobre
pássaros do Chile central. A editora Confín publicou +Universo: Ciencia & Ficción
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(que no te cuenten cuentos), de María Teresa Ruiz e Margarita Schultz,52 um livro sobre
astronomia, que incorpora códigos QR para acessar vídeos em dispositivos móveis.
A Ekaré Sur publicou a coleção “Arte para niños” com três títulos: Animalarte,53
Frutarte e Transportarte, uma seleção de obras de artistas chilenos e textos de
María José Ferrada. Na Espanha saiu Mar, novo “atividário” de Ricardo Henriques
e outros autores, que aborda a vida e os costumes dos povos instalados perto do
mar, histórias de navegantes famosos e temas afins.
Na Venezuela, a Playco Editores publicou ¿Qué ves cuando te ves? Máscaras de
América, com textos de Jacqueline Goldberg e ilustrações de Lucho Rodríguez,
sobre deuses e personagens da mitologia mesoamericana, com breves descrições
poéticas, complementadas por ensaio, glossário e índice informativo.

Comemorações e resgates
Por ocasião dos quatrocentos anos da morte de Cervantes e Shakespeare, em 2016
foram publicados na Espanha livros sobre a vida e obra desses escritores: Mi primer
libro sobre Cervantes e Mi vecino Cervantes, de Rosa Huertas, ilustrados por Beatriz
Castro (Anaya), com aproximações biográficas para crianças pequenas; Quijote, de
Ernesto Rodríguez Abade, adaptação do romance, ilustrado por Benigno León Felipe
(Diego Pun); El despertar de Cervantes, de Vicente Muñoz Puelles (Anaya), romance
em que o fantasma do escritor percorre a Madri do século xx. Em homenagem a
Shakespeare, foram publicados Romeo y Julieta, de Rosa Navarro, ilustrado por
Iban Barrenetxea (Edebé), e El misterio del cisne: el joven Shakespeare, de Vicente
Muñoz Puelles (Anaya), romance em que um bibliotecário francês descobre um
manuscrito do autor inglês.
Igualmente, o centenário de Roald Dahl impulsionou a edição integral da sua
obra pela Loqueleo.

Quanto aos resgates, a editora Renacimiento recuperou os romances protagonizados por Celia, escritos por Elena Fortún durante o pós-guerra.
Na Colômbia, a Panamericana publicou La flauta de chocolate, de Dora Alonso,
clássico da poesia cubana.
A Calibroscopio reeditou, na Argentina, La canción de las pulgas, de Gustavo
Roldán (pai), publicado originalmente em 1989, ainda descontraído e transgressor,54 e a Balada del Aullador, do mesmo autor, ilustrado por Juan Lima. A editora
Colihué republicou os livros que Beatriz Doumerc e Ayax Barnes criaram nos anos
1970, e a Comunicarte recuperou El trino del diablo, de Daniel Moyano, de 1974,55
romance fundamental da literatura argentina. A Loqueleo recuperou títulos de
Graciela Montes editados nos anos 1980 (El globo azul, Tres chicos muy valientes e
El auto de Anastasio); Cuentos del Chiribitil continua com a recuperação do acervo
histórico da Eudeba, e a Sudamericana reeditou os clássicos de María Elena Walsh
(Zoo Loco, Tutú Marambá, El reino del revés e Dailan Kifki).
No Peru, a Peisa reeditou, em quatro volumes, os contos mais conhecidos do
consagrado Alfredo Bryce Echenique, ilustrados por Carlos Castellanos e Mario
Molina; a SM publicou Paco Yunque. Tres lecturas, celebrado conto de César Vallejo,
acompanhado de uma versão em quadrinhos de Juan Acevedo e Carlos Giménez.
E a Panamericana lançou a coleção “Clásicos del Peru” com títulos como Ricardo
Palma para chicos, editado por Jéssica Rodríguez, com ilustrações de Avril Filomeno.
No Chile houve várias publicações de Gabriela Mistral, Cielo, mar y tierra (Biblioteca Nacional), Poemas de las madres, ilustrado por Cecilia Afonso (Quilombo);56
a SM publicou La pasa encantada (1986), de Jacqueline Balcells, ilustrado por July
Macuada, e Música de la tierra, de Alicia Morel, com ilustrações de María José Arce.
No México, a Ediciones El Naranjo lançou o delicioso romance Nada detiene a
las golondrinas, de Caros Marianidis, Prêmio Casa de las Américas de Cuba em 2002,
e a Ediciones Castillo recuperou Xanto. Novelucha libre (de 1994), obra fantástica,

	Destacados ALIJA 2015.
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	Medalha Colibri na categoria de Escritor de não ficção juvenil, Chile.
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	Medalha Colibri na categoria de Escritor de não ficção infantil.
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	Prêmio Destacados ALIJA 2015 na categoria Resgate editorial.
	Ganhador da Medalha Colibri na categoria Resgate editorial, IBBY Chile.
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de horror e mistério em homenagem ao lutador mexicano, escrita por José Luis
Zárate e ilustrada por Bernardo Fernández (Bef).
Com relação às obras mais recentes, a Playco Editores, da Venezuela, publicou
uma edição renovada de Un día en Navidad, do escritor Salvador Garmendia, ilustrada por Coralia López, e várias editoras colombianas se encarregaram de reeditar
os maravilhosos livros de Ivar Da Coll, ilustrador e autor de obras muito conhecidas,
como a série “Chiguiro”, e ganhador do Prêmio Ibero-Americano SM de Literatura
Infantil e Juvenil em 2014.

Mediadores e especialistas
Entre os livros publicados para este público, encontramos tanto antologias, temáticas ou históricas, como estudos sobre LIJ, leitura e sua promoção. A Universidade
de Castilla-La Mancha publicou Dos orillas y un océano: 25 autores iberoamericanos
de poesía para niños y jóvenes, coordenado por Sergio Adricaín e Pedro Cerrillo, e
Censuras y LIJ en el siglo xx, edição preparada por Pedro Cerrillo e María Victoria
Sotomayor, com análises de diferentes especialistas acerca das censuras exercidas
em vários países ibero-americanos.
Na já clássica coleção “Espacios para la lectura”, do Fondo de Cultura Económica
do México, María Teresa Andruetto reflete sobre o que entendemos por leitura e o
tipo de leitores que estamos formando57 em La lectura, otra revolución. Em Tomar la
palabra. La poesía en la escuela, de Mercedes Calvo, a escritora uruguaia convida a
“abrir a porta da escola para a poesia”, tanto para transformar almas, como para ler
o mundo. Experiencias actuales de transmisión cultural é uma argumentação sobre
a necessidade de as crianças e os jovens terem acesso à literatura.
Da Colômbia podemos citar La poética de la infancia, de Yolanda Reyes (Luna
Libros), que se aprofunda no vínculo afetivo estabelecido entre as crianças e os
adultos através da palavra, da literatura e dos livros.

	Prêmio Destacados da ALIJA 2015 na categoria Produção teórica.
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Expedición Macondo, de Irene Vasco, é uma viagem por Cem anos de solidão, na
qual a autora fala de sua relação com o livro e do que significou para ela lê-lo aos
quinzes anos de idade, além de propor atividades aos leitores; em Expedición La
Mancha, de Celso Román, o escritor volta a contar Dom Quixote de la Mancha, selecionando determinadas aventuras do cavalheiro andante. Ambos os livros são da
Penguin Random House e constituem uma boa ferramenta para mediadores, com
o objetivo de aproximar essas obras literárias dos seus leitores.
Dentre os livros publicados na Argentina, vale destacar La orfebrería del silencio.
La construcción de lo no dicho en los libros‑álbum, de Cecilia Bajour, no qual a autora
desenvolve o conceito do silêncio, fundamental nas linguagens artísticas desse tipo
de livros; De susurros y susurradores, seleção de textos de Mirta Colangelo (Comunicarte), e Libros en vuelo. Literatura, infancia y sociedad, ensaios recopilados por
Lidia Blanco, resultado do trabalho do grupo Espacio LIJ La Nube, com assessoria
de Pablo Medina.
A editora Lugar publicou três novos títulos: Temas de literatura infantil. Aproximación al análisis del discurso para la infancia, de Fanuel Hanán Díaz; Precursores
de la literatura infantil y juvenil latinoamericana, de Manuel Peña Muñoz; Papeles
reunidos sobre la literatura infantil a lo largo del camino, de Carlos Silveyra.
No Chile, foi publicado, entre outros, Leyendo en red: una experiencia para leer y
compartir, de Carmen Paz Hernándes e María Paz Garaful (Confin), sobre um projeto
desenvolvido nas bibliotecas escolares; ¿Qué leer? ¿Cómo leer? Lecturas de juventud,
lançado pelo Plano Nacional de Fomento da Leitura e a Ekaré Sur, contém as palestras do seminário realizado em dezembro de 2014. Outros títulos são Literatura
para infancia, adolescencia y juventud: reflexiones desde los estudios literarios, do
grupo CIEL, Claudia Andrade e outros autores (Editora Universitaria); El eco de las
lecturas. Introducción a los clubes de lectura, de Óscar Carreño (DIBAM); Animación
a la lectura, de Aramís Quintero (Lectura Viva), e os livros de Felipe Munita ¿Dijo
usted “mediador”? Hacia la construcción de un universo semántico para la noción de
mediación, El “efecto profesor” en la formación de lectores e El mediador escolar de lectura literaria. A Biblioteca Nacional publicou Gabriela Mistral: vida y pensamiento
explicado para grandes y chicos, de María José Ferrada (DIBAM), que faz parte da
Biblioteca Nacional Digital (Memoria chilena/Chile para niños).
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Isabel Mesa foi a responsável pela Antología de literatura infantil y juvenil de Bolivia (Biblioteca do Bicentenário da Bolívia, La Paz), uma seleção de obras e autores
que mostra o desenvolvimento cronológico da LIJ nesse país.
Na República Dominicana, a SM publicou Escuela, lectura y bibliotecas, de vários
autores, entre eles Gonzalo Martín e Mónica Volonteri, que aborda temas como
leitura e tecnologia, fomento da leitura e biblioteca escolar.
A Ekaré, em coedição com o Banco do Livro e Variopinta Ediciones, publicou
Álbum(es), da especialista francesa Sophie van der Linden, imprescindível para
entender esse tipo de livro.
No Brasil foram publicadas várias obras coletivas: Narrativas juvenis & mediações
de leitura; Estudos de gênero e a literatura para crianças e jovens: um diálogo pertinente;
Literatura infantil e formação de leitores: estratégias de leitura; Literatura infantil e
juvenil: do literário a outras manifestações estéticas; A literatura infantil e juvenil na
contemporaneidade: histórias, caminhos, representações. E também um de Ana Maria
Machado, Ponto de fuga. Conversas sobre livros.
Finalmente, voltamos à Espanha para destacar o Anuário ibero-americano do
livro infantil e juvenil referente a 2015,58 além de um título sobre um tema incomum publicado pela SM: Editar en voz alta. Notas de una editora de literatura
infantil y juvenil, de Elsa Aguiar, que desempenhou durante mais de vinte anos a
função de editora nessa casa editorial, com valiosas reflexões sobre o oficio de
editar e sobre a LIJ.

Traduções
No campo das traduções ou da compra de direitos de livros, as obras são abundantes,
razão pela qual nos limitaremos a mencionar apenas algumas mais importantes.
Das editadas na Espanha, a esperada oitava entrega de Harry Potter y el legado
maldito (Harry Potter e a criança amaldiçoada), de J. K. Rowling (Salamandra), a

publicação da edição completa de Alicia (Alice), com as ilustrações originais de
John Tenniel coloridas, poemas e prólogos escritos por Lewis Carroll para edições
históricas, e Alicia para los pequeños, primeira edição adaptada por Carroll para
crianças e redesenhada por Tenniel (Edelvives); a Blackie Books publicou Babar.
Todas las historias, de Jean de Brunhoff, com os seis livros de Babar e um prólogo
inédito de Maurice Sendak; Libros del Zorro Rojo publicou Los diarios de Adán y Eva
(Diários de Adão e Eva), de Mark Twain, ilustrado por Francisco Meléndez, Cenicienta (Cinderela) e La Bella Durmiente (A Bela Adormecida), com ilustrações de Arthur
Rackham, e Linterna mágica, de Lizi Boy; Kalandraka publicou a série “Osito” (O
Ursinho) de Else Holmelund Minarik, com ilustrações de Maurice Sendak, e dois
livros desse cultuado ilustrador: Al otro lado e Chancho‑Pancho; a Loqueleo publicou
Eric, de Shaun Tan, e a SM, El príncipe felíz (O príncipe feliz), de Maisie Shearring,
uma adaptação do conto infantil de Oscar Wilde, realizada depois de ganhar o
VI Prêmio Internacional de Ilustração Feira de Bolonha‑Fundação SM em 2015; Mi
hermano pequeño invisible (Libre Albedrío, Espanha e FCE México) é um livro de Ana
Pez com óculos mágicos, que permitem ler/ver uma segunda história;59 a Juventud
publicou El caballero impetuoso, de Gilles Bachelet, El niño nuevo, de Lauren Child,
e La ruta del ratón cartero, de Marianne Dubuc.
No gênero romance, a Anaya publicou El Desván de Tesla (O sótão de Tesla),
de Neal Shusterman e Eric Elfman,60 e nos informativos, a coleção “Libros para
mañana” da Media Vaca, com títulos como Así es la dictadura, Cómo puede ser la
democracia, Hay clases sociales, Las mujeres y los hombres. Essa coleção, que faz o
resgate de alguns livros publicados originalmente nos anos 1970, recebeu o Prêmio
da Feira do Livro de Bolonha em 2016 na categoria Não Ficção.
Entre os publicados na América Latina, vale destacar Antes no había nada, de
Chiara Carrer (Petra),61 La oscuridad (O Escuro), de Lemony Snicket e John Klassen

	Menção Ópera Prima nos Prêmios de Bolonha.
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	Selecionado entre os melhores livros para crianças e jovens do Banco do Livro, categoria Juvenil, Traduções,
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	Selecionado entre os melhores livros para crianças e jovens do Banco do Livro, categoria Resgate Editorial,
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	O Anuário, de periodicidade bienal, começou a ser publicado em 2004.
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(Océano Travesía), En el zoológico, de Suzy Lee, e Bárbaro, de Renato Moriconi
(FCE México),62 El sombrero, de Tomi Ungerer (Alfaguara México), Hermano Lobo
(Irmão Lobo), de Carla Maia de Almeida (El Naranjo),63 e El rey del país del asombro,
de Gordon Snell, ilustrado por David Mckee (Castillo), assim como as traduções
realizadas por esta editora de Las Heroidas (As Heroides), de Ovídio, e El misterio
de la casa desierta y otros relatos, de Hoffmann.
Na Colômbia, foram publicados Matador, de Wander Piroli, ilustrado por Odilon
Moraes; Cacería (Caçada), de Fernando Vilela;64 Rojo amargo (Vermelho Amargo),
de Bartolomeu Campos de Queirós (Babel); Breve história de un pequeño amor (Breve história de um pequeno amor), de Marina Colasanti (Santillana), e Los libros que
devoraron a mi padre (Os livros que devoraram meu pai), do português Afonso Cruz
(Panamericana).
Na Argentina, foram publicados Achimpa e Mi Abuelo (O meu avô), da ilustradora portuguesa Catarina Sobral, e Mi pequeño, de Germano Zullo, ilustrado por
Albertine; a editora Adriana Hidalgo publicou Tres damas junto al mar, de Rhoda
Levine e Edward Gorey, e Tan tarde (Muito tarde), de Giovanna Zoboli e Camilla
Engman.
Amor, de Gian Berto Vanni (Hueders), foi publicado no Chile. Griso, el único
(Griso, o único), de Roger Mello (Global Editora), foi lançado também em espanhol
no Brasil.
Vale destacar a publicação de autores asiáticos, como o japonês Hirotaka Nakano,
cujo livro El paseo del elefante, clássico dos anos 1960, foi recuperado pela editora
espanhola Lata de Sal.
A Eudeba publicou, na Argentina, La pluma, escrito pelo chinês Cao Wenxuan
e ilustrado por Roger Mello, e a Ekaré lançou o livro El Bosco. La extraña historia de
Hieronymus, el gorro, la mochila y la pelota, do indonésio Thé Tjong‑Khing.

Digitais
Embora na Espanha muitos títulos já sejam lançados nos formatos impresso e
digital, a verdade é que os livros digitais para esse público representam apenas
5,3% do total da edição digital.65 Na América Latina, por sua vez, a produção é
ainda mais lenta. Já no México, os livros são publicados simultaneamente nos
dois formatos, e vale destacar o aumento das edições digitais na Colômbia, com a
Manuvio, que produziu livros digitais para diferentes órgãos e selos, como El niño
en el hotel al borde de la carretera, de Jairo Buitrago, Atlas para niños colombianos,
Lo que me une a Colombia e El edificio, com texto de Jairo Buitrago e ilustrações
de Daniel Rabanal.
A Luabooks produz livros multi-idiomas que permitem ao leitor interagir com
ilustrações e textos.
No Chile, a editora Amanuta criou aplicativos interativos para tablets dos seus
livros Caperucita Roja, La pobre viejecita e Darwin, un viaje al fin del mundo; a Ekaré
Sur desenvolveu aplicativos interativos dos livros El Sol, la Luna y el agua, Duerme, niño, duerme e La tortilla corredora, e a Biblioteca Nacional produziu os livros
digitais El cuaderno perdido de Claudio Gay e Gabriela Mistral: vida y pensamiento.
Na Argentina, Ediciones El Eclipse criou um aplicativo animado do livro Valentín
y los caníbales, de Ana Méndez e Paco Gómez, ilustrado por O’Kif.

Prêmios
Na região foi concedida uma grande quantidade de prêmios. Para se ter uma ideia,
na Espanha foram mais de cinquenta. Existem os oferecidos pelas editoras, que
consistem na publicação da obra e em uma compensação econômica, e os concedidos por órgãos do Estado, feiras ou organizações especializadas de cada país, em
muitos casos sem dotação econômica. Ao comentar os livros já indicamos alguns.

	Prêmio Fundação Cuatrogatos 2017 e catalogado como Favorito pela seção mexicana do IBBY.
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Por isso vou me referir apenas aos prêmios internacionais mais relevantes dedicados a obras, editoras e autores ibero-americanos.
Entre os concedidos pela Feira de Bolonha, o Prêmio New Horizons foi entregue
em 2015 ao livro Abecedario, de Ruth Kaufman e Raquel Franco, ilustrado por Diego
Bianki (Pequeño Editor, Argentina), com Menção para Mil orejas, de Pilar Gutiérrez
Llano e Samuel Castaño (Tragaluz, Colômbia), publicados em 2014; em 2016 receberam Menção Tres portugueses bajo un paraguas (sin contar el muerto) (Calibroscopio,
Argentina), No des puntada sin hilo, de Manuel Peña Muñoz (Amanuta, Chile), e
Conquistadores del Nuevo Mundo, de Grassa Toro e Pep Carrió (Tragaluz, Colômbia).
O Prêmio para Livros de Não Ficção foi para a coleção “Libros para mañana” (Media
Vaca, Espanha) e o Prêmio para Livros sobre Portadores de Deficiência foi atribuído
a Mallko y papá, de Gusti (Océano Travesía, México, 2014), sendo a Menção para
Rompecabezas, de Diego Bianki (Pequeño Editor, Argentina, 2013).
O Prêmio BOP de Melhor Trabalho Editorial na América Latina em 2015 foi para
a Pequeño Editor, e em 2016, para a Ediciones Ekaré.
O Prêmio Internacional de Ilustração Feira de Bolonha‑Fundação SM 2016 foi
concedido ao ilustrador mexicano Juan Palomino.
O Prêmio Ibero-Americano SM de Literatura Infantil e Juvenil, concedido a autores da região por sua importante trajetória, foi em 2015 para o escritor mexicano
Antonio Malpica e em 2016 para a escritora argentina María Cristina Ramos.
O Catálogo Ibero-América Ilustra, convocado por Fundação SM, FIL de Guadalajara e El Ilustradero, foi concedido em 2015 e 2016 às espanholas Miren Asiain
Lora e Ana Penyas Chumilllas.
O Prêmio Hispano-Americano de Poesia para Crianças (Fundação da Cultura
Mexicana e FCE) foi concedido a duas escritoras argentinas: Laura Escudero, por
seu livro Ema y el silencio (2015), e Cecilia Pisos por Esto que brilla en el aire (2016).
Outras referências internacionais são a Lista de Honra do IBBY (Organização
Internacional do Livro Infantil e Juvenil) e a lista de candidatos ao Prêmio Hans
Christian Andersen, eventos bienais, com as propostas dos países associados, assim
como o catálogo anual White Ravens, da Internationale Jugendbibliothek de Munique.
Na Espanha, há vários prêmios importantes, que comentarei a seguir. Os prêmios
nacionais, concedidos pelo Ministério da Educação, Cultura e Esportes, avaliam,
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entre outras categorias, a LIJ, a ilustração e as revistas em quadrinhos. Em 2015,
Ledicia Costas obteve o Prêmio Nacional na categoria Literatura Infantil e Juvenil
por sua obra Escarlatina, la cocinera defunta, e, em 2016, o premiado nessa categoria
foi Alejandro Palomas, por Un hijo. Na categoria Quadrinhos, os premiados foram,
em 2015, Javier Olivares por Las Meninas, e em 2016, Pablo Auladell por Paraíso
perdido. Os premiados na categoria Ilustração foram Elena Odriozola, em 2015, e
Javier Sáez Castán, em 2016.
A Organização Espanhola para o Livro Infantil e Juvenil (OEPLI), seção espanhola do IBBY (International Board on Books for Young People), convoca a cada ano
o Prêmio Lazarillo, o mais antigo da literatura infantil e juvenil na Espanha. Em
2015, premiou Jules Verne e a vida secreta das mulleres planta, de Ledicia Costas, na
categoria Criação Literária, e, na de Álbum Ilustrado, o prêmio foi para Martín, com
texto de Alaine Agirre Garmendia e ilustrações de Maite Gurrutxaga Otamendi. Em
2016, os premiados foram El secrete de l’avi, de Carles Cano, na categoria Criação
Literária, e Barrios de colores, de Kike Ibáñez, na categoria Álbum Ilustrado.
Em 2015, o Prêmio Anaya foi para Mónica Rodríguez,por Alma y la isla; em 2016
a premiada foi Rosa Huertas, por La sonrisa de los peces de piedra.
A Edelvives concede o Prêmio Ala Delta, na categoria Infantil, e o Prêmio Alandar, na Juvenil. Em 2015, a ganhadora do Ala Delta foi Elena Alonso, por Los niños
cantores, e o Alandar foi concedido a La casa de los sueños olvidados, de Heinz Delam;
em 2016, o ganhador do Ala Delta foi Daniel Hernández Chambers, com El secreto
de Enola, e Mónica Rodríguez recebeu o Prêmio Alandar, por La partitura.
A SM concede os Prêmios SM Barco a Vapor e Gran Angular em nove países. Os
Prêmios SM Espanha Barco a Vapor foram, em 2015, para Pedro Mañas, por La vida
secreta de Rebecca Paradise, e, em 2016, para Roberto Santiago, por Los protectores.
Em 2015, o Prêmio Gran Angular foi para Patricia García‑Rubio, por El mar; em 2016,
o premiado foi Álvaro García‑Hernández, por León Kamikaze.
Outros prêmios que merecem destaque são o Jabuti e os da Fundação do Livro
Infantil e Juvenil no Brasil, os da ALIJA na Argentina, os da Girándula‑IBBY no
Equador, a Medalha Colibri no Chile, além dos outorgados por editoras, como a
Norma e o FCE, já que são um estímulo para os criadores e uma forma para descobrir novos talentos.
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Eventos
Além das feiras de livros locais, que são realizadas em muitos países, e as internacionais, nas quais geralmente há ações sobre LIJ, podemos mencionar alguns
eventos organizados durante o biênio.
No Brasil, o Salão FNLIJ do Livro para Crianças e Jovens, no Rio de Janeiro, com
periodicidade anual; em São Paulo, foram realizados, em 2015, os eventos Conversas
ao Pé da Página sobre o lema Leitura e literatura: prática cultural & prática educativa,
e o Congresso Internacional de Literatura Infantil e Juvenil.
Na Argentina, a Fundação Mempo Giardinelli organizou o XXI Fórum Internacional pelo Fomento do Livro e da Leitura. Também foram realizados o V Simpósio
de Literatura Infantil e Juvenil do Mercosul e as jornadas do Centro de Pesquisa e
Difusão da Literatura Infantil e juvenil (CEDILIJ), dedicadas à poesia e à ilustração
com o nome Ojo ilustrado (Olho ilustrado).
Na Colômbia aconteceu em várias cidades do país o Festival do Livro Infantil.
Além disso, na Festa da Leitura de Medellín houve um Salão do Livro Infantil; em
2016, foi organizado em Bogotá um seminário sobre crítica literária.
No Peru realizaram-se eventos como a oficina Semillero de libros álbum, exposição de livros tridimensionais, e a oficina Leer libros álbum.
No Equador, no âmbito da Feira do Livro Infantil, aconteceu a maratona do
conto com o nome Quito, una ciudad que lee, e o evento Análisis y propuestas para
la creación del Plan Nacional de Lectura.
No Chile, houve inúmeros eventos nacionais, entre eles o seminário‑oficina
Volver a la lectura, un espacio de (re)encuentro con el libro, em Valdivia, e a jornada de
estudo Profesores que leen, lectores que enseñan, em Santiago. A Fundação Mustakis
organizou a Maratona Internacional de Contadores de Histórias, e foram realizados
seminários internacionais.
Em novembro de 2016. ocorreu na Cidade do México a terceira edição do Congresso Ibero-Americano de Língua e Literatura Infantil e Juvenil (CILELIJ), organizado
pela Fundação SM e Secretaria da Cultura do Governo Federal; no âmbito da FILIJ, a
Feira Internacional do Livro Infantil e Juvenil da Cidade do México. Nesse evento de
vários dias participaram mais de setenta palestrantes e mais de oitocentos ouvintes.
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Todas essas ações contaram com a presença de especialistas de diferentes
países, num frutífero intercâmbio de saberes e experiências.

Conclusão
Podemos afirmar que, apesar da crise, a LIJ da região está crescendo. Na maior parte
dos países os selos independentes aderiram à atividade editorial. Há uma maior
profissionalização dos atores da área: editores dedicados ao ofício com verdadeira
paixão e autores de grande versatilidade, capazes de se expressar em diferentes
gêneros e registros estéticos, que se projetam internacionalmente. Continuam a
surgir novos autores e são publicadas obras de grande valor estético. Esperamos
que este panorama sirva, de alguma maneira, para iluminar o bosque, em princípio tão vasto e emaranhado, com áreas escuras e grandes vazios, mas também
com lugares únicos e prazerosos, em que crianças e jovens podem se sentar para
ler, sob as árvores, os extraordinários livros que oferece a LIJ ibero-americana de
hoje. Essas leituras, assim como acontece com os membros do grupo literário do
romance El club de los somnolientos,66 ampliam a experiência do real e do imaginário, despertam e possibilitam o sonho.

	
El club de los somnolientos, John Fitzgerald Torres, Norma, Bogotá, 2016.
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María Elena Maggi
María Elena Maggi é pesquisadora, editora de livros e revistas para crianças e
jovens e promotora de leitura. Bacharel em Letras pela Universidade Central
da Venezuela, realizou estudos de doutorado em Literatura Espanhola na
Universidade Central de Barcelona (Espanha) e estagiou na Internationale
Jugendbibliothek de Munique. Dirigiu o Departamento de Seleção do Banco
do Livro e coordenou o comitê de seleção e o evento “Os melhores livros
para crianças e jovens”, da instituição. Foi consultora da Biblioteca Nacional
da Venezuela na área de aquisição de livros para as salas infantis e juvenis
das bibliotecas públicas do país; dirigiu a revista Tricolor do Ministério da
Educação; criou as linhas infantis de Monte Ávila Editores, Playco Editores e do
Banco Central da Venezuela, e coordenou a série “Lo que escriben los niños”
da Fundação BBVA Provincial. Foi colaboradora de edições especializadas e
publicou livros de poemas infantis, como antologista, assim como adaptações
da tradição oral, livros de arte e informativos. Atualmente, faz parte da
sociedade civil Caligrama, Projetos Educacionais, que realiza o Programa
Papagayo para a Fundação BBVA Provincial (programa de promoção da leitura
e da escrita criativa, desenvolvido há vinte anos com docentes das escolas
públicas), e é orientadora de projetos editoriais de livros para crianças e jovens
no Curso de Edição da Universidade Central e Câmara do Livro da Venezuela.
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Argentina

A LITERATURA INFANTIL E JUVENIL DIANTE DE UM
PANORAMA MUTANTE
Carola Martinez

Este panorama contempla a análise das políticas públicas e do mercado editorial com
base nos dados do ano de 2015 e até junho de 2016. Uma análise das obras editadas
em 2015 e meados de 2016, e prêmios outorgados em 2015 e 2016, que correspondem
a obras dos dois anos anteriores.
O livro infantil e juvenil na Argentina passa por um momento especial de reacomodação. Com relação à participação do Estado, depois da mudança de governo
foram suspensos os planos de leitura existentes. Já no que diz respeito ao mercado
particular, o relatório da consultora Promage Observatório do Livro,1 exposto durante
a Feira do Livro Infantil e Juvenil, chegou à conclusão de que o único segmento da
indústria editorial que cresce é o dos livros para crianças e jovens.

Políticas públicas
A partir de 10 de dezembro de 2015, as políticas de leitura e fomento do livro
sofreram uma mudança radical. A maioria das iniciativas desenvolvidas pela
	A Promage é uma consultora particular especializada no mercado editorial da língua espanhola. Na Argentina,
desenvolve ferramentas de monitoramento e medição permanente com alto nível de especialização,
analisando de forma pormenorizada os mercados de livros de educação, infantis e adultos do ponto de vista
da produção, vendas, comercialização e comércio exterior. Trabalha junto a todos os atores da indústria
(editoras, distribuidores, livrarias e gráficas): grandes, médias e pequenas empresas; nacionais e estrangeiras;
cadeias, grupos empresariais ou empresas independentes. Colabora com câmaras, Governo, ONGs ligadas ao
livro e representações diplomáticas. Destaca-se pelo profundo conhecimento que tem do negócio do livro na
Argentina e na América Latina. Mais informações em: <www.promage.net>.

1
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gestão do Governo de Cristina Fernández, e que gozavam de um forte apoio popular, foram suspensas.
O Plano Nacional de Leitura foi desmantelado, com suas seis coordenadoras
regionais e todas as ações realizadas desde 2007. O mesmo ocorreu com os programas Libros y casas e Primeros años. Foi interrompido o curso Lectura y escuela; formación de lectores, inscrito no programa Nuestra escuela. Também foram
suspensas as políticas do Ministério da Educação de publicação e distribuição
de coleções para a formação de um patrimônio comum de leituras nas escolas e
bibliotecas, como a dos Livros da Polidoro, que distribuiu, em 2015, quatro milhões de exemplares em cinco volumes com a seleção clássica de Boris Spivacow
em todas as escolas.
Mas, sem dúvida, a medida que teve maior repercussão na indústria editorial
foi o fim da política de compra e distribuição de livros realizada pela Direção de
Políticas Socioeducativas: “para manter atualizados os acervos das bibliotecas escolares e a criação de coleções de aula pelo Ministério da Educação (as aquisições
– 96 milhões de exemplares entre 2003 e 2015 –, na sua maioria livros escolares,
técnicos, pedagógicos e de literatura, deram impulso à indústria nacional, com
especial ênfase ao setor que edita livros para crianças e jovens, cuja produção foi
crescendo em proporção e diversidade a cada ano)”, destaca Natalia Porta López,
ex-coordenadora da Região 3 do PNL e diretora da Fundação Mempo Giardinelli.
Até o fechamento deste panorama, a gestão atual do Ministério da Educação
anunciou apenas a abertura de um Plano de Leitura e Escrita, voltado para a compreensão leitora, e confirmou oficialmente que não continuará a enviar as atualizações de acervo para as escolas.
Será uma tarefa para o futuro a de avaliar as repercussões que terão no longo
prazo essas decisões governamentais.

para 85% em 2015. Em relação aos exemplares publicados, em 2014 houve um grande
crescimento, superior a 150%, mas caiu abruptamente para 74% em 2015.

Tabela 12
Títulos registrados na categoria comercial Livro Infantil e Juvenil 2013‑2015
2013

2014

2015

5.023

3.937

4.308

40.629.316

61.796.943

29.893.677

18%

14%

15%

Títulos
Exemplares
% do total de títulos registrados
Base: Total de registros para cada ano.

Tabela 23
Classificação “Margarita” no SEC
Títulos

Tiragem

%

N
(10.310)

∑
X
(28.870.765) (2.823)

Literatura

25%

2.613

6.755.396

2.585

Livros infantis e juvenis

25%

2.608

10.214.013

3.916

Ciências sociais / humanas

11%

1.135

1.432.260

1.263

Produção editorial
Ao analisar a produção editorial, tomando como base o ano de 2013, vemos que o
registro de títulos teve uma redução de 78% em 2014, para depois subir ligeiramente
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Fonte: Agência Argentina do ISBN.

	
Idem.
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Títulos

Tiragem

%

N
(10.310)

∑
X
(28.870.765) (2.823)

Direito

8%

822

642.028

781

Textos

6%

601

3.593.766

5.980

Astrologia, esoterismo e
autoajuda

4%

373

1.593.375

4.272

Religião

3%

318

743.784

2.339

Arte

3%

287

408.220

1.422

Psicologia

2%

200

317.700

1.589

Gastronomia

2%

176

1.188.721

6.754

Filosofia

2%

171

186.119

1.088

Economia e empresa

2%

163

232.870

1.429

Ciências exatas, físicas e naturais

2%

162

261.580

1.615

São mostradas categorias superiores a 2% do total.
Base: Registros do SEC em papel (10.310).
Fonte: Agência Argentina do ISBN.

no seu relatório, que no ano de 2015 foram vendidos 10,9 milhões de livros refe
rentes à categoria Literatura Infantil e Juvenil, com um valor de 985 milhões de
pesos argentinos, 12% do total do mercado do livro na Argentina. Desse total
de 985 milhões, 793 milhões (81%) correspondem a vendas particulares e apenas
192 (19%) a vendas ao Estado.
Com um crescimento comparativo de 2011 a 2015 de 5,5% e um crescimento
acumulado de 15%, é o único segmento do mercado que tem crescimento contínuo
desde 2011. No entanto, e isto é interessante destacar, a alta dispersão do volume
de compra do Estado não é, aparentemente, a variável que decide o crescimento
do segmento, já que o percentual de venda estatal dentro da venda total varia entre
1% (o pior ano, 2011) e 12% (o melhor ano, 2013). Não obstante, vale salientar que
a compra estatal também atuava como vitrine para os títulos escolhidos e, para a
editora, funcionavam como injeção financeira para as editoras e como acelerador
da indústria gráfica.
Mercado interno do setor público e do privado
Evolução 2011-2015 (milhões de unidades vendidas)
2011

2012

2013

2014

2015

Governo

1,0

1,0

12,0

5,7

1,5

Privado

7,5

8,1

8,6

8,8

9,3

Fonte: Promage 2016.

O segmento de livros infantis e juvenis corresponde a 25% dos títulos publicados no mercado do livro na Argentina, estando, assim como Literatura, entre os
maiores segmentos. A Literatura Infantil, porém, supera o segmento Literatura em
33%, em número de exemplares, e 32% em termos de tiragens médias.
É possível ver mais claramente essa consolidação no mercado editorial observando os dados fornecidos por Fernando Zambra, da Promage, que informa,
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O relatório destaca também que o canal de venda por excelência, dos livros
em geral e dos livros para crianças e jovens em particular, continua sendo a livraria. E especialmente as livrarias independentes (que não pertencem a uma
rede), nas quais são adquiridos 53% dos exemplares por um valor equivalente a
55% do valor total.
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Instituições e atividades

Canais de comercialização do mercado privado
Vendas

Valor de
mercado

Desconto
médio

Preço
médio

Livrarias Independentes

53%

55%

40%

90$

Redes de livrarias

32%

34%

49%

93$

Supermercados

11%

7%

55%

56$

Venda direta

4%

4%

20%

80$

No entanto, em meados de 2016, a Câmara Argentina do Livro entregou um
dramático relatório no qual afirmava que “no ano passado foram editados 5.226
livros e, neste ano, 5.023, o que significa cerca de duzentos lançamentos a menos.
Em 2015, foram 301 as editoras que editaram esses lançamentos, enquanto em
2016 o número caiu para 255. Cerca de quarenta editoras deixaram, por algum motivo, de publicar novidades durante este primeiro semestre [...] O número total de
exemplares foi de 15.187.186, no ano passado, em comparação com os 11.884.466
de 2016. A tiragem média passou de 3.400 para 2.800. Quevedo explica que há 20%
menos em termos de quantidade de exemplares, o que coincide com a baixa média
de vendas, que é de aproximadamente 20%”.4 Tudo isso, somado ao fato de que
as livrarias registraram 20% de queda nas vendas – ainda que as vendas de livros
para crianças e jovens tenham subido 2% em relação ao aumento contínuo de 11%
anual. Graciela Rosenberg, presidente dessa entidade, explicou que “ao contrário
de outros anos, o Ministério de Educação não fez compras de livros, mas decidiu
trabalhar na capacitação de docentes em leitura e escrita”.5

ALIJA
A Associação Argentina de Literatura Infantil e Juvenil fez trinta anos em 2015. Durante
esse ano, com Pilar Muñoz Lascano como presidenta, realizou uma série de atividades
dentre as quais destaca-se a participação de Lola Rubio como júri do Prêmio Andersen
2016, assim como a indicação para a Lista de Honra do IBBY 2016 dos livros El Bagrub y
otros cuentos de humor (i)lógicos, de Eduardo Abel Giménez (publicado pela Estrada em
2014, na categoria Escrita), Puatucha Rentes, la leyenda olvidada, de Istvansch (publicado
pela Calibroscopio em 2014, na categoria Ilustrador) e ¿Cómo nacieron las estrellas?,
de Clarice Lispector (traduzido do português por Alicia Salvi, na categoria Tradução).
CEDILIJ6
O Centro de Pesquisa e Difusão da Literatura Infantil e Juvenil (CEDILIJ) trabalha
desde 1983, em Córdoba e arredores, na promoção e formação de docentes e crianças
em torno da leitura. Com esse objetivo, todos os anos organiza seminários, congressos nacionais e internacionais e feiras de livro. Possui também uma biblioteca
especializada em LIJ, aberta ao público, e, há algum tempo, uma banca de livros
que funciona todos os sábados na Feira Franca Municipal. Neste ano, as jornadas
do CEDILIJ organizadas no mês de agosto foram dedicadas à poesia e à ilustração,
com o nome Olho ilustrado. Delas participaram Iris Rivera, Laura Escudero, Pablo
Bernasconi, Cecilia Afonso Esteves e Istvansch.
Fundação Mempo Giardinelli
A Fundação Mempo Giardinelli, que trabalha com promoção e fomento da leitura
desde 1986, tornou-se referência no norte argentino. A instituição, dirigida por
Natalia Porta López, tem sede em Resistencia, Chaco. Desde 1996, organiza anual
mente um Fórum Internacional pelo Fomento do Livro e da Leitura. Em 2016,
realizou o XXI Fórum com convidados nacionais e internacionais, entre eles Luisa

	Notas do Página 12, 15/09/2016. Disponível em: <https://www.pagina12.com.ar/diário/suplementos/
espectaculos/ 17‑40017‑2016‑09‑15. html>.

4

	Nota do Telam, 14/09/2016. Disponível em: <www.telam.com.ar/notas/201609/163021-libros-informe-fin-delcepo-dolar-importacion-produccion-porcentaje-crecimiento-baja-camara-argentina-del-libro.html>.
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	<http://cedilijargentina.blogspot.com.ar/>.
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Valenzuela, Tununa Mercado, Inés Garland, Diego Muzzio, a escritora chinesa Ye
Duo Duo, o colombiano Jairo Buitrago e o português Afonso Cruz.
Simpósios de Literatura Infantil e Juvenil no Mercosul
No mês de maio de 2016, realizou-se o V Simpósio de Literatura Infantil e Juvenil
no Mercosul: “Celebrando los 25 años del Ce.Pro.Pa.LIJ”, em homenagem a María
Elena L. de Almada e Susana Itzcovich, na Faculdade de Ciências da Educação, Cipolletti, Rio Negro. Os simpósios anteriores aconteceram na Universidade Nacional de Salta (2011), na Universidade Nacional de Misiones (2012), na Universidade
Nacional de San Martín (2013) e na Universidade Nacional de Buenos Aires (2014),
e “se constituíram como espaços de articulação de diversas instituições dedicadas
à pesquisa e à reflexão sobre as problemáticas e questões relativas à literatura para
crianças e jovens”.7 Seus objetivos são: atualizar os estudos e reflexões referentes
à LIJ; conseguir construir a LIJ como um campo cultural e acadêmico; manter um
ambiente de trabalho e prospectiva para os estudos disciplinares; promover os espaços de discussão da LIJ no âmbito do Mercosul, e refletir sobre a LIJ na América
Latina e seu lugar na formação universitária e superior.

Prêmios e candidaturas
Candidatos ao Prêmio Hans Christian Andersen 2016
A ALIJA indicou também, como candidatos pela Argentina ao Prêmio Hans Christian Andersen do ano de 2016, a escritora Laura Devetach e o ilustrador Diego
Bianki. Esse prêmio internacional bienal, concedido pelo IBBY, representa o reconhecimento da trajetória e a contribuição duradoura da obra de um autor vivo
à literatura infantil e juvenil.
Na sua indicação, a Associação de Literatura Infantil e Juvenil destaca: “Laura
Devetach tem uma longa e frutífera carreira como escritora de literatura infantil e

	<http://quintosimposiolij.blogspot.com.ar/>.
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juvenil, começada em 1966, quando publicou seu primeiro livro, e desde então já
teve publicados mais de setenta títulos, tanto na Argentina como em Cuba, Estados
Unidos, Alemanha, México e República Checa. Com eles obteve importantíssimos
prêmios: o Prêmio Pregonero de Honor pela sua trajetória, concedido pela Fundação
El Libro de Buenos Aires em 1998; o Diploma ao Mérito dos Prêmios Konex 2004
na categoria Literatura Infantil; Doutor honoris causa da Universidade Nacional de
Córdoba e o Prêmio Ibero-Americano SM de Literatura Infantil e Juvenil 2010, entre
muitos outros”. Entre seus textos infantis destacam-se: La torre de cubos (1966),
Monigote en la arena (1975), El paseo de los viejitos (1987), El hombrecito verde y su
pájaro (1989), La hormiga que canta (2004), Canción y pico (2007), Periquito (2007),
Cuento escondido (2007) e Avión que va, avión que llega (2007). E sua bibliografia
teórica: Oficio de palabrera (1991) e La construcción del camino lector (2008).
El ilustrador Diego Bianchi (Bianki) se formou como professor de desenho no
curso de Belas Artes da Universidade de la Plata, onde também estudou Design e
Comunicação. Recebeu prêmios e distinções, dentre os quais: Destacados da ALIJA
nas categorias Ilustração, Desenho e Trabalho editorial (2004, 2006, 2011 e 2012);
prêmio The White Ravens, na categoria Qualidade Gráfica, concedido pela Internationale Jugendbibliothek de Munique, por seus livros Restorán e Con la cabeza en
las nubes, em 2004 e 2011; menção em Ilustração do Banco do Livro da Venezuela
em 2012, por Candombe. Fiebre de Carnaval; Prêmio Konex 2012 de Ilustração pela
trajetória 2002‑2011; o prêmio New Horizons (coletivo) da Feira do Livro de Bolonha
em 2013, por Diccionario para armar, da Conaculta Ediciones. Possui vários livros
publicados na Argentina, Alemanha, Bélgica, Brasil, Coreia, Espanha, França e
México, dentre eles: Los leones no comen bananas (1999), Teodora y los cambios de
piel (2000), Muy lejos de la Terra (2000), Con la cabeza en las nubes (2010) e Rompecabezas (2012).
María Cristina Ramos, ganhadora do XII Prêmio Ibero-Americano SM de Literatura
Infantil e Juvenil
No dia 5 de setembro de 2016, a Fundação SM concedeu em Guadalajara (México)
o XII Prêmio Ibero-Americano SM de Literatura Infantil e Juvenil. O júri foi composto por Lilian Álvarez de Arellano, representante da OEI; Carlos Sánchez-Anaya,
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representante do IBBY; Leonor Bravo, representante do CERLALC; Carlos Tejada,
representante do escritório da Unesco no México; e María Jesús Gil, representante da
Fundação SM. Com relação à obra de Ramos, o júri destacou “sua contribuição para
a literatura ao proporcionar uma visão autêntica e sensível da realidade latino‑americana, [...] o cuidado na construção dos seus textos e seu profundo respeito pelo
leitor, seus personagens e a realidade que recria, [...] sua habilidade para explorar
gêneros e formas no conjunto de uma obra de alta qualidade literária, dirigida a
um amplo espectro de leitores, [...] sua voz genuína e independente, que não se
condiciona, nem temática nem formalmente, pelas tendências do mercado” e “a
incorporação sutil de valores e práticas culturais dos povos indígenas”.
María Cristina é uma das representantes mais destacadas da literatura infantil e juvenil argentina. Nasceu em San Rafael (Mendoza), em 1952, e atualmente vive na Patagônia. Desde 1983 participou dos planos de leitura nacional
e regional. Recebeu distinções nacionais e internacionais, e seus livros foram
traduzidos para o chinês, o coreano e o português. Desde 2002 dirige a editora
Ruedamares. Alguns dos seus livros são: Azul la cordillera (1995, 2006); El libro
de Ratonio. Informe confidencial sobre su vida (autorizado por el personaje) (1995,
2014); Ruedamares, Pirata de la mar bravía (1997); Del amor nacen los ríos (1998);
Belisario y el violín (1998); Un sol para tu sombrero (1999); Las lagartijas no vuelan
(2001); Eleazar y el río (2004); Gato que duerme (2008), Una maripisa risa que riza
(2008); El trasluz (2013); Desierto de mar y otros poemas (2013); Caminaditos (2013)
e Dentro de una palabra (2014).
Laura Escudero ganhou o Prêmio Hispano-Americano de Poesia para Crianças 2015
A escritora cordobesa Laura Escudero Tobler (1967) recebeu o Prêmio Hispano-Americano de Poesia para Crianças por sua obra Ema y el silencio. O prêmio foi concedido
pelo Fondo de Cultura Económica e pela Fundação para as Letras Mexicanas. O júri
foi composto por Susana Ríos Szalay, coordenadora nacional de desenvolvimento
infantil do Conaculta; María Emilia López, escritora e psicóloga da Argentina, e
Mercedes Calvo, poeta uruguaia. A coletânea de poemas foi selecionada entre 318
propostas, por seu “excelente trabalho com a linguagem e um manejo apurado das
imagens que formam uma unidade impecável”.
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Laura Escudero é escritora, psicóloga, com mestrado em Promoção da Leitura
pela Universidade de Castilla-La Mancha (CEPLI) e duas vezes ganhadora do Prêmio
Barco a Vapor, concedido pela SM na Argentina (em 2005, com Encuentro con Flo, e
em 2010‑2011, por seu livro El rastro de la serpiente). Outros títulos de sua autoria:
Heredé un fantasma (SM), El Botín (Norma), Los parientes impostores (Norma), El
camino de la luna (Comunicarte) e La viejita de las cabras (Del Eclipse).
White Ravens 2015
Em outubro de 2015, foi divulgada a lista de livros do Catálogo White Ravens, que
inclui duzentos títulos selecionados anualmente pela Internationale Jugendbibliothek (Biblioteca internacional para crianças e jovens) de Munique.
A seleção incluiu os seguintes títulos da Argentina: Los chimpancés miran a los ojos,
de Andrea Ferrari, com ilustrações de Sebastián Santana, publicado pela Alfaguara
(2014); Cocorococó, com texto de Didi Grau e ilustrações de Christian Montenegro,
publicado pela Pequeño Editor (2014), e La tortilla de papas, com texto de Sandra
Siemens e ilustrado por Claudia Degliuomini, publicado pela Del Naranjo (2014).
Feiras de Bolonha 2015‑2016
Em 2015, a Menção Especial New Horizons foi para o livro da editora Calibroscopio
Tres portugueses bajo un paraguas (sin contar el muerto), com texto de Rodolfo Walsh
e ilustrado por Inés Calveiro. Sobre o livro, o júri afirmou: “Aborda temas difíceis
como a ditadura e a morte. Contado como um romance policial, este clássico
latino‑americano está aqui acompanhado por ilustrações altamente eficazes. A
exceção aos diferentes tons de cinza é a cor vermelha do guarda-chuva e alguns
outros detalhes. Este uso singular da cor leva simbolicamente para casa o absurdo
e a natureza arbitrária de qualquer regime”.
No ano anterior, a instituição tinha premiado na categoria Não Ficção o livro
Abecedario, com texto de Ruth Kaufman e Raquel Franco e ilustrado por Diego Bianki,
publicado pela Pequeño Editor. O júri se referiu assim ao livro: “Este alfabeto de
verbos é divertido e muito original. Suas páginas estão cheias de energia, movimento e personagens cujas ações vão da rotina ao absurdo”. Também foi premiado
o livro de Mariano Díaz Prieto, publicado pela Pípala, Doña Elba, com uma Menção
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Especial do júri: “Contado totalmente com ilustrações e sem palavras, esta história
de uma mariposa vermelha leva o leitor numa viagem do comum ao surrealista”.
Destacados da ALIJA
Durante a Feira do Livro de Buenos Aires, a ALIJA organiza a entrega de um prêmio
à produção editorial do ano anterior com o nome Los destacados de ALIJA.
Em 2015, formaram o júri Daniela Azulay, Cecilia Bettolli, Eduardo Abel Giménez e María Wernicke. A responsável pela coordenação foi Gloria Candioti, como
membro da ALIJA.
•	Produção teórica: La lectura, otra revolución, de María Teresa Andruetto, Fondo
de Cultura Económica, coleção “Espacios para la lectura”.
•	Multimídia/audiotexto: Apapachaditos... Un arrullo de juegos, ideia e seleção
de Andrea Lelli, Carolina Vaca Narvaja e Ana Seguí, e ilustrações de El Esperpento, Ediciones de la Terraza.
•	Desenho editorial: Cecilia Aranda Luciano Andújar por Los equilibristas, Edel
vives.
•	Ilustração: Gustavo Roldán (filho) por La canción de las pulgas, Calibroscopio.
Menção especial do júri: Viviana Billoti por Barrilete, Ediciones del Naranjo.
•	Quadrinhos: Zoila Zombie (Libro I), de Lubrio (Luis Roldán), Blup Ink Ediciones.
•	Teatro: Juan Darién, de Horacio Quiroga e Mauricio Kartun, Cántaro, Puerto
de Palos, Del Mirador.
•	Coleção: “Tal para cual” (El pueblo que no quería ser gris, Cómo se hacen los
bebés, Aserrín, aserrán), Colihué.
•	Conto infantil: Historia de un pulóver azul, de Florencia Gattari, Edelvives.
•	Poesia: Botánica poética, de Juan Lima, Calibroscopio, coleção “Líneas de
arena”.
•	Literatura de tradição oral: El gigante de Balvanera y otras leyendas urbanas,
de Sol Silvestre, La Brujita de Papel, coleção “Leyendas”.
•	Romance infantil: El agua quieta, de Márgara Averbach, Edebé, coleção “Flecos
de sol”.
•	Menção especial do júri: Seis centímetros de vacaciones, de Cristina Macjus, SM.
•	Romance juvenil: Lucía, no tardes, de Sandra Siemens, SM.
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•	Romance juvenil, Menção especial do júri: Los nombres prestados, de Verónica
Sukaczer, Penguin Random House.
•	Livro-álbum: Doña Elba, de Mariano Díaz Prieto, AH Pípala.
•	Informativo: Ecología hasta en la sopa, de Mariela Kogan e Ileana Lotersztain,
com ilustrações de Pablo Picyk, Iamiqué.
•	Resgate editorial: El trino del diablo, de Daniel Moyano, Comunicarte.
•	Trabalho editorial: Editorial Ojoreja/Pehuén, por No, no y no, de Julio Cortázar,
ilustrado por Gabriel Pacheco.
•	Fora da categoria: livro ilustrado: Los equilibristas, de Nicolás Schuff e Pablo
Picyk, Edelvives.
•	Grande prêmio ALIJA: Botánica poética, de Juan Lima, Calibroscopio, coleção
“Líneas de arena”.
Prêmio Barco a Vapor
Durante a Feira do Livro de Buenos Aires foi entregue o 14o Prêmio de Literatura
Infantil Barco a Vapor a Hernán Galdames, por Cartoneros al espacio. O júri foi composto pelas escritoras Liliana Bodoc e Josefina Delgado, além de Cecilia Repetti, da
SM Argentina. A obra foi publicada na série Vermelha da coleção “Barco a Vapor”.
Hernán Galdames nasceu em San Fernando, província de Buenos Aires, em
1962. É Bacharel em Publicidade, pela Universidade de El Salvador. Em 2013, seu
romance Desastre en el supermercado foi publicado na coleção “Galerna infantil”, e
em 2014, publicou pela Riderchail El despertar del conde Drácula.
O prêmio de 2014 foi para Silvia Braun por sua obra Claro que no es fácil, publicada na série Vermelha da “Barco a Vapor”.
Silvia Braun nasceu em Santa Fé, em 1946. Advogada de profissão, dedicou-se
intensamente à literatura e é amante das artes plásticas. Entre suas obras, estão La
cabeza de Juan e o romance Guillermo y el laberinto.
Prêmios Pregonero
Os Prêmios Pregonero, chamados assim em homenagem a Javier Villafañe, são
entregues na Feira do Livro Infantil e Juvenil de Buenos Aires com o objetivo de
reconhecer os difusores da LIJ argentina em diferentes âmbitos.
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O júri da edição de 2014 foi formado por Marcela Carranza, especialista em
literatura infantil e juvenil; Diana Tarnofky, contadora de histórias; Fernando de
Vedia, escritor; e Oscar González, pela Feira do Livro Infantil e Juvenil.
•	Pregonero de Honra: Marta Díaz (Buenos Aires).
•	Pregonero Instituição: Creche da Faculdade de Direito, UBA (Buenos Aires).
•	Pregonero Especialista: Cecilia Bajour (Buenos Aires).
•	Pregonero Narrador: Maryta Berenguer (Bahia Blanca, Buenos Aires).
•	Pregonero Jornalismo Gráfico: Sandra Comino (Buenos Aires).
•	Pregonero Jornalismo de Rádio: Lorena Peverengo (Buenos Aires).
•	Pregonero Jornalismo Televisivo: programa Zona Cuentos, Canal Paka Paka
(Buenos Aires).
•	Pregonero Produção Digital: Mónica Klibanski (Buenos Aires).
•	Pregonero Biblioteca: Biblioteca Popular Vicente P. Cacuri (Tres Arroyos,
Buenos Aires).
•	Pregonero Livreiro/Livraria: Vicente Dómina, Livraria El Saber (Rafaela,
Santa Fé).
•	Pregonero Teatro: Kika Producciones (Río Cuarto, Córdoba).
•	Pregonero Especial: Banda Dibujada (Buenos Aires).
Em 2015, o júri foi formado por Karina Micheletto, jornalista cultural especializada em literatura infantil, Ángela Pradelli, especialista em literatura infantil
Horacio López, escritor, e, presidindo, Oscar González.
•	Pregonero de Honra: María Teresa Corral (CABA).
•	Pregonero Instituição: Espacio Cultural Nuestros Hijos – ECUNHI (CABA).
•	Pregonero Especialista: Mila Cañón (Mar del Plata, PBA).
•	Pregonero Narrador: Casa Cuna Cuenteros (CABA).
•	Pregonero Jornalismo Gráfico: Revista Ladrones de Palabras, Escola no 84
“Instituto Geográfico Militar” (Gregorio de Laferrere, La Matanza, PBA).
•	Pregonero Jornalismo de Rádio: Tinkuy Encuentro com libros (CABA).
•	Pregonero Jornalismo Televisivo: programa Los confines de la palabra (Canal
Encuentro) (CABA).
•	Pregonero Produção Digital: La infinita desmesura (PBA).
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•	Pregonero Biblioteca/Bibliotecário: Diego Fernando Quiroga (Strobel‑Diamante, Entre Ríos).
•	Pregonero Livraria: Livraria Horizonte (San Salvador de Jujuy, Jujuy).
•	Pregonero Teatro: Companhia de Marionetes de Eleonora Dafcik (CABA).
•	Pregonero Especial: Conjunto Sonsonando (CAVA).

Panorama editorial
O objetivo deste panorama é apresentar as tendências presentes nas obras editadas
na Argentina e aprofundar alguns dos livros mais destacados.

Teoria
O aumento na quantidade de material teórico para o estudo de livros de crianças e
jovens é uma mostra do crescimento dessa área. Foram várias e interessantes as novidades de editoras ou autores argentinos relativas à teoria sobre literatura infantil.
Leer el desaparecido en la literatura argentina para la infancia, de Ignacio Scerbo,
publicado em dezembro de 2014 pela Comunicarte, trata de um conjunto de livros
sobre a ditadura militar, e Los devoradores de la infancia, de Mirta Gloria Fernández,
aborda as possibilidades de significação social dos relatos dirigidos à infância.
A mesma autora publicou, pela Ediciones El Hacedor, Hurtar la palabra poética.
Escritura, adolescencia y contextos de encierro, série de textos que resultou de uma
pesquisa realizada no contexto da Cátedra de Didática Especial e Práticas de Ensino em Letras da Universidade de Buenos Aires. A Ediciones El Hacedor publicou
também Oír entre líneas. El valor de la escucha en las prácticas de lectura, seis textos
escritos por Cecilia Bajour, nos quais a autora busca aprofundar a visão sobre leitura
e as possíveis conexões e reflexões com problemas específicos da leitura. Bajour
publicou também Juego con palabras, palabras en juego (Conaculta, México), duas
palestras nas quais desenvolve conceitos da seleção de livros e o uso das figuras
retóricas como um embrião para o desenvolvimento ficcional. La orfebrería del
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silencio, o último livro publicado de Cecilia Bajour, aborda o conceito de silêncio,
refletindo sobre procedimentos retóricos e ficcionais, além de contribuir para os
fundamentos formais da leitura estética dos livros para crianças e jovens. Diz a
autora: “Os modos como o silêncio parece habitar o vínculo entre as linguagens que
dialogam nos livros-álbum são o eixo central das abordagens analíticas propostas
por La orfebrería del silencio”.
A editora Comunicarte apresentou também De susurros y susurradores, seleção
de textos da recentemente falecida narradora Mirta Colangelo, e a seleção de sete
ensaios sobre obras literárias para a infância de vários autores, Libros en vuelo,
compilado por Lidia Blanco.
A editora Lugar, que em 2016 completou 25 anos, editou na sua coleção “Relecturas” três novos títulos: Temas de literatura infantil. Aproximación al análisis del
discurso para la infancia, de Fanuel Hanán Díaz; Papeles reunidos sobre la literatura
infantil. A lo largo del camino, de Carlos Silveyra, e Precursores de la literatura infantil
y juvenil latinoamericana, de Manuel Peña Muñoz.
A editora La Bohemia publicou três livros, todos compilações de vários autores já publicados na revista Cultura LIJ: Leer desde el aula, Leer desde el contexto e
Políticas de lectura.
Outra compilação publicada foi a série de vinte entrevistas realizadas por Mario Méndez no âmbito do programa Bibliotecas para armar, entre os anos 2007 e
2013, editadas pela Amauta e Cabiria: Entrelíneas. 20 conversaciones con autores de
la literatura infantil y juvenil de la Argentina.
O Centro Betanzos publicou Gallegos sembradores de ideas, um ensaio de Pablo
Medina (fundador e diretor de “La Nube”) sobre dois grandes homens da cultura
galego‑argentina, Federico Ribas e Rafael Dieste.
Também foi publicado Los mundos posibles. Un estudio sobre la literatura LGBTTI
para niñxs, de Gaby Larralde. Trata-se de um ensaio que mostra a pesquisa realizada
pela autora sobre livros para crianças e jovens que abordam temas relacionados
com a homossexualidade e as famílias homoparentais.
A vencedora do prêmio Andersen, María Teresa Andruetto, publicou na coleção
“Espacios para la lectura” do Fondo de Cultura Económica, La lectura, otra revolución, doze artigos tendo a leitura como eixo central. Disse a autora ao apresentar o
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livro: “A leitura sempre é um prazer, se entendemos a dificuldade como prazer; nem
sempre é prazerosa no sentido narcotizante. Atravessar um livro que oferece certas
dificuldades também é um prazer extra: o de ter conseguido transpor uma porta”.
Por último, a editora Paidós publicou na coleção “Todo lo que necesitás saber
de...” o livro Todo lo que necesitás saber sobre literatura para la infancia, de María
Luján Picabea, que não teoriza sobre a LIJ, mas serve de guia ou roteiro do tema
para pais e mediadores.

Ficção científica, fantasia e terror
Em 2015 e 2016, observou-se um novo interesse no gênero da ficção científica por
parte das editoras, especialmente no setor infantil, na faixa etária de oito a doze
anos. Cartoneros del espacio, de Hernán Galdames, foi o ganhador da 14a edição do
Prêmio Barco a Vapor da SM. O romance mostra Talito e Rolo, dois adolescentes
que vivem num assentamento da Grande Buenos Aires e que se dedicam a catar
papelão, quando encontram uma estranha peça do espaço. Cartoneros del espacio
contém elementos do Space Opera, misturados com o realismo e a denúncia propostos pela extração social dos protagonistas.
Son tumikes, de Sebastián Vargas, também publicado pela SM, é um romance
distópico que nos coloca diante dos limites da tolerância, integração e discriminação. Num futuro incerto, a humanidade teve que migrar para outro planeta, pois se
esgotaram todos os recursos da Terra. Lá recebem alguns pequenos extraterrestres,
os tumikes. Embora no princípio a convivência parece pacífica e construtiva, a
diferença e a incompreensão começa a alimentar os preconceitos e a segregação
de parte dos humanos, até acabarem sendo expulsos para um destino que se advinha desolador.
Cuentos de otros mundos, escrito por Eduardo Abel Giménez, é composto por
sete contos e foi publicado pela Edelvives. Em cada conto o leitor se depara com
a estranheza causada pela mistura de situações e descrições cotidianas combinadas com elementos e personagens próprios da ficção científica, como máquina
do tempo, viagens espaciais etc. O autor desafia o leitor a superar a estranheza e
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a desorientação aguçando sua criatividade, livrando‑se de ideias preconcebidas.
Cuentos de otros mundos homenageia a tradição humanista da ficção científica.
O romance La vida en el cielo, editado por Cántaro na coleção “Azulejos”, é uma
incorporação importante ao acervo literário da Argentina, traduzido do português.
Seu autor, José Eduardo Agualusa, que nasceu em Angola e vive atualmente em
Luanda, é um destacado expoente da nova literatura africana. O romance conjuga
um argumento próprio da ficção científica (um mundo submerso onde os poucos
sobreviventes vivem em balões aerostáticos) com elementos narrativos que evitam
os lugares comuns do gênero e da narrativa europeizada.
Também foram publicados La maestra, de Victoria Bayona (SM); Adoradores de
robots, de Bruno Barzeque; El regreso de los innombrables, de Mario Méndez; Corazón
de robot, de Carla Dulfano e Mariana Kirzner – estes últimos publicados pela Uranito.
No gênero da fantasia destaca-se a tradução de Odd y los gigantes de hielo, de Neil
Gaiman, publicado pela Pictus. Para os jovens, surge El juego de la nieve, a terceira
e última parte da saga sobre Iván Drago, escrito por Pablo de Santis, candidato ao
Andersen 2016. E um romance belamente traduzido, Las páginas del mundo, de Kai
Meyer (Pictus), que dialoga com a trilogia do “Mundo de Tinta” de Cornelia Funke.
No gênero de terror, podemos mencionar o resgate por parte da editora Pictus
do clássico El rey de amarillo, de Robert Chambers, e a edição de El circo de Lázaro,
de Guillermo Höhn. Uranito e sua nova coleção “Los macabros”, destinada ao terror, com títulos como La loca del ático y otros cuentos, de María Silva, e El hambre del
esqueleto, de Nilda Lacabe. Para jovens, a coleção “Zona Libre” da Norma publicou
dois romances na linha do século xix: Lo más cruel del invierno, uma tradução de
um romance de terror de inspiração gótica escrita por Chris Prestley, e La oscuridad
de los colores, do argentino Martín Blasco. Este romance se situa em 1910, durante
os festejos do centenário da Revolução de Maio. Alejandro, um jovem jornalista,
investiga o desaparecimento de cinco bebês ocorrido 25 anos antes. Enquanto isso,
uma série de assassinatos brutais abala Buenos Aires.
Poderíamos incluir aqui a coleção “Elementos”, da Alfaguara, formada por contos de
Liliana Bodoc, com textos de diferentes gêneros, principalmente fantásticos, cujo fio
condutor é um dos quatro elementos aristotélicos: Ondinas (água), Salamandras (fogo),
Nomos (terra) e Silfos (ar). Em cada um, Bodoc esmiúça seu estilo mágico de escrever.

72 ANUÁRIO IBERO-AMERICANO DO LIVRO INFANTIL E JUVENIL 2017

Um aumento na oferta de livros para bebés
Considerando que na entrega de Los destacados da ALIJA de 2015 (entregues em
2016) foi declarada vaga a categoria de livros para bebês, fica evidente a mudança
na tendência, já que houve várias novidades.
A Pequeño Editor publicou uma coleção especial para bebês, de páginas grossas e
capa dura, com o nome de “Los duraznos”: Quiero ser un dinosaurio, de Fita Frattini;
5 besos, de Ruth Kaufman e Diego Bianki; Tump Tump, de Elenio Pico; Cocorococó,
de Didi Grau e Christian Montenegro; e La luna está llena, de Diego Bianki, um livro
com jogos de palavras e repetições fresco e original.
A Norma Argentina começou a publicar, na sua reconhecida coleção “Buenas
Noches”, autores argentinos. Neste ano apresentou dois títulos, Simi tití. Mira el
mundo, de Liliana Bodoc e Viviana Garófoli, e Feroz... ¡Feroz!, de Liliana Cinetto e
Poly Bernatene.
A editora Ojoreja/Pehuén apresentou “Charitos”, uma coleção em cartonado
com três títulos: A mover los pies, Casamiento de la cocina e Rueda, ovillo de lana. A
dupla Didi Grau e Natalia Colombo funciona perfeitamente.
UnaLuna, o selo infantil da editora Claridad, publicou Mamá y sus pequeños e
Papá y sus pequeños, de Guido van Genechten. E a editora Catapulta, Mira en el prado,
de Christel Denolle e Emiri Hayashi, e Mira en la noche, de Catherine Jousselme e
Emiri Hayashi.

Livros ilustrados
O percentual de edição de livros ilustrados cresce anualmente de forma contínua.
É exemplar o surgimento de uma nova editora argentina totalmente dedicada ao
gênero, a Limonero, que apresentou entre seus primeiros títulos Mi pequeño, de
Germano Zullo e Albertine – cuja edição original em francês (Mon tout petit) ganhou
em Bolonha o prêmio na categoria de Ficção –, e Mi abuelo, de Catarina Sobral.
A Catapulta iniciou este ano sua coleção de livros ilustrados no selo Catapulta
Junior com vários títulos, dentre os quais se destacam: Leo, un cuento de fantasmas,
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de Mac Bernett e Christina Robinson, história de um fantasma que é expulso de
casa porque não gostam dele e encontra uma boa amiga; Quiero un tiburón, de Beth
Ferry e Ben Mantle; e ¡Por favor, abre este libro!, de Adam Lehrhaupt.
A Loqueleo traduziu para o castelhano Yo creo, de David Machado, e Eric, de
Shaun Tan, prêmio Andersen. Já a Eudeba traduziu La pluma, de Cao Wenxuan
e Roger Mello, também prêmios Andersen – uma beleza o texto, a ilustração e o
cuidado com o objeto livro.
A Comunicarte lançou Las flores de hielo, de Perla Suez e Claudia Legnazzi. A
Ojoreja/Pehuén publicou El valiente Juan sin diente, de Nicolás Schuff e Paula Fernández, ilustrado por Mariana Ruiz Johnson; o Fondo da Cultura Económica editou
Abecedario a mano, de Isol. Sobre o processo de criação, a autora diz: “Estive lendo
sobre a caligrafia: a escrita à mão permite processos mentais diferentes daqueles
do computador. É preciso mover a mão e o pensamento se desenvolve de outra
maneira, que tem a ver com outro tempo. Escrevemos cada vez menos à mão e
estamos perdendo esse lugar de expressão”.8
Pela Del Eclipse, saiu Valentín y los caníbales, com texto de Ana Méndez e Paco
Gómez e ilustrado por O’Kif, que também é um dos pouquíssimos livros eletrônicos
desenvolvidos no país.
A Brujita de Papel publicou um dos achados do ano, Jazz en las nubes, de Alberto
Pez e O’Kif, livro diferente que mistura música, ritmo e ilustrações.
O destacado de ALIJA Los equilibristas, de Nicolás Schuff e Pablo Picyk, é uma
aposta de design da Edelvives, com texto divertido e simpáticas ilustrações.
A Pípala editou Doña Elba, de Mariano Díaz Prieto, livro sem palavras premiado
em Bolonha, com um elemento estranho e perturbador que o torna inesquecível;
Día de pesca, tan tarde, de Giovanna Zoboli e Camila Engman, também sem palavras;
Tres damas junto al mar, com texto de Rhoda Levine e ilustrado por Edward Gorey,
livro de pequeno formato escrito em versos sobre o amor e a nostalgia, tendo a
beira-mar como cenário. A tradução é de Mariano García.

	<https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/11-39522-2016-07-23.html>.
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Recuperação editorial
Várias editoras apostaram na recuperação de material que já estava fora do mercado da literatura para crianças e jovens. A Calibroscopio publicou La canción
de las pulgas, de Gustavo Roldán e Gustavo Roldán (filho). A Loqueleo resgatou,
na coleção “Pequeñas historias”, três títulos de Graciela Montes publicados nos
anos 1980 pela Quipu: El globo azul, com ilustrações de Nora Hilb; Tres chicos muy
valientes, ilustrado por Claudia Degliuomini; e El auto de Anastasio, ilustrado por
Saúl Oscar Rojas.
“Los cuentos del Chiribitil” continua o resgate do acervo histórico da editora
Eudeba e incorporou “Los novos cuentos del Chiribitil”, com vinte novos títulos
em 2015 e 2016, entre eles: Abuela de trapo, de Ángeles Durini e Lucas Nine; Una
de perros, de Silvia Schujer e Pipi Sposito; Ministro de asuntos importantes, de Adela
Basch e Nerina Canzi; e Naranjo en flor, de Oche Califa e Tabaré.
A Colihué iniciou a importante tarefa de recuperar a bibliografia de Ayax Barnes
e Beatriz Doumerc, na coleção “Tal para cual”, com El pueblo que no quería ser gris,
Cómo se hacen los niños e Aserrín, aserrán.
A Del Eclipse lançou uma publicação especial de La línea, ao completar dez anos
da sua reedição, com um estudo sobre a obra e a linha novamente em vermelho
como na versão de 1975.
A Sudamericana reeditou, em uma coleção de capas duras e grande qualidade, os
clássicos de María Elena Walsh: Zoo Loco, Tutú Marambá, El reino del revés e Dailan
Kifki, resgatando a clássica ilustração de Vilar.

Quadrinhos e novelas gráficas
A produção de quadrinhos e novelas gráficas mantém a tendência de crescimento,
impulsionada pelas vendas no setor juvenil, que se nutre fortemente de publicações estrangeiras tradicionais (Marvel, DC) e novas apostas como o boom de The
Walking Dead (Image Comic). A existência de um mercado crescente estimula as
editoras argentinas a publicar novas obras e reeditar antigas.
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A Pictus lançou vários títulos de grande qualidade técnica, de autores consagrados e alguns principiantes. Entre eles estão: Banda de orcos, de Santullo e Marc
Borster; El druida Merlín, de Santullo; Khur, el fugitivo, de Saracino, Aballay e Ríos
Blanco; Hounds, de vários autores; e Wonderland, de Agustín Graham e Nakamura.
Neste último observamos fortes influências do mangá japonês.
O selo Primera Sudamericana editou Mayor y Menor 9 e Las aventuras de Facu
y Café con Leche 5, de Chanti. A editora Comiks Debris, em sua coleção “Toing”,
especializada no tema e na idade, publicou Despareja, de J. J. Rovella e J. Suppa, e
Tiburcio en concierto, de Alejo García Valdearena, ambos quadrinhos que apelam
para o absurdo, com diálogos disparatados e situações bem-humoradas.

Holloway, foi publicado pela Pequeño Editor. A Comunicarte lançou Trece modos
de mirar un niño, uma conversa com o poema de Wallace Stevens “Trece modos
de mirar un mirlo”. O texto é de María Teresa Andruetto e foi ilustrado por Cecilia
Afonso Esteves.
El Naranjo publicou dois livros de poesia ilustrada: La niña de agua, de Iris
Rivera e Josefina Calvo, e Los versos del nogal, de Gabriela Vidal e Cecilia Varela. A
Calibroscopio editou Balada del aullador, de Gustavo Roldán, e Para que sepan de mí,
de Laura Devetach, ambos ilustrados por Juan Lima. Também de Juan Lima como
autor e ilustrador, a mesma editora lançou o livro surrealista Botánica poética, que
não devemos perder de vista.

Não se publica poesia?

Teatro

Se nos deixamos levar pela quantidade de novidades poéticas, desmentiríamos
esta afirmação. No entanto, grande parte dessas obras consiste na transformação
de poemas de autores consagrados em poesia ilustrada.
Aerolitos, selo infantil de Capital Intelectual, editou dois livros de poesia ilustrada: Dos arbolitos locos, com texto de Federico García Lorca e ilustrações de Valeria Cis, e De espuma y de mar, com texto de Alfonsina Storni e ilustrações de Azul
de Corso. Ojoreja/Pehuén fez a mesma coisa com No, no y no, com texto de Julio
Cortázar e ilustrações de Gabriel Pacheco, e Algunas preguntas, seleção do Livro de
las preguntas, de Pablo Neruda, ilustrado por Fito Holloway.
Mágicas Naranjas apresentou La transmutación del oro, de Jorge Leónidas Escudero, com ilustrações de Romina Pernigotte, e Piedritas, de Cecilia Pisos, ilustrado
por Leticia Fraguela. Bajo la Luna editou Sinsentidos comunes, limeriks de Ezequiel
Zaidenwerg, ilustrados por Raquel Cané.
Ediciones de la Terraza publicou, por meio de crowdfunding, Separaciones mínimas, de Germán Machado e Matías Acosta. Esta obra ganhou o Prêmio ao Livro
Melhor Editado de 2015 na Feira do Livro de Córdoba.
A editora Ruedamares apresentou Náufragos, com texto de María Cristina Ramos e ilustrações de Virginia Piñón. Pájaros, dos chilenos María José Ferrada e Fito

Adela Basch e seu selo Abran Cancha é uma das pouquíssimas editoras que aposta
regularmente no teatro: ¡Atención, atención, ya comienza la función! é um volume
de dez obras curtas, especialmente pensadas para a escola. A SM publicou El emperador invisible y el traje imposible, de Cristian Palacios, e La princesa del guisante
y el príncipe andante, de Silvina Patrignoni.
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Literatura para primeiros leitores
A maioria das editoras apostou na publicação de contos ilustrados para os primeiros leitores: La remolacha gigante, de Cristina Macjus e Mariana Ruiz Johnson,
incluído na coleção “Los caminadores” da Primera Sudamericana, ganhou o Prêmio
Destacados da ALIJA; a SM editou Puki, un perro sabelotodo, com texto de Margarita
Mainé e ilustrações de Pablo Zamboni, e a novidade da premiada escritora Laura
Escudero Tobler, na série Blanca do “Barco a Vapor”, Alina, la maga del mandarino. A
Pípala lançou Julián y el caballo de piedra, com texto de Felix Bruzzone e ilustrações
de Germán Wendel, livro fantástico em que o absurdo permeia o texto, em uma
espécie de continuação de Julián en el espejo.
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A Edelvives publicou, em sua coleção “Pequeletras”, Liebre y León, de Alberto Pez
e Roberto Cubillas. Na série Vermelha, Los Superminis e El concurso de historietas.
Superminis 2, de Melina Pogorelsky, e Historia de un pulóver azul, com texto de Florencia Gattari e ilustrações de Marina Zanollo, belo livro com poética acentuada e
uma história sobre a vida e a passagem do tempo.

del tanque de agua, de María Inés Falcioni. A SM editou, em sua série Laranja, La
maldición del arribeño, de Sebastián Vargas, e El fantasma de Francisca, de Mario
Méndez, e, na série Vermelha, Aquel baile del 10 de julio de 1816, de Ricardo Lesser,
ilustrado por Gonzalo Kenny, antologia de contos de narrativa histórica. Edelvives
publicou Moreno, de Laura Ávila, na série Morada; Norma lançou, em dois volumes,
La historia se hace ficción, série de relatos para jovens leitores escritos por autores
reconhecidos, como Liliana Bodoc e Ana María Shua.

Romances, contos e lendas para um leitor experiente
As novidades deste segmento são menores e se diluem entre as poucas editoras
que apostam no segmento. Da escritora argentina Ángeles Durini, um novo título
da saga “Demetrio Latov”, Quién visita a Demetrio Latov, publicado pela SM; Del
Naranjo editou Panqueques de manzanas, de María Inés Garibaldi; a Primera Sudamericana lançou Aurora, de Ariela Kreimer, uma reversão da Bela Adormecida; o
Destacado da ALIJA na categoria Romance infantil Seis centímetros de vacaciones,
com texto de Cristina Macjus e ilustrações de Vincent García; Mentiras y moretones,
de Pablo Bernasconi, foi publicado pela Primera Sudamericana; Norma lançou o
novo volume da saga “Anita Demare”, La sopa envenenada.
Da coleção “Cuentos del globo”, destacamos Cenicientas del mundo, compilação
de versões, escolhidas entre as mais de setecentas existentes, da história de Cinderela escritas por Duan Chengsi, Safo, Charles Perrault e Katia Kanton, reunidas
por Antonio Rodríguez Almodóvar.

Livros sobre o bicentenário
Por ocasião da comemoração na Argentina do bicentenário da Declaração da Independência, foi publicado um grande número de livros de narrativa histórica
ambientados nos tempos das lutas pela Independência. Destacamos alguns.
Loqueleo lançou Juana, la intrépida capitana, de Adela Basch, ilustrado por
Paula Elissambura, e Tucumán era una fiesta, terceira parte da trilogia de El secreto
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Livros informativos
A produção nacional de livros informativos vem crescendo paulatinamente. A
falta de incentivos, das compras estatais ou das seleções para bibliotecas mais
volumosas, não permitiu um desenvolvimento mais contínuo.
Ojoreja/Pehuén editou Mamíferos prehistóricos de Argentina, de Fernando Novas
e Maya Hanisch. A editora Arte a Babor publicou Perdidos y encontrados. Un libro
para mirar, leer y volver a mirar, de Elizabeth de Lambilly, livro para procurar com
lupa, e A Leonardo le gusta su tiempo. Un cuento para conocer a Leonardo da Vinci, de
Margarita Mainé, Silvia Sirkis e Tomi Hadida.
Ediciones Iamiqué publicou várias novidades no período, consolidando-se
como uma referência em livros informativos na Argentina. Ecología hasta en la
sopa, com textos de Mariela Kogan e Ileana Lotersztain e ilustrações de Pablo Picyk;
De família en família, de José Neves e Paula Szuster; ¿De dónde vienen esas voces?,
de Lucía Carabelli e Mariana Ruiz Johnson. Duas novidades desta mesma editora
merecem ser destacadas. Ambos os títulos são importados, o primeiro traduzido
e o segundo adaptado. ¿Qué es la verdad?, de Antje Damm, livro que questiona a
verdade, tratando-a como um conceito filosófico que pode ser discutido e do qual
se pode discordar. Mundo cruel, de Ellen Duthie e Daniela Martagón, é um projeto
publicado na Espanha pelo grupo Wonder Ponder e adaptado na Argentina para o
formato livro, com dezoito ilustrações que levam à reflexão – filosofia e ética ao
alcance de todo o mundo, sem afirmações complicadas.

ARGENTINA 79

O boom do YA
A mais clara tendência editorial é a aposta na literatura juvenil (Young Adults, YA).
Todas as editoras estão produzindo romances para esse segmento, arriscando temas e estéticas que distanciam seus livros do público escolar, tentando competir
nos espaços de exibição das livrarias.
Esse boom questiona todas as referências de que os jovens não leem. Perguntamos a três blogueiros como eles vêm a edição de livros para jovens. Malena Peña,
do blog de literatura juvenil Llave de Tinta e colaboradora da revista on-line Huellas
de Tinta,9 diz: “Hoje em dia, graças às redes sociais e ao contínuo intercâmbio de
opiniões que elas propiciam, acho que as editoras podem observar o que quer o
público que consome a literatura YA. [...] Mas acho que o mercado editorial está
muito sujeito ao que está na moda entre esse público. [...] Os jovens leem de tudo,
acho que não podemos colocar todos no mesmo saco: há os que leem clássicos,
ficção científica, terror, romance, fora do gênero YA, e há outros que só leem YA. Por
sorte, graças aos bloggers e booktubers o mundo em geral está começando a ver que
os jovens leem muito, e de forma variada, e que têm muito o que dizer a respeito”.
Opinião similar tem o blogueiro Facundo Tedesco, de Jungla de Papel:10 “Acho
que repercute bastante nas escolhas editoriais, já que, há algum tempo, muitos de
nós somos consultados sobre títulos a serem importados, e até nos enviem exemplares antes de estarem à venda ou de serem comprados, para que possamos ler e
dar nossa humilde e sincera opinião sobre se vale ou não a pena trazê‑lo ao país”.
Sil Quintana, do blog Real or not real Book,11 destaca: “Sem dúvida, o mundo
editorial argentino está crescendo cada dia mais. Não só integrando histórias
estrangeiras, que são muito consumidas pelos leitores, mas também nossos próprios autores se animam com narrativas que estão à altura (inclusive superando
as expectativas) do que querem e buscam os leitores. Cada vez é maior o número

	O blog é <llavedetinta.blogspot.com>, e a revista, <revihuellasdetinta.com.ar>.

9

	<http://junglasdepapel.blogspot.com.ar>.

10

	<http://realornotrealbooks.blogspot.com.ar>.

11
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de editoras que trabalham lado a lado com bloggers e booktubers para compartilhar,
conhecer e opinar sobre as novas tendências nas leituras dos jovens. É ótimo quando
valorizam o que temos a dizer e fazem propostas sobre novidades que poderiam
trazer, em que poderiam apostar”.
Booktubers, bloggers e youtubers influenciam cada vez mais a indústria com
suas opiniões e seleções. Em algumas editoras, essa tendência é tão forte que só
publicam o que é decidido por um grupo de influencers. Outras mantêm seus próprios critérios artísticos e de seleção de material, para além das modas passageiras,
pensando em um catálogo de longo prazo.

Produção editorial
A produção editorial de 2015 e 2016 destaca-se pela grande quantidade de livros de
temas realistas e comprometidos, que abordam questões difíceis como a Shoah
(Los nombres prestados, El sótano de Neske); a ditadura militar (Piedra libre, La
noche más larga, Los que volvieron), miséria e marginalidade (Música de ladrillos,
Si alguien te espera); a diversidade sexual (Como una película en pausa). Aparece
como tendência a inclusão de crianças como protagonistas de romances juvenis,
que tradicionalmente buscavam identificar o leitor com personagens da mesma
idade ou poucos anos mais velhos (entre quinze e 22 anos), tendência que também
começa a se observar na literatura em geral. Podemos destacar Lucía no tardes, de
Sandra Siemens, publicado pela SM na “Gran Angular”, que conta a história de uma
menina que vive com sua avó numa cidadezinha da Itália devastada pelo fascismo
e pela guerra. Não sabe nada dos seus pais. “Não pergunte” é a resposta invariável
que recebe da sua avó. Quando Lucía tem seis anos, a avó morre e ela é adotada
por Agnese e Donato, casal de idosos da cidade. Um dia lhe informam que Bruna,
a filha do casal, decidiu cuidar dela e que vai se mudar para a Argentina. As outras
duas partes do romance, protagonizadas por Bruna e Vittorio, seu marido, são
como peças de um quebra-cabeça que permitem reconstruir uma história trágica.
O romance é um acerto desde o narrador: a voz de Lucía reflete a incompreensão
de uma criança diante do mundo adulto que a move a seu bel-prazer, sem razões
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aparentes. O romance transmite a perseverança e a vontade daqueles que decidiram cruzar o oceano para construir na Argentina um destino à base de trabalho.
Los nombres prestados, de Verónica Sukaczer, publicado pela Random House
Mondadori na coleção “Nube de tinta”, é um romance sobre a vida. Diante da
Shoah, a fábrica de morte mais eficiente da história, os protagonistas decidem
viver. Fazer o que for necessário para viver, resistir para contar, para que se saiba,
para continuar vivendo em outros. Nina é a neta que encontra um livro e oito
cartas que desvendam a história de Sara/Elena e de Pedro/Marek. Dois nomes,
um verdadeiro e outro falso, para sobreviver. El sótano de Neske, de Lidia Barugel
(Loqueleo), é uma romance com reminiscências de O diário de Anne Frank: uma
família de judeus em Amsterdam tem que sobreviver no sótão de uma amiga.
Narrada com grande acerto e emotividade, através dos olhos de Dromer, um menino que tenta proteger sua irmã com contos fantásticos da escuridão que dia a
dia rodeia seu pequeno refúgio.
Al rescate de Eurídice, de Eduardo González (Abran Cancha), é um livro comovente em que realidade e fantasia se cruzam. Francisco Bermúdez é um idoso em
cadeira de rodas, devastado pela morte de sua esposa. Mas também é o intrépido
capitão da fragata Maragata. Às suas aventuras imaginárias se une Martín, o filho
autista. Junto de sua filha Liliana e Guillermo, o terapeuta, vencerão monstros e
tufões, mas também o medo e a solidão.
Também podemos citar a tradução do romance Tru y Nelle, pela Riverside,
recriação literária da profunda amizade que tiveram em sua infância Truman Capote e Ellen Harper. Foi escrita por Greg Neri, que expressa com grande maestria
o ambiente do sul dos Estados Unidos durante a Grande Depressão.
Com relação aos livros sobre a ditadura militar, um dos romances mais comprometidos é Piedra libre, de Jorge Grubissich, publicado pela SM na coleção “Gran
Angular”. Conta a história de Gabriel, que no início história tem dezesseis anos e
uma namorada. O golpe militar destroça sua vida: Paula, a namorada, tem que se
exilar no exterior, e ele é sequestrado, mas um acidente afortunado possibilita sua
fuga. Ele muda de nome e vai viver no interior do país. Jorge Grubissich narra em
um estilo franco, mas não isento de sensibilidade, o drama pouco explorado na
literatura argentina dos exilados internos.
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Matilde, de Carola Martinez Arroyo, publicado pela Norma na coleção “Zona
Libre”: “Matilde é uma menina com inocentes oito anos que sobrevive às vicissitudes em plena ditadura de Pinochet [...]. Matilde faz parte da melhor tradição do
romance que aborda o tema da ditadura, da repressão, da resistência”.12
Los que volvieron, de Márgara Averbach, publicado pela Sudamericana Joven,
se baseia em um caso real: um grupo de estudantes de um povoado de Santa Fé
investiga duas sepulturas de N.N. (identidade desconhecida) e descobrem que
pertencem a dois desaparecidos durante a ditadura militar. A autora elabora um
romance que mostra como as vidas de todos os habitantes da pequena cidade se
transformam à medida que avança a investigação.
La chica pájaro, de Paula Bombara, publicado pela Norma em “Zona Libre”, outro romance que se insere nessa tendência de literatura realista, que fala sobre a
violência contra as mulheres. Tema que compartilha com La noche más larga, de
Sandra Comino, romance profundamente pessoal, que faz parte da coleção “El
llavero”, da editora Comunicarte, destinada a jovens adultos. Embora não seja uma
continuação direta de La casita azul, têm a mesma protagonista. Em La noche más
larga, Cintia já é uma mulher adulta, tornou-se escritora, mas não conseguiu construir uma vida sentimental, por causa das cicatrizes inapagáveis de sua infância.
Os livros de aventuras, geralmente policiais ou com algum suspense, são outra
tendência da literatura juvenil. Las marcas de la mentira, de Andrea Ferrari (Loqueleo), e La plaza de los chicos rubios, de Osvaldo Aguirre e Eduardo González (Norma,
“Zona Libre”), são romances representantes desse gênero. O dois livros têm em
comum a característica de serem continuações de outras histórias (La velocidad de
la música e Graffiti ninja) e são protagonizados por jovens jornalistas. Por último,
Nicanor y la luna, de Mario Méndez (SM, “Gran Angular”), é um livro de aventuras
que homenageia o filme Nazareno Cruz y el lobo.
Os mundos interiores também estão presentes na literatura para jovens. Música
de ladrillos, de Carla Dulfano, publicado por Ediciones del Naranjo, conta a história

	Mario Méndez para o blog UnoYtres <http://unoytres77.blogspot.com.br/2016/12/matilde-de-carola-martinezarroyo-o.html>.

12
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de Mora, adolescente com leve autismo. Ela tem uma sensibilidade especial para
a música e para a matemática, que são seu refúgio quando o mundo exterior se
torna incompreensível. Os refúgios se tornam ainda mais necessários no dia em
que o pai perde o emprego e a família tem que se mudar para uma vila.
Vale destacar o lançamento de um romance nacional, que segue a tendência
internacional de livros que tratam de temas sobre a escolha sexual: Como una
película en pausa, de Melina Pogoreslky (Edelvives). Seu argumento gira em torno
das dificuldades que o protagonista enfrenta para revelar sua homossexualidade
aos outros, inclusive aos amigos mais íntimos ou a família. Um romance intimista
que fala da amizade e do amor.
Podemos concluir que, com relação às tendências no mercado editorial, há uma
oferta interessante de livros de teoria sobre leitura e livros, relacionada com o crescimento da oferta e com a necessidade dos docentes e mediadores de capacitação e
de reflexão sobre suas próprias práticas. As novidades da ficção científica mostram
as repercussões que o sucesso do gênero tem em outros formatos, como filmes e
séries. Observamos uma extrapolação geracional em que a ficção científica deixa
de ser um fenômeno ligado a adolescentes e passa a ser consumida por uma faixa
etária menor, que começa aos oito anos, fenômeno observado anteriormente com
a fantasia e o terror. O resgate editorial, iniciado pela Eudeba com “Los libros del
Chiribitil”, tornou-se uma tendência que, acreditamos, tem a ver com a necessidade
dos pais leitores de mostrar aos filhos os livros de sua infância e, obviamente, com
a qualidade e a singularidade do que foi produzido nas décadas de 1970 e 1980. A
literatura juvenil tem uma forte inclinação para o realismo e a abordagem de assuntos difíceis, com a particularidade de incorporar protagonistas menores que
os leitores. Essa voz infantil permite que o narrador enfrente os problemas com a
inocência de quem vive uma experiência pela primeira vez.

de lançamentos. Como destacamos, as compras institucionais funcionavam como
vitrine e injetavam um fluxo financeiro importante, sobretudo para as editoras
menores, que repercutia em toda a cadeia, especialmente nas pequenas gráficas.
Além das consequências no acesso à leitura como prática cultural de crianças e
jovens, que desde 2016 perderam uma porta de entrada aos livros, que, em muitos
casos, era a única.
Nesse contexto adverso (suspensão das compras estatais, abertura de importações e retração do consumo em geral), o segmento de livros para crianças e jovens
apresenta uma vitalidade que lhe possibilita resistir. O canal natural de vendas
continua sendo a livraria, principalmente as especializadas. No entanto, há uma
forte influência escolar, que pode ser observada no sucesso de vendas dos livros
de efemérides, como a do bicentenário da Independência. O crescimento, embora
possibilite uma diversidade de gêneros, se concentra nos que são comercialmente
mais atrativos, como a literatura juvenil ou os livros ilustrados. A poesia e o teatro
continuam sendo gêneros em que as editoriais apostam pouco. As editoras argentinas tardiamente incorporaram os bloggers e os booktubers como grupo focal,
enviando‑lhes novidades e somando suas opiniões às decisões editoriais. Do outro
lado, os booktubers vêm se “profissionalizando” e crescendo nessa área.
Os anos de 2015 e 2016 apresentaram profundas mudanças, diante das quais
o mercado editorial de livros para crianças e jovens deverá demonstrar que está à
altura do desafio.

Agradecimentos
Carola Martinez expressa seu agradecimento a Fernando Zambra, membro da
Promage.

Como conclusão
Ainda não é possível verificar qual será o impacto futuro da suspensão das compras
do Estado. De imediato, podemos verificar a repercussão nas tiragens e no número
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Carola Martinez
Carola Martinez é chilena e vive há vinte anos na Argentina. Estudou Psicologia
e é especialista em LIJ, formada pela Universidade de San Martín. Dirigiu o
programa de leitura “Leer para crecer” da Cidade de Buenos Aires. Coordenou
diferentes cursos e oficinas, todos relacionados com a literatura infantil e
juvenil, entre eles “Lectura en la escuela: formación de lectores”, do Programa
Nacional Nossa Escola. Foi júri dos Destacados da ALIJA de 2015, é editora
e escreve para várias casas editoriais. Prestou também consultorias e
ministrou cursos de capacitação de docentes em 2016 para a Fundação Filba
no programa “Escuela Filba”.
Desde 1997, publica resenhas, notas, entrevistas e ensaios em diferentes
mídias impressas e digitais, especialmente no seu site, Donde viven los libros
(Prêmio Pregonero outorgado pela Fundação El Libro no ano de 2012 à
Melhor Publicação Digital). Publicou recentemente seu primeiro romance,
Matilde, pela Norma Editorial na Argentina.

86 ANUÁRIO IBERO-AMERICANO DO LIVRO INFANTIL E JUVENIL 2017

Brasil

CONTRA VENTO E MARÉ: A LITERATURA INFANTIL E
JUVENIL NO BRASIL NO BIÊNIO 2015-20161
João Luís Ceccantini

Um divisor de águas
Nos estudos panorâmicos que venham a tratar da literatura infantil e juvenil em
circulação no Brasil no início do século xxi, certamente o ano de 2015 constituirá,
no âmbito do mercado, um marco significativo no que diz respeito a esses dois
subsistemas literários. Esse ano assinala uma ruptura expressiva na trajetória de
crescimento que o setor vinha demonstrando há mais de uma década, alimentado
tanto por certa maturidade de nossa produção literária para crianças e jovens ao
longo do tempo, quanto pelo incremento substantivo de programas governamentais
de aquisição de acervos de obras literárias infantis e juvenis voltados à distribuição
para escolas de todo o país. Dois fatores estreitamente ligados compõem o pano de
fundo dessa ruptura: de um lado, a crise econômica que se instaurou entre nós
de forma cada vez mais acentuada a partir de 2011,2 após um período de relativa
“bonança”; de outro, a crise política associada não apenas à crise econômica, mas

	No momento da finalização deste artigo (fevereiro de 2017), não havia ainda sido divulgado o documento
elaborado anualmente pela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), sob encomenda da CBL
(Câmara Brasileira do Livro) e do SNEL (Sindicato Nacional dos Editores de Livros), intitulado “Produção e
Vendas do Setor Editorial Brasileiro”, com os dados referentes ao ano de 2016 (estava disponível apenas o
documento com os dados relativos a 2015). Até então, tampouco toda a produção de literatura infantil e
juvenil de 2016 pôde ser avaliada do ponto de vista literário, porque muitos títulos foram lançados no final
de 2016, e esse material se encontra ainda sob exame. Assim, a análise predominante de dados do mercado
e da produção reporta-se, neste trabalho, predominantemente a 2015, com destaques para alguns títulos da
produção de 2016, quando isso se demonstrou possível realizar.

1

	Primeiro ano do mandato da presidenta Dilma Roussef.

2
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a sucessivos escândalos de corrupção e lavagem de dinheiro, envolvendo potentes
grupos empresariais, diversos órgãos estatais e variadas esferas do governo brasileiro, num processo que atingiu seu momento mais dramático no ano de 20163 e
acabou por enfraquecer ou paralisar inúmeros programas institucionais no campo
da educação e da cultura.
Os indicadores quantitativos que configuram o perfil do mercado editorial
brasileiro no ano de 2015 em oposição ao ano anterior põem em evidência esse
destacado movimento de retração, não importando quais variáveis estejam em jogo:
número de títulos editados no ano, número de exemplares vendidos (no mercado
ou ao governo) ou faturamento específico ou geral4.

Mercado editorial brasileiro. Dados gerais 2014-2015
Número de títulos

2014

2015

Variação %

Livros didáticos

13.945

12.152

- 12,8

Obras gerais (literatura adulta, infantil,
juvenil etc.)

23.171

18.319

- 20,9

Livros religiosos

7.938

7.241

- 8,8

Livros científicos, técnicos e profissionais

15.775

14.715

- 6,7

Total

60.829

52.427

- 13,8

Como se pode observar, a diminuição do número total de títulos publicados
de um ano para outro é bastante significativa. E chama particularmente a atenção
que, embora todos os nichos do mercado tenham sido afetados negativamente,
rubricas como livros religiosos e livros científicos, técnicos e profissionais foram
menos prejudicados, ao passo que o que o setor das obras gerais – precisamente
aquele que compreende a literatura infantil e a literatura juvenil – sofreu um encolhimento na variedade de títulos em circulação superior a 20%, acarretando o
enfraquecimento da bibliodiversidade, fenômeno hoje bastante valorizado como
índice qualitativo na dinâmica do mercado editorial. A diminuição da variedade
de títulos em circulação pode sugerir que se tenha ampliado, ainda mais, a dominação dos blockbusters literários, muito provavelmente associada à concentração
financeira na esfera editorial, em detrimento da publicação de títulos possivelmente mais originais e ousados, semeadores de ideias inovadoras, estimuladores
de jovens talentos, frequentemente vinculados, por sua vez, a pequenas editoras
que – diante da retração do mercado – são em geral as que mais perdem fôlego
num contexto restritivo como esse.
No que tange ao percentual de títulos literários postos em circulação em relação
ao universo total de obras pesquisado, houve, em 2015, praticamente a manutenção
da proporção verificada no ano anterior, revelando-se apenas um decréscimo na
rubrica literatura adulta:
Produção por área temática e participação no universo considerado
2014

2015

Títulos

%

Títulos

%

	O polêmico impeachment da presidenta em agosto de 2016 talvez seja o momento mais agudo da crise que se
instaurou.

Literatura adulta

6.563

10,8

4.841

9,2

	Vale destacar que, expressa em dólares nas tabelas inseridas neste artigo, a queda do faturamento de 2014
para 2015 se demonstra ainda mais gritante porque, com o baque sofrido pela economia brasileira no biênio
2014/2015, ocorreu uma importante desvalorização do real no período que vai do final do ano de 2014 ao final
do ano de 2015. Em 30 de dezembro de 2014, um dólar equivalia a 2,66 reais; em 30 de dezembro de 2015,
um dólar equivalia a 3,95 reais. Hoje o dólar corresponde a 3,07 reais aproximadamente. Tem-se aí um quadro
de bastante instabilidade econômica.

Literatura infantil

7.802

12,8

6.783

12,9

Literatura juvenil

4.578

7,5

3.952

7,5

60.829

100

52.427

100

3

4
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Quanto ao número de exemplares vendidos no mercado, a variação negativa
do conjunto foi considerável (8,2%).
Número de exemplares vendidos no mercado
Número de títulos

2014

2015

Variação %

PNBE – Programa Nacional
Biblioteca da Escola

31.424.020

–

–

PNAIC – Programa Nacional de
Alfabetização na Idade Certa

3.243.805

–

–

Subtotal 1 – Governo Federal

155.391.933

132.171.274

- 14,9

Outros órgãos governamentais

2.910.934

2.423.120

- 16,8

2.910.934

2.423.120

- 16,8

2014

2015

Variação %

Livros didáticos

57.260.368

50.772.492

- 11,3

Obras gerais (literatura adulta,
infantil, juvenil etc.)

115.072.869

109.104 528

- 5,2

Subtotal 2 – Outros órgãos

Livros religiosos

73.437.782

68.416.938

- 6,8

Total – Governo

158.302.867

134.594.394

- 15,0

Livros científicos, técnicos e
profissionais

31.616.271

26.386.144

- 16,5

Total – Mercado + Governo

435.690.157

389.274.496

- 10,6

277.387.290

254.680.102

- 8,2

Total

Como se pode observar, foram comercializados no mercado cerca de 23 milhões
de exemplares a menos do que no ano anterior, em direta relação com a crise
econômica enfrentada pelo país em quase todos os setores da economia, sendo
afetados todos os quatro grandes setores do mercado editorial, em particular o
dos livros didáticos e o dos livros científicos, técnicos e profissionais. Mas, em
termos de impacto negativo sobre um setor específico, nada se comparou ao que
sucedeu no âmbito das compras governamentais com o setor de literatura infantil
e de literatura juvenil, como se pode constatar na tabela a seguir:

Se a tabela permite verificar que no âmbito do livro didático (PNLD) as compras
governamentais federais cresceram quase 10% em relação ao número de exemplares adquiridos no ano anterior,5 no que concerne aos livros de natureza literária
(associados ao PNBE e ao PNAIC) simplesmente não houve compras, segundo o
argumento, por parte do governo, do agravamento da situação econômica do país em
2015.6 Trata-se de um contraste de grande envergadura em relação ao ano de 2014,
quando foram comprados mais de 34 milhões de exemplares de literatura infantil
e juvenil pelo governo, o que certamente gerou grande expectativa e mobilização

	É importante salientar que, no caso dos livros didáticos (livros-texto), a legislação brasileira é mais coercitiva
no sentido de que o Estado tem de assegurar a toda criança em território nacional o acesso ao livro didático,
diferentemente do que se passa com os livros literários, que são adquiridos por meio de programas
específicos, circunstanciais e de natureza mais flexível.

5

Número de exemplares vendidos ao governo

	O ano de 2014, configurado como aquele em que, no Brasil da última década, a recessão econômica se fez
presente com intensidade, o rombo nas contas públicas configurou-se por um déficit de 32,5 bilhões de
reais; em 2015, a situação se agravou, com um déficit nas contas públicas de 111,2 bilhões de reais; em 2016 a
situação chegou ao ápice, com o maior déficit verificado no país nos últimos vinte anos: 155,7 bilhões de reais.
Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/noticia/rombo-nas-contas-publicas-soma-r-1557-bilhoes-em2016-maior-da-historia.ghtml>

6

PNLD – Plano Nacional do Livro
Didático
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2014

2015

Variação %

120.724.108

132.171.274

9,5
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das editoras no planejamento de seus lançamentos para 2015 que pudessem interessar ao PNBE e ao PNAIC. A tabela seguinte, indicando a produção de exemplares
de obras literárias no país em 2015 e a participação de cada setor no universo total
dos livros produzidos, reitera o desempenho frustrante que se verificou no caso
da literatura infantil e juvenil no período.
Produção por área temática e participação no universo considerado
2014

Faturamento (em U$)

2015

Exemplares

%

Exemplares

%

Literatura adulta

48.491.769

9,7

31.649.010

7,1

Literatura infantil

37.259.612

7,4

12.499.466

2,8

Literatura juvenil

20.085.348

4,0

11.277.437

2,5

Universo

501.371.513

100,0

446.848.571

100,0

Na tabela fica nítido o ônus na produção de livros infantis e juvenis em
2015, resultante do fato de o governo não ter realizado a compra para a qual tinha acenado e que, se tudo houvesse caminhado como nos últimos anos, teria
se dado até o final do ano em questão. É importante ressaltar que foi aberto, tal
como vinha acontecendo, o edital para a compra dos livros do PNBE (inscrição
realizada em 2014, com aquisição prevista para o final de 2015 e distribuição
para 2016). Assim, as editoras inscreveram seus títulos (muitos deles elaborados em edições princeps, criadas especificamente para concorrer no edital) para
a seleção, que chegou a ser realizada pelas equipes coordenadas pelo CEALE
(Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita) da Faculdade de Educação da UFMG
(Universidade Federal de Minas Gerais), havendo sido concluído o processo
até agosto de 2015. No entanto, os livros não chegaram a ser adquiridos pelo
governo nem em 2015 nem em 2016. Sem dúvida, esse fato criou problemas de
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grande magnitude para as editoras, que, como nos anos anteriores, haviam feito significativos investimentos no afã de tentar conseguir vender algum título
literário ao governo. Sobretudo as pequenas editoras, muitas delas criadas nos
últimos anos na esteira do próprio PNBE, viram-se em apuros financeiros, na
medida em que a venda de um único título aprovado ao governo muitas vezes
garantia o equilíbrio financeiro necessário para bancar seu diminuto catálogo
ao longo de um ano.

Vendas ao mercado
2014

2015

Livros didáticos

366.168.870

350.902.469

Obras gerais (literatura adulta, infantil,
juvenil etc.)

279.418.825

272.418.681

Livros religiosos

141.299.227

141.494.342

Livros científicos, técnicos e profissionais

268.722.919

248.648.370

1.055.609.841

1.013.463.862

Total – Mercado

Vendas ao governo
2014

2015

PNLD – Plano Nacional do Livro Didático

253.633.974

292.771.625

PNBE – Programa Nacional Biblioteca
da Escola

40.366.667

–

3.851.781

–

297.852.422

292.771.625

PNAIC – Programa Nacional de Alfabetização
na Idade Certa
Subtotal 1 – Governo Federal

BRASIL 95

Vendas ao governo
2014

2015

Outros órgãos governamentais

15.779.785

18.168.668

Subtotal 2 – Outros órgãos

15.779.785

18.168.668

Total – Governo

313.632.207

310.940.293

1.369.242.048

1.324.404.155

Total geral
(vendas ao mercado + vendas ao governo)

* Cálculo segundo a cotação do dólar comercial americano em 30 de dezembro de 2015 (<http://economia.uol.com.
br/cotacoes/cambio/dolar-comercial-estados-unidos/?historico>)

Eventos e publicações especializadas
O Biênio 2015-2016 não se destacou pela realização de muitos eventos no campo da literatura infantil e juvenil, sobretudo se considerado o panorama nacional. Foram realizados
alguns eventos – mais ou menos tradicionais na área – que alcançaram boa afluência
de público, mas não se pode dizer que tenha sobressaído o número de iniciativas pelo
país afora, como se deu em períodos anteriores. Chama a atenção que alguns eventos
que haviam gerado boas expectativas foram cancelados por falta de verbas, diante da
crise econômica que não poupou a maior parte das instituições do país, públicas ou
privadas. Foi lamentável, por exemplo, que um evento significativo planejado pela
UNESP (Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”) de São José do Rio
Preto, para celebrar em 2015 os 150 anos da publicação de Alice no País das Maravilhas
(1865), de Lewis Carroll (1832-1898), não tenha sido realizado por falta de recursos.
O Salão FNLIJ do Livro Para Crianças e Jovens,7 mesmo diante das agruras
de um contexto de crise econômica nacional, foi realizado no Rio de Janeiro,

alcançando sua 17a edição em junho de 2015. Homenageou a literatura infantil e
juvenil latino-americana, com convidados de Argentina, Colômbia, Cuba, Peru,
Venezuela e Uruguai. Além de contar com a participação de diversos autores,
ilustradores e pesquisadores premiados, ligados à literatura infantil e juvenil do
Brasil e desses países – dentre eles Emilia Ferreiro, Ana Maria Machado, Ziraldo,
Roger Mello e Marina Colasanti –, o evento apresentou ao público uma bela exposição de edições nacionais e estrangeiras da Alice de Lewis Carroll, em função
da efeméride já citada.
A 18ª edição do Salão FNLIJ foi realizada em junho de 2016, também no Rio de
Janeiro. Assumiu-se como a edição da “Resistência” em prol da cultura escrita,
num hercúleo esforço de manutenção do evento por dezoito anos ininterruptos. Homenageou a Espanha e a literatura de seus quatro domínios linguísticos,
contando com uma comitiva de doze pessoas, dentre elas oito relevantes artistas
espanhóis, como Javier Zabala e Xán López Domínguez, e importantes artistas bra
sileiros, como Lygia Bojunga e Ricardo Azevedo. Destacou-se, ainda, uma exposição
sobre Dom Quixote, em memória dos quatrocentos anos da morte de Cervantes.
Associado ao Salão, foi realizado também, como de praxe, tanto em 2015 como
em 2016, o Seminário Bartolomeu Campos de Queirós e o Encontro de Escritores
e Artistas Indígenas.
No ano de 2015, foi realizada na cidade de São Paulo mais uma edição do evento
Conversas ao Pé da Página,8 promovido pelo SESC (Serviço Social do Comércio), com
a abertura em meados de junho e o encerramento em meados de novembro. Tendo
por tema geral “Leitura e literatura: prática cultural e prática educativa”, contou
com a participação de pesquisadores relevantes sobre leitura, literatura e ensino
e LIJ, oriundos do Brasil e de outros países. Podem ser destacados, entre muitos
outros profissionais de renome, Beatriz Helena Robledo (Colômbia), Constanza
Mekis (Chile), Antonio Ventura (Espanha), Juan Felipe Córdoba (Colômbia), María

	Evento sob a curadoria de Dolores Prades (Revista Emília) e Patrícia Pereira Leite (A Cor da Letra), que teve sua
primeira edição em 2011, com formato peculiar, em que atividades variadas distribuem-se em vários módulos
ao longo do ano (mesas-redondas, palestras, oficinas etc.), organizadas em torno de um núcleo conceitual
comum.

8

7

	Evento criado em 1999 e sempre realizado no Rio de Janeiro.
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Francisca Mayobre (Venezuela), María Osorio (Colômbia), Evelio Cabrejo-Parra
(Colômbia/França), Joëlle Turin (França), Rodrigo Lacerda (Brasil), Chiara Carrer
(Itália), Clare Argar (Reino Unido), Fabíola Farias (Brasil), Sue Ball (Reino Unido),
Sandra L. Beckett (Canadá) e Martin Salisbury (Reino Unido). Lamentavelmente,
no ano de 2016 não houve a realização do evento Conversas ao Pé da Página.
Em Presidente Prudente (SP), foi realizada em setembro de 2015 a quarta edição
do Congresso Internacional de Literatura Infantil e Juvenil, tendo por tema geral
“Celebrando a Leitura”. Do evento, sob coordenação geral da professora Renata
Junqueira, da UNESP (Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”),
participaram pesquisadores e artistas relevantes na área, tais como Ronald Jobe
(Canadá), Max Butlen (França), os brasileiros Ricardo Azevedo, Luís Camargo, Edmir
Perrotti, Rildo Cosson e Rosa Hessel Silveira, entre outros.
Em Florianópolis (Santa Catarina), foi realizada em setembro de 2016 a sétima
edição do Seminário de Literatura Infantil e Juvenil/II Seminário Internacional de
Literatura Infantil e Juvenil e Práticas de Mediação Literária. O evento, sob coordenação geral da professora Eliane Debus, da UFSC (Universidade Federal de Santa
Catarina), contou com a presença de importantes pesquisadores e artistas da área,
tais como Yolanda Reyes (Colômbia), Sara Reis (Portugal), Graça Lima, Roger Mello,
Nilma Lacerda, Edmir Perrotti, Marisa Lajolo, Regina Zilberman e Elizabeth Serra,
representantes do Brasil, entre outros.
Embora não se trate de um evento específico do campo da literatura infantil
e juvenil, é preciso mencionar, finalmente, a realização da 24a Bienal Internacional do Livro de São Paulo, em agosto e setembro de 2016, divulgada pela Câmara
Brasileira do Livro, sua promotora, como “o maior encontro literário do país e
um dos mais importantes da América Latina”, pelo qual passaram, ao longo de
dez dias, cerca de 700 mil visitantes e quase quatrocentos autores nacionais
e internacionais, sendo que boa parte do público e dos artistas é diretamente
ligada ao universo da literatura infantil e juvenil – basta lembrar que apenas
a visitação escolar abarcou 118 mil alunos e 1710 escolas. Dentre as inúmeras
mesas de debates da Arena Cultural e do Salão de Ideias, a leitura e a formação
de jovens leitores esteve na ordem dia, em estreita conexão com a discussão de
temas sobre literatura infantil e juvenil.
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Merece menção em especial a mesa de lançamento do livro Retratos da leitura
no Brasil 4, organizado por Zoara Failla,9 que apresenta a quarta edição da pesquisa
realizada pelo Instituto Pró-Livro/Ibope Inteligência sobre o comportamento do
leitor brasileiro, com o resultado de dados colhidos em 2015,10 assim como uma
coletânea de artigos de pesquisadores brasileiros de variados perfis, empenhados
em interpretar, segundo diferentes perspectivas, os dados ali coletados. Tanto na
pesquisa quanto nos artigos que integram o livro, são contempladas as práticas
de leitura de crianças e jovens, bem como os títulos de literatura infantil e juvenil
sobre os quais se debruçam.
Se a situação geral do país afetou negativamente a realização de eventos ligados à literatura infantil e juvenil, tampouco a fatia do mercado editorial voltada
à publicação de títulos teóricos da área conseguiu escapar do movimento geral
de retração. Diferente de algum tempo atrás, em que se observava a publicação
anual de dezenas de títulos especializados sobre o assunto, nos anos de 2015 e
2016 pouco se publicou, não se verificando a edição de obras de grande impacto
dos maiores pesquisadores brasileiros nesse segmento, assim como também não
se registrou, no biênio, a publicação de traduções de obras estrangeiras teóricas,
clássicas ou recentes, de maior relevo. Prevaleceu a publicação de coletâneas de
artigos organizadas por professores universitários da área e apenas uma ou outra
obra de autoria individual.
Dentre as coletâneas, destaca-se Teatro infantil: história, leitura e propostas,
organizada por Fabiano Tadeu Grazioli,11 tanto por se tratar de trabalho que
preenche lacuna importante no mercado editorial brasileiro – o teatro infantil
ainda é pouquíssimo estudado no Brasil –, como pelo fato de Grazioli, especialista na dramaturgia para crianças, ter convocado um time de renomados e

	Rio de Janeiro: Sextante, 2016. O capítulo 5 desse volume é de minha autoria: “Mentira que parece verdade:
os jovens não leem e não gostam de ler”. Nesse artigo procuro refutar alguns lugares-comuns sobre as
práticas de leituras juvenis no Brasil contemporâneo com base nos dados que a pesquisa revela.

9

	As outras pesquisas foram realizadas nos anos 2000, 2007 e 2011. A pesquisa de 2015, além de inserida na
íntegra no livro, está disponível no site <http://prolivro.org.br/home/images/2016/Pesquisa_Retratos_da_
Leitura_no_Brasil_-_2015.pdf>.

10

	Curitiba: Positivo, 2015.

11
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experientes pesquisadores brasileiros para elaborar os artigos que dão corpo à
obra, tais como Regina Zilberman, Celso Sisto e Marta Morais da Costa. A obra
foi contemplada, em 2016, com o Prêmio FNLIJ Cecília Meireles – Melhor Livro
Teórico.
Podem ser lembradas, ainda, dentre as coletâneas publicadas, Narrativas juvenis & mediações de leitura, organizada por João Luís Ceccantini e Thiago Alves
Valente;12 Estudos de gênero e a literatura para crianças e jovens: um diálogo pertinente, organizada por Cecil Jeanine Albert Zinani e Diógenes Buenos Aires de
Carvalho;13 Literatura infantil e formação de leitores: estratégias de leitura, organizada
por Renata Junqueira de Souza e José Hélder Pinheiro Alves;14 Literatura infantil e
juvenil: do literário a outras manifestações estéticas, organizada por Eliane Debus,
Dilma Beatriz Juliano e Nelita Bortolotto;15 A literatura infantil e juvenil na contemporaneidade: histórias, caminhos, representações, organizada por Diana Navas
e Maurício Silva;16 Produção cultural paranaense para crianças e jovens, organizada
por Alice Áurea Penteado Martha e Thiago Alves Valente;17 Entre livros e leitores:
escritos vários, organizada por Alice Áurea Penteado Martha e Vera Teixeira de
Aguiar.18 Duas outras obras que merecem destaque são de autoria única: História
do ensino da literatura infantil na formação de professores no Estado de São Paulo

(1947-2003), de Fernando Rodrigues de Oliveira;19 e Ponto de fuga: conversas sobre
livros, da premiada escritora Ana Maria Machado.20

Literatura premiada21
Em 2015 e 2016, a FNLIJ (Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil),22 tal como
faz anualmente, premiou obras em dezessete categorias, inclusive algumas obras
como Hors-Concours.23 Serão destacados aqui os títulos premiados em algumas
dessas categorias. Na modalidade Criança, o Prêmio 2015 (referente à produção
2014) coube a Orie, de Lúcia Hiratsuka,24 narrativa escrita e ilustrada pela artista, que
demonstra com o lançamento dessa obra uma notável maturidade de seu já longo
trabalho na área. Apresenta ao leitor um livro em que texto verbal e não verbal se
revelam estreitamente imbricados e alcançam grande harmonia e delicadeza para
tematizar o gradual crescimento da pequena Orie num Japão de outros tempos.
O Prêmio FNLIJ 2016 (referente à produção 2015), na modalidade Criança, foi
concedido, como Hors-Concours, a Inês,25 de Roger Mello,26 obra que também ganhou

	São Paulo: Cultura Acadêmica, 2015.

19

	São Paulo: Companhia das Letras, 2016.

20

	São Paulo: Cultura Acadêmica; Assis: ANEP, 2015. Trata-se do quinto volume de uma série de obras teóricas
empenhada em estabelecer um amplo panorama sobre narrativas juvenis brasileiras, publicada pelo Grupo de
Pesquisa CNPq “Leitura e Literatura na Escola”. As outras quatro já publicadas são: Narrativas juvenis: modos
de ler, organizada por Maria Alice Faria (São Paulo: Arte & Ciência; Assis: ANEP, 1997); Narrativas juvenis:
outros modos de ler, organizada por João Luís Ceccantini e Rony Farto Pereira (São Paulo: Ed. UNESP; Assis:
ANEP); Narrativas juvenis: geração 2000, organizada por Vera Teixeira de Aguiar, João Luís Ceccantini e Alice
Áurea Penteado Martha (São Paulo: Cultura Acadêmica; Assis: ANEP, 2012) e Narrativas juvenis: literatura sem
fronteiras, organizada por João Luís Ceccantini e Thiago Alves Valente (São Paulo: Cultura Acadêmica; Assis
ANEP, 2014).

12

	Caxias do Sul: Educs, 2015.

13

	Campina Grande: UFCG, 2015.

14

	Todas as obras infantis e juvenis citadas ou comentadas neste artigo integram o acervo de títulos por mim
recebido das editoras na condição de votante da FNLIJ – Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil e depois
direcionado ao Grupo de Pesquisa CNPq “Leitura e Literatura na Escola”, do qual sou coordenador, grupo
vinculado à UNESP (Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”/ FCLAs – Faculdade de Ciências
e Letras de Assis).

21

	Seção brasileira do IBBY (International Board on Books for Young People), atuante no Brasil há quase meio
século.

22

	São consideradas hors-concours pela FNLIJ as obras que, embora tenham sido as eleitas pelos votantes em
primeiro lugar numa dada categoria, são de autoria de artistas que já ganharam o Prêmio FNLIJ por três ou
mais vezes.

23

	Ilustrações da autora. Rio de Janeiro: Pequena Zahar, 2014 (obra comentada com algum detalhe no Anuario
2015).

24

	Tubarão: Copiart; Unisul, 2016.

15

	São Paulo: BT Acadêmica, 2016.

25

	Assis: ANEP, 2016.

26

16
17

	São Paulo: Cultura Acadêmica; Assis: ANEP, 2016.
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	Ilustrações de Mariana Massarani. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2015.
	Roger Mello ganhou o Prêmio Hans Christian Andersen de melhor ilustrador no ano de 2013, além de muitos
outros prêmios nacionais e estrangeiros.
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nesse ano o Prêmio Melhor Projeto Editorial. A obra respira ousadia ao valer-se de
um motivo que, à primeira vista, pode parecer inapropriado a uma obra infantil,
tamanha a sua brutalidade: a história de Inês de Castro, nascida na Galícia entre
1320 e 1325 e assassinada em Coimbra no ano de 1355, a mando de Afonso IV, que
se opunha que seu filho Pedro I casasse com ela, uma simples ama da rainha Constança, esposa de Pedro. Isso, apesar de a rainha já ter morrido e sem levar em conta
nem mesmo que Pedro tinha já a essa época quatro filhos com Inês. Tal história de
amor impossível, que alimentou das mais variadas maneiras a imaginação do povo
português, servindo de matéria para escritores da estatura de Bocage ou Camões,
ganha uma versão originalíssima para crianças, atenuando-se a “dureza adulta”
da história por meio da narração, feita por Beatriz, a pequena filha de Constança.
Tudo é filtrado, assim, por seu ponto de vista – e com grande liberdade poética,
uma vez que a menina conta a história mesmo “antes de nascer”. As ilustrações de
Mariana Massarani estabelecem um contraponto de excepcional qualidade com o
texto verbal, conferindo-lhe ainda mais leveza, na medida em que são impregnadas
de certo humor, criam uma atmosfera infantil e se valem de um tom algo onírico.
O Prêmio FNLIJ na categoria Criança também foi concedido à obra Lá e aqui, de
Carolina Moreyra.27 Adequando-se em particular a leitores menores, a narrativa
apresenta uma estrutura intencionalmente simples e de rigorosa simetria para
abordar o tema da separação de um casal. A criança narradora, filha do casal, é quem
conta a história dessa separação, dando um peso especial ao motivo da casa, que
recebe uma carga simbólica intensa e desempenha função importante na economia narrativa. Passa-se da situação inicial da casa comum do casal (arquétipo da
felicidade familiar) a uma situação intermediária, em que a casa “se afoga” e decai,
até que se chega à situação final de duas novas casas que a criança passa então a
frequentar. As ilustrações precisas de Odilon Moraes exploram com grande mestria
os brancos da página (associados ao equilíbrio) no início e no final do livro, em
oposição à poluição visual e à escuridão das páginas do meio do livro (associadas
à tristeza, ao desequilíbrio e à dissolução da formação original da família).

Em 2015, Como uma carta de amor, de Marina Colasanti,28 ganhou o Prêmio
Hors-Concours na categoria Jovem. A veterana e premiadíssima escritora apresenta a
seus potenciais leitores – bastante indefinidos do ponto de vista do “endereçamento” –
uma coletânea de treze narrativas em que se reconhece prontamente o estilo
consagrado pela autora de tecer histórias à moda dos contos de fadas. Trata-se de
narrativas simbólicas, em que se fazem presentes reis, rainhas, vassalos, gente
variada do povo, todos situados em tempo e espaço indefinidos, em contos em que
o leitor é levado a vivenciar temas e motivos universais da literatura de todos os
tempos, associados por vezes à fantasia e sempre vazados numa linguagem enxuta
e poética: amor, espera, promessa, amizade, sonho, medo, riqueza, sono, morte,
doença, dor, sabedoria, alegria, tristeza, entre tantos outros. Gravuras também
de autoria de Colasanti, sob a forma de ilustrações ou vinhetas, acompanham os
contos, expandindo seus sentidos e tornando-os ainda mais convidativos à leitura.
Também a Desequilibristas, de Manu Maltez,29 coube o Prêmio FNLIJ na categoria Jovem, em 2015. Nesse livro o autor, renomado gravurista, também cria o texto
verbal e o não verbal, tal como Colasanti. Trata-se de uma obra original e vigorosa,
em que imagens rascantes e um texto de alta voltagem poética exploram às últimas
consequências as tensões do universo urbano, ao flagrar a trajetória dos skatistas
pelas ruas das grandes cidades. A obra configura-se como um verdadeiro tour de
force visual e rítmico, reforçado por um projeto editorial de fôlego, capaz de seduzir
o mais recalcitrante dos leitores.
Em 2016, o Prêmio FNLIJ na categoria Jovem foi concedido a Iluminuras, uma
incrível viagem ao passado, de Rosana Rios.30 A escritora, que já publicou mais de
150 livros, informa num paratexto inserido ao final da obra que esse projeto literário foi aquele em que mais investiu em sua já longa carreira, dedicando anos à
pesquisa histórica e científica que alicerça a narrativa. O resultado foi compensador, já que consegue explorar um tema caro ao jovens de hoje, presente em muitos

	Ilustrações da autora. São Paulo: Global, 2014.

28

	Ilustrações do autor. São Paulo: Peirópolis, 2014 (obra comentada com algum detalhe no Anuario 2015).
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	Ilustrações de Odilon Moraes. Rio de Janeiro: Pequena Zahar, 2015.
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romances juvenis de língua inglesa que têm alcançado enorme sucesso, inserindo-o de forma bastante original num contexto brasileiro. O casal protagonista,
Clara e Martim, transita do Brasil contemporâneo para o século xviii e vice-versa,
vivendo aventuras e desventuras num vilarejo colonial, em meio à realidade dos
mosteiros e quilombos representados numa obra de ficção científica à brasileira
bastante dinâmica. O cuidadoso projeto gráfico desenvolvido para a obra, ao qual
se integram as apropriadas ilustrações de Thais Linhares, contribui significativamente para a construção da atmosfera de época necessária à história que a autora
se propõe narrar.
O galo e a raposa, de Alexandre Camanho,31 foi contemplada em 2015 com Prêmio FNLIJ na categoria Imagem. O autor e ilustrador paulista, que tem encontrado
na gravura uma de suas principais formas de expressão, obtém um resultado de
grande apelo visual, ao criar essa narrativa simples e linear, perfeita para a iniciação à leitura das crianças pequenas. A perseguição de um galo por uma raposa
retoma de forma bem-humorada o tema da astúcia, sempre associado à raposa e
caro à tradição literária que remonta às fábulas clássicas. O dinamismo da ação
é bem explorado pelo ilustrador, que se vale dos vazios nas grandes páginas
duplas do livro e emprega ângulos variados para enfocar animais ou objetos
presentes na história.
Em 2016, na mesma categoria, foi concedido o Prêmio Hors-Concours a Haicais visuais, de Nelson Cruz,32 que nesse ano também recebeu o Prêmio FNLIJ na
categoria Melhor Ilustração. Nessa obra, o grande ilustrador mineiro se inspira
simultaneamente nas tirinhas de humor (cartuns e charges) e na tradição tanto
do haicai japonês como da versão abrasileirada do gênero realizada por grandes
artistas brasileiros (como Millôr Fernandes, Paulo Leminski e Alice Ruiz), para
chegar a dez conjuntos de imagens dos mais inteligentes, desestabilizadores e
bem-humorados. Rompem sistematicamente com as expectativas do leitor (de
qualquer idade!) e o provocam a criar múltiplos sentidos.

Jornada (Journey), de Aaron Becker,33 publicada no Brasil em 2015, foi contemplada com o Prêmio FNLIJ 2016 de Melhor Livro de Imagens. A envolvente narrativa do
escritor e ilustrador norte-americano Aaron Becker (1974), que inaugura a trilogia
composta por Quest (Busca) e Return (Regresso), convida seus leitores a uma arrojada
aventura apenas por meio de imagens, tendo a imaginação como seu principal motor.
As primeiras páginas do livro, de tom melancólico, vazadas em sépia, situam a garota-protagonista no contexto de uma grande cidade, em que os mais velhos demonstram
pouco interesse ou tempo para lhe dar atenção, deixando-a entediada e solitária. Tudo
se modifica em sua vida, entretanto, quando descobre em seu quarto um giz de cor
vermelha, com o qual ela vai desenhando objetos que lhe propiciam o acesso a cenários coloridos e impregnados de uma atmosfera poética e fantástica, onde ela vive as
mais inusitadas experiências. O final criativo da obra aposta no compartilhamento
das experiências vividas pela menina e aponta para a continuidade da narrativa.
Em 2015, na categoria Poesia, o Prêmio FNLIJ foi concedido a O bicho alfabeto,
poemas de Paulo Leminski,34 obra admirável, que procura dar visibilidade, para as
novas gerações, a um dos maiores poetas brasileiros contemporâneos, falecido
em 1989. No ano em que o festejado autor curitibano faria setenta anos, veio a
público essa preciosa seleção de poemas extraídos de sua obra completa (Toda
poesia, publicada em 2013), acompanhados de ilustrações de Ziraldo, o renomado
cartunista, escritor e ilustrador mineiro. A seleção dos textos é das mais felizes,
demonstrando que poemas que não tenham sido produzidos necessariamente
com um endereçamento ao público infantil ou juvenil, uma vez que a mediação
editorial seja competente, podem ser tão sedutores para esse público quanto a
produção específica do gênero. As ilustrações de Ziraldo integram-se com inteligência e humor à poesia de Leminski, que, por si, em geral, já possui um apelo
visual muito significativo. Sobressai no conjunto o emprego do haicai, forma cara
a Leminski, cuja grande expressividade e polissemia são levadas ao extremo pelo
arguto diálogo que com eles estabelecem as imagens.

	São Paulo: SESI-SP Editora, 2014.
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No ano de 2016 houve empate nas obras da categoria Poesia do Prêmio FNLIJ.
Foram contempladas Caderno veloz de anotações, poemas e desenhos, de Ricardo Azevedo,35 e Eu sou do tipo que costura versos com a linha do Equador, de Múcio Góes.36 No
primeiro caso, trata-se de artista veterano e bastante premiado da literatura infantil
e juvenil brasileira, que tem, ao longo das últimas décadas, brilhado igualmente
como ilustrador e escritor de primeiro time. Em Caderno veloz exercita as duas habilidades, alcançando um resultado inquietante na justaposição entre as imagens
poéticas e desconcertantes que cria, geralmente de tom surrealista, e os versos de
poemas construídos segundo gêneros híbridos, por vezes à moda de máximas,
sentenças e provérbios, que recusam a facilitação e o lugar-comum muitas vezes
utilizados na produção poética voltada às crianças e aos jovens.
No segundo caso, trata-se de um artista pernambucano ainda não muito conhecido fora do âmbito dos especialistas, que, na obra, tem seus poemas selecionados
e organizados com muito discernimento por Leo Cunha (editor e escritor). A antologia aglutina os poemas segundo cinco grandes blocos temáticos (o poeta e o
amor, o poeta e o espelho, o poeta e a palavra, o poeta e o tempo, o poeta e a vida),
ampliando a capacidade de cativar o leitor para a poesia “ágil, concisa, inventiva
e bem-humorada” desse escritor nascido em Palmares, “terra dos poetas”, onde
teve intenso contato com a poesia de rua, própria dos repentistas, cordelistas e
menestréis, assim como com a produção dos melhores poetas brasileiros e letristas
da MPB do século xx.
Na categoria Teatro, em 2015 o Prêmio FNLIJ foi concedido a Mania de explicação:
peça em seis atos, um prólogo e um epílogo, de Adriana Falcão e Luiz Estellita Lins.37
O premiado texto homônimo de Adriana Falcão, publicado em 2002, foi adaptado para o teatro pela autora, contando, nessa nova versão, com a colaboração do
filósofo e dramaturgo Luiz Estellita Lins. Essa versão em livro da peça também foi
ilustrada por Mariana Massarani, artista colaboradora da obra original, mas conta

com novas imagens, produzidas especialmente para essa adaptação, plenamente
integradas à dicção lúdica e bem humorada do texto verbal. A curiosidade da protagonista da peça, Isabel, em relação a tudo o que pensa, vê e ouve, e os sentidos e
respostas originais que encontra para suas inquietações estão mais vivos do que
nunca nessa estimulante releitura do texto-matriz.
Em 2016, o Prêmio FNLIJ para a categoria Teatro coube a O bobo do rei, de Angelo
Brandini.38 Trata-se de uma adaptação bastante livre do Rei Lear, de Shakespeare, mas
que soube explorar de maneira consistente questões centrais da obra, em particular
aquelas ligadas à repartição do poder. É digno de destaque que os riscos assumidos
de converter a peça numa comédia foram bem-sucedidos, não comprometendo em
nada a qualidade da adaptação. Os paratextos que integram a edição, elaborados
por Gabriela Romeu e Angelo Brandini, são muito procedentes, colaborando para
a compreensão do contexto da peça e oferecendo dicas úteis para sua encenação.
Na categoria Reconto, Minimaginário de Andersen, adaptação de Katia Canton39
para sete contos primorosos do autor escandinavo, foi a obra contemplada com o
Prêmio FNLIJ. Além da tradução competente realizada pela autora, constitui um
trunfo inegável da obra seu projeto gráfico-editorial bastante empolgante, que
explora amplamente a ideia do “mundo em miniatura”, tão viva em alguns dos
contos selecionados. As imagens experimentais de Salmo Dansa, que se valem de
materiais inusitados para sua composição, desempenham um papel decisivo na
concretização desse projeto arrojado.
Em 2016, Histórias russas, recontadas por Ana Maria Machado,40 recebeu o Prêmio FNLIJ Hors-Concours na categoria Reconto, reconhecendo a qualidade de uma
coleção de adaptações de contos de variados países desenvolvida pela escritora já
há algum tempo: “Histórias de Outras Terras”. Na mesma categoria, A flauta mágica
e o livro da sabedoria, do jovem Del Candeias41 também recebeu o prêmio. Trata-se de

	Ilustrações de Raul Aguiar. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2015.
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	Ilustrações de Salmo Dansa. Companhia das Letrinhas, 2014 (obra comentada com algum detalhe no Anuário
2015).
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	Ilustrações do autor. São Paulo: Melhoramentos, 2015.
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	Organização de Leo Cunha. Curitiba: Positivo, 2015.
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	Ilustrações de Mariana Massarani. São Paulo: Salamandra, 2014.
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uma nova adaptação da celebrada ópera A flauta mágica (1791), de Mozart (1756-1791),
com libreto alemão de Emanuel Schikaneder (1751-1812), que alcança um ótimo
resultado no seu propósito de apresentar ao leitor de hoje uma das narrativas mais
famosas da cultura ocidental, ainda que exija um leitor fluente, capaz de vencer as
cerca de 150 páginas do livro. O requintado projeto gráfico criado pelo premiado
designer gráfico Victor Burton, também responsável pela pesquisa iconográfica,
valoriza ainda mais a edição.
Na categoria Livro Informativo, ganhou o Prêmio FNLIJ em 2015 Carmen: a
grande Pequena Notável, de Heloisa Seixas e Julia Romeu.42 Essa obra, aliás, ganhou
também o Prêmio FNLIJ de Melhor Projeto Editorial do ano, como reconhecimento
do trabalho visual requintado que perpassa a obra de ponta a ponta, para criar a
atmosfera do final da década de 1930. As belíssimas ilustrações de Graça Lima e o
tratamento gráfico primoroso que recebe a edição fazem jus à grandeza da biografada. Em 2016, o Prêmio FNLIJ na categoria Livro Informativo coube a Malala, a
menina que queria ir para a escola, de Adriana Carranca.43 Jornalista experiente, que
tem escrito regularmente sobre conflitos, tolerância religiosa e direitos humanos
em obras para adultos e importantes veículos da mídia, saiu-se muito bem nessa
sua primeira empreitada de escrever para leitores iniciantes sobre um tema bastante espinhoso. As ilustrações de Bruna Assis Brasil valorizam ainda mais a obra.
O Prêmio FNLIJ na categoria Tradução/Adaptação foi concedido em 2015 para
a obra 4 contos, de E. E. Cummings,44 e em 2016 para Contos da Mamãe Gansa ou
histórias do tempo antigo, de Charles Perrault.45 Nos dois casos, trata-se de edições
primorosas, com traduções de alto nível de excelência, ilustrações originais de
artistas brasileiros e projetos gráficos e editoriais bastante sofisticados, alinhados
a diversos outros títulos de clássicos estrangeiros que vinham sendo publicados
pela editora Cosac Naify nos últimos anos. Na verdade, todos esses títulos integram

	Ilustrações de Graça Lima. Rio de Janeiro: Edições de Janeiro, 2014.
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um projeto de grande porte desenvolvido pela editora Isabel Coelho, no empenho
de disponibilizar ao leitor brasileiro um conjunto de obras canônicas da literatura
infantil e juvenil internacional em edições de excepcional qualidade. Cabe registrar aqui que esse projeto, com vários títulos premiados e celebrados pela crítica
especializada, foi interrompido (ao menos por ora), pois a Editora Cosac Naify,
fundada em 1997, encerrou suas atividades no final de 2015. Foi, sem dúvida, um
fato de grande impacto no mercado editorial brasileiro, considerando-se os excelentes serviços que essa casa veio prestando ao leitor brasileiro desde sua criação,
imprimindo um padrão editorial muito particular, de excelente nível.
É interessante destacar ainda algumas obras infantis e juvenis que receberam
outros prêmios que não o FNLIJ, que, afinal, é um prêmio bastante especializado,
voltado essencialmente ao universo do livro infantil e juvenil. O Jabuti46 concedeu
em 2015 o primeiro lugar da categoria Livro Infantil à obra A história verdadeira do
sapo Luiz, de Luiz Ruffato.47 Trata-se da estreia do escritor mineiro na literatura
infantil, apresentando aos leitores de hoje uma releitura bem-humorada e crítica
da conhecidíssima história recolhida pelos Irmãos Grimm, O príncipe sapo. Em
2016 o primeiro lugar do Jabuti para Livro Infantil coube a Inês, de Roger Mello.
Na categoria Juvenil, o Jabuti concedeu em 2015 o primeiro lugar para A linha
negra, de Mario Teixeira,48 mais uma incursão do escritor e roteirista de novelas e
séries de TV pela literatura juvenil. O escritor se debruça sobre uma passagem histórica ainda pouco abordada pela literatura brasileira de um modo geral, a Guerra
do Paraguai. Vale-se livremente de personagens fictícias e históricas envolvidas
nesse episódio sangrento de nossa história e concentra o foco no jovem Casimiro, criando, com seu exímio domínio técnico das tramas narrativas, uma história
vibrante, cheia de cortes, avanços e recuos temporais, que mescla aventura e Bildungsroman, com todos os ingredientes para conquistar os jovens leitores. A obra

	Criado em 1958, é o prêmio literário mais tradicional e de maior repercussão no Brasil. Premia hoje 27
categorias, dentre elas Adaptação, Livro Infantil, Livro Juvenil, Livro Infantil Digital, Ilustração de Livro Infantil
ou Juvenil.
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	Ilustrações de Guazzelli; trad. Claudio Alves Marcondes; org. George James Firmage. São Paulo: Cosac Naify,
2015.
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não se furta, contudo, a discutir com consistência questões humanistas, históricas
e éticas relacionadas ao contexto abordado.
Em 2016, o Jabuti premiou O labatruz e outras desventuras, de Judith Nogueira.49
Trata-se da primeira obra literária dessa cirurgiã e professora universitária envolvida
com questões de distúrbios da aprendizagem, linguagem e motricidade. Alcança
um resultado estético bastante feliz na contundência dos três contos (longos)
que dão corpo ao seu pequeno livro. Destaca-se em particular o primeiro conto,
“O labatruz”, narrativa simbólica que explora o tema da solidão, da diferença e da
rejeição, sem procurar facilitar as coisas para o leitor, no sentido de dourar a pílula
a respeito da existência.
Na categoria Ilustração, o Jabuti concedeu o primeiro prêmio, em 2015, à obra
A força da palmeira, de Anabella López,50 artista argentina radicada no Brasil. Trata-se de uma obra que recupera com grande beleza visual e narrativa um singelo
conto de transmissão oral africano (Magreb), que trata da superação das inevitáveis
adversidades da vida por meio da metáfora da valente palmeira que, para crescer,
finca suas raízes contra tudo e contra todos. Em 2016, o prêmio Jabuti da categoria
Ilustração coube a um livro de imagens, O barco dos sonhos, de Rogério Coelho,51
narrativa das mais sensíveis que, por meio de desenhos riquíssimos em detalhes,
nos quais predomina ora o sépia ora o azul, trata de temas universais como a viagem,
os limites entre a realidade e a imaginação, o encontro da infância com a velhice.
No ano de 2016, o Prêmio Jabuti criou também a categoria Adaptação, contemplando um título de um escritor que cada vez mais tem se destacado no universo
da literatura infantil e juvenil brasileira, seja como editor, seja como escritor, desde
o sucesso do premiadíssimo O fazedor de velhos (2008), de sua autoria. Hamlet ou
Amleto: Shakespeare para jovens curiosos e adultos preguiçosos,52 adaptação de Rodrigo Lacerda para um dos maiores clássicos de Shakespeare, destaca-se pela originalidade ao valer-se de um narrador que, logo nas primeiras linhas da narrativa,

	São Paulo: Quatro Cantos, 2015.
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dirige-se ao leitor colocando-o na pele de um ator de teatro que acabou de ganhar
o papel de Hamlet para representar a peça em breve e, a partir dessa premissa,
desenvolve uma longa “conversa” – num tom ao mesmo tempo camarada, arguto
e bem-humorado –, em que recupera não apenas todo o texto original do bardo
inglês, mas também inúmeras outras informações que permitem a esse leitor-ator
um mergulho bastante vertical na compreensão do texto. Isso, sem resvalar para um
didatismo artificial ou enfadonho.
O Prêmio Biblioteca Nacional,53 em 2015, na categoria Infantil (Prêmio Sylvia
Orthof) foi concedido à Hortência das tranças, de Marcelo Lelis54, uma singela narrativa em versos em que a protagonista sai pelo mundo com sua mala cheia de livros
a contar histórias, que, acredita com fervor, podem mudar o mundo: um elogio
desbragado à literatura brasileira e universal. Em 2016 coube a Roupa de brincar, de
Eliandro Rocha,55, o prêmio na categoria Infantil. Inspirado pelas lembranças de uma
infância em que brincadeiras no escuro do guarda-roupa incendiavam a fantasia
e as inúmeras roupas costuradas pela mãe criavam um mundo à parte, Eliandro
Rocha narra uma história sensível sobre uma tia extravagante e afeita a roupas
exóticas que permitem à narradora uma vivência lúdica e poética. As belíssimas
ilustrações de Elma, com suas personagens oblongas vestindo roupas cheias de
vida própria, valorizam ainda mais a obra.
O Prêmio Biblioteca Nacional, na categoria Juvenil (Prêmio Glória Pondé), foi
conferido em 2015 à obra A linha negra, de Mário Teixeira. Em 2016, o prêmio
foi concedido a Canto do Uirapuru, de Érica Bombardi.56 Típico Bildungsroman, a
narrativa concentra seu foco sobre a vida simples de um adolescente numa grande
propriedade no interior de São Paulo, valendo-se de uma linguagem coloquial e ágil,

	O Prêmio Literário Biblioteca Nacional, realizado anualmente desde 1994, passou a premiar a categoria
Literatura Infantojuvenil a partir de 2007 com o título de “Prêmio Glória Pondé”. Em 2012, sob esse título
único premiou separadamente uma obra de literatura infantil e uma obra de literatura juvenil. A partir de
2013 passou a conferir dois prêmios específicos: “Prêmio Glória Pondé” para literatura juvenil e “Prêmio Sylvia
Orthof” para literatura infantil.
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para abordar a vida do protagonista, em suas relações com a mãe, o avô, o cachorro,
a falta do pai e o surgimento de sua atração pelo sexo oposto. O final original e inesperado constitui um acerto a mais da escritora para seduzir o jovem leitor.
O Prêmio APCA,57 na categoria Infantil/juvenil, foi concedido em 2015 à obra
Antes e depois: um dia decisivo na vida de grandes brasileiros, quando pequenos, de
Flávio de Souza.58 Trata-se de uma escolha pouco usual para um prêmio dessa
categoria, na medida em que se trata de um livro informativo e não literário. No
entanto, merece ser elogiada a iniciativa nesse caso, por se tratar de obra bastante
original de um escritor de grande reputação na produção cultural voltada às crianças
(particularmente como dramaturgo e roteirista). Focalizando episódios cruciais na
biografia de personalidades tão diferentes como Dom Pedro II, Chiquinha Gonzaga
ou Monteiro Lobato,
Em 2016 o Prêmio APCA na categoria Infantil/Juvenil também foi para um gênero incomum nas premiações regulares do prêmio. Foi escolhida a peça teatral
Quem tem medo de curupira?, de Zeca Baleiro,59 mais uma criação de primeira linha
do inventivo e célebre artista da música popular brasileira, nesta sua empreitada
pela dramaturgia voltada às crianças. A organizadora do volume, Gabriela Romeu,
dá o tom preciso da peça, classificada por ela como uma saga musical: “O pop e o
popular, o tradicional e o contemporâneo, o urbano e o rural, as histórias contadas
ao redor da fogueira e aquelas assistidas na caixa mágica, a televisão. Essas são
algumas das misturas, ou melhor, encantarias do musical escrito pelo compositor
maranhense Zeca Baleiro” (p.66).
O “Troféu Monteiro Lobato”, prêmio conferido pela revista Crescer,60 foi concedido em 2015 a Lúcia Hiratsuka, hoje já bastante conhecida escritora e ilustradora.
Em 2016, Nelson Cruz, também veterano escritor e ilustrador, recebeu esse prêmio

	Prêmio vinculado ao Estado de São Paulo, mas nem por isso de menor prestígio, o Prêmio APCA (Associação
Paulista de Críticos de Arte) na área da literatura infantojuvenil é concedido desde 1973.
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por sua produção de excepcional qualidade. Os dois casos apontam para a maturidade em que se encontram os subsistemas literários da literatura infantil e juvenil
brasileira, havendo uma gradativa diversificação de prêmios e a necessidade de
reconhecer o trabalho de um número cada vez maior de artistas que, ao longo do
tempo, consolidaram uma produção cultural de peso.
Merece menção, finalmente, o Prêmio Barco a Vapor,61 tradicional distinção
literária presente também em outros países, que tem por diferencial o fato de, ao
contrário dos demais galardões aqui citados, premiar textos originais, criando a
possibilidade de projetar novos autores, fomentar a produção na área e abrir espaço
para textos inéditos que não encontrem pleno espaço para publicação no mercado
editorial. Em 2015 O vento de Oalab,62 do carioca João Luiz Guimarães, foi o texto
premiado. Trata-se de uma narrativa peculiar, em que um balão de quadrinhos
vazio ganha vida própria e passa a viver divertidas aventuras. Em 2016, o vencedor
do Prêmio Barco a Vapor foi a obra Deslumbres e assombros de uma jornada fabulosa,
também de um autor nascido no Rio de Janeiro, o jovem Lucas Carvalho, de apenas 23 anos. A história premiada destaca-se pelo seu tom metaficcional ao reler a
tradição do conto de fadas.

Literatura infantil e juvenil a voo de pássaro
Até aqui foram comentadas apenas obras infantis e juvenis brasileiras premiadas
no biênio 2015-2016. Embora constituam uma amostragem particularmente importante do que foi publicado no setor no período, na medida em que são títulos
legitimados por diferentes instituições e especialistas, naturalmente que a produção brasileira de qualidade publicada no período não se resume a esse conjunto de
obras. Até mesmo porque o número de prêmios e categorias existentes é pequeno
para dar visibilidade às melhores obras de uma produção efetivamente bastante
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volumosa. Assim, ainda que correndo o risco de algumas omissões, mesmo porque,
como já foi frisado, a produção de 2016 não pôde ainda ser plenamente analisada,
são destacadas muito brevemente, a seguir, obras que não foram premiadas mas são
tão instigantes quanto essas.
Na categoria Infantil, em Meninas, de Ziraldo,63 um dos principais e mais laureados escritores brasileiros para crianças, o leitor tem acesso a uma narrativa
de explícita inspiração na Alice de Lewis Carroll. Na obra o específico feminino
é esquadrinhado com poesia, sensibilidade e humor, no estilo inconfundível do
autor, traduzido tanto pelo texto verbal quanto não verbal. Em Drufs, de Eva Furnari,64 outra premiada veterana da literatura infantil brasileira, que se exercita tanto
na prosa quanto nas imagens, uma sucessão de famílias de perfil muito distinto
vai sendo apresentada ao leitor, que mergulha com muito humor no universo da
diversidade, compreendida em seu mais amplo sentido e por meio de ilustrações
insólitas em que as personagens são compostas pelos próprios dedos “metamorfoseados” da autora.
No caso de textos dirigidos a leitores de menor idade, destaca-se Coisa de gente
grande, de Patricia Auerbach,65 um livro de palavras em que o texto verbal enxuto,
na associação que faz com ilustrações muito peculiares, convida o leitor à proposição de múltiplos sentidos para cada página dupla da obra. Sobressaem também
Um abraço passo a passo, de Tino Freitas,66 e Tombolo do lombo, de André Neves,67
obras em que a exploração lúdica da musicalidade da linguagem e as belas ilustrações multicoloridas na relação que estabelecem com o texto verbal configuram
o livro como um autêntico brinquedo. Também merece destaque Era uma vez um
desenho, de Rodrigo Bueno.68

Obras de concepção muito feliz como O que cabe num livro?, de Ilan Brenman,69
Palavras pequenas, de Henrique Rodrigues,70 e Conversê, de Luiz Raul Machado,71
jogam suas fichas na metalinguagem, ou mesmo na metaficção, convidando inteligentemente o leitor a especular de forma lúdica sobre o universo da própria
linguagem e seus mistérios. Obras como Quero colo!, de Stela Barbieri e Fernando
Vilela,72 Em asas de algodão, de Marilda Castanha,73 e Além da montanha, de Renato
Moriconi,74 abordam com muita delicadeza questões de ordem afetiva e psicológica,
tanto por meio do texto verbal quanto das requintadas imagens, trazendo muitos
elementos para a plena identificação dos pequenos leitores. Por outro caminho,
enveredam obras como Um dia, um rio, de Leo Cunha,75 Um lugar chamado aqui, de
Felipe Machado e Daniel Kondo,76 e Os nada-a-ver, de Jean-Claude R. Alphen.77 Numa
dicção que flerta com o universo da fábula e da alegoria, discutem questões sociais
prementes em textos argutos que contam com o suporte de um projeto gráfico dos
mais elaborados. São livros que se configuram como autênticos objetos de arte,
tamanha a beleza de suas imagens e a sofisticação de seu design.
Monstros do cinema, de Augusto Massi e Daniel Kondo,78 constitui uma obra
ímpar no conjunto de livros infantis aqui comentados, porque se articula como
um livro-brinquedo dos mais criativos, em que a estrutura do objeto livro, longilínea, se estrutura segundo três módulos de abas que permitem variadíssimas
composições ternárias de cada página a ser lida. Assim, a obra tanto permite uma
leitura convencional e linear, em que se vai tendo acesso aos nomes e às imagens de
monstros conhecidíssimos, tais como Frankenstein, Múmia ou Lobisomem, como
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possibilita misturar livremente cabeça, tronco e pernas dos diversos monstros,
compondo novas, aterradoras e bizarras criaturas. O conjunto da obra como um
todo também apresenta estimulante ambiguidade, oscilando entre sua natureza
ao mesmo tempo literária e informativa.
Na categoria Juvenil um conjunto significativo de obras merece destaque. Intramuros, da primeira vencedora brasileira do Prêmio Hans Christian Andersen,
Lygia Bojunga,79 é obra publicada depois de um “silêncio” de sete anos por parte da
autora. Configura-se como um dos textos mais corajosos, desconcertantes e, para
alguns, talvez, chocantes, de Bojunga. Espécie de “depoimento literário” de forte
teor metaficcional, voltado a leitores mais velhos e maduros, enfrenta de maneira
crua tensões psicológicas estridentes no coração da instituição familiar, quando
resvalam para a violência e a loucura.
Cavalos da chuva, de Cadão Volpato,80 e Parque encantado, de João Anzanello
Carrascoza81 – uma narrativa longa e um conjunto de narrativas curtas, respectivamente –, são duas obras publicadas no biênio 2015-2016 que se aproximam
no âmbito da linguagem, já que ambas se valem de uma prosa bastante poética, e
também por seus projetos gráficos requintados, que estabelecem fecundo diálogo
com o texto verbal.
Pode-se dizer, com alguma liberdade, que Nanook, de Gustavo Bernardo,82
Dick Silva no mundo intermediário, de Luís Dill,83 e Ventania brava, de Luiz Bras,84
são obras juvenis que têm em comum, além da boa qualidade literária, o fato
de se alinharem a um dos subgêneros que mais têm seduzido as novas gerações
na última década: a distopia. Cada uma, à sua moda, busca criar um universo
distópico capaz de seduzir o jovem leitor, levando-o à reflexão sobre questões
sociais e existenciais bastante contemporâneas. Nesse terceiro volume da trilogia

Utopia,85 de Gustavo Bernardo, predomina um tom fantástico, entre o surrealista
e o místico. No livro de Dill, a atmosfera sombria e opressora da narrativa, com
seu protagonista sendo continuamente interrogado sem saber o porquê, remete
inevitavelmente a Kafka em O processo. Bras flerta mais com o universo futurista
da ficção científica distópica contemporânea, produzida em larga escala pelo
universo editorial de língua inglesa.
Castelo de areia, de Menalton Braff,86 No meio da multidão: como encontrar seu
poema, de Heloisa Prieto e Victor Scatolin, Lua de vinil, de Oscar Pilagallo,87 e Espia
das montanhas, de Ana Carolina Neves,88 configuram um conjunto de narrativas
para jovens próximas de algum modo ao romance de formação. Têm em comum
tramas bem urdidas, composição convincente de personagens e linguagem ágil
e fluente, todos elementos importantes para cativar o jovem leitor ao discutir
temas como a homoafetividade, um dilema ético e moral, as primeiras expe
riências do amor, da amizade e da poesia, a superação de adversidades físicas e
de condição social.
Um último núcleo, dentre os livros juvenis destacados, reporta-se a uma tradição forte da literatura juvenil desde suas origens, que é a das intrigas policiais
e de mistério. O fantasma da Alameda Santos, de João Carlos Marinho,89 e As 13
chaves, de Eliane Ganem,90 são obras que representam uma geração de autores
pioneiros, muito importantes na consolidação do gênero juvenil no Brasil, e que
criaram séries em que personagens se repetiram nos diversos volumes publicados.
O Gordo, no caso da primeira obra, e a irreverente velhota Tide, no da segunda,
são exemplos de protagonistas que integram essas séries e são hoje especialmente
caras ao imaginário de nossa literatura juvenil. Cinco enigmas, um tesouro, de Caio
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Riter,91 e Lorde Creptum, de Gustavo Piqueira,92 são obras relevantes de autores
das gerações mais recentes.
Na categoria Poesia, destacam-se como leituras especialmente voltadas aos
leitores iniciantes Poeminhas da terra, de Márcia Leite,93 Nas asas do haicai, de
Sônia Barros,94 Bichos de um lugar mágico: australianos e Bichos da terra dos bichos:
africanos, ambos de Lalau e Laurabeatriz.95 As quatro obras são um claro exemplo
de como uma poesia pensada especificamente para um público infantil não é necessariamente uma “poesia menor”. Além disso, há de se destacar o papel primoroso desempenhado pelas ilustrações nessas obras, em plena sintonia poética – e,
portanto, polissêmica – com o texto verbal. Outro silêncio: haikais, de Alice Ruiz,96
O caderno do jardineiro, de Angela-Lago,97 e Cada coisa, de Eucanaã Ferraz,98 são
obras indicadas a leitores mais maduros e também exemplos de poesia da melhor
qualidade, independentemente de que circulem associadas a este ou àquele rótulo.
Num período em que menos livros de imagens foram publicados, alguns se
destacaram: Lauka e o guarda-chuva, de Alexandre Camanho,99 Nanquim, de Janaina Tokitaka,100 Contêiner, de Fernando Vilela,101 Os três porquinhos e Chapeuzinho
vermelho, de Rosinha.102
Na categoria Adaptação ou Reconto, curiosamente, temos um conjunto de
muitas obras, de diferentes vertentes, que realçam em meio à produção do biênio
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por sua excepcional qualidade. As aventuras de Sargento verde, de Helena Gomes,103
Contos mouriscos: a magia do Oriente nas histórias portuguesas, adaptação de Susana
Ventura e Helena Gomes,104 O moço que carregou o morto nas costas e outros contos
populares, de Ricardo Azevedo,105 e O presente de Manzandaba e outras aventuras,
de Silvia Oberg,106 exploram a tradição dos contos populares de tradição oral de
diferentes origens com grande mestria, numa linguagem capaz de encantar leitores de todos os naipes. As aventuras de Sargento verde, numa visada original, tem
ainda a peculiaridade de se valer de sete histórias da tradição oral mescladas para
compor uma única trama comum.
Vozes ancestrais: dez contos indígenas,107 de Daniel Munduruku, e A amizade eterna e outras vozes da África, de Ilan Brenman,108 detêm-se especificamente nesses
dois universos culturais, contando a seu favor a larga experiência dos escritores
que organizam as duas coletâneas, sempre empenhados em apresentar ao leitor
contemporâneo a tradição oral com rigor e numa linguagem bastante fluente.
Também duas obras clássicas da cultura ocidental, distantes no tempo uma
da outra, recebem adaptações de muito boa qualidade, buscando seduzir o leitor
contemporâneo de diferentes maneiras. Auto da barca do inferno, de Gil Vicente
(tradução para o português moderno por Ivo Barroso),109 recebe uma edição em que
a materialidade do livro é extraordinária, contendo o texto original em português
arcaico e a versão recontada para o português dos dias de hoje, ambas iluminadas
pelas exuberantes ilustrações do artista plástico Alex Cerveny. Drácula, de Bram
Stoker (contado por Eduardo Maretti),110 busca outro caminho para tentar cativar
o leitor contemporâneo: Maretti situa a aterrorizante e memorável história do
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século xix na cidade de São Paulo de nossos dias, com uma admirável capacidade
de preservar a atmosfera da narrativa original.
Finalmente, é preciso destacar, no âmbito das Adaptações ou Recontos, três volumes de quadrinhos em que seus autores – alguns de renome hoje já internacional –
enfrentam o desafio de adaptar grandes clássicos da literatura brasileira e o vencem
com grande brio: Um esqueleto, de Machado de Assis (adaptação e roteiro de Diego A.
Molina; ilustrações de Márcio Koprowski),111 Vidas secas, de Graciliano Ramos (roteiro
de Arnaldo Branco; ilustrações de Guazelli),112 Dois irmãos, de Fábio Moon e Gabriel
Bá (baseado na obra de Milton Hatoum).113 Os três títulos constituem obras de grande
envergadura que conseguem ser fiéis aos textos de partida, mas ao mesmo tempo
sabem chegar a novos objetos culturais, autônomos e originais, que não devem nada
a qualquer outro, primando pela inteligência e respeito com que tratam o leitor.
Quanto aos textos Informativos, distinguem-se, em meio às variadas e muitas
publicações na categoria, textos destinados aos leitores iniciantes como O que é a
liberdade, de Renata Bueno,114 Sete janelinhas: meus primeiros sete quadros, de Carla
Caruso e May Shuravel,115 Brasil for children: 30 canções brasileiras para brincar e dançar,
de Francisco Marques e outros,116 Terra de cabinha: pequeno inventário da vida de meninos e meninas do sertão, de Gabriela Romeu.117 Para leitores um pouco mais maduros,
algumas obras de natureza autobiográfica alcançaram um bom resultado: Memórias
de índio: uma quase autobiografia, de Daniel Munduruku,118 Um escritor na capela, de
Nelson Cruz,119 e Todo dia é dia de apocalipse, de Rodrigo Lacerda,120 destacando-se, no
caso dessas duas últimas, os projetos gráficos e ilustrações de excepcional qualidade.

Teatro, de Ricardo Henriques,121 é um glossário (ou “atividário”, como preferem os
autores) sobre o assunto, organizado com grande rigor e criatividade.
No âmbito das Traduções, apesar da significativa redução do número de obras
infantis traduzidas no biênio, houve o ganho de que foram preenchidas algumas
lacunas importantes de obras que alcançaram grande repercussão no exterior e não
tinham sido ainda publicadas em português no país. São elas: Na cozinha noturna, de
Maurice Sendak,122 Jumanji, de Chris Van Allsburg,123 Senhor Horizontal e senhora Vertical, de Noémie Révah,124 Talvez, de Guido van Genechten,125 O que é preciso, de Gianni
Rodari,126 História universal, de Gianni Rodari,127 e Barco de papel, de Jorge Luján.128

Um biênio para esquecer?
A longa lista de obras literárias para crianças e jovens citadas e comentadas ao longo
deste artigo responde por si mesma – negativamente – a essa questão, na medida em
que se procurou demonstrar a vitalidade e o excelente nível da produção literária do
setor no Brasil no período. Trata-se de uma produção vigorosa e consistente, tanto do
ponto de vista qualitativo quanto quantitativo, e seria descabido subestimá-la, ainda
que, segundo esse último critério, se tenha constatado uma significativa retração.
Não se pode, de fato, ignorar o penoso impacto resultante do caótico contexto
econômico e político do país nos últimos tempos, em particular a desarticulação
de políticas públicas educacionais e culturais que se haviam consolidado na última década e tinham estimulado de modo intenso o crescimento do setor. A crise
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afetou todo o mercado, das grandes às pequenas casas editoriais, implicando a
redução do lançamento de novos títulos nacionais, de reedições e de traduções,
assim como resultando em ajustes e cortes em praticamente todos os setores das
empresas ligadas ao universo editorial.
No entanto, o bom momento vivido pela literatura infantil e juvenil brasileira
na atualidade após esses anos de grande expansão garantiu que, apesar dos pesares,
os editores buscassem soluções inovadoras para viabilizar um negócio que – todos
do meio sabem muito bem – sempre dependeu não apenas de variáveis materiais
mas também substantivamente do capital simbólico. É ele que, de modo frequente,
explorado de maneira inventiva, tem garantido mais do que muitos outros fatores
a continuidade de tantas editoras, projetos, coleções e publicações as mais diversas
do universo do livro.
As pequenas editoras especializadas em literatura infantil e juvenil talvez sejam
um exemplo eloquente das vicissitudes enfrentadas pelo mercado editorial no biênio
2015-2016 e da reação para superar o cenário turbulento. Foram certamente aquelas
que mais sofreram para sobreviver nesse biênio de vacas magras, em que se viu o
desaparecimento das volumosas aquisições governamentais de obras para crianças
e jovens. Mas não se acomodaram e buscaram soluções variadas para continuar
vivas num mercado competitivo, apostando na adoção de livros por escolas, clubes
de leitura, cursos ministrados por autores ligados às casas editoriais, crowdfunding,
vendas pela internet, e-books, terceirização de serviços, utilização do YouTube para
diferentes fins, feiras internacionais, coedições, entre outras,129 assegurando que
lançamentos de valor pudessem emergir e sobressair continuamente em meio ao
mar de livros do mercado. Ou seja, o que se pode dizer com segurança, a título de
conclusão deste balanço do biênio, é que nossas editoras – pequenas médias ou
grandes – têm demonstrado que o velho e ousado sonho de Monteiro Lobato de
fazer um país de homens e livros é tão difícil hoje quanto ao tempo desse pioneiro
editor, mas que sonhá-lo vale muito a pena, ainda que, neste país, tenha de ser
reinventado a cada dia, contra vento e maré.

João Luís Ceccantini
João Luís Ceccantini é professor de Literatura Brasileira na Faculdade de
Ciências e Letras de Assis, da Universidade Estadual Paulista (UNESP).
Dedica-se à pesquisa sobre leitura e literatura infantil e juvenil. É coordenador
do grupo de pesquisa “Leitura e literatura na Escola”, que congrega professores
de diversas universidades do país. Coordenou o grupo de trabalho “Leitura
e literatura infantil e juvenil”, da Associação Nacional de Pós-graduação em
Letras e Linguistíca. É jurado votante da FNLIJ e integra a rede temática
“As Literaturas Infantis e Juvenis do Marco Ibérico e Ibero-americano”,
da Universidade de Santiago de Compostela, coordenada por Blanca-Ana
Roig Rechou.
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DAS MONTANHAS LETRADAS, VEMOS NOVOS,
MELHORES E MAIS LEITORES
Constanza Mekis

Se parássemos para observar o que está acontecendo no Chile, veríamos que os
livros proliferam, que a produção cresce e que aumenta o interesse pela literatura
infantil e juvenil (LIJ). Mas é um crescimento peculiar, e tende aos extremos: são
construídas bibliotecas, mas faltam livrarias, há uma grande produção de livros de
ficção e pouca de livros informativos. É como se surgissem pequenos picos numa
longa cordilheira, alguns alcançando maior altura e deixando outros para trás, mas
todos juntos dando origem a uma montanha majestosa. Acho que começamos a
caminhar pelo valioso vale da leitura, atingindo espaços que nos permitem ver-nos
em dimensões e encontros mais equitativos, orgânicos, reflexivos e transversais em
nossa sociedade atual.
Quando comecei a levantar o que foi feito neste último ano, apareceram várias
fontes de onde poderia obter informações. Mais de quarenta instituições colaboraram com dados sobre seus projetos e atividades, e assim pudemos ver que o
panorama está em franco desenvolvimento, com algumas carências, mas também
com importantes conquistas. Nas últimas décadas, recebemos apoios privados e
públicos: o Plano Nacional da Leitura 2015‑2020 foi constituído como um projeto
social, amplo e inclusivo, que considera o fomento à leitura uma questão central
do desenvolvimento.

Novos leitores, iniciativas que alçam voo e outras que projetam sua experiência
Com relação aos projetos de fomento à leitura, foram desenvolvidas ações de diversas instituições públicas e privadas. O Conselho do Livro promoveu a iniciativa
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Diálogos en movimiento, que busca aproximar os autores do público leitor. Mais de
sessenta autores nacionais e estrangeiros percorreram o país, conversando sobre
sua obra com alunos de escolas e colégios, entre eles: Hernán Rivera Letelier, Elicura
Chihuailaf, Carmen Berenguer, Juan Radrigán, Rosabetty Muñoz, Diego Zúñiga e
Jorge Montealegre.
Durante 2015, a Câmara Chilena do Livro desenvolveu o programa Escritores en
tránsito, em que quinze escritores nacionais eram convidados a visitar um colégio
de alguma região do Chile. Antes desses encontros, eram comprados exemplares de
um título do autor e enviados aos alunos. Esses diálogos foram frutíferos e muito
valorizados pelo público leitor.
A Biblioteca Nacional, através da DIBAM (Direção de Bibliotecas, Arquivos e
Museus do Chile), continua promovendo a consistente iniciativa Chile para niños,
que busca aproximar o patrimônio nacional das crianças, por meio de hotsites que
apresentam personagens da nossa história cultural. Além disso, a Biblioteca Nacional realiza visitas a colégios para ensinar a utilização desses recursos tecnológicos
e despertar o interesse das crianças por nossa cultura.
A Biblioteca de Santiago, polo vital de atividades de fomento à leitura, foi
consolidando iniciativas tão valiosas como o Encuentro nacional de clubes de
lectura, que pelo quinto ano consecutivo recebeu o apoio do Conselho Nacional
de Cultura e Artes, da Fundação Había Una Vez e da Editora Zig‑Zag. O objetivo
era abrir um espaço para compartilhar experiências, metodologias e reflexões,
a fim de promover seu desenvolvimento em todo o país. Nesse sentido, destaca-se a Escuela de cluberos, iniciativa que busca reforçar a formação desses clubes,
entregando ferramentas teóricas relativas à literatura e também de manejo de
grupo e gestão. Durante seu desenvolvimento, houve uma sessão especial com
o convidado Óscar Carreño, coordenador de clubes de leitura da rede de bibliotecas de Barcelona.
Outro programa da Biblioteca de Santiago que merece especial destaque é o Cuentos que curan, dirigido a crianças e adolescentes hospitalizados, a seus familiares
e aos adultos que os acompanham. Uma vez por semana, a unidade de pediatria
do Hospital San Juan de Dios recebe uma visita, em que livros e revistas são lidos
ou narrados por voluntários e funcionários da biblioteca.
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Outras iniciativas da Biblioteca de Santiago são as oficinas de escrita criativa para
crianças de sete a dez anos, que visam aumentar o gosto pela leitura e pela escrita,
e o programa/oficina Padre e hijo, que é oferecido em estabelecimentos penais.
Outro espaço de destaque, que continua vigente e realizando ações de quali
dade, é o Centro Leitor Lo Barnechea, que, entre outras atividades, administra o
voluntariado de contadores de histórias, por meio do qual trinta voluntários profissionais visitaram, durante 2015‑2016, mais de 35 colégios, jardins, consultórios e
outras instalações comunitárias, transformando o projeto num modelo municipal
exemplar de como, em quinhentos encontros, é possível encantar milhares de
crianças e jovens com uma excelente variedade de leituras.
Nas regiões, vale destacar o programa desenvolvido pela Fundação Había Una Vez
e a Fundação Luksic: Leyendo en Red, implantado há seis anos, que visa promover a
leitura e a cultura nas comunidades rurais de extrema pobreza do sul do Chile (regiões de La Araucanía e Los Ríos). A rede é composta por nove colégios públicos, onde
foram implantadas bibliotecas de alto nível. As nove funcionam em equipe, trocando
experiências e usando o espaço para encontros e aprendizagem. Em 2015, o objetivo
foi promover a autonomia das bibliotecas por meio de diversas ações: acompanhamentos para supervisionar as bibliotecas de sala de aula, atualizar os regulamentos
e retroalimentar os programas anuais de gestão de bibliotecas. O programa Leyendo
en Red desenvolveu diversas atividades para potencializar e difundir as bibliotecas
de qualidade: estágios nas bibliotecas da rede, bolsas de estudo para as encarregadas das bibliotecas, encontros CRA nas escolas que fazem parte do projeto, oficinas
para alunos e professores. Os dados relativos aos empréstimos das bibliotecas do
Leyendo en Red revelam um aumento significativo no número de usuários: de 6.759
empréstimos, em 2015, para 8.788, no primeiro semestre de 2016, 33% a mais de leitores. Os autores mais lidos por essa rede foram Anthony Browne e Cecilia Beuchat.
Um dado importante é que essas fundações outorgam a Certificação PIIE (Programa
Interdisciplinar de Pesquisas em Educação) às bibliotecas que cumprem os padrões
de qualidade. Reunindo as experiências dessa rede, publicou-se o livro Leyendo en red,
una experiencia de lectura. A Fundação Luksic também realizou, em Villarrica, dentro
dos encontros anuais, um seminário, La lectura, espacio y encuentro, para promover
a descentralização das atividades de leitura.
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Um fato importante foi a criação do Agrupamento Educacional e Cultural
Abanico, grupo que promove e implementa iniciativas educacionais e culturais
de fomento à leitura e compreensão leitora, dirigidas à comunidade da região de
Los Ríos. Em Villarrica, o grupo organizou a segunda edição do seminário. Desde
2013, o grupo Abanico vem desenvolvendo uma série de projetos, em convênio
com o Fundo do Libro, FNDR (Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional),
INJUV (Instituto Nacional da Juventude), com três linhas de trabalho relacionadas
com o fomento à leitura: educação, formação e sensibilização. Outros projetos de
sua criação são Picnic de palabras, atividade familiar realizada mensalmente em
espaços públicos de Valdivia; Susurros, espaços radiofônicos para leitura de textos; Kamishibai. Crea, ilustra y lee tu historia, desenvolvido em escolas da região e
que busca resgatar histórias do patrimônio por meio da construção de contos em
kamishibai pelos alunos.
Outra atividade que foi se tornando cada dia mais relevante é o concurso El placer
de oír leer, organizado pela Fundação Yo Te Leo, no qual os alunos são convidados
a participar lendo em voz alta trechos de sua obra preferida. O concurso surgiu na
França (Les petits champions de la lecture) e, no Chile, contou com a participação de
mais de 15 mil crianças leitoras das regiões II, VIII, IX, X e Região Metropolitana. A
grande final deste ano foi realizada na sala Arrau, do Teatro Municipal de Santiago.
Esperamos que em pouco tempo esse concurso se torne um importante evento anual
de leitura em todos os colégios e escolas do Chile. Outra colaboração da Fundação
Yo Te Leo foi participar da maratona de leitura de Don Quixote, no Centro Cultural
da Espanha, com uma atividade dirigida às crianças, Quijotentreniños.

da Biblioteca Viva, todos na região de Bío‑Bío, junto com um curso de capacitação
para pais e educadores. Essa Fundação também administra o programa Lectura
en el desierto, na região de Antofagasta, dirigido a crianças do jardim de infância
e filhos de mães privadas de liberdade, buscando fortalecer o laço desses grupos
com a leitura e democratizar o acesso ao livro.
A Biblioteca de Santiago possui uma Bebeteca destinada a crianças de zero a
quatro anos, com mobiliário e espaços acondicionados para os pré-leitores, onde
se fomenta a leitura e a brincadeira através de diferentes atividades: contação de
histórias, marionetes, canções infantis, teatro. Aqui são realizados os Guaguacuentos
y Cuentos en el bosque, atividades de incentivo à leitura, leitura diária de contos,
utilizando diversas técnicas e estratégias, fruto da pesquisa e do enriquecimento
da equipe de sala.
No Centro Leitor Lo Barnechea, realiza-se semanalmente uma hora de conto
dirigida a pais ou cuidadores, com suas crianças de zero a três anos. Também o
SNBP (Serviço Nacional de Bibliotecas Públicas) está implantando um projeto piloto chamado HEPI‑criação, que busca habilitar espaços para a primeira infância
nas bibliotecas públicas das regiões de Coquimbo, Metropolitana e La Araucanía.
Esses espaços dispõem de funcionários especializados em primeira infância e fomento à leitura. O programa governamental Chile crece contigo é um kit de cuidados
básicos que cada recém-nascido recebe nos hospitais públicos. Desde 2015, inclui
dois livros, Mi primer libro (Meu primeiro livro) e Te cuento mi cuento (Te conto meu
conto), dos quais foram entregues, em 2015, 154 mil exemplares.

Os jovens e a LIJ, cada vez mais presentes
Primeira infância, foco do fomento à leitura
Os primeiros leitores têm cada vez mais importância no panorama nacional, e a
cada dia avançamos na compreensão de que para formar os leitores do futuro é
necessário começar muito cedo, com planos para aproximar as crianças menores
da leitura. O programa Arrullo, da Fundação La Fuente, começou em março de 2015
e foi desenvolvido em jardins de infância de Junji, na Fundação Integra e na sede
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Várias iniciativas estão sendo realizadas para incentivar o gosto pela leitura nos
mais jovens. Dentre as oficinas de escrita, destacamos: a promovida pelo Plano
Nacional de Leitura e pelo Conselho Nacional de Cultura e Artes, que convidam
jovens de dezesseis a dezoito anos para participarem da oficina de criação literária
na região metropolitana; a Biblioteca de Santiago oferece alternativas para que
eles desenvolvam suas preferências literárias, a Sociedad de jóvenes creadores y
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creadoras, oficina de escrita criativa e fanzine para jovens de onze a catorze anos;
os encontros #Bookfriends visam despertar a paixão pelos livros e pela leitura; por
último, a realização do ciclo de entrevistas Palabras gráficas, com o artista visual
e produtor cultural Jorge Pato Toro.
A Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI) organizou a quarta edição de
¿Qué estas leyendo?, concurso ibero-americano de blogs, cujo objetivo é incentivar
e compartilhar o gosto pela leitura entre os jovens e criar uma comunidade de
leitores que compartilhe seus gostos literários. A OEI também promove o projeto
Te invito a leer conmigo, de fomento à leitura por meio de entrevistas audiovisuais
com personalidades de destaque no mundo da cultura, das artes, dos esportes e
das ciências. Até o momento, foram entrevistadas dez celebridades nacionais de
diversos âmbitos: o escritor Pablo Simonetti, a poeta María José Ferrada, os cantores Nicole, Manuel García e Alex Anwandter, os atores Diego Muñoz e Néstor
Cantillana, a ilustradora Paloma Valdivia, a astrônoma Teresa Ruiz e a presidente
do Comitê Consultivo sobre os Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência das
Nações Unidas, María Soledad Cisternas.
Projeto inovador é o concurso nacional de booktubers de bibliotecas públicas:
em sua primeira edição, busca aproximar os jovens da leitura e das bibliotecas
públicas utilizando seus próprios códigos. Organizado pelo SNBP da DIBAM, no
âmbito do Plano Nacional de Leitura, contou com mais de cinquenta participantes,
os quais resenharam vários títulos: Elegí vivir, de Daniela García; O Iluminado, de
Stephen King; As vantagens de ser invisível, de Stephen Chbosky; Drácula, de Bram
Stoker; e O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Em 2015, foram realizadas oficinas de capacitação em booktube nas regiões de O’Higgins, Valparaíso,
Antofagasta e Los Lagos.

Novos espaços de encontros leitores
O Serviço Nacional de Bibliotecas Públicas fornece um dado importante: das 426
bibliotecas cadastradas, 30% (128) possuem salas infantis (espaço para crianças separado do resto da biblioteca), 50% (212) dispõem de um cantinho infantil (espaço
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para crianças não separado do resto) e 15% (65) atendem a crianças, mas, como não
possuem espaços específicos, utilizam “caixas viajantes” ou bibliotecas móveis.
Apenas 1% possui uma bebeteca (zero a quatro anos) especializada no atendimento
a crianças na primeira infância e suas famílias.
No norte do país, temos a Biblioteca Regional de Antofagasta, a maior do Chile.
Os artífices dessa maravilha são a DIBAM, o Governo Regional, a Subsecretaria de
Desenvolvimento Regional e a Direção de Arquitetura do Ministério de Obras Públicas. Com 3.200 m2 e mais de 22 mil volumes, é um polo cultural muito importante
para o desenvolvimento da leitura na zona norte.
As universidades foram abrindo espaços de formação e pesquisa e incorporando suas bibliotecas e materiais, dirigidos a crianças e jovens. Isso é o que mostra a
inauguração de um projeto muito interessante e digno de ser destacado, a Biblioteca
Escolar Futuro, iniciativa da Pontifícia Universidade Católica do Chile, que habilita
espaços de bibliotecas escolares nos campi universitários para beneficiar alunos de
zonas com altos índices de vulnerabilidade. Até o momento foram inauguradas dez
bibliotecas: Chañaral, Alto Hospicio e Elqui no norte, Villarrica no sul, e na região
metropolitana, San Joaquín, Campus Oriente. Esse projeto foi um dos cinquentas
finalistas do Prêmio Nacional de Inovação Avonni, organizado por Fundação Foro
Innovación, TVN, El Mercurio e Ministério da Economia. Foram selecionados cinquenta finalistas, entre quase setecentos projetos e iniciativas. Nessa primeira etapa,
foram avaliados o mérito inovador, a vantagem competitiva e o valor comunicacional.
A Faculdade de Educação da Universidade Diego Portales criou outro projeto
de bibliotecas em espaços universitários. Conta com a Biblioteca LEA (Livros para
ensinar e aprender), que hoje tem o nome do professor Roberto Cabrera. O acervo
é composto de mais de 2.500 títulos de literatura infantil, juvenil e livros informativos, e começou a funcionar com a assessoria da Fundação La Fuente. A LEA
funciona como espaço para os docentes da faculdade, professores e crianças do
distrito de Santiago, e também como laboratório de ensino de língua e literatura. É
aberta para palestras, oficinas e diversas atividades, convocadas pelos estudantes
da universidade e moradores.
O Ministério da Educação, por meio do Plano Nacional de Leitura, continua
nutrindo as bibliotecas escolares CRA. Em dezembro de 2015, foram instaladas
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10.882 bibliotecas escolares, 8.497 no ensino fundamental e 2.385 no ensino médio.
Foram entregues coleções, formação e processos anuais CRA. Em 2011, o Ministério
da Educação iniciou um plano para implantar bibliotecas de sala de aula no primeiro
nível de transição (do pré-escolar ao segundo ano da educação primária), em todas
as escolas subsidiadas, e desde 2014, concentrou-se nas escolas públicas, como
medida de fortalecimento dessa transição. O objetivo é facilitar o processo de iniciação à leitura, desenvolvendo diferentes habilidades linguísticas e interpretativas,
e integrando as crianças em práticas leitoras lúdicas e participativas. Cada coleção
compreende trinta títulos de textos literários e informativos, que são intercambiáveis entre os níveis e podem ser complementados com outros títulos da biblioteca
escolar CRA. Cada coleção vem acompanhada de um exemplar do guia Leer, adaptar e
interpretar narraciones (Ministério da Educação, 2013), de orientações para docentes.
Dentre algumas iniciativas privadas, estão as bibliotecas técnico‑profissionais
de Antofagasta, implantadas pela Fundação Luksic, que de forma pioneira entregam
materiais de primeira qualidade às escolas técnicas. Há duas bibliotecas destinadas
a satisfazer as necessidades desses estudantes que são abertas a toda a comunidade
e dispõem de espaço e recursos para o fomento à leitura.
A Fundação La Fuente continua em sua trajetória criativa. Durante o período,
inaugurou bibliotecas em Santiago, Antofagasta e Constituición, sendo esta última
finalista do prêmio RIBA, concedido pelo Instituto Real de Arquitetos Britânicos.
Em 2016, a Fundação concluiu a entrega de 75 bibliotecas escolares abertas à comunidade, em estabelecimentos municipais e particulares subsidiados de Arica
a Punta Arenas, que são pilares do programa Viva leer, financiado por Empresas
COPEC e pela Lei de Doações Culturais. Cada estabelecimento recebeu mobiliário
renovado, espaço e acervo bibliográfico, além de assistência técnica por dois anos.
Além disso, a Fundação Había Una Vez, instituição chilena de alta qualidade,
que completou dez anos na implantação de bibliotecas e no desenvolvimento de
leitores, inaugurou, entre outros muitos projetos, uma biblioteca comunitária no
acampamento La Chimba, de Antofagasta, e outra em Futrono, no sul.
Surpreende o dinamismo do Centro Leitor de Osorno, cuja gestão inaugurou
a Bibliocampo, uma biblioteca criada para crianças que vivem em áreas isoladas
do sul do Chile.
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O Centro Cultural Gabriela Mistral foi ganhando espaço com sua biblioteca BiblioGAM. Dispõe de 1.278 m2, incluindo um amplo hall de leitura, quatro salas de
estudos, uma seção infantil e juvenil, consulta com estante aberta e internet gratuita.

Formação, formação, formação: ciclos formativos, oportunidades de especialização
do mediador
Foram desenvolvidos diversos projetos de formação, e hoje há uma grande variedade
acadêmica. A formação e os conteúdos da LIJ despertam cada vez mais a atenção,
tanto do mundo acadêmico como das fundações relacionadas com o fomento à
leitura. A Pontifícia Universidade Católica do Chile oferece o curso de Literaturas
emergentes para niños y jóvenes, dirigido por Maili Ow, continuação do curso pioneiro desenvolvido durante sete anos com a Fundação La Fuente.
Outra iniciativa da mesma universidade é o curso de Apreciación estética de
los libros infantiles y juveniles, dirigido por María José González. Em sua segunda
edição, este curso, oferecido pelo Instituto de Estética da Faculdade de Filosofia,
busca avaliar os livros para crianças e jovens como obras artísticas, a partir de
uma perspectiva estética que considera sua qualidade literária, gráfica e editorial.
A Universidade de Santiago oferece outro curso de LIJ, Teoría, creación y edición.
A Universidade do Chile patrocina o curso do CIEL (Centro de Pesquisa e Estudos Literários) Literatura para infancia, adolescencia y juventud, que busca, através
dos estudos literários, compreender o significado e a importância dos livros para
crianças e jovens.
A PUC e a Universidade Diego Portales oferecem cursos optativos em todos os
cursos de graduação: Consideraciones estéticas de los libros para niños y jóvenes. Na
UDP, em Pedagogia Geral Básica, existe a disciplina Literatura Infantil e sua Didática.
Desde 2015, o Centro de Desenvolvimento Profissional Docente, da Universidade
Diego Portales, oferece o curso Enseñanza y aprendizaje en Educación Infantil para
educadores de crianças, módulo dado por Magdalena Aguayo e Carla Varela. A
Universidade Alberto Hurtado oferece um Mestrado em Didática da Leitura, que
inclui uma cátedra dedicada à LIJ.
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A Universidade Austral do Chile, em Valdivia, ofereceu por primeira vez em
2015 o curso de Fomento lector y literatura para niños y jóvenes, dirigido por Felipe
Munita e Mónica Munizaga. Durante 2015 e 2016, a UACH desenvolveu, em Valdivia, o seminário‑oficina Volver a la lectura: un espacio de (re)encuentro con el libro,
coordenado pelo professor Felipe Munita, e, em Santiago, junto com a Editora Ekaré
Sur, a jornada de estudos Profesores que leen, lectores que enseñan, com alta adesão,
incluindo a participação de importantes palestrantes nacionais e estrangeiros.
O Centro Leitor de Osorno oferece sua terceira edição do curso de Animación
lectora y literatura infantil. A destacada bibliotecária Viviana Peni dirige o curso,
que contou com a visita de importantes professores: Claudio Ledesma e Liliana
Cinetto, da Argentina; Manuel Peña Muñoz, Cecilia Beuchat, María José Ferrada,
Paloma Valdivia, Carolina Durán e Pía Barros.
O Ministério da Educação também tem promovido cursos e encontros de formação. Junto com a OEI, oferece o curso virtual Lectura, alfabetizaciones múltiples
y literatura infantil y juvenil, proposta de formação e‑learning através do CAEU, que
busca apoiar e fortalecer as ações implementadas pelo Ministério para o desenvolvimento da rede de bibliotecas escolares CRA. O curso conta com uma comissão
de coordenação acadêmica formada por Teresa Colomer (Universidade Autônoma
de Barcelona), Inés Miret (Neturity) e Mónica Baró (Universidade de Barcelona).
Outro espaço de formação foi o curso para chefes técnicos de escolas municipais,
VI região, do Ministério da Educação e Fundação Lectura Viva. O Plano Nacional
de Leitura também realizou 32 encontros regionais e provinciais para 4.446 coordenadores e encarregados CRA.
Desde 2010, a Escola de Contadores de histórias da Fundação Mustakis já formou
2.442 alunos. Hoje a escola funciona com doze sedes nas regiões de: Valparaíso,
Viña del Mar, San Antonio, San Felipe, Puerto Varas e Iquique, e em Santiago, nos
distritos de Quinta Normal, El Bosque, Peñalolén e Recoleta. Os cursos são gratuitos,
e os alunos, como forma de retribuição, realizam atividades sociais. Até o momento, aproximadamente 500 mil crianças foram beneficiadas. Como resultado dessa
experiência, a Fundação Mustakis ampliou suas redes por todo o país e organizou
várias edições anuais da Maratona Internacional de Contadores de Histórias, jornadas abertas à comunidade, que convidam a ouvir contos e histórias durante seis
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horas em lugares emblemáticos da cidade. Em Iquique, Valparaíso e Santiago, a
bem-sucedida maratona foi realizada com contadores de histórias internacionais
de alto nível. Cada ano aumenta a audiência, a admiração do público pelos convidados e a qualidade da programação, sem esquecer os cenários espetaculares,
como o hall central do Museu de Belas Artes.
O Ministério da Educação ofereceu uma série de cursos relacionados com o
incentivo à leitura e o manejo de recursos de aprendizagem: Lectura y aprendizaje,
de capacitação de professores para o desenvolvimento de conceituação e prática
da leitura como atividade recreativa e ferramenta de aprendizagem; cursos de
autoaprendizagem e-learning, oferta permanente de formação para as equipes
do CRA; Ámbitos para la gestión de bibliotecas escolares CRA; Selección de recursos
de aprendizaje y animación lectora. Durante 2015, 3.422 pessoas participaram
desses cursos.
No âmbito privado, a Fundação Lectura Viva oferece um curso virtual sobre
Promoción y animación lectora, capacitação em leitura da primeira infância, para
educadores infantis, e capacitação de educadores e pessoas com carreiras técnicas
relacionada às crianças.
A Fundação La Fuente inaugurou o Centro de Estudos Troquel, entidade que
visa desenvolver programas de capacitação, presenciais e on-line, para mediadores
de leitura, docentes e interessados nas áreas de edição, ilustração, leitura e livros.
Seguindo a linha de fortalecimento das bibliotecas escolares, a Fundação Astoreca oferece o curso de Biblioteca escolar, de 22 horas, ministrado desde 2014,
durante o período de capacitação e aperfeiçoamento para profissionais da educação
que trabalham em estabelecimentos de ensino.
Quanto aos seminários internacionais, destacamos o que foi realizado no
Centro Cultural da Espanha: Álbum contemporáneo: jornadas sobre la actualidad del
libro-álbum y los libros ilustrados, dado pelas especialistas Ana Lartitegui e Arianna
Squilloni e organizado pelo CRA do Ministério da Educação.
O Seminario internacional de bibliotecas públicas, organizado pelo SNBP, teve
participação especial de profissionais de todo o país. O seminário, que é anual,
teve como convidada especial a especialista espanhola Ana Garralón, que realizou
a oficina de aproximação do livro informativo.
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Dentro da 29a Feira Internacional do Livro Infantil e Juvenil, em Providencia,
em uma parceria entre Câmara Chilena do Livro, Fundação Cultural Providencia
e SM Chile, organizou-se o seminário internacional de literatura infantil e juvenil
El papel del docente en el fomento de la lectura, que contou com a participação de
Liliana Bodoc e Sebastián Vargas como convidados especiais, Marcelo Guajardo
(autor de La bicicleta mágica de Sergio Krumm), Marcela Mondaca e Lorena Moya,
especialistas da Biblioteca de Santiago, Esteban Cerda, ator e contador de histórias, os booktubers Poly Godoy e Jonatan Araya e o jornalista especializado Roberto
Careaga. O encontro permitiu revisar novas pautas da narrativa juvenil, processos
de leitura inicial, infância e novas formas de ler, estratégias dos contadores de
histórias e a literatura como construção da subjetividade.
Nas instalações da Universidade Austral do Chile, realizou-se a quinta edição
do Encontro de mediadores de leitura da região de Los Ríos, espaço de socialização
e intercâmbio de experiências de fomento à leitura, constituindo-se assim como
iniciativa única no país, surgida e gerenciada localmente. Participaram do evento
o Fundo Nacional do Livro e da Leitura, UACH (Universidade Austral do Chile),
DIBAM, Corporação Cultural Municipal de Valdivia e a livraria Qué Leo Valdivia.
A Recrea Libros realiza outra iniciativa de formação: a capacitação de bibliotecárias em acampamentos da região de Antofagasta. São populações migrantes
de vinte acampamentos, em que foram criadas bibliotecas para a comunidade de
cada um deles.
A SM Chile organizou os Ciclos Literários 2016, que contaram com a participação do escritor Manuel Peña Muñoz como moderador. Durante seis sessões, ele
conversou com diversos autores sobre La LIJ y el arte de encantar (Cecilia Beuchat e
Mari Ferrer), La novela infantil-juvenil: espacios narrativos locales (Marcelo Guajardo
e Marcelo Simonetti), Cuatro manos, un misterio y un lector (Ana María Güiraldes
e Jacqueline Balcells), Temas y tramas de hoy (Esteban Cabezas e José Luis Flores),
Narrar con imágenes: el rol de la ilustración en la literatura. O evento também contou
com a destacada presença de Ana Garralón.
Durante sua visita, Ana Garralón também pode compartilhar seus conhecimentos graças à coordenação da Fundação Huilo Huilo, organizadora do curso de três
dias na Pontifícia Universidade Católica sobre o livro informativo.
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Brilho na divulgação e novos vínculos com o exterior. Gestão do público e do
privado em colaboração com valiosas equipes jovens
Em 2016, pelo segundo ano consecutivo, o Chile participou da Feira do Livro Infantil
e Juvenil de Bolonha com uma delegação oficial e, pela primeira vez, contou com
estande próprio, marco cultural de uma parceria que é preciso manter e fortalecer.
A participação é fruto do trabalho conjunto da Direção de Assuntos Culturais e do
ProChile, organizações do Ministério das Relações Exteriores e do Conselho Nacional
de Arte e Cultura, por meio do programa de internacionalização do livro e de autores
chilenos da Secretaria do Livro e da Leitura. Nossos representantes em Bolonha foram
os ilustradores Sol Undurraga, Paloma Valdivia, Francisca Yáñez e Paty Aguilera. As
editoras foram Ekaré Sur, Gata Gorda, Hueders, Recrea Libros, e também o IBBY Chile.
Outro importante acontecimento foi a terceira edição do Festilus 2015, festival
de ilustração organizado pela galeria PLOP! A eficiente equipe, formada por Claudio
Aguilera, Isabel Molina, Fito Holloway e Paty Aguilera, convidou ilustradores de
todo o país. Graças aos acervos da Biblioteca Viva, foi possível ampliar as redes em
Concepción e Antofagasta. O festival contou com a visita de ilustradores mexicanos, o espanhol Javier Zabala e o argentino Luis Scaffati, que realizaram oficinas
e encontros com leitores.
Outro evento anual é a Feira Internacional do Livro de Santiago (FILSA), organizada pela Câmara Chilena do Livro. Essa feira teve como convidados de honra os
países nórdicos, e o estande foi responsabilidade da Liberalia, com uma importante
mostra de livros infantis e juvenis traduzidos para o espanhol. Além disso, foram
realizadas diversas atividades com convidados desses países, tanto escritores como
ilustradores, entre os quais estava presente Hanne Bartholin. Alunos e docentes
receberam especial apoio da Liberalia Ediciones, com a visita de Jutta Bauer, que
realizou atividades na feira, em colégios e bibliotecas.
Dentro da FILSA, houve inúmeros encontros, conferências, palestras e seminários.
O primeiro simpósio Troquel, organizado pela Fundação La Fuente, foi um encontro
gratuito que contou com a presença das argentinas Graciela Perriconi, Valeria Sorín e Marcela Carranza, além da escritora chilena Lola Larra, reunindo mais de 120
participantes (mediadores, especialistas, docentes e encarregados de bibliotecas
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escolares e de jardins de infância) interessados em edição, literatura e promoção da
leitura na primeira infância. Nessa mesma linha, também ocorreu uma jornada
de educação e fomento à leitura com importantes convidados internacionais.
Outros eventos de difusão foram: o Festival de Literatura Infantil e Juvenil de
Valparaíso, o Festival Dibujona de Antofagasta e o Aguacero Cómics de Valdivia.
Cabe destacar que, neste ano, o primeiro Festival Internacional de Mediação Leitora foi realizado em três regiões, sob patrocínio da Fundação Mustakis e apoio do
IBBY Chile. Participaram expositores e coletivos que são referências internacionais
na área, como: a doutora Rosa Tabernero; a especialista Ester Madroñero; Magalí
Homs e Roser Ros, membros da Tantágora; Soraya Herráez de Unpuntocurioso –
todas da Espanha –; além da argentina Victoria Siedlecki, diretora da única escola
de contadores de história do país ibérico. Em Iquique, Valparaíso e Santiago, as
atividades foram desenvolvidas em diversas sedes: Centro Cultural da Espanha,
Biblioteca de Santiago, Matucana 100, Campus San Joaquín da PUC. Essa iniciativa
pioneira contou com mais de sessenta atividades (36 oficinas, sete conferências e
dezessete espetáculos) e uma rede viva de leitura de 2.056 participantes, que encontraram ferramentas e espaços para fortalecer comunidades no fomento à leitura.

O esforço traz a recompensa. Publicações, estudos, avaliações, números de
índices de leitura, livros mais lidos
Foram publicadas as palestras do seminário internacional ¿Qué leer? ¿Cómo leer?
Lecturas de juventud, realizado em dezembro de 2014 e organizado pelo Ministério
da Educação, Universidade Diego Portales e Ediciones Ekaré. Realizaram-se dezesseis mesas temáticas, com a participação de intelectuais destacados, autores,
editores, acadêmicos e responsáveis por políticas públicas, chilenos e estrangeiros,
o crítico cultural argentino Néstor García Canclini e o autor e teórico da revista de
quadrinhos americana Scott McCloud.
O grupo CIEL publicou um primeiro livro de artigos acadêmicos: Literatura
para infancia, adolescencia y juventud. Reflexiones desde los estudios literarios. É um
volume interessante, com olhar erudito (Universitaria, 2015), em que se analisam
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temas relacionados à LIJ sob um ponto de vista especializado, levando o desenvolvimento da LIJ a uma fronteira acadêmica. Um louvável esforço das especialistas
e editoras Anahí Troncoso, Claudia Andrade, Isabel Ibaceta e Camila Valenzuela.
Outra publicação de fôlego sobre o fomento à leitura na escola foi elaborada pela
Divisão de Educação Geral em coordenação com a equipe do CRA do Ministério da
Educação: La comunidad que lee. Guía de uso de la biblioteca escolar CRA y la biblioteca de aula, com os editores especialistas Christian Anwandter e Mónica Bombal.
Entre as novas publicações que apoiam o fomento à leitura está El eco de las
lecturas. Introducción a los clubes de lectura, de Óscar Carreño (DIBAM, 2015), e
Animación a la lectura, de Aramís Quintero (Lectura Viva, 2016), que procura ser
um apoio à formação de mediadores. O Centro Leitor Lo Barnechea publicou o
guia Qué cuento cuento… Selección de libros infantiles y sugerencias de actividades
(2016), que busca ser um apoio para os mediadores de leitura. O Ministério da
Educação publicou o caderno Conversemos no 1: Lectura (2015), guia técnico para
promover a reflexão docente, que trata a leitura como eixo transversal do currículo, e Orientaciones para el docente mediador de “Diálogos en movimiento” (2016),
publicado pelo Plano Nacional de Leitura.
Durante o último ano, também foram publicados estudos relativos à leitura e
aos hábitos das crianças e jovens. A Fundação La Fuente publicou No es un cuento 2,
que analisa os hábitos de leitura de crianças e jovens e aborda a percepção que os
professores e os pais têm sobre o gosto pela leitura das crianças.
Na zona norte, vale destacar o estudo Diagnóstico del libro y la lectura en la región
de Antofagasta, realizado pela Ediciones del Desierto e CNCA.
Vários pesquisadores desenvolvem projetos e publicam artigos na Universidade
dos Andes; entre outros especialistas, destaca-se Pelusa Orellana, que apresenta
Motivación y desempeño lector en niños y niñas. Un estudio exploratorio.
Diversos trabalhos do especialista Felipe Munita: ¿Dijo usted “mediador”? Hacia la construcción de un universo semántico para la noción de mediación, El “efecto
profesor” en la formación de lectores. Un estudio exploratorio sobre el potencial de las
actuaciones docentes para la mejora educativa en el área de Lenguaje y Comunicación
e sua tese de doutorado El mediador escolar de lectura literaria, orientada por Teresa
Colomer da UAB.
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Como escolher melhor os livros e inovar nas formas de selecionar
No Chile, foram instaurados diversos métodos, mecanismos e enfoques para a
elaboração de critérios de seleção de livros, para as instituições públicas e privadas
que selecionam recursos literários e informativos, visando garantir a idoneidade e a
efetividade das compras realizadas por instituições públicas ou privadas dedicadas
a incentivar a leitura. Esses critérios apoiam e fortalecem a tomada de decisões nos
processos de aquisição e diversificação dos recursos de leitura, impressos e digitais.
O SNBP melhorou os processos em 2016, instalando um Comitê de Recomendação Bibliográfica, para apoiar os processos de seleção de material bibliográfico.
Assim como as bibliotecas públicas, esse comitê faz indicações para diversas faixas
etárias. A proposta é validar o trabalho dos comitês existentes, como o da Biblioteca de Santiago, Huechurava ou Había Una Vez. Também, vale citar o processo
de seleção bibliográfica realizado pelos responsáveis pelas bibliotecas na Feira
Internacional do Livro de Santiago (FILSA), que podem selecionar novos títulos
para repor, renovar ou ampliar seus acervos. Por essa razão, muitas bibliotecas
aproveitam para adquirir as últimas novidades, num avanço rumo à autonomia
no desenvolvimento das coleções.
A área de Desenvolvimento de Coleções do CRA,1 visando melhorar constantemente sua gestão, estabeleceu as bases do funcionamento metodológico
para implantar um centro avaliador de recursos do CRA. Está em processo de
transição, incorporando pautas de avaliação e análise, novas dinâmicas, como
comitês de avaliação, avaliação por pares, e realiza revisões cada vez mais objetivas e inovadoras para a implementação dos complexos processos de avaliação
e seleção de recursos.2
A seleção e a avaliação de livros se tornaram atividades importantes na formação
e difusão. Assim, existem duas fundações que têm comitês de avaliação de livros e

	Desde 1994, foram avaliados cerca de 50 mil títulos. Anualmente, são recebidos para o processo de avaliação
e seleção, uma média de 2.500 títulos.

1

	Depois do erro ocorrido com o livro La Caperucita se come al lobo (Chapeuzinho que come o lobo), de Pilar
Quintana. O processo de avaliação não detectou que o recurso avaliado era impróprio para o contexto escolar.

2
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que publicam os resultados nos seus boletins: a Fundação La Fuente, que publica
o boletim Troquel, revista bianual impressa que inclui novidades, avaliações do
comitê e temas da atualidade; e a Fundação Había Una Vez, que organiza um comitê
de avaliação e seleção para rever, analisar e refletir sobre os livros publicados por
editoras nacionais e estrangeiras, cujas conclusões orientam a seleção de livros em
projetos de leitura nacionais e internacionais (a maioria das sugestões é publicada
periodicamente em seu site e sua revista especializada).
Outro meio reconhecido é a revista Había Una Vez. Com seis anos de existência,
é uma publicação digital com entrevistas a autores, temas de interesse, leituras
destacadas, recomendações e novidades, que obteve um especial reconhecimento do Fundo de Intermediação Cultural do Conselho do Livro e da Leitura, o que
permitiu fortalecer a edição e sua publicação impressa.
Com um ponto de vista mais acadêmico e dirigida a um público especializado,
a revista Umbral, publicada mensalmente pelo CIEL, analisa a LIJ da uma perspectiva da crítica literária.
No que diz respeito à utilização da mídia para a difusão da leitura, ainda faltam
políticas mais específicas. Resgatamos o importante programa de rádio Vuelan las
plumas, da emissora da Universidade do Chile, dirigido por Vivian Lavín e assessorado por Berta Concha, da Liberalia, que constitui um espaço contínuo de diálogo
sobre a literatura em geral, incluindo a LIJ.

Novidades: números e percentuais nos ajudam a ver nosso trabalho, como
estamos e para onde vamos
De acordo com dados do ISBN do Chile, em 2015 foram publicados 661 títulos
de literatura infantil e juvenil, dos quais 625 de ficção e 36 informativos. Esse
desequilíbrio entre obras literárias (95%) e obras de informação (5%) se deve ao
fato de a criação de livros informativos ser mais complexa: além da informação
correta, a edição requer maiores investimentos, equipes especializadas, variá
veis estéticas. À medida que isso for mudando, o leitor poderá dispor de uma
diversidade equilibrada de publicações sobre temas tão interessantes como
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as estrelas do céu nortenho. Seria possível elaborar um índice por cada área
do conhecimento que a LIJ ainda não explorou. Milhares de novas estrelas no
horizonte leitor!
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De todo modo, mantém-se um percentual similar de crescimento: 37% do total
das publicações em 2015 pertencem ao âmbito infantil.
Em estudos internacionais comparados, o Chile ocupa uma posição favorável
no contexto latino‑americano e mostra tendência positiva em relação aos anos
anteriores. No Terceiro Estudo Regional Comparativo e Explicativo (TERCE) de
2013,3 que avalia as conquistas referentes ao aprendizado de alunos de nove a
doze anos, em quinze países da América Latina e do Caribe, o Chile se destaca
com os melhores resultados da região e apresenta um aumento significativo (onze
pontos percentuais) na média nacional dos alunos de doze anos, em comparação
com o SERCE. Por outro lado, a prova PISA, que mede as habilidades de leitura dos
alunos de quinze anos, apresenta resultados similares, situando o Chile, junto
com a Costa Rica, 28 pontos acima da média da América Latina.4
Entre 2000 e 2009, os alunos chilenos mostraram os avanços mais importantes
nos resultados relativos à leitura entre os países da OCDE, ao subir quarenta pontos,
destacando assim a menor proporção com baixos resultados, um maior número
com bom rendimento e a diminuição da influência socioeconômica.5
Um estudo, realizado recentemente para o CRA, analisou a avaliação da leitura
d0 5o ao 8o anos do ensino básico. Ele revelou que pouco mais de um terço dos
alunos lê habitualmente por prazer (pelo menos uma vez por semana). Um dado
importante é que, à medida que os alunos avançam de série, encaram a leitura
como algo menos divertido e a veem mais como um apoio aos seus estudos, o
que significa obrigatoriedade e chateação.6 Embora reverter essa situação não seja
algo limitado ao ambiente escolar, o desafio é grande: políticas e iniciativas que
melhorem a motivação, flexibilização da leitura obrigatória, aperfeiçoamento dos
docentes para que fortaleçam a leitura recreativa e melhoria do acesso a materiais

22%

Literatura infantil chilena

	O TERCE foi implantado em 2013 pelo Laboratório Latino‑Americano de Avaliação da Qualidade da Educação
(LLECE), no âmbito das ações da Unesco.

3

4

	Agência de Qualidade da Educação (2012). Resultados PISA 2012 Chile. Disponível em: <https://s3-us-west-2.
ama-zonaws.com/documentos-web/Informes/Resultados+PISA+2012+Chile.pdf>. Acesso em: out. 2015.

	Agência de Qualidade da Educação (2012), op. cit.

5

	M. Latorre (2014). Mis leituras diárias y valoración de la lectura. 5o a 8o básico. Centro de Estudos do Ministério
da Educação.

6
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que os alunos considerem interessantes e atraentes, são algumas das medidas que
poderiam ter um efeito notório.7
Outro aspecto que vale destacar é a diversificação da indústria editorial local. Na
última década surgiram muitos projetos de editoras que, reunidas em grupos, como a
Associação de Editores Independentes, Universitários e Autônomos8 ou a Cooperativa
Editores de la Furia9 e a nova Corporação do Livro e da Leitura, colaboraram bastante, publicando autores jovens, resgatando obras e autores do passado e traduzindo
literatura estrangeira. Considerando o panorama da leitura nacional, é importante
destacar a vitalidade que essas editoras dão ao seu trabalho e a criatividade na criação de novos públicos leitores. Também queremos destacar o surgimento de novas
editoras especializadas em livros ilustrados e narrativas gráficas: Vasalisa, Anfibia
e Erdosain, dirigidas por ilustradores/autores com grande ênfase no âmbito da LIJ.
Algumas publicações de 2015 que merecem ser destacadas: ¿En qué trabajan?, de Paloma Valdivia (FCE); coleção “Arte para niños”: Animalarte, Frutarte y Transportarte,
seleção de obras de autores chilenos e textos de María José Ferrada (Ekaré Sur); El Sol,
la Luna y el Agua, de Laura Herrera e ilustrações de Ángeles Vargas (Ekaré Sur); El lobo
y los siete cabritos (lâminas para kamishibai), de Verónica Uribe e ilustrações de Sabina
Álvarez Schürmann (Ekaré Sur); El delfín chileno e La ballena jorobada, de Bernardita
García, María José Pérez e Alfredo Cáceres (Amanuta); o livro para a primeira infância Mamá, ¿qué se mueve ahí dentro?, de Bernardita Romero (Amanuta); Todo en su
lugar e Colores, de Estrella Ortiz e Paloma Valdivia (Amanuta); Pájaros, de María José
Ferrada e Fito Holloway (Amanuta); Santa Lucía, de Volker Gutiérrez (Letra Capital
Ediciones); Sin palabras, de Paloma Valdivia (Hueders); El señor Matsuda, de Felipe
Jordán (Edebé); Los entrañamientos, de Martín Blasco (Santillana Infantil e Juvenil);
Achiote, de Alberto Montt; Lado B. Amor y muerte, de Alfredo Rodríguez (Arcano IV);
Los años de Allende de Carlos Reyes e ilustrações de Rodrigo Elgueta (Hueders); Gay
gigante. Una historia sobre el miedo, de Gabriel Ebensperger (Catalonia); Un diamante

	CIAE (2012), op. cit.; OCDE (2011), op. cit.; M. Latorre (2014), op. cit.

7

	<http://editoresdechile.cl/>.

8

	<http://www.editoresdelafuria.cl/>.

9
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en el fondo de la tierra, de Jairo Buitrago e Daniel Blanco (Amanuta); Historia del uno,
de María de la Luz Uribe e do ilustrador Fernando Krahn (Planeta Lector); Ana, de
Marjorie Agosin e ilustrações de Francisca Yáñez (Das Kapital); Little Nemo, de Eric
Shanower e Gabriel Rodríguez (Anfibia). Uma atenção especial para os primeiros
leitores, nas obras da escritora e ilustradora Paula Vásquez: Lili Lana e No es lo que
parece (Santillana). E, por último, o importante resgate editorial da publicação dos
poemas Cielo, mar y tierra, de Gabriela Mistral (Edições Biblioteca Nacional), com
uma grande tiragem de exemplares distribuídos em todo o país.

Clap, clap. Aplausos para os premiados e homenagens!
Em 2015, os prêmios da Medalha Colibri IBBY destacaram os melhores autores chilenos em diversas categorias. Os livros que representaram o Chile na Lista de Honra do
IBBY Internacional foram: Niños, de María José Ferrada (Grafito), categoria Escritor;
Pajarario, de Alejandra Acosta (Quilombo), categoria Ilustrador; Amor, de Gina Vanni
(Hueders), categoria Tradutor. Os premiados com a Medalha Colibri IBBY 2015 foram:
Geografía de pájaros, de Fernando Claro, Juan José Donoso e Pilar Mackenna (Centro
de Estudos Públicos), categoria Não Ficção; Mira tú. Guía para perderse en Chile, de
Juan Pablo Barros (Hueders), categoria Não Fição; Perejil Piedra, de María Silva Ossa
(Quilombo), categoria Resgate Editorial; Hueders, categoria Trabalho Editorial; Animal, de Daniel Blanco (Erdosaín), categoria Livro-Álbum; Santa María 1907, de Pedro
Prado (LOM), categoria Novela Gráfica ou Quadrinhos; Tren de Lectura, seleção de
Verónica Uribe (Ekaré Sur), categoria Autor Infantil; Pajarario, de Alejandra Acosta
(Quilombo) categoria Ilustrador Infantil e Juvenil; Al Sur de la Alameda, de Lola Larra e
Vicente Reinamontes (Ekaré Sur), categoria Autor Juvenil. A quarta versão da Medalha
Colibri reconhece os novos talentos criativos de escritores, ilustradores e editores,
produção que com grande satisfação vimos amadurecer e melhorar sua qualidade.
O grande livro homenageado foi Al sur de la Alameda. Com esse livro, Lola
Larra e Vicente Reinamontes participaram de uma série de turnês pela Espanha,
com encontros e apresentações em Madri, Oviedo, Gijón, Barcelona e Valencia, e
depois na Festa do Livro e da Cultura de Medellín, onde Lola Larra se reuniu com
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seus leitores colombianos. Para terminar o ano, graças ao apoio do CNCA, Lola
e Vicente participaram da FIL de Guadalajara. O livro também recebeu o prêmio
Marta Brunet de Literatura Infantil e Juvenil, concedido desde 2007 pelo CNCA. A
Ekaré Sur, pela edição de Al sur de la Alameda, recebeu o prêmio Fundación Cuatrogatos 2015 e o importante galardão na categoria juvenil do prêmio Municipal
de Literatura de Santiago.
A escritora María José Ferrada, por seu livro Niños (Grafito), recebeu o Prêmio
Academia, outorgado pela Academia Chilena da Língua ao autor da melhor obra
literária publicada durante o ano anterior. Ganhadora de muitos prêmios, María
José produziu uma enorme quantidade de obras de alta qualidade literária.
Além disso, pela primeira vez, um chileno foi o ganhador do prêmio Eisner
de Ilustração: Gabriel Rodríguez, por sua obra Little Nemo: Return to Slumberland.
Editorial Amanuta e seu livro No des puntada sin hilo, de Manuel Peña e ilustrações
de Maureen Chadwick, recebeu uma Menção Especial na categoria New Horizons,
na Feira do Livro Infantil e Juvenil de Bolonha 2015. Pehuén/Ojoreja recebeu o
prestigioso Prêmio Alija (Argentina) por No, no y no, texto de Julio Cortázar e ilustrações de Gabriel Pacheco.
Anualmente a SM outorga o prêmio Barco a Vapor. Em 2015 o vencedor foi El
niño Manuel, de David Avello. O romance Nieve negra, de Camila Valenzuela, ficou
entre os finalistas do Prêmio Municipal de Santiago, o mais tradicional do país. O
livro já tinha ganhado o prêmio Barco a Vapor 2014 e também triunfa com a saga
juvenil Zahorí.
O Prêmio Municipal de Literatura de Santiago na categoria infantil foi para Mi
lista de envidias, de Irene Bostelmann e Catalina Silva (Gata Gorda).
Nosso especial reconhecimento para o Centro Cultural da Espanha, que em 2016
ganhou o Prêmio Alonso de Ercilla, por sua contribuição para o conhecimento e
a difusão da literatura e da cultura chilenas. Espaço sempre aberto e mágico para a
realização de atividades da LIJ chilena, nesse Centro Cultural, junto com o IBBY
Chile, foi homenageado o prestigiado escritor chileno Manuel Peña Muñoz, que
recebeu o Prêmio IBBY Trajetória.
A DIBAM fez uma publicação em homenagem aos setenta anos do Prêmio Nobel outorgado a Gabriela Mistral, com a publicação do livro Gabriela Mistral. Vida
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y pensamiento explicado para grandes y chicos, de María José Ferrada, que mostra
às crianças seu pensamento, uma de suas vertentes menos exploradas. Através da
pesquisa de seus discursos, cartas e artigos de imprensa, foram resgatados aspectos
de interesse da poeta: a língua, os ofícios, a situação das crianças, as mulheres, as
camponeses e os operários.
A Fundação La Fuente fez uma homenagem a Roberto Cabrera, destacado promotor da LIJ. Doutor em literatura, professor das universidades PUC e UDP, diretor
da Biblioteca LEA e fundador do Centro Troquel, Roberto morreu aos 39 anos de
idade. Apesar de sua juventude, foi um destacado mediador de leitura, capaz de
transmitir seu amor pelos livros a gerações de docentes e responsáveis de bibliotecas e bibliotecas móveis. Nas sedes da Biblioteca Viva, ele é lembrado cada 25 de
agosto com a leitura dos seus contos favoritos.

Inovação e vanguarda
A aparição de novos suportes de leitura veio acompanhada de novos gêneros ou do
fortalecimento de outros, pouco difundidos no Chile. No caso dos textos impressos,
podemos mencionar a forte presença do livro-álbum, da novela gráfica e das revistas
em quadrinhos,10 que, fazendo dialogar texto e imagem, se instalaram com força. Se
observarmos a leitura em suporte digital, as postagens no Twitter, no Facebook ou nos
blogs constituem verdadeiros gêneros de escrita, nos quais os leitores e autores trocam
de papéis com frequência. Considerando que, segundo diversas pesquisas, mais de
70% dos jovens chilenos utilizam as redes sociais diariamente,11 seria interessante
levantar essa questão e ver de que forma podemos incorporar essa preocupação aos
mecanismos institucionais de medição e definição da leitura.

	Bibliotecas escolares CRA (2009). Ver para leer. Acercándonos al libro álbum. Ministério da Educação do Chile.

10

	Facultad de Comunicaciones UC e Microsoft (2014). Estudo Privacidad y seguridad en la era 2.0. Disponível
em: <http://www.ica2012.uc.cl/prontus_fcom/site/artic/20141023/asocfile/20141023164247/privacidad_y_
seguridad_en_la_era_2_0ok.pdf >. Acesso em: out. 2015; Criteria Research (2011), Usos y hábitos de los jóvenes
chilenos en redes sociales. Disponível em: <http://www.vtrinternetsegura.cl>. Acesso em: out. 2015.

11
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A Biblioteca Pública Digital, coordenada pelo SNBP, inaugurou a primeira biblioteca pública digital física, no distrito de Independencia, onde se emprestam
tablets para levar para casa e facilitam o acesso a livros eletrônicos, audiolivros e
uma grande variedade de obras para crianças e jovens.
A editora Amanuta criou três aplicativos interativos para tablets de seus livros
Caperucita Roja, La pobre viejecita e Darwin, un viaje al fin del mundo.
A Ekaré Sur criou aplicativos interativos dos livros El Sol, la Luna y el agua,
Duerme, hijo, duerme e La tortilla corredora.
A Biblioteca de Santiago realizou a sexta edição do seminário Innovatics, onde
se tratou de temas relativos às atividades das bibliotecas em termos de tecnologia
e da difusão e da informação nas redes sociais.
Com o Chile para niños, a DIBAM e a Biblioteca Nacional aproximam o patrimônio nacional das crianças. Os conteúdos são apresentados como hotsites temáticos,
utilizando o conceito de diário de bordo. Nesses hotsites, a equipe do Chile para
niños publicou dois livros digitais: El cuaderno perdido de Claudio Gay e Gabriela
Mistral. Vida y pensamientos explicado para grandes y chicos.

Como parte da corrente de leitura, foram abertas novas livrarias
É cada vez mais frequente encontrar livrarias que oferecem espaços para o desenvolvimento de atividades de leitura: Lolita, Libroshka, Casa Bolonia, Baobab
e Ekaré Sur, Lea+ e Prosa y Política, com oficinas, apresentações e contadores
de histórias. Também a biblioteca Qué Leo recentemente abriu filiais em todo
o país, aproximando a literatura infantil e juvenil de muitos cidadãos, e uma
criação épica foi a Livraria del Desierto, que se instalou com um acervo de LIJ no
deserto de Atacama.
Uma maneira louvável de levar a leitura a outros pontos desse comprido país
é a iniciativa da Origo, junto com Empresas COPEC e o Programa Viva Ler, que
consiste na venda de livros para crianças, jovens e adultos nos postos de gasolina
COPEC, em boas edições e a preços acessíveis. De 2012 até hoje, foram publicados
85 títulos e foram vendidos mais de 1.700.000 exemplares.
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Ponto com fio letrado
Como reflexão final, podemos dizer que no Chile existem desequilíbrios entre a
ilustração e o texto de livros infantis. Muitos pensamos que há uma carência de
bons escritores infantis, que vem sendo coberta com o componente visual, que
neste momento tem bom nível. Vale destacar que não contamos com uma escola
de formação de escritores que confira criatividade e profundidade à produção de
textos narrativos e científicos da LIJ.
No âmbito universitário, embora a oferta de cursos de formação seja cada vez
maior, falta um mestrado que dê continuidade acadêmica, profunda, sólida e
ampla à LIJ.
Com respeito às regiões, observamos uma grande diferença entre norte, centro
e sul. No norte faltam projetos de fomento à leitura, faltam mais bibliotecas que
trabalhem em rede, espaços culturais onde a comunidade possa se enriquecer,
editoras que recuperem elementos da região. Já o centro e o sul concentraram
muitos dos programas desenvolvidos por fundações particulares, que entregam
à comunidade bibliotecas de qualidade, que são atualizadas permanentemente.
Além de incrementar as regiões, seria bom haver uma maior autonomia na gestão
dos recursos destinados à cultura da leitura.
Há algum tempo contamos com políticas públicas que consideram a leitura
um pilar fundamental para o desenvolvimento da nossa sociedade. Espera-se que
o apoio do Estado a essas políticas seja cada vez maior e mais descentralizado.
As iniciativas descritas dão vida a um Chile LIJ, num campo unido, e embora haja
flores que ainda não estão bordadas, os espaços atuais mostram um notável avanço.
Existem cada vez mais e melhores estudos e meios de comunicação especializados. Além disso, observa-se maior desenvolvimento da crítica local. É necessário
fortalecer toda uma cultura crítica para que se obtenha um conhecimento preciso
sobre a qualidade do que é publicado. Com maiores conhecimentos, o formador/
mediador se sentirá acolhido e respaldado, com desenvoltura e interesse para avaliar
quais obras são as melhores. Só com bons livros ao alcance da mão teremos bons
leitores. Que ótimo seria se houvesse comitês de leitura em todos os distritos, ainda
que escrevam só duas linhas. Seria bem-vinda a incorporação de suas avaliações
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intuitivas, mescladas com questões teóricas e técnicas acerca de redação, análise
literária, primor e alcance da edição, ilustrações. Julgar, ou melhor, avaliar, mas
sempre se colocando no lugar das crianças ou dos jovens. Novos e grandes espaços... Imagino que também é necessário dar um novo impulso à divulgação por
meio de blogs, programas de rádio comunitários, regionais, estaduais e municipais.
Ao avaliar a situação da LIJ no Chile, podemos adotar diferentes posturas. Mas
é fato que nunca antes tivemos tantas bibliotecas públicas e escolares, nem uma
parte significativa da população fazendo cursos universitários. Por isto, acreditamos
que o olhar crítico deveria estar associado à esperança de que, se continuarmos
avançando com políticas públicas em colaboração com instituições privadas que
permitam um acesso cada vez maior – e mais equitativo – à leitura, poderemos
enfrentar os desafios pendentes.
As crianças e os jovens necessitam viver a experiência de frequentar livrarias,
bibliotecas escolares e públicas, de escolher o livro que quiserem, de percorrer
estantes cheias de mundos que se abrem. Que se leiam para eles em voz alta livros
de ficção e não ficção, que lhes seja permitido caminhar rumo à própria identidade.
Hoje isso só é possível para alguns, e a nossa missão é formar um país que ofereça
essa possibilidade a todos sem exceção. O título do premiado livro No des puntada
sin hilo (Não dê ponto sem nó) faz uma referência a este momento de nossa história,
porque acreditamos que estamos dando pontos com nó, e que, juntos, bordaremos
um lindo campo e montanhas de flores letradas.
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Constanza Mekis
Constanza Mekis é, desde 1980, bibliotecária da Universidade do Chile. Cursou
mestrado em Lectura, libros y literatura infantil y juvenil na Universidade de
Zaragoza (Espanha) e é fundadora da Coordenação Nacional de Bibliotecas
Escolares/CRA, do Ministério da Educação do Chile, da qual foi responsável
durante 22 anos. É ex-diretora para a América Latina da IASL e atual presidente
do IBBY Chile. Ministrou disciplinas em diversos cursos universitários e
mestrados na Espanha e no Chile. Atualmente é professora do mestrado
Lectura, libros y literatura infantil y juvenil, da Universidade de Zaragoza, e do
mestrado Didática da Linguagem, da Universidade Alberto Hurtado. Trabalhou
como consultora internacional para o Peru (BID), Argentina, Brasil, México,
Honduras, El Salvador, Nicarágua, Paraguai (Banco Mundial), Colômbia, Costa
Rica e Equador, na OEI e no CERLALC. Em 2016, recebeu o Prêmio Bibliotecária
Destacada, entregue pelo Colégio de Bibliotecários do Chile. É autora do livro
La formación del lector escolar, publicado em 2016 pela editora da Universidade
de Zaragoza.
Participa da Rede Ibero-americana do Laboratório Emilia (Brasil) e do Grupo de
pesquisa Educación para la Lectura, Literatura Infantil y Juvenil y Construcción
de Identidades (ELLIJ), da Universidade de Zaragoza.
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ColÔmbia

COLÔMBIA 155

UMA PANORÂMICA DA LIJ COLOMBIANA EM
2015‑2016
Beatriz Helena Robledo e Valeria Baena

O movimento da literatura infantil e juvenil na Colômbia teve uma colheita farta,
mas não necessariamente seleta. Celebramos o trabalho desenvolvido pelas editoras
independentes, o surgimento de propostas digitais e a aposta de algumas editoras
na consolidação da produção de autores nacionais. Porém, vemos com preocupação os movimentos globais de fusão entre multinacionais, cujo risco seria atentar
contra a bibliodiversidade. Esperemos que isso não aconteça e que se mantenham
a independência e o caráter de cada selo.
Em 2015, a Câmara Colombiana do Livro registrou 853 ISBNs de livros infantis,
dos quais 362 são de autores colombianos. Até junho de 2016, os ISBNs registrados
eram 411, dos quais, 139 de autores colombianos. No entanto, essa classificação é
muito genérica, já que inclui não apenas literatura, mas todo tipo de livro que as
editoras do país destinam para o público infantil e juvenil, sem necessariamente
se tratar de literatura.
Nesses dois anos surgiram várias editoras independentes com novos projetos.
Observa-se uma aposta no livro-álbum, no livro como objeto de arte, e ouvimos
novos nomes, tanto de escritores como de ilustradores. As editoras independentes
com alguma experiência continuam produzindo, e até novos selos são lançados.
A seguir faremos um resumo das principais publicações independentes para
crianças e jovens ao longo de 2015 e 2016.
Tragaluz Editores
A Tragaluz é uma editora de Medellín que se posicionou entre as mais reconhecidas
e premiadas no âmbito da LIJ. Ela aposta em edições não tradicionais, novos autores e
ilustradores e histórias particulares que não combinam com fórmulas comerciais.
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COLÔMBIA 157

Somos igualitos (2015), cuja autora é Manuela Correa Upegui, é um conto sobre
a autenticidade, a importância de ser você mesmo para sentir‑se bem na própria
pele. Como diz o jacaré ao terminar o conto: “Quando sou o que sou, sinto-me
melhor como estou”.
Nuestro Gordo (2015) foi escrito a quatro mãos pela chilena Sara Bertrand e o
colombiano Francisco Montaña e ilustrado pela argentina Nerina Canzi. É narrado
por dois meninos que vivem no campo e pretendem mandar um texto para um
concurso, convencidos de que vão ganhar.
El magazín de famosos aún no conocidos (2015) é o novo projeto de José Andrés
Gómez, ganhador pela terceira vez do edital de Bolsas para Criação da Prefeitura
de Medellín, nas categorias relacionadas com a literatura infantil. Nessa publicação há uma série de personagens muito curiosos, como um testador de colchões,
um atleta aposentado, uma mulher com o diagnóstico de “opinionite dubitativa
aguda”, entre outros.
El tiempo de mi casa (2016) é uma história profunda que reflete sobre família,
passagem do tempo e morte. A história surge a partir da pergunta sobre o que aconteceria se a pessoa encarregada de dar corda a um relógio desaparecesse. O tempo
pararia? O autor, Samuel Castaño Mesa, recebeu na Feira de Bolonha de 2015 um
reconhecimento pelas ilustrações de Mil orejas.
Luciano, el gusano (2016), escrito por Santiago González, é a história de um verme
que quer deixar de sê-lo. E nesse livro ele imagina que pode ser outros animais.
Babel Libros
Babel Libros é uma editora de livros infantis, que distribui na Colômbia os acervos
de diversas editoras de LIJ da Argentina, Chile, Espanha, México e Venezuela: Iamiqué, Calibroscopio, Pequeño editor, Amanuta, A buen paso, El Jinete Azul, Media
Vaca, Thule, Petra, Tecolote, Ekaré, Playco e Camelia.
Em 2015, reeditou duas obras de Ivar Da Coll: Historias de Eusebio e Supongamos. Esta última é uma história divertida e cruel, que parte da ideia de que são
os sapos quem usam roupa e vão ao colégio, enquanto as crianças são as que
vivem nuas nos tanques. É um jogo de suposições levado até (quase) as últimas
consequências.
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Corazón de león (2016) é um título da coleção “Frontera ilustrada”, nova proposta
de livros impressos em duas cores e que contêm duas narrações: uma com texto
escrito e a outra com ilustrações. A parte ilustrada ocupa o princípio e o final da
história, e uma complementa a outra. O objetivo da editora é publicar livros para
públicos de todas as idades, o que conseguiu com Corazón de león, de Antonio Ungar e Santiago Guevara. O texto e as ilustrações contam a história de um menino
a quem chamam de “Ordenadito” (“Arrumadinho”) na escola e ele se pergunta por
quê. Após um passeio com a mãe e o encontro com um leão de circo, o menino se
esquecerá da pergunta.
A Babel publicou na coleção “Frontera” o título Rojo amargo (Vermelho amargo),
do brasileiro Bartolomeu Campos de Queirós. Esse livro foi o ganhador do Prêmio
São Paulo de Literatura como o melhor livro do ano, em 2012. Da chilena Sara Bertrand, publicou La mujer de la guarda, uma linda edição ilustrada.
Editora GatoMalo
A editora GatoMalo publicou, em 2015, Emma y Juan, de Amalia Satizábal, história
de amor e amizade, mas sobretudo de tolerância e aceitação das diferenças. As
ilustrações e o manejo de cor ou preto e branco complementam a história, dando-lhe novos sentidos.
Rey Naranjo
Nos últimos dois anos, Rey Naranjo continuou a aposta na edição de novelas gráficas.
Rulfo, una vida gráfica (2015), de Óscar Pantoja e Felipe Camargo, é a biografia em
quadrinhos do escritor mexicano Juan Rulfo. Tanta sangre vista (2015) é a adaptação
em quadrinhos do romance do mesmo título de Rafael Baena.
El libro de los tesoros de Lupe y Lolo (2015), ilustrado por Nobara Hayakawa e cujo
texto é de Beatriz Helena Robledo, é um livro que propõe às crianças todo tipo de
atividades, como pintar, escrever, recortar, fazer colagens e até imaginar tesouros
escondidos em lugares inimagináveis.
Bisiestos (2016) é o nome dos divertidos personagens de Dipacho, que habitam
esse livro e nasceram em um 29 de fevereiro. O autor os descreve como sendo muito
peculiares, por meio de pinceladas fortes e muito colorido.

COLÔMBIA 159

Com relação à literatura juvenil, Rey Naranjo edita títulos estrangeiros como
Luchadoras, de Peggy Adam, Stalin y Bianca, de Iacopo Barison, Los años queman,
de Jaime Arracó Montoliú, e La promesa de Pisa, de Mano Bouzamour.

anos, dois livros que podem interessar aos que pensam na infância: ¿Adónde van
los días que pasan? (2015), de Óscar Domínguez Giraldo, e La poética de la infancia
(2016), de Yolanda Reyes.

Cohete Cómics
Outra aposta editorial nova surge com Cohete Cómics, selo da editora Laguna Libros
especializado em novela gráfica. Seguindo a linha da Laguna, Cohete é, como eles
mesmos se descrevem, “um laboratório editorial que explora as possibilidades da
novela gráfica desenvolvendo as linhas de quadrinhos autobiográfico, documental e de ficção”. Na Feira do Livro de Bogotá de 2016, fizeram vários lançamentos,
tornando-se importantes agentes do fortalecimento da novela gráfica no país.
Elefantes en el cuarto (2016), de Sindy Infante, é uma novela gráfica autobiográfica, que explora a infância e a juventude da autora. Nessa obra-prima, a narradora
recorre a objetos da sua casa, que servem de pretexto para evocar suas lembranças.
Dos Aldos (2016), de Pablo Guerra e Henry Díaz, é uma história futurista, que
tem como cenário inicial um laboratório de neurobotânica e explora o papel da
ciência nas relações entre os seres humanos. A ficção científica é o ingrediente
que leva o leitor a uma história muito estranha.
A região Montes de Maria foi, na história da Colômbia, uma das mais castigadas pela violência e onde o fenômeno do deslocamento forçado foi visto pelo seu
lado mais cruel. Caminos condenados (2016), cujo texto é de Diana Ojeda (pesquisa)
e Pablo Guerra (roteiro), com ilustrações de Camilo Aguirre e Henry Díaz, é uma
novela gráfica que surgiu de uma pesquisa realizada pela geógrafa Diana Ojeda e
pelo Centro de Estudos em Ecologia Política. Trata‑se de uma proposta inovadora
porque discute o discurso das ciências sociais e a narrativa gráfica.
Finalmente, Cohete publicou Uncle Bill, do mexicano Bernardo Fernández, “Bef”,
novela gráfica que combina o autobiográfico com a história.

Oficina da Edición Rocca
Esta editora reedita um clássico da literatura colombiana, que ficou fora do mercado
por muito tempo: ¡Pégale duro, Joey! (2015), de Beatriz Caballero. Esse livro conta
a história de um lutador que cresceu na selva amazônica com uma jiboia verde
esmeralda, que leva sempre enrolada no pescoço e um dia a perde.

Luna Libros
Embora não seja editora de livros de literatura infantil e se dedique às ciências humanas, à poesia e à narrativa para adultos, a Luna Libros publicou, nos dois últimos
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Albaricoque Libros
Editora que nasceu com dois álbuns que, segundo eles, “não têm idade”. Cuentan
que había una vez (2015), de María Isabel Arévalo Jaramillo, é um livro de poesia que
reúne personagens muito peculiares: uma centopeia fina, um elegante crocodilo,
uma avó e seu jardim e animais do arrecife fazem parte desse livro.
Manual felino (2016), de Nohora Torres e ilustrações de Valentina Cabra Lemaitre,
é um guia simples de comportamento dos gatos. O leitor amante desses animais
aprende sobre suas rotinas e suas habilidades, sobretudo quando ninguém os
está olhando. A edição e as ilustrações em preto e branco tornam esse livro uma
homenagem a todos os gatos.
Salmón Libros
Este novo projeto editorial bogotano começou em 2016 com dois álbuns para
crianças: La playa e Los dinosaurios.
La playa, cujo texto é de Ana María Díaz, foi ilustrado por Camila Barrera. Conta
a história de uma menina que vai à praia e usa sua imaginação para transformar
simples pedras em habitantes de um castelo.
Los dinosaurios aborda o tema da morte de forma muito sutil: um menino escuta
as histórias que seu pai lhe conta sobre os dinossauros. Seu pai morre e ele herda
a capacidade de contar essas histórias. O texto é de Ana María Díaz e as ilustrações
são de Manuela Fandiño.
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Editora Monigote
A Editora Monigote também nasceu em Bogotá, com a publicação de La cucharita
(2015), de Germán Izquerdo Martínez Manrique e José Arboleda, e com a ideia de
continuar publicando álbuns e novelas gráficas. Esse primeiro livro conta a história
de como o músico Jorge Velosa compôs sua famosa canção do gênero “carranga”,
La cucharita.

regiões do país foram convidadas para refletir sobre a paz. Com ilustrações de
Power Paola, Los niños piensan la paz é um importante testemunho de sofrimento
e esperança das crianças habitantes de um país em guerra.

Cataplum Libros
Editora nova dedicada exclusivamente a livros para crianças. Em 2016, apresentou
seu primeiro título: Adiós, com texto de Candelario Obeso e ilustrações de Juan Camilo Mayorga. O livro é uma homenagem ao mar, feita por um dos maiores poetas
populares colombianos do século xix e atualizado com as ilustrações de Mayorga.

Grupo editorial Norma
Abril Celeste y el acertijo de la sopa verde (2016), de Irene Vasco e ilustrações de Ana
María Magaldi, conta a história de Abril Celeste e sua avó. Abril tem medo da avó,
que diz ser uma bruxa e insiste em compartilhar seus segredos com a menina. Faz
isso no dia em que Abril completa sete anos.
De forma criativa, John Fitzgerald, em El club de los somnolientos (2016), inventa
uma história atrás da outra para salvar‑se de seu professor. Faz isso num quarto
abandonado do colégio, onde se reúne todas as sextas-feiras o clube dos sonolentos. As vinhetas são de David Alejandro Cleves.
Em Bajo la luna de mayo (2016), Gerardo Meneses toca de novo no tema do conflito armado na Colômbia. A história mostra como a tranquilidade de um povoado
é alterada com a chegada de grupos armados.
Addy Martínez é a organizadora de Narraciones indígenas de la sierra (2016). O
livro reúne histórias e lendas que foram contadas pelos mamus das comunidades
seykwanamuke e kutunsama, assim como informações sobre os ikas ou arhuacos,
habitantes de Sierra Nevada de Santa Marta. A edição é bilíngue e traz ao leitor
narrativas originais. As ilustrações são de Gina García.

La Silueta
Esta editora publicou, em 2016, o livro infantil Karagarí, mito sobre a origem da
água, narrado pelos Emberá Katíos do Alto Sinú, com ilustrações de Typoson.

Distribuidoras
A Diligencia Libros é um grupo formado por sete editoras que decidiram criar a
primeira distribuidora independente, com um portal que permite comprar pela
internet. Destiempo Libros, Editorial Robot, El Peregrino Ediciones, Jardín Publicaciones, La Silueta Ediciones, Laguna Libros e Luna Libros se uniram para chegar,
com suas cuidadas e belas edições, à maior parte das livrarias do país e aos lares
dos leitores.

Banco da República da Colômbia
Los niños piensan la paz (2015) é uma publicação da subgerência cultural do Banco
da República, nascida de um projeto de leitura e escrita, em que crianças de várias
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Grupos editoriais

SM
O grupo editorial SM apostou nos últimos anos na edição de autores colombianos,
posicionando‑se como uma das editoras de maior produção no país. O catálogo
Somos más lectores 2015‑2016 é apresentado como um plano leitor, dividido por
faixas etárias e coleções. No segmento dos que começam a ler, destaca-se a reedição de três títulos já considerados clássicos colombianos: José Tomillo (2015),
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Carlos (2015) e Dinosaurios (2015). Os três são escritos e ilustrados por Ivar Da Coll,
ganhador do Prêmio Ibero-Americano SM de LIJ 2014.
Amo perdido (2015), do venezuelano Tomás Onaindia, ilustrado por Juan Camilo Mayorga, é a reedição das aventuras de um cachorro que perdeu seu dono.
Vale destacar as ilustrações de Juan Camilo Mayorga, que vem se posicionando no
mundo da ilustração para crianças.
Ainda falando em reedições, os leitores celebraram a publicação de Caperucita
Roja y otras historias perversas (2015), de Triunfo Arciniegas, ilustrado por Mateo
Rivano, outro clássico da LIJ colombiana. Cheio de humor, o livro é uma paródia
dos contos maravilhosos.
O catálogo apresenta também a reedição de Un cuento que no es invento (2015),
de Yolanda Reyes, ilustrado por Daniel Rabanal.
Entre as novidades, destaca-se El hombre que quería escribir una carta (2015), de
Evelio José Rosero, que conta a história de um homem que queria escrever uma
carta e não encontrava um destinatário. Com humor e fina ironia, Rosero introduz
as crianças na riqueza de uma linguagem literária que vai além das anedotas.
Em Caperucita y los cuarenta ladrones (2015), escrito por Darío Jaramillo Agudelo
e ilustrado por Federico Delicado, o autor faz uma criativa fusão de alguns contos
de fadas. Assim, a Bela Adormecida, transformada em sapo, é cuidada pelos sete
anões, enquanto Branca de Neve e Chapeuzinho conversam e arrumam a casa.
Mi primer libro de poesía colombiana (2015) é uma antologia de Beatriz Helena
Robledo, ilustrada por Juan Camilo Mayorga, que intercala poemas autorais e da
tradição oral, organizada por temas como natureza, jogo, amor, noite, animais,
entre outros.
Pilar Posada faz uma divertida reunião de brincadeiras e brinquedos em Corre que
te pillo (2016). Este livro desperta a memória de crianças e adultos, desenterraando
a vontade de brincar no pátio do recreio ou na quadra do bairro. As ilustrações de
Paula Ortiz, repletas de cores, mostram crianças brincando de pega-pega, polícia
e ladrão e tampinhas.
Em Era como mi sombra (2015), Pilar Lozano recria, de forma literária, o que
poderia ser a história de muitas crianças camponesas ligadas à guerrilha por falta
de oportunidades. Nesse caso, o protagonista conta como ele e seu amigo Julián se
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unem às filas guerrilheiras. O testemunho da guerra é matizado pelo amor do tio
do protagonista, que lhe transmite a coragem para não deixar que lhe maltratem.
O romance foi selecionado em 2016 para o catálogo The White Ravens.
Em Los días del asombro. Poética de ciudades (2015), nove autores consagrados da
literatura colombiana se unem para escrever sobre cidades de seu país. Cada um
compartilha seu estilo único e introduz o componente emocional de sua relação
com esses territórios. Os textos são de Yolanda Reyes, Pilar Lozano, Triunfo Arciniegas, Darío Jaramillo Agudelo, Alberto Salcedo Ramos, Jaime Echeverry, Roberto
Burgos Cantor, Luis Fernando Macías e Juan Merino.
Summer Wine (2015), de Juan Fernando Jaramillo, foi o ganhador do VII Prêmio
de Literatura Infantil e Juvenil Barco a Vapor ‑ Biblioteca Luis Ángel Arango, 2014.
O livro traz uma história comovente sobre a amizade de dois meninos, Jacobo e
Juan Camilo, contada por um deles com a distância da lembrança infantil. Em
tom íntimo, Jacobo narra os segredos de uma amizade que foi interrompida pela
morte.
La sirena de agua dulce (2016), de Triunfo Arciniegas, com ilustrações de Roger
Ycaza, é a reedição da história de dois amigos que encontram uma sereia e querem
devolvê-la ao mar.
Se resfriaron los sapos, da autora Marcela Velásquez Guiral, fala de um menino
que vive em Yolombó, Antioquia, com seus pais e sua irmã menor. Alternando diferentes períodos, o romance narra a angustiante busca do pai, preso em uma mina
de ouro, e a rotina de uma família em uma cidadezinha da Colômbia, que sobrevive
com o mínimo. Essa obra recebeu, em 2015, o Prêmio Barco a Vapor-Biblioteca Luis
Ángel Arango.
El vuelo de Lisa (2016), de Gloria Cecilia Díaz, explora os medos que podem
ter uma menina e seu avô. Ambos sofreram diferentes experiências traumáticas,
mas sentem medos similares, o que os faz se aproximarem. Mais uma vez, a autora demonstra sua capacidade poética de contar histórias da vida cotidiana e
se aprofundar nos sentimentos dos personagens. As ilustrações são da chilena
Pati Aguilera.
Karandiru (2016), com texto de Ramses Moctezuma e ilustrações de Elizabeth
Builes, é a história de uma menina que tem o dom de encontrar água para sua tribo
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e para os animais. As ilustrações acompanham o relato, que nos leva a uma viagem
pelas savanas africanas e nos lembra da importância da água.
Nicolás Boaventura apresenta os Mitos del nuevo mundo (2016). Baseado em uma
pesquisa de narrativas indígenas, fala sobre a origem do milho, do Sol e da Lua e
sobre os sonhos dos animais. As ilustrações, de Dipacho, são muito divertidas e
cheias de cores.
Penguin Random House
A Random House realiza vendas em livrarias e promoções em colégios fora de
um plano leitor. Seus clássicos de bolso e as sagas são muito bem aceitos entre
os alunos da escola secundária (equivalente ao ensino fundamental II). A seguir,
comentaremos alguns de seus títulos publicados em 2015.
Jero Carapálida y el concierto desconcertante é uma nova história do personagem
que é um gênio dos cabos, da tecnologia e da informática. Dessa vez, Jero Carapálida
se intromete no mundo da música de sua irmã Luna. O texto é de Irene Vasco e as
ilustrações são de Paula Bossio.
Viernes verdes, de Dipacho, publicado pela Lumen, traz um jogo de palavras que
começa com a letra V, em uma relação lúdica com as imagens que vão povoando o
livro até produzir uma explosão de cores. Com esse livro, Dipacho foi selecionado
para a exposição de ilustradores da Feira do Livro de Bolonha.
Las horas finales del castillo de Monserrate, escrita por Albeiro Echavarría e ilustrada
por Rafael Yockteng, conta que dentro da colina de Monserrate, em Bogotá, vivem
seres imortais que têm a missão de cuidar das matrizes do alfabeto latino. A história
explora as consequências do desaparecimento de Alfa Azucena, a guardiã da letra A.
Expedición Macondo, de Irene Vasco, é uma viagem pelo romance Cem anos de
solidão. A autora fala de sua própria relação com o livro e o que significou para ela
lê‑lo pela primeira vez quando tinha quinze anos. Interpela o leitor, propondo-lhe
que invente uma cidade imaginária, que crie personagens ou preste atenção às
histórias dos idosos.
Na mesma coleção, Expedición la Mancha, de Celso Román, volta à história
de Dom Quixote de la Mancha, selecionando algumas aventuras do cavaleiro
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andante e adaptando‑as para o público infantil. As ilustrações de Samuel
Castanho têm certo ar surrealista, conferindo partes humanas a objetos inanimados.
La vuelta al mundo en 25 mitos, de Diana Uribe, é um convite para percorrer o
mundo através dos mitos. Refere-se aos antepassados que se sentavam ao redor do
fogo para contar histórias, da lenda americana do Mohán até a origem do mundo
segundo os iorubás na África, passando pela mitologia escandinava e a história
do espírito do macaco na China. O livro contém textos informativos e inclui dois
CDs, com a narração das histórias e efeitos sonoros.
Por último, em 2016 foi publicado El despertar de la sirena, de Carolina Andújar,
história de amor para o público juvenil, ambientada no mundo das sereias do mar
Báltico.
Publicações Santillana‑Loqueleo
Em setembro de 2016, o Grupo Prisa comprou o Grupo Carvajal Soluciones Educativas, o que significa a Santillana incorporou os selos Kapeluz, Torre de papel e
Zona libre, da Norma.
Com a venda da Alfaguara para a Penguin Random House em 2014, o selo da
Santillana Infantil passou a se chamar Loqueleo. Impresso e distribuído na América Latina e na Espanha, continua a editar muitos dos autores com os quais já
tem história, sobretudo para a distribuição em colégios. A seguir, conferimos suas
publicações ao longo de 2015 e 2016.
2015
Cartas a Paloma, de Jairo Buitrago, fala das cartas que as crianças e a professora
Ratona escrevem à professora Paloma, que se recupera em casa de um acidente.
Uma história sobre a vida cotidiana de todas as crianças na escola, iluminada pelas
ilustrações de Adriana Benítez.
Caballito de palo, história rimada de Celso Román e ilustrada por Helena Melo,
na qual um cavalinho de pau se torna amigo de um menino que sonha voar pelos
céus e nadar nas profundezas do mar.
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Cuentos de Tomás, de Francisco Montaña, ilustrado por Henry González, é a
história dos amigos Tomás e Susana, separados por decisão dos adultos. A amizade
das duas crianças, porém, é mais forte e elas vivem juntas diferentes aventuras no
novo bairro de Tomás.
Martina y la carta del monje Yukio, de Alejandra Jaramillo e ilustrações de Carlos
Manuel Díaz, é a história de uma menina bogotana que, de férias, viaja a Nova York
para visitar seu pai que trabalha lá. Martina faz amizade com o monge Yukio, que
lhe dará um grande apoio nessa viagem quase iniciática.
La dimensión del olvido, de Ingrid Abisambra, com ilustrações de José Rosero, é uma história fantástica em que a protagonista faz uma viagem de trem. A
viagem começa normalmente, mas termina transgredindo os limites do mundo
conhecido.
Em 1.904 vacas, de Maria Cristina Aparicio, Toti se vê obrigada a ir embora de
casa após a morte de seu irmão Nico. O romance explora as relações familiares, a
dor de uma morte sem causa aparente, a busca de um lugar no mundo.
El corazón del árbol, de Piedad Bonet, com ilustrações de Daniel Gómez Henao, é
o resultado do encontro entre uma poeta e um artista plástico, numa bela diversão
visual que dá um novo sentido ao poema.

Panamericana Editorial
A aposta da Panamericana para os anos de 2015‑2016, com relação aos livros para
crianças, foi principalmente nos títulos importados. Seu catálogo possui uma ampla
oferta de livros apresentados de forma aleatória: livros-brinquedo, com pop‑up,
didáticos, de atividades e literatura para crianças.

2016
Monstruo Comepalmeras, de Dipacho, tem um antecedente: surgiu de um projeto
com crianças que o autor iniciou em 2010. Com base na diversidade das palmeiras
desenhadas pelas crianças, Dipacho elaborou sua própria versão.
Matilde en el sendero estrecho, de Francisco Leal e ilustrado por Adrezzinho,
apresenta uma personagem criada pelo autor, já conhecida de outras aventuras.
Desta vez, a luta de Matilde é contra uma doença grave. Leal explora a incerteza e
a dor que isso gera, mas também a solidariedade e os laços afetivos.
Loqueleo também publicou em 2016 dois clássicos da literatura colombiana, que
costumam fazer parte das leituras das escolas secundárias (equivalente ao ensino
fundamental II): La vorágine, de José Eustacio Rivera, com prólogo de Ricardo Silva
Romero e estudo da obra de Felipe Martínez, e María, de Jorge Isaacs, com prólogo
de Pablo Montoya e estudo de Cristo Figueroa.

Educar, SA
El vendedor de sombrillas (2015), de Albeiro Echavarría, com ilustrações de Jenny
Moreno, apresenta Juana Correales, que observa o que acontece na praça de Caicedo.
Juana desvenda um mistério criado por um vendedor de sombrinhas, que sempre
conta um segredo ao comprador na hora de lhe entregar a sombrinha.
El hombre honrado (2015), de Humberto Jarrín, é uma história de mistério em que
ninguém sabe por que Juan Pereira foi encontrado morto. A única pista é o aparecimento de um jornalista. O leitor vai descobrindo o que há por trás dessa história.
Mi abuela es un cíborg (2015), de Francisco Leal Quevedo, nos apresenta Julián e
seu irmão, que se emocionam com a visita de Lola, a avó muito divertida e pouco
convencional que conta histórias fantásticas, traz presentes de países longínquos
e é famosa pelas competições esportivas de que participava na juventude. Outro
livro de Leal Quevedo publicado pela Educar no mesmo ano foi El gallo del olvido.
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Magisterio
Em Locos por Martina (2015), de Iván González, dois amigos disputam o amor de
uma excêntrica menina que enlouquece a todos.
Jack vs. Gallinas, de Juan Monsalve (2015), é a história de um menino em Cali,
que destrói tudo que cruza em sua frente.
Editoral Juventud - Alianza Editorial Colombiana
Letras al carbón (2015), escrito por Irene Vasco e ilustrado por Juan Palomino,
conta a história de uma menina, habitante da cidade de Palenque, em Chocó,
que não sabe ler nem escrever. O livro é uma homenagem da autora a todos os
bibliotecários comunitários que difundem, em suas cidades e seus caminhos,
o amor pelos livros.
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Los misterios del hotel Roc Blanc 2 (2015), de Nora Arango e Elkin Obregón, é uma
divertida história de detetives ao estilo Sherlock Holmes. Nesta segunda parte, o
leitor participa ajudando Sholmes, o detetive do hotel.
Besos de sal/Debajo de los días (2016), de Andrés Galeano, é um livro de poemas
com duas capas: de um lado, sob o título Besos de sal, são apresentados poemas
de amor adolescente, que lembram a época do colégio, as aulas, o recreio, etc., do
outro, intitulado Debajo de los días, encontramos minificções.
Enlace Editorial
Enlace Editorial possui uma coleção chamada “El tren dorado”, dedicada a crianças
e jovens. A coleção forma um plano leitor que vem com cartilha de atividades e
uma plataforma virtual interativa dirigida a docentes, pais e mães de família. Na
plataforma, o leitor encontra trechos do livro digital, áudios de leitura com as vozes
dos autores e biografias dos autores, entre outras propostas.
O catálogo conta com escritores de diferentes países. Entre os colombianos,
há livros de Albeiro Echavarría, Luis Darío Bernal Pinilla, Margarita Londoño, José
Luis Díaz Granados, entre outros.
Ediciones B
No catálogo de Ediciones B, encontramos dois autores colombianos publicados
em 2015 e 2016: Amalia Low e Alekos.
Amalia Low recebeu menção honrosa, na categoria Melhor Publicação Infantil
2015, no concurso Alas‑BID. Tito y Pepita fala de dois vizinhos que não se suportam
e expressam seu desgosto através de poemas picantes.
El corazón de la Tierra (2015), publicação em quadrinhos que traz Sipagua, uma
onça-pintada dos Andes, e Jukumari, o urso de óculos, numa viagem para encontrar
o coração da Terra. O livro vem acompanhado de CD com catorze canções inspiradas
na música das diferentes regiões do país.
La tortuga ganadora (2015) apresenta uma tartaruga lenta e frágil, que se vê envolvida em corridas esportivas. O leão organizador a obriga a participar.
Pepito el aventurero (2016), de Alekos, é um livro de poesia, viagens e adivinhações, no qual o personagem Pepito viaja por céu, terra e mar.
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Planeta
Planeta aposta nas sagas juvenis, como a do escritor Mario Mendoza, El mensajero
de Agartha (2015). O primeiro título da saga é Zombies, que conta a história de um
adolescente que entra em contato com um ser de outra dimensão e descobre que a
humanidade está sendo atacada por forças malignas. O segundo título é El palacio
de los sarcófagos (2015).
Claudia Rueda publicou o livro ¿Qué será lo que lleva ahí? (2016) para crianças
menores. Nesse volume, os leitores encontram animais colombianos que vão
saindo de um caminhão, num zoológico local.

O virtual e digital
A Manuvo se consolidou como editora digital nesses dois últimos anos, com
duas linhas de trabalho: produção de livros digitais para outras casas e edição/
distribuição de livros digitais. Na linha de produção para terceiros, em 2015
publicaram Atlas para niños colombianos; El niño en el hotel al borde de la carretera, de Jairo Buitrago, para a SM, e Lo que me une a Colombia, edição digital de
um livro informativo feito pela Fundalectura para a Chancelaria Colombiana. A
Manuvo fez a versão digital, que foi finalista do Prêmio Colombia en Línea 2015,
entregue pela Câmara Colombiana de Informática. Desenvolveram o aplicativo
para a Apple, Android e web.
A Manuvo também desenvolveu a versão digital de El edifício, de Jairo Buitrago
e ilustrado por Daniel Rabanal, editado pela Babel Libros.
Para a Festa do Livro de Medellín de 2015, realizou La isla del tesoro, com texto
de Jaime Jaramillo Escobar X504, versão que dialoga com o original de Stevenson.
Para a Festa do Livro de 2016, foi feita a versão digital do Libro Amarrillo, dedicado
neste ano a Sherlock Holmes.
A Luabooks é uma jovem editora colombiana que concentra seu trabalho editorial
no digital e no interativo. São livros multilíngues, animados, narrados e musicados,
que permitem ao leitor interagir com as ilustrações e os textos. Também dispõem
de versões impressas.
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Páginas web

Estímulos Mincultura

A página Literatura Infantil y Juvenil en Colombia (<http://www.lijcolombia.com>)
é um repositório digital da produção editorial infantil e juvenil na Colômbia, criado pela Câmara Colombiana do Livro e pela Associação Colombiana de Livreiros
Independentes. Nesse site podemos encontrar informações sobre autores, ilustradores, editoras, novidades, livrarias e entidades que trabalham com o mundo
do livro infantil.
Na Colômbia, Valeria Baena fez a curadoria do Clube virtual de LIJ, grupo fechado
no Facebook que comenta livros, tanto clássicos como novidades, divulga eventos
dedicados à LIJ, possui links para outros blogs, entre outras atividades relacionadas
diretamente com o mundo dos livros para crianças.

A bolsa para a publicação de livro ilustrado – álbum, quadrinhos, novela gráfica –
foi dada, em 2015, ao livro Tanta sangre vista, do escritor Rafael Baena, ilustrado
por Juan Pablo Gaviria, adaptado por Óscar Pantoja e editado por Rey Naranjo. Em
2016, o mesmo prêmio foi entregue à Cataplum Libros por Adiós, de Candelario
Obeso, ilustrado por Juan Camilo Mayorga.

Prêmios
Três obras de autores colombianos foram incluídas na lista de honra do International Board on Books for Young People (IBBY). Triunfo Arciniegas, na categoria
autor, por Letras robadas, livro editado pela Océano Travesia; Amalia Satizábal, na
categoria ilustradora, por Emma y Juan, editado por GatoMalo; María del Sol Peralta,
na categoria tradutora, pelo livro Versos de no sé qué, antologia poética organizada
por João Manuel Ribeiro, editada pela Panamericana. E Claudia Rueda foi candidata
ao Hans Christian Andersen 2016.
Prêmio Barco a Vapor ‑ Biblioteca Luis Ángel Arango: em 2015 o ganhador foi Se
resfriaron los sapos, de Marcela Velásquez Guiral, e em 2016, Isaias Romero com o romance Marianita. O júri destacou os valores do livro que “fala sobre a imigração que
houve na costa colombiana e a diversidade cultural, que nutriu povoados e cidades”.
A Surreal Cómics obteve o primeiro lugar, em 2015, da bolsa para projetos editoriais independentes na categoria de publicações seriadas, periódicas ou fanzines.
Em 2016, a bolsa para projetos editoriais independentes foi para Un día, la lluvia,
da editora GatoMalo.
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Medalha Colibri 2016
Este reconhecimento premia os melhores livros de literatura infantil e juvenil publicados no Chile no ano anterior. Na categoria narrativa gráfica/álbum, o ganhador
foi Un diamante en el fondo de la tierra, publicado pela editora Amanuta, com texto
do colombiano Jairo Buitrago e ilustrações do chileno Daniel Blanco Pantoja.

Revistas
Barataria. Revista latinoamericana de literatura infantil y juvenil. La violencia en la
literatura para niños y jóvenes, no 16, 2015, Grupo Editorial Norma. Esse número
foi dedicado à reflexão sobre como a literatura reelabora e apresenta conflitos,
maus-tratos e outros tipos de violência que sofrem as crianças na América Latina.
A publicação traz artigos de Irene Vasco, Víctor Ronquillo e Carola Martínez, além
de uma entrevista com Javier Arévalo, por Fanuel H. Díaz.
O número 14 de Tiempo de leer, revista da SM Colômbia, apresenta um texto
de María Teresa Andruetto sobre a literatura como uma necessidade dos seres
humanos, e outro de Michèle Petit, sobre a formação de leitores. Inclui também
um fragmento da obra Se resfriaron los sapos, de Marcela Velásquez Guiral, e uma
entrevista com Pilar Lozano sobre o processo de criação do seu livro Era como
mi sombra.
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O número 15 traz um artigo de Carlos Sánchez, sobre o conflito armado na Colômbia
e sua relação com algumas obras literárias para crianças e jovens. Contém também
uma entrevista com a autora Pilar Posada, sobre a tradição oral e o jogo. Além disso,
inclui um fragmento do último romance de Triunfo Arciniegas, La sirena de agua dulce.
El Conde Letras
O número 19, de maio a agosto de 2015, foi dedicado à Terra e seu cuidado. Aborda
temas como a presença da água e a atmosfera que protege a Terra, destacando a
necessidade de cuidar do planeta. O número 20, de setembro de 2015 a janeiro de
2016, foi dedicado à amizade, ao valores e à solidariedade. É um convite para olhar
o mundo de mil maneiras.

Projetos públicos
Maguaré é um portal do Ministério da Cultura destinado à primeira infância, que
busca fornecer conteúdo digital cultural às crianças menores. Nele, crianças e pais
encontram diversas expressões culturais e artísticas, como narrações, cantigas,
poemas, jogos e trava-línguas. Parte do Maguaré, o MaguaRed pretende criar uma
comunidade virtual entre pais, mães e docentes que tenham relação com a primeira
infância e que possam compartilhar experiências e conteúdos.
Em Bogotá, destaca-se o Distrito Gráfico, que surge para apoiar o movimento
crescente dos quadrinhos em nosso país. Funcionando nas principais bibliotecas
da Bibliored, é um espaço onde se encontra uma coleção de revistas em quadrinhos e novelas gráficas cuidadosamente selecionadas, com mesas para desenhar,
material audiovisual, wi-fi e computadores.
Em 2016, foi elaborado e implantado o Plano Distrital de Leitura e Escrita Leer y
volar, coordenado pelas Secretarias da Educação e Cultura. Serão abertas cinquenta
novas salas de leitura para a primeira infância e cinquenta novas bibliotecas escolares, 96 pequenas bibliotecas públicas instaladas em parques (PPP, “Paraderos
para Libros para Parques”) e doze bibliotecas móveis, entre outros projetos que
favorecerão a circulação de livros para crianças e jovens.
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Projetos do Plano Municipal de Leitura. Medellín Leitura Viva
Em 2007 surgiu o Fondo Editorial como alternativa de ação e convênio entre o setor
editorial, as livrarias e a Prefeitura de Medellín, visando publicar, comercializar
e oferecer de maneira livre e gratuita, através do sistema de bibliotecas, os livros
ganhadores dos editais públicas de estímulos à arte e à cultura na área da literatura.
Em oito anos, foram publicados mais de 137 títulos.

Feiras e festivais nacionais
O Salão do Livro Infantil, na Festa da Leitura de Medellín, esforça-se para oferecer a
LIJ publicada na Colômbia aos visitantes. Em 2015, foi ambientado com elementos
inspirados na obra de Robert Louis Stevenson.
No Festival do Livro Infantil que acontece em outubro, os títulos para crianças
e jovens invadem livrarias, bibliotecas, colégios, caixas de compensação e parques
de Bogotá, além de muitas outras cidades do país, onde são oferecidas atividades
culturais em torno da leitura, dos livros e da ilustração. Entre os convidados nacionais, em 2015, estiveram Ivar Da Coll, Rafael Yockteng, Amalia Low, Diana Uribe, Francisco Montaña, María del Sol Peralta, Jorge Velosa, Claudia Rueda e Irene
Vasco. Em 2016, vale destacar o seminário de crítica literária com a participação de
Antonio Ventura, Dolores Prades e Antonio Orlando Rodríguez. Entre os autores
colombianos participantes estiveram Luis Darío Bernal Pinilla, Carolina Andújar,
Roberto Sánchez Cajicá e Juan Camilo Mayorga, entre outros.

Feiras internacionais
Feira do Livro de Lima
A Colômbia foi o país convidado de honra da Feira do Livro de Lima em 2016. Entre
os convidados da LIJ estiveram Yolanda Reyes, Celso Román, Ivar Da Coll, Irene
Vasco, Jairo Buitrago, Rafael Yockteng e Óscar Pantoja.
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Feira de Bolonha
Em 2015, Mil orejas, relato poético publicado em agosto de 2014 pela Tragaluz, escrito por Pilar Gutiérrez e ilustrado por Samuel Castaño, recebeu menção honrosa
na categoria New Horizons do Prêmio Bologna Ragazzi. Em 2016, Dipacho foi selecionado para a exposição de ilustradores, e o livro dos autores espanhóis Grassa
e Pep Carrió, publicado pela Tragaluz, recebeu menção especial na categoria New
Horizons.
Como vemos, a colheita foi abundante. Esperamos ter dado uma visão geral
suficientemente ampla, que sirva de ponto de partida para aqueles que pretendam
se aprofundar na LIJ colombiana.

Beatriz Helena Robledo
É mestre em Literatura Hispano-Americana pela Universidade Javeriana
de Bogotá, onde foi professora na área de Literatura Infantil. É escritora e
pesquisadora nas áreas de literatura infantil e juvenil e em processos de
formação leitora. Com trinta anos de experiência no campo da leitura e da
literatura infantil e juvenil, é autora de vários livros de ficção, para crianças e
jovens, e livros de pesquisa sobre literatura infantil e juvenil e formação leitora.
Foi jurada do Prêmio Ibero-Americano de Literatura Infantil e Juvenil SM e do
Prêmio Casa de las Américas de literatura para crianças e jovens. Participou de
eventos internacionais na Espanha, México, Guatemala, Panamá, Venezuela,
Chile, Argentina, Uruguai, Brasil e Bolívia. Foi diretora da Associação Taller de
Talleres, subdiretora de leitura e escrita do CERLALC e subdiretora da Biblioteca
Nacional da Colômbia. Atualmente dirige o Consultório Leitor, programa de
atendimento personalizado em leitura, escrita e literatura.
Valeria Baena
Valeria Baena é profissional de Estudos Literários na Universidade Nacional da
Colômbia, com mestrado em Literatura Hispano-Americana, pela Universidade
de Kansas (EUA.), e especialização em Literatura Digital, pela Universidade de
Barcelona. É autora dos textos da série Animales en Extinción. Colombia,
publicada por Ediciones B em 2006. Trabalhou como editora do jornal Leer
y escribir, da Prefeitura de Bogotá e Fundalectura, e como profissional em
literatura da Rede de Bibliotecas do Banco da República, onde consolidou
vários programas de promoção da leitura para crianças e jovens, como o clube
de leitura de jovens, o clube de quadrinhos e novelas gráficas e o clube de
literatura infantil, dirigido a pais e professores.
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Equador
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UM OLHAR SOBRE A LITERATURA INFANTIL E
JUVENIL DO EQUADOR
Leonor Bravo

O desenvolvimento do livro infantil e juvenil no nosso país começou em meados
dos anos 1990, com um atraso de dez a quinze anos em relação aos demais países
da região. Na etapa anterior, destacaram-se três autores: Hernán Rodríguez Castelo,
Teresa Crespo de Toral e Gustavo Alfredo Jácome, os quais, com obras importantes
e apesar de suas qualidades, não conseguiram criar um movimento de literatura
infantil e juvenil (LIJ) no país.
A partir dos primeiros anos do novo milénio, começou a se falar de um boom da
literatura infantil, pela quantidade e pela qualidade dos livros que são publicados,
mas principalmente pelo entusiasmo que o fenômeno provoca entre os jovens
leitores, quando leem autores nacionais que falam em linguagem e sobre temas
próximos a eles. A tudo isso, soma-se a Maratón de cuentos que acontece em Quito.
Organizado pela Girándula‑IBBY Equador desde 2006, durante alguns anos o evento
chegou a concentrar, em um único fim de semana, 50 mil pessoas, entre crianças
e adultos que vão em busca de contos lidos em voz alta, de livros em uma feira do
livro infantil e o contato com escritores e ilustradores. A mídia dedica importantes
espaços à LIJ, inclusive primeiras páginas de jornais.
Atualmente, embora a efervescência dos primeiros anos tenha diminuído, a
produção continua aumentando. Pode-se dizer que a publicação de livros para
crianças e jovens tem potencial enorme no país, pela quantidade de leitores que
está formando e por ser a área temática que mais cresceu nos últimos anos no setor
editorial. Segundo dados da Câmara do Livro, de 645.130 exemplares publicados em
2014, e 813.230 em 2015, até outubro de 2016 foram publicados 2.704.383, números
que sugerem a continuidade do crescimento no futuro. A importância da literatura
para crianças no país se reflete também no número de escritores de literatura para
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adultos (entre outros, Jorge Dávila Vásquez, Francisco Febres Cordero e Carlos
Arcos) que começou a escrever para essa faixa etária.
No entanto, embora a literatura infantil seja, ao lado do cinema, um dos fenômenos
culturais mais interessantes que vêm ocorrendo no Equador, ela não contou com o
apoio do Estado: não existem estímulos para sua produção, nem compras estatais
significativas. Nas escolas públicas lê-se muito pouca literatura, e suas bibliotecas,
quando existem, são compostas basicamente de livros didáticos e enciclopédias.
Espera-se que essa situação melhore com as mudanças implantadas pelas últimas
reformas curriculares, segundo as quais o nome da disciplina “Linguagem e Comunicação” passou a ser “Língua e Literatura”, demonstrando sua importância.
A literatura é um dos cinco blocos curriculares que organiza os conteúdos desde a primeira etapa da educação básica até a conclusão do equivalente ao ensino
médio e já não é vista como oportunidade para o estudo de gramática, mas como
fonte de satisfação e prazer, representação da cultura e manifestação estética. Além
disso, recentemente foi adotada uma medida que dispõe que todas as crianças
devem ler trinta minutos por dia. No entanto, existe uma contradição com relação
a essa medida, pois, embora as bibliotecas de sala de aula apareçam na proposta
curricular como um elemento importante para a aprendizagem, apenas 9% das
escolas públicas possuem uma biblioteca para toda a instituição.
Por outro lado, o único prêmio nacional importante que se manteve ao longo
dos últimos anos é o convocado anualmente pelo Município Metropolitano de
Quito e já foi entregue a quase todos os escritores em atividade. Existe um prêmio
de menor importância na cidade de Quito para novos autores. Em 2002, foi lançada
a Campanha Nacional Eugenio Espejo pelo Livro e pela Leitura que, entre seus mais
de cem livros para adultos, possui três publicações de literatura infantil, uma delas
dedicada aos contos clássicos de Perrault e Grimm e duas antologias.

Bibliotecas
O Equador tem uma grave carência de bibliotecas, que afeta a formação de leitores
e a promoção da leitura entre crianças e jovens. Para uma população de mais de 15
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milhões de habitantes, existem 1.142 bibliotecas, entre públicas, escolares, municipais e universitárias, além das bibliotecas particulares, sobre as quais não dispomos de dados. Em fevereiro de 2014, foi extinto o Sistema Nacional de Bibliotecas,
formado por 650 bibliotecas localizadas em todas as províncias do país. Duzentas
e cinquenta passaram a fazer parte de unidades escolares, e as demais pertenciam
a municípios ou conselhos provinciais, algumas das quais foram fechadas.
Do total de bibliotecas, 731 são escolares, e a maioria tem livros de consulta,
alguns desatualizados, e livros didáticos. Muito poucas possuem literatura infantil e juvenil, e nem todas são atendidas por bibliotecários, mas sim por docentes,
inspetores ou secretárias com horas administrativas sobrando. Duzentas e setenta
e cinco bibliotecas pertencem à administração municipal, sendo uma por município. Quito tem doze; Guayaquil, oito, e Cuenca, 35.
A Rede Metropolitana de Bibliotecas de Quito é composta pela Biblioteca González Suárez, que conta com uma sala, entre outras, de literatura infantil dotada de
4 mil exemplares. As demais bibliotecas, localizadas em zonas rurais e em bairros
populares da cidade, realizam fundamentalmente atividades de apoio escolar. A
Biblioteca Municipal de Guayaquil possui um “Cantinho Infantil”, com 3 mil volumes e uma gibiteca, com quadrinhos de diferentes países e gêneros. Nessa sala
são realizadas diversas atividades, como as oficinas em que os amantes do gênero
criam seus próprios quadrinhos.
Todas as universidades do país possuem uma biblioteca geral e bibliotecas
especializadas por faculdades. Uma busca pelo tema de Literatura Infantil no site
Repositorios digitales y bibliotecas Ecuador, do Consórcio de Bibliotecas Universitárias do Equador (56 no total), mostra 8.050 resultados. A maioria corresponde
a trabalhos de graduação relacionados com o uso da literatura na sala de aula no
nível pré-escolar, demonstrando o interesse que existe por essa literatura entre os
futuros professores.
A Casa da Cultura Equatoriana possui 24 bibliotecas, uma por província, além da
Biblioteca Nacional que funciona em Quito. Alguns dos núcleos têm salas infantis
nas quais são realizadas ações de promoção da leitura, entre outras atividades. O
núcleo de Guayas desenvolve uma importante atividade nesse campo, tendo criado
vários programas de promoção da leitura para diferentes idades e públicos.
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O Ministério da Educação tem a Biblioteca Pablo Palacio, com 20 mil livros e
revistas, dos quais 7 mil são de LIJ. Seu acervo bibliográfico é composto por textos
acadêmicos (60%) e recreativos (40%). Possui seis salas: leitura infantil e juvenil,
pesquisa, pedagógica, espaço destinado a professores e alunos para aulas expositivas ou realização de atividades pedagógicas, sala de pré-leitura para crianças
menores e hemeroteca, o espaço mais informal da biblioteca. Durante a semana,
são realizadas atividades visando incentivar a leitura com temas mensais e semanais, como a dos contos vivos, realizada duas vezes por semana.

Bibliotecas infantis
Além das bibliotecas dos colégios particulares, em Quito há três bibliotecas especializadas em LIJ que funcionam com o sistema de biblioteca aberta, dando apoio
ao funcionamento das bibliotecas do país. A Biblioteca Gabriel García Márquez da
Unasur é um espaço pioneiro no trabalho bibliotecário nacional e da região, tanto
pela natureza dos acervos, como pelo perfil que foi se consolidando em função de
necessidades e interesses da população da cidade de Mitad del Mundo, onde se
localiza. Possui 3 mil livros, sendo a maioria de autores e editoras latino-americanos. As crianças, além de lerem e conversarem sobre o que foi lido, escrevem,
desenham e brincam. Fruto dessa experiência é o livro Donde nacen los sueños:
UNASUR para niños y niñas, escrito por Liset Lantigua, diretora da biblioteca, e
ilustrado por Roger Ycaza, onde estão expressos os ideais da organização de uma
América do Sul comprometida com a cultura, a arte, a paz e a solidariedade.
A Biblioteca UDLA Educa, criada pela Faculdade de Educação da Universidade
das Américas, é especializada em livros para crianças de zero a oito anos e conta
com um acervo de 2.500 livros. Foi projetada para funcionar como centro de pesquisa e espaço de prática para os estudantes da universidade. Intercâmbio de livros,
visitas de escolas, cursos de férias, leituras comunitárias entre avós e netos, mães
e bebês, irmãos maiores e menores, leituras para crianças com autismo ou com
deficiências auditivas são algumas das atividades organizadas pelos estudantes
para realizar diferentes práticas de leitura.
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Casa Palavra Biblioteca, criada com o acervo da biblioteca particular da escritora
Leonor Bravo, é composta de 3 mil livros para crianças e jovens. Localiza-se ao lado
de um mercado popular, cujas vendedoras participam de um clube de leitura, e
atende principalmente a crianças de colégios públicos da cidade. Na biblioteca,
desenvolvem-se ações permanentes de capacitação para os professores desses
colégios e organizam-se oficinas de leitura com as crianças, dentre as quais destacam-se os Espectáculos lectores, divertidos encontros literários com os personagens
dos contos. Também funcionam oficinas de escrita criativa para crianças e jovens
de diferentes idades. Uma delas é a oficina de criação de contos para Kamishibai,
para crianças de cinco a sete anos.
Embora não seja uma biblioteca exclusivamente infantil, destaca-se o trabalho
da Bibliorecreio, uma biblioteca particular que funciona, desde 2014, num ônibus
que fica no estacionamento de um shopping de uma das áreas mais populares da
cidade de Quito. O projeto, uma das iniciativas que mais conseguiu reunir leitores
na cidade, com mais de 2 mil membros ativos, possui 6 mil títulos, dos quais 2.500
são para crianças e jovens. Desde sua criação, realizou 23 mil empréstimos, 28%
para crianças de até doze anos e 30% para adolescentes de treze a dezessete anos.

Livrarias
Segundo dados da Câmara do Livro e do CERLALC (Centro Regional para o Fomento
do Livro na América Latina e no Caribe), no Equador existem 471 livrarias, a maioria
concentrada em Quito (208 na província de Pichincha), e 71 em Guayas. No entanto, desse total, um percentual significativo registrado como livrarias refere-se, na
verdade, a papelarias que vendem material escolar e de escritório, livros de texto
e poucos exemplares de literatura, sendo muitos deles edições antigas ou piratas.
As principais livrarias são Mr. Books, com cinco filiais no país, a Livraria Española, com nove (cinco delas em Quito), e Studium, com três. Todas possuem seções
infantis nas quais predominam títulos internacionais.
Segundo as livrarias, isso se deve ao fato de as editoras priorizarem a venda direta
aos colégios dos livros destinados a adoção escolar. De outro lado, editoras e autores
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afirmam que as livrarias destinam espaços reduzidos e sem visibilidade aos livros
nacionais. A livraria Rayuela, em Quito, e a Tinta Café, em Guayaquil, mantêm uma
série de atividades culturais, como tertúlias, recitais e apresentações de livros. Em
Quito, há duas livrarias com boa seleção de títulos dedicada a crianças e jovens: El
Oso Lector, especializada em álbum ilustrado, e Giving Tree Books, com livros em
inglês e em espanhol, além de objetos como fantoches, quebra-cabeças e livros
para pintar. Nesta última, realizam-se leituras de contos às sextas-feiras à tarde.

Apesar de ser o segmento que mais vende em todas as feiras, a literatura
infantil e juvenil não recebeu um tratamento similar, nem no que se refere à
qualidade dos convidados internacionais nem aos espaços destinados à promoção da leitura para esse grupo, quase sem exceções, pobre e com menos
recursos destinados.

Girándula–IBBY Equador
Feiras do Livro
Durante os últimos nove anos, as feiras internacionais do livro, em Quito, foram
realizadas com a participação do Ministério da Cultura e da Câmara do Livro, o
que levou a uma mudança substancial na organização e na identidade delas. O
Ministério da Cultura financiou a maioria dos itens, influenciou na agenda, no
tipo de eventos e na decisão do país convidado de honra para cada ano. Uma das
grandes contribuições do apoio estatal para o desenvolvimento do livro nacional
e a visibilidade de editoras e autores foi que, pela primeira vez, em 32 anos de
organização da feira, o Equador foi convidado de honra de feiras em Colômbia,
Cuba, Chile, Peru, República Dominicana e Venezuela. Por conta disso, a produção
nacional, até então desconhecida nos países da região, passou a ser notada, e os
escritores começaram a ser convidados para eventos similares. Embora tenha sido
fundamental para o crescimento da feira, a contribuição do Ministério também
significou, em alguns anos, uma maior importância ao tema político em detrimento do literário. Outro ponto negativo foi o boicote que a feira sofreu por parte dos
meios de comunicação contrários ao governo, embora o número de participantes
tenha crescido a cada ano.
Em Guayaquil, as feiras foram menos frequentes e, às vezes, aconteceram duas
feiras de qualidade regular no mesmo ano. Desde o ano passado, a feira organizada
pela prefeitura da cidade e dirigida pela escritora Cecilia Ansaldo tomou impulso
e teve, neste ano, a participação do reconhecito escritor sul-africano J. M. Coetzee,
Prêmio Nobel de Literatura, entre outras figuras literárias de destaque.
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A associação equatoriana do livro infantil e juvenil, Girándula‑IBBY Equador, é a
principal referência para a literatura para crianças e jovens no país. Dela fazem
parte escritores, ilustradores, bibliotecários, editoras, livrarias e promotores de
leitura. Graças a ela, os envolvidos de diferentes formas na produção, promoção
e venda de LIJ, têm a oportunidade de marcar sua presença na sociedade e de se
tornarem interlocutores válidos junto aos governos central e estaduais, visando
uma maior importância da promoção da leitura e desse segmento literário em
nível nacional.
Criada em 2004, organizou em 2006 a Primeira Maratona de Conto, Quito, una
ciudad que lee, evento que já conta com dez edições. Posteriormente, foram realizados
eventos similares em Cuenca e outras cidades do país. A Maratona combina várias
atividades ligadas à LIJ: leitura em voz alta ininterrupta de contos e outros textos
literários, durante dez horas diárias, por autores e figuras relevantes da sociedade,
como cantores, atores, comunicadores, apresentadores de televisão, esportistas
etc. Esse evento é apreciado não só por crianças, mas também por adultos, que
aproveitam as boas histórias para lembrar a infância.
Outras atividades: Feira do Livro Infantil; exposições de ilustrações; participação dos colégios com jornais murais; a “Giranduteca”, pequena biblioteca onde “é
proibido não tocar”; espaços para crianças menores de cinco anos; leituras para
adolescentes e jovens. Junto com a Maratona é realizado um evento acadêmico,
que aborda um tema diferente a cada ano e conta com a presença de especialistas
nacionais e internacionais, participando de mesas como “A leitura como direito
e prazer”, “Ilustrar, outra maneira de narrar”, “Formação de leitores”, “Encontro
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Internacional de Escritores”, com 21 escritores da América e da Europa e oito
nacionais, entre outros. Em 2015, o evento central girou em torno de análises e
propostas para a criação do Plano Nacional de Leitura, que não existe no Equador, com a presença de especialistas da Argentina, Colômbia, Chile, México e
a participação do CERLALC. Foi entregue um documento ao Ministério da Cultura, que o utilizou como base para a elaboração do documento final do Plano
Nacional de Leitura, que deverá começar a funcionar a partir de 2017, segundo a
recém-aprovada Lei da Cultura.
Além disso, a cada ano são produzidos minilivros com contos originais que
são entregues às crianças que visitam a Maratona. Partindo dessa estratégia, a
Girándula criou a série “Cuentos para soñar un país”, reunindo sessenta títulos
com histórias sobre as diferentes culturas e cidades do Equador. Esses livros foram
distribuídos em várias feiras de livro nacionais e em cidades como Lima, La Paz,
Bogotá, Santiago do Chile e Havana. Uma publicação relevante dessa organização
é o livro Historias a 2 voces, que apresenta um panorama da LIJ equatoriana e uma
reflexão pessoal sobre as obras de 35 escritores e vinte ilustradores, por meio de
entrevistas e mostras de trabalho literário e de ilustração.
Apesar do sucesso da Maratona de Contos como estratégia para a formação de
públicos leitores, todos os anos é preciso participar de licitações, para conseguir
os recursos necessários à sua organização e transitar por tortuosos caminhos
burocráticos, sem a certeza de obter ou não o apoio dos diversos órgãos estatais
e municipais.

Revistas infantis
Entre as revistas infantis, destaca-se a ¡Elé!, que até o momento tem 73 números.
Criada por Zonacuario, empresa editorial fundada em 1996, a revista possui seções
fixas e variáveis. Combina diversos gêneros jornalísticos, estilos literários e recursos pedagógicos, complementados com ilustrações de diversos estilos gráficos. A
linha editorial conjuga vários eixos: direitos humanos, gênero, interculturalidade,
história, ecologia, identidade nacional, valores universais, ciência e tecnologia,
literatura, diversão e humor.
A revista é distribuída gratuitamente em livrarias e lojas de autosserviços de
todo o território nacional. Graças a parcerias com entidades do setor público,
iniciativa privada e setor social, a publicação também chegou às crianças de áreas
marginalizadas e setores rurais. Foi criada uma história em quadrinhos sobre As
aventuras do Capitão Escudo, super-herói cujas habilidades são a criatividade, a
valentia e o compromisso com a mudança. A história nasceu como parte da revista
e foi publicada como tirinhas em jornais de Quito e Guayaquil.
Além disso, vale citar que a editora publicou os álbuns Sueños, de Marco Chamorro, Abril y Moncho, de Roger Ycaza, Colorín Colorado, de Sofía Zapata, Quiero ese
beso, de Liset Lantigua e ilustrações de Marco Chamorro. O livro é tipo sanfona e
se desdobra em três metros de comprimento.

Radio
Televisão
“Educa, Televisión para aprender” é um projeto emblemático do Ministério da
Educação que tem as crianças como um público prioritário. É transmitido diariamente em todos os canais do país, entre 15h30 e 18h. Um dos programas infantis
desenvolvidos é o Taller de Papo, cujo objetivo é fomentar o amor à literatura, para
isso recuperando a tradição oral das histórias infantis e fazendo montagens com
histórias de autores contemporâneos.
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Sueños de papel é um programa diário da Rádio Visão, há onze anos no ar e dirigido
pela escritora Juana Neira. O programa, que surgiu da necessidade de multiplicar o
número de leitores, dedica um dos seus segmentos à literatura infantil, divulgando ao público as novidades do segmento, tanto do país como do exterior, além de
apresentar leitura de histórias em voz alta pelos próprios autores e comentários
sobre como trabalhar a leitura e família ou o desenvolvimento de ações de fomento
à leitura. Tudo isso com o objetivo de conscientizar sobre a importância da leitura
de literatura para as crianças.
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O programa, transmitido em Quito e Guayaquil, conseguiu criar um forte vínculo
com crianças e adultos – quem não pode ouvi‑lo ao vivo, escuta depois no site da
rádio. O objetivo da proposta é que a literatura infantil acompanhe as famílias e se
transforme em um momento de prazer. Também é ouvido por docentes que se nutrem das leituras, das propostas literárias e das reflexões sobre a literatura infantil.
Embora não haja outro programa de rádio dedicado exclusivamente à literatura
infantil, são muitos os que abrem espaços para sua difusão, com entrevistas com
autores, leitura de histórias e conversas com as crianças sobre o assunto. Pode-se
dizer que, neste momento, é o meio de comunicação em que a LIJ tem maior difusão e acesso.

Editoras
As editoras tiveram um papel fundamental no desenvolvimento da LIJ no país. No
geral, levaram a sério o desafio de produzir literatura infantil de qualidade, trabalhando com muito cuidado aspectos gráficos e editoriais. No entanto, o aumento
das vendas e a necessidade de satisfazer as demandas do mercado, que cresce dia
a dia e exige novidades a cada ano, são responsáveis pelo surgimento de edições
menos cuidadas tanto do ponto de vista literário como da ilustração e edição.
Libresa
Nasceu em 1987, com coleções de clássicos nacionais e internacionais, como a
série “Antares”. Começou a publicar literatura para crianças e jovens em 1996, com
as coleções “Garabato”, para pequenos leitores, “Mitad del Mundo”, para leitores
médios, e “País del Sol”, para adolescentes. Em 1999, criou o Prêmio Internacional
Libresa‑Julio C. Coba, visando alimentar as diferentes coleções da editora. No
entanto, o concurso, que já completou dezessete edições, tomou outro rumo, e,
dos 70% de participantes nacionais que havia no início, o percentual começou a
diminuir ano após ano, representando atualmente apenas 25%, razão pela qual
somente dois autores equatorianos foram ganhadores na categoria de livros para
jovens: Lucrecia Maldonado, com Bib‑Bip (histórias contadas com ternura, humor e
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sem inibições, que abordam temas difíceis como a adolescência), e Ernesto Torres
Terán, com o romance de aventuras Diecisiete ballenas en una pecera, cuja história
se desenvolve nas ilhas Galápagos.
Sendo assim, o catálogo da Libresa, tendo incorporado textos ganhadores ou
recomendados para publicação, possui um alto percentual de autores latino-americanos e espanhóis e um número menor de equatorianos. Conta, no entanto,
com obras dos principais escritores equatorianos de LIJ, sobretudo nas coleções
“Garabato” e “Mitad del Mundo”. As publicações dos últimos anos são: Así nació el
bosque, de Leonor Bravo, com ilustrações de Mónica Vásquez, que narra com prosa poética a origem do bosque como um lugar quase sagrado; El duende poeta, de
Paulina Jaramillo, com ilustrações de Roger Ycaza, livro de poesia sobre pequenas
coisas do cotidiano; El valle de los siete colores, texto e ilustrações de Paula Terán,
que fala de uma cidade de seres pequenos e sua história com um temido dragão;
Como dos gotas de agua, de Patricia Enderica, história de duas gêmeas idênticas e
uma doença catastrófica que ameaça uma delas; Le preguntaré cuál es su nombre, de
Magdalena Novoa, com ilustrações de Sebastián Valbuena, que narra a viagem
de autoconhecimento de uma adolescente apaixonada; Cotopaxi, Alerta Roja, de
Leonardo Wild, sobre uma catastrófica erupção deste vulcão. Atualmente, a editora
está preparando outra série para primeiros leitores: “Pares o nones”.
Editorial Santillana
Apresentou seu primeiro livro de literatura infantil equatoriana no ano de 1999 e
desde então já publicou os principais escritores e ilustradores de LIJ no país.
Em seu aervo, 65% dos autores são equatorianos, e pode-se dizer que a editora
teve papel relevante no desenvolvimento da literatura para crianças e jovens no país.
Nos últimos anos, seu catálogo cresceu com nomes de jovens autores e de escritores para adultos que começaram a escrever para crianças.
Os títulos mais relevantes que produziu nos últimos três anos foram: Chaska, de
Lucila Lema, com ilustrações de Guido Chávez, história sobre as estrelas, originária
da cultura quéchua; Capulí, texto e ilustração de Guido Chávez, narra a história de
uma árvore que algumas crianças protegem para que não seja destruída; Amalia,
de Francisco Febres Cordero, com ilustrações de Sozapato, é uma história sobre
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a importância da imaginação e dos amigos na vida de uma menina; El Club Los
sin Mascota, de Leonor Bravo, com ilustrações de Pablo Lara, é a história de Álex,
um garoto que, por recomendação da professora, cria um bichinho de estimação
virtual que trará problemas para todos; Eras um pedazo de luna, de Juana Neira,
com ilustrações de Elena Fernández, fala de uma menina que, ao completar cinco
anos, se pergunta de onde vem; El regalo del abuelo, de Alicia Yánez Cossío, com
ilustrações de Santiago Parreño, é a história de uma menina que, não tendo avós,
inventa um que vive na África, para quem escreve cartas; No estás solo, Maxi, de
María Fernanda Heredia, com ilustrações de Roger Ycaza, fala de dois meninos
que são vítimas de assédio escolar; El nido vacío y otros cuentos, de Ana Carlota
González, com ilustrações de Juan Ramón Alonso, apresenta quatro histórias sobre
os diferentes laços que unem as famílias; Princesa Cochi, de Liset Lantigua, com
ilustrações de Pablo Pincay, se passa no reino de Blanconomás, onde são proibidas
as cores, e a higiene é a norma suprema; ¡Viva el fútbol!, de Edna Iturralde, com
ilustrações de Santiago González, é a história de como chegou a primeira bola de
futebol ao Equador e sobre os times pioneiros desse esporte; El hombre pez y las
tablillas de la memoria, de Carlos Arcos, ilustrado por Paula Terán, conta a história
de WHU, o homem-peixe, e de antigos mitos dos habitantes de JAM, em Manabí;
Palenque, de Francisco Delgado Santos e Daniela Maccari, relata a história de dois
jovens que precisam defender seu amor dos preconceitos raciais da sociedade; Mil
novecientas y cuatro vacas, de María Cristina Aparicio, é uma obra sobre suicídio
entre jovens e o sentido da existência; Retratos de Dios, de Santiago Páez, trata de um
idoso indígena que procura a ajuda de dois detectives quando seu neto desaparece;
Nanocuentos, de Edgar Allan García, em poucas linhas narra uma história, elabora
um personagem ou insinua a existência de algo que se esconde detrás das palavras.
Grupo Editorial Norma
Iniciou suas atividades no país em 1992 e a partir de 2002 começou a publicar autores nacionais. Os títulos mais significativos dos últimos anos são: Así se hace una
mamá, de Catalina Sojos, com ilustrações de Eulalia Cornejo, aborda, em tom poético,
a adoção e outras formas de tornar‑se mãe; Te quiero muuu…, dijo la vaca, de Edgar
Allan García, com ilustrações de Guido Chávez, é um livro com divertidos poemas,
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nos quais o humor é o principal ingrediente e as palavras mostram as potencialidades
ocultas da linguagem; La casa que el bosque se tragó, de Edna Iturralde, com ilustrações de Paolo Urgilés, apresenta uma história de zumbis e de uma casa habitada por
personagens fantásticos, como um lobisomem romântico, um vampiro que desmaia
ao ver sangue e uma bruxa que perde a cabeça; Bruja de verdad busca trabajo, de Soledad Córdova, com ilustrações de Guido Chávez, é sobre uma bruxa bibliotecária que
perde o trabalho e se transforma em passeadora de cachorros e artista de semáforo;
Monstruos que sí son monstruos, de María Cristina Aparicio, com ilustrações de Darío
Guerrero, é um livro sobre os perigosos monstros que espreitam as crianças no seu
dia a dia, com guloseimas suspeitas e violência psicológica e sexual.
Para leitores maiores, destacam-se: La pelea, de Francisco Delgado Santos, com
ilustrações de Roger Ycaza, trata da questão do assédio escolar e das diferentes rea
ções dos rapazes protagonistas da história; Casita, casona, casuna, de Hans Behr,
com ilustrações de José Gabriel Hidalgo, tem como personagens principais uma
casa, que será abandonada por seus moradores, e a menina, que narra suas vivências nela; Las alas de la soledad, de Lucrecia Maldonado, livro finalista do Concurso
Norma, trata de vários jovens que buscam na escrita um meio para expressar sua
individualidade; La lluvia sabe por qué, de María Fernanda Heredia, é a história de
dois jovens com uma sensação de solidão infinita, que vivem situações de maus-tratos domésticos e escolares; Me río de janeiro, de Mario Conde, é a história de um
rapaz para quem a adolescência é uma tortura que se resume em suor pegajoso,
voz alterada e assédio no colégio.
SM
Começou a publicar literatura para crianças e jovens, de autores equatorianos, na
Colômbia em 2013, com Plan Termita, de María Fernanda Heredia, sobre uns meninos que planejam um desfile de modas e outros que o boicotam; Ramón y Julieta, de
Ana Carlota González, sobre um rato de laboratório e dois ratos de biblioteca que o
ajudarão a voltar para casa; Y surgió en el vuelo de las mariposas, de Edna Iturralde,
onze relatos de tradição oral de todo o mundo, sobre as diferentes formas de amor.
No ano seguinte, passou a publicar no Equador, buscando textos de qualidade
de autores conhecidos. Duas dessas publicações receberam os dois prêmios mais
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importantes de LIJ em 2015: o Darío Guevara Mayorga, de romance, para Viaje al cráter del Ngorongoro, de Hans Behr, que traz duas histórias de vida e sobrevivência, de
uma intrépida jornalista e de um gnu que guia sua manada, ambientadas na África;
e o prêmio de conto para Historia de una trucha aventurera, de Oswaldo Encalada,
com ilustrações de Marco Chamorro, que conta a história de uma truta do páramo
que decide viajar para o mar e conhecer seus longínquos parentes de água salgada.
Os outros livros publicados foram: Milagros no es siempre así, de Leonor Bravo,
com ilustrações de Santiago González, que fala de uma menina que espera ser aceita quando está brava e quando sorri, quando faz travessuras e quando está triste;
Cuentos de cucos y fantasmas, de Rina Artieda, com ilustrações de Roger Ycaza,
história de vozes vindas do passado, capazes de deixar qualquer um de cabelo
em pé; Ciudades mágicas. Poemas y leyendas de la mitad del mundo, de Edgar Allan
García, com ilustrações de Augusto Cabrera, traz seres misteriosos e enigmáticos
que ganham vida novamente; El sueño de Amaru, de Francisco Delgado Santos,
com ilustrações de Santiago González, história de um jovem que sonha com uma
missão que precisa cumprir e prepara sua cidade para levar adiante os desígnios
de seus sonhos.

Editoras independentes
O número de editoras independentes cresceu no país, principalmente em Guayaquil,
com propostas muito interessantes, mas a maioria publica poesia e histórias para
adultos. Em Quito, há duas que começaram a publicar LIJ. Uma delas é Comoyoko
Ediciones, projeto editorial de Marco Chamorro e Alice Bossut, criado com o intuito de oferecer um espaço para a criação de novas propostas, a produção de livros
ilustrados que permitam um diálogo mais exigente entre o escritor e o ilustrador
e testes de novos formatos, visando encontrar alternativas para a impressão em
ofsete, que é muito cara. Como resultado dessa pesquisa, chegaram à técnica da
serigrafia, utilizada na produção de pequenas tiragens, de até quatrocentos exemplares, que podem ser vendidos no país, não como livros de artista, mas com preços
que estejam ao alcance das pessoas que podem adquirir esse tipo de livro.
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A editora iniciou suas publicações com o álbum ilustrado El gigante de la laguna,
sobre uma lenda de tradição oral da província de Imbabura, que recebeu alguns
prêmios e alcançou bons níveis de venda; o segundo foi A ritmo endiablado de bomba,
história de um músico que desafia o diabo para um duelo dançando Bomba, um
ritmo afro-equatoriano. A serigrafia possibilitou encontrar novas alternativas de
expressão e de liberdade de ação, e trabalhar com escritores e ilustradores cujas
propostas estéticas se alinham às da editora. Agora, recorrendo a um formato originado do fanzine, trabalham com o ilustrador colombiano Dipacho, num livro de
sua autoria, Primero el Sol, Una carta, com Roger Ycaza, e mais dois títulos, um do
venezuelano Gerald Espinosa e outro do equatoriano Santiago González.
A outra editora é a Deidayvuelta, projeto de Emilia Andrade e Roger Ycaza, que
começou pretendendo difundir a importância do livro ilustrado por meio de oficinas, mesas redondas e publicações, ser uma opção diferente e crítica no contexto
editorial do país e crescer entre as pessoas que se interessam por esse tipo de livro.
Até o momento, publicaram quatro títulos: Vueltas por el Universo, visiones libres de
la música, de Roger Ycaza; Mestre Wilson, de Marco Chamorro; Único en su espécie, de
Santiago González; Decapitado, que reúne as vozes dos maiores poetas da geração
decapitada do país, com ilustrações de quatro mulheres jovens, duas do Equador e
duas da Colômbia. Como não há a intenção de competir com as grandes editoras,
suas tiragens são pequenas. A preferência é por projetos coletivos, cujos autores
tenham um papel ativo. Atualmente, são feitas parcerias que permitirão publicar
os próximos livros. Outra linha que interessa à editora é continuar com as oficinas
e trazer convidados de outros países, que a ajudem a crescer e contribuam para o
desenvolvimento do livro ilustrado no Equador.

Prêmios
Prêmio Nacional Darío Guevara Mayorga
É promovido todos os anos pela Prefeitura do Distrito Metropolitano de Quito, com
a finalidade de reconhecer as obras mais significativas produzidas em literatura
infantil e juvenil durante o período.
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2015
Categoria Conto: Serafina, la trucha aventurera, de Oswaldo Encalada Vásquez, SM.
Categoria Romance: Viaje al cráter de Ngorongoro, de Hans Behr Martínez, SM.
Categoria Ilustração: El gigante de la laguna, de Marco Chamorro, Comoyoko
Ediciones.
2016
Categoria Conto: Chaska, de Lucila Lema, Loqueleo.
Categoria Romance: Retratos de Dios, de Santiago Páez, Loqueleo.
Menção: El hombre pez y las tablillas de la memoria, de Carlos Arcos Cabrera,
Loqueleo.
Categoria Ilustração: Chaska, de Guido Chávez, Loqueleo.
Menção: Amalia, de Sofía Zapata, Loqueleo.
Destaques da Girándula 2015
A cada dois anos, a Girándula-IBBY Equador seleciona alguns títulos de textos literários e de ilustração para compor a Lista de Destaques da Girándula, dentre os
quais são escolhidos os representantes para a Lista de Honra do IBBY.
O júri de literatura, composto pelos escritores Julio Pazos Barrera e Raúl Serrano
e pela especialista em LIJ Miriam Navarrete, escolheu os seguintes títulos, dentre
25, para a Lista de Destaques da Girándula:
Blanca a secas y otros cuentos, de Ana Carlota González, Santillana.
El Club Los sin Mascota, de Leonor Bravo, Santillana.
Un día se ha perdido, de María de los Ángeles Boada, Santillana.
El milagro de la oruga, de Linda Arturo Delgado, Norma.
Leyendas del Ecuador 2, Edgar Allan García, Santillana.
Cuentos de perros y otros enredos, de Mónica Varea, Zonacuario.
Destino Mozambique, de Daniela Maccari e Francisco Delgado Santos, Santillana.
Los hermanos que cosechaban cuentos de hadas, de Edna Iturralde, Santillana.
O júri de ilustração, composto pelos ilustradores Susana Oviedo, Tito Martínez
e Eduardo Villacís, escolheu, entre dez livros, os seguintes títulos para a Lista de
Destaques da Girándula:
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Mestre Wilson, de Marco Chamorro.
Único en su espécie, de Santiago González.
El gigante de la laguna, de Marco Chamorro e Alice Bossut.
Capulí, de Guido Chávez.
Lista de Honra do IBBY 2016
Literatura: Blanca a secas y otros cuentos, de Ana Carlota González, Santillana.
Ilustração: Mestre Wilson, de Marco Chamorro Aldás, Deidayvuelta.

Escritores
No início da década, a maioria dos leitores estava concentrada nas principais cidades
do país; agora, o número de leitores de LIJ aumentou consideravelmente, e se lê
cada vez mais nas províncias. Muitos dos autores já são referência para as crianças
e jovens, que se sentem motivados a ler literatura, e alguns também a escrever.
Pode‑se dizer que esse movimento de LIJ está entregando ao país uma geração de
leitores, que esperamos que se mantenha quando chegar à universidade. É assim
que títulos como Leyendas del Ecuador, de Edgar Allan García, com vinte edições,
ultrapassou 50 mil exemplares, e outros, como Cupido es un murciélago, de María
Fernanda Heredia, Lágrimas de ángeles, de Edna Iturralde, e Viaje por el país del Sol,
de Leonor Bravo, já venderam mais de 40 mil exemplares.
Outro dado interessante é que alguns dos autores conseguiram internacionalizar
seus títulos. É o caso de quatro títulos de Edna Iturralde: Caminantes del Sol, Un día
más y otras historias, Y su corazón escapó para convertirse en pájaro e Conoce a Miguel
de Cervantes, que foram incluídos no Common Core, o currículo transversal aplicado às escolas públicas hispanofalantes, em várias cidades de dezenove estados
norte-americanos. Nesse período, Edna Iturralde publicou também na Penguin
Random House a saga “Drakko Planet”, que narra, em doze livros, as aventuras de
Los Doce de Fuego, heróis e heroínas dragões que lutam para evitar a destruição do
seu planeta. Da mesma forma, os livros de María Fernanda Heredia conquistaram
uma presença significativa em vários países latino-americanos, mas sobretudo no
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Peru, onde estão entre os mais vendidos. Três de seus títulos foram selecionados
pelo Ministério da Educação desse país para a dotação de bibliotecas de sala de
aula, dos colégios públicos em nível nacional. Leonor Bravo tem dois livros que
também são comercializados no Peru: Mutante, para crianças em idade pré‑escolar,
e El Club Los sin Mascota, que circulou com grande aceitação nas livrarias peruanas
e participou do Concurso Nacional “La lectura me atrapa”. Las alas de la soledad, de
Lucrecia Maldonado, também é comercializado em vários países da região, como
Colômbia e México.

Ilustradores
No campo da ilustração de LIJ, houve um importante desenvolvimento no que diz
respeito a estilos gráficos e propostas. Vários ilustradores se arriscaram a procurar
novas formas de expressão, publicaram com grande aceitação em editoras estrangeiras e receberam importantes prêmios. Os nomes mais destacados são Marco
Chamorro, Roger Ycaza, Santiago González, Sofía Zapata, Eulalia Cornejo, Camila
Fernández, Guido Chávez e os irmãos Paola e Gabriel Karolys.
Na opinião de alguns ilustradores, apesar do evidente desenvolvimento, as
editoras nacionais nem sempre apoiam esses caminhos, preferindo linguagens,
técnicas e estilos mais tradicionais, o que faz com que a qualidade da ilustração
editorial ainda seja desigual. Por isso, vários deles se arriscaram a produzir suas
próprias obras, obtendo, na maioria dos casos, muito bons resultados, como o de
Roger Ycaza, ganhador do Prêmio A la Orilla del Viento, do Fondo de Cultura, com
o livro Los días raros. As ilustrações foram selecionadas no I colori del sacro 2016
e no Catálogo Ibero-América Ilustra 2014. O livro Alma de mar, de Jaime Gamboa,
integrou o Catálogo White Ravens 2016, e El más raro de mi casa, de María Fernanda
Heredia, ganhou o Prêmio Cuatrogatos.
Marco Chamorro, cuja obra esteve na Lista de Honra do IBBY em três ocasiões,
iniciou a produção de pequenos trabalhos gráficos em serigrafia, e, junto com Alice
Bossut, criou duas obras: El gigante de la Laguna e A ritmo endiablado de bomba.
A primeira obteve o Prêmio Nacional Darío Guevara Mayorga de ilustração e foi
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finalista no Prêmio Junceda de Barcelona 2015, e a segunda faz parte do Catálogo
Ilha de Nami, da Coreia do Sul.
Eulalia Cornejo, com duas representações na categoria de ilustração na Lista de
Honra do IBBY, ilustrou o livro El deseo más grande de Lena, da editora alemã Amiguitos (Hamburgo). Nos Estados Unidos, para a B&H Publishing Group, ilustrou
¿Te volviste loco, Dios del Universo? e, para a Santillana Estados Unidos, Aunque no
sea cuento de hadas esta historia, ambos de autoria de María Luz Albuja e Sandra de
la Torre. Camila Fernández, Camiluna, ilustrou dez contos do concurso “Colombia
cuenta” (“Colômbia conta”). Santiago González, com seu álbum Sueños de perro,
foi selecionado no V Catálogo Ibero-Americano de Ilustração, e, em 2016, seu livro
Luciano, el gusano foi o ganhador da convocatória Quiero publicar 2015, de Tragaluz
Editores.
Agradeço as informações e os comentários de Annamari de Piérola, María Eugenia Lasso, Jaime Peña, Estuardo Vallejo, Giovanny Jiménez, Alejandro Bustos,
Fabián Luzuriaga, Sara Bolaños, Eduardo Puente, Susana Galarza, Juana Neira, Lili
Aguilar, Claudia Bugueño, Edgar Allan García, Verónica Coello, Marco Chamorro,
Roger Ycaza e Camiluna.
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Leonor Bravo
É escritora e promotora de leitura e escrita criativa, com mestrado em
Livros e Literatura para Crianças e Jovens pela Universidade Autônoma de
Barcelona. Publicou 54 títulos, 44 dos quais são contos e romances. Dois dos
seus livros, La biblioteca secreta de La Escondida e Dos cigüeñas, una bruja y
un dragón, integram a Lista de Honra do IBBY. Colaborou com as principais
instituições do Equador relacionadas à infância. Foi presidente fundadora da
Girándula, associação equatoriana do livro infantil e juvenil, filial do IBBY no
Equador (2004‑2012); coordenadora geral da Maratona de Contos, “Equador,
um país que lê”, em Quito, Azogues, Cuenca, Loja e Guayaquil (2006‑2012);
coordenadora responsável pela parte do Equador do Gran diccionario de
autores latinoamericanos de literatura infantil y juvenil, publicado pela Fundação
SM (2010), e do Diccionario iberoamericano de ilustradores de literatura infantil
y juvenil, Fundação SM (2012). Mantém uma oficina de escrita criativa para
crianças há doze anos. É presidente do Manthra Comunicación e diretora
executiva da Fundação Manthra e da CASA PALABRA Biblioteca Infantil e Juvenil.
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Espanha

EQUADOR 201

2015-2016: O COMEÇO DO FIM DA CRISE
Victoria Fernández

Prestes a completar dez anos da grande crise que, desde 2008, desestabilizou a
sociedade espanhola com seus contínuos “cortes” e incertezas, parece que, finalmente, os dois últimos anos (2015 e 2016), que analisamos neste anuário, indicam
uma mudança positiva. Do puro e paralisante lamento, passamos, pelo menos no
âmbito do livro e da leitura, a propor projetos e estratégias coordenadas de mobilização, que culminarão num Plano Nacional de Fomento da Leitura a partir de
2017. Essa iniciativa, promovida pela Federação de Grêmios de Editores da Espanha
(FGEE), começou a tomar forma em 2015 e foi bem recebida, mas acabou adiada
pelo governo da época, que voltou a retomá‑la formalmente em janeiro de 2017.
Embora ainda não conheçamos os pormenores do Plano, nem sua data de início,
foi dado um primeiro passo importante: a apresentação do relatório La lectura en
España 2017, que servirá de documento e guia para a elaboração do Plano que será
implantado, atendendo a inúmeras questões: índices de leitura, edição, bibliotecas
públicas, livrarias, livros e pirataria on-line, hábitos e formação de leitores etc. O
compromisso das administrações públicas com o fomento da leitura foi uma das
melhores, e alvissareiras, notícias do novo ano de 2017.
E um alívio para o segmento do livro infantil e juvenil que, apesar de tudo e
graças à sua tradicional vitalidade, conseguiu manter, durante todos esses anos
difíceis, um bom nível de edição e um nível razoável de produção, caracterizada
pela excelente qualidade formal e variedade de gêneros e temas.

202 ANUÁRIO IBERO-AMERICANO DO LIVRO INFANTIL E JUVENIL 2017

ESPANHA 203

I. Tendências
Uma das tendências é a consolidação do livro ilustrado como gênero para ser levado
seriamente em conta. Em geral pouco valorizado, por sua condição de livros para
crianças menores, graças a títulos maravilhosos de grandes artistas da ilustração,
conseguiu conquistar o interesse dos adultos e foi se tornando um precioso objeto
de colecionadores. O fenômeno é similar ao dos quadrinhos, também no auge,
depois de superar o preconceito de “produto infantil” com obras interessantes
também para adultos, e com a inestimável ajuda da novela gráfica, outro novo
gênero que atrai leitores de todas as idades.
Com relação à narrativa, a variedade de gêneros e temas, já anunciada no período anterior (2013‑2014), é a não tendência atual: superada a invasiva moda da
fantasia, não houve um gênero predominante, e o panorama foi enriquecido com
propostas de todo tipo, abertas à mistura de gêneros e nas quais a fantasia e o rea
lismo frequentemente se sobrepõem.

saga, num novo formato de livros ilustrados em cores por Jim Kay; a obra de teatro
Harry Potter y el legado maldito, com o protagonista já adulto e pai de dois filhos,
destinados a reviver as aventuras do pai em Hogwarts; uma pré-sequência da saga,
Animales fantasticos y donde encontrarlos, primeiro roteiro para o cinema de J. K.
Rowling. Tudo isso na sua editora habitual, a Salamandra.
Para os pequenos leitores, o mundo fantástico das bruxas, duendes e animais
humanizados foi muito bem representado em títulos como La brujita Zuk tiene un
gran corazón, de Serge Bloch (Bruño); Escarabajo en compañía, conjunto de contos
breves de Pep Bruno, ilustrados por Rocío Martínez (Ekaré); La cabra que no estaba,
de Pablo Albo, com ilustrações de Guridi (Fun Readers), e Narices, de Juan Antonio
Pérez Lozano, ilustrado por Marta Balmaseda (Narval), dois engenhosos contos
disparatados e surrealistas; Agente Ricitos, de El Hematocrítico, ilustrado por Alberto Vázquez (Anaya), leitura transgressora dos contos de fadas clássicos; e dois
clássicos modernos como Tragasueños, de Michael Ende (Juventud), e El dragón
de papá, da norte-americana Ruth Steis Gannett (Turner).

a) Fantasia
A entrega do Prêmio Nacional de LIJ 2015 à jovem autora galega Ledicia Costas,
por Escarlatina, la cocinera difunta (Anaya), e o Lazarillo do mesmo ano, por Verne
y la vida secreta de las mujeres planta (Anaya), significou, talvez, a descoberta da
nova rainha da fantasia espanhola, digna sucessora de Laura Gallego que, além de
Todas las hadas del reino (Montena), acrescentou um componente humorístico ao
seu habitual universo fantástico, numa nova série de romances infantis, com dois
primeiros títulos, Mago por casualidad e Héroes por casualidad (Bruño).
Outras contribuições de interesse ao gênero foram: El mar, de Patricia García‑Rojo (Prêmio Gran Angular, da SM), Las mascotas del mundo transparente, de José
María Merino (Nocturna), acadêmico da Real Academia Espanhola (RAE), e, com
um pé na ficção científica, Nadie al otro lado, de Jordi Sierra i Fabra (SM).
Sem esquecer a “invasão estrangeira”, apoiada em sucessos do cinema e grande
repercussão na mídia, como a de Star Wars (Cómo se hizo Star Wars e Star Wars en 100
escenas, ambos da Planeta) e o divulgadíssimo retorno de Harry Potter, com propostas variadas: a reedição de Harry Potter y la piedra filosofal e os outros romances da

b) Realismo
O Prêmio Nacional de LIJ 2016 apostou no realismo, com o autor catalão Alejandro
Palomas e seu romance Un fill (Um filho), já premiado em 2014 com o Joaquim Ruyra,
e publicado por La Galera. A história é protagonizada por um menino problemático,
que representa bem toda uma galeria de pequenos ou jovens protagonistas que vivem
uma realidade pouco afável (famílias em crise, gravidez juvenil, homossexualidade,
adoção, novos modelos de família, assédio escolar, racismo, imigração, transtornos
de conduta: TOC, TDHA, anorexia, bulimia...), à qual enfrentam com recursos como
a imaginação, criando mundos próprios, ou refugiando‑se na amizade do grupo, em
amenos romances de gênero (mistério, intriga, aventuras, humor, amor, grupos de
amigos) de grande eficácia narrativa, que abundam na produção atual.
No registro mais descontraído e simpático, para leitores médios, vale citar a coleção, “Los Futbolísimos”, de Roberto Santiago (SM), que se tornou a número um em
vendas da temporada, graças a uma inteligente atualização dos romances de grupos
de amigos no melhor estilo Enid Blyton. O mesmo autor, com Los Protectores, protagonizado por outra turma de amigos, foi o ganhador do Prêmio Barco a Vapor 2016.
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Também merecem registro os divertidos: La vida secreta de Rebecca Paradise,
de Pedro Mañas (Prêmio Barco a Vapor 2015, da SM); El Club de los Bichos, de Laida
Martínez (Prêmio Cidade de Málaga, da Anaya); El Club de los Raros (SM) e El aprendiz de brujo e Los Invisibles (Prêmio Edebé Infantil 2016), ambos da Jordi Sierra i
Fabra; La chica que patina y el tonto que la quiere e El amor es demasiado complicado
(ambos da Loqueleo), duas originais propostas de Andrés Guerrero sobre os inocentes primeiros amores.
E num registro mais sério, para jovens: os Prêmios Alandar 2015 e 2016, da
Edelvives, La casa de los sueños olvidados, de Heinz Delam, e La partitura, de Mónica
Rodríguez; El sueño de Berlín, de Ana Alonso e Javier Pelegrín (Prêmio Anaya); La
colina, de Francisco Díaz Valladares (Prêmio da CCEI, da Edelvives); Huye sin mirar
atrás, de Luis Leante (Prêmio Edebé Juvenil); León Kamikaze, de Álvaro García Hernández (Prêmio Gran Angular, da SM); além de Sin miedo, de Manuel L. Alonso, e
Todos los héroes han muerto, de Blanca Álvarez (ambos da Alfaguara); Los gemelos
congelados, nova aventura do detetive Flanagan, já adulto, de Andreu Martín e Jaume
Ribera (Anaya); Todas las chicas se llaman Clara (Destino) e El grito de la mariposa
(Edelvives), os dois de Jordi Sierra i Fabra; Mentida (Mentira), de Care Santos (Edebé), ou o excelente Palabras envenenadas, de Maite Carranza (Edebé), revitalizado
por dois novos prêmios, o Cervantes Chico e o FADA à Cultura 2015.
Das narrativas estrangeiras, vale destacar as obras de cinco autores importantes
Patrick Modiano, Prêmio Nobel de Literatura 2014, com sua única obra infantil,
Catherine (Blackie Books); Ole Lund Kirkegaard, o autor dinamarquês que revolucionou a LIJ nos anos 1960 com seu politicamente incorreto Tarzán de goma (Sushi
Books); a autora sul-africana Jenny Robson e seu romance All for love (Lóguez),
tendo a aids como pano de fundo; Kevin Brooks, com Diário del búnker (Destino),
um dos romances juvenis mais duros da temporada, premiado com a prestigiosa
Carnegie Medal (Medalha Carnegie) 2014 e protagonista de uma ruidosa e interessante polêmica sobre os limites da literatura juvenil, no âmbito anglo-saxônico; e
a norte-americana Jacqueline Kelly, com El curioso mundo de Calpurnia Tate (Roca),
segunda entrega das peripécias de Calpurnia, uma menina avançada para sua
época, que é uma das grandes personagens femininas que apareceu na literatura
juvenil mais recente.
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c) Poesia e teatro
Como já é tradicional, a poesia para crianças sobrevive na Espanha de forma quase
testemunhal, graças ao empenho dos três prêmios desse gênero (o Luna de Aire, o
Cidade de Orihuela e El Príncipe Preguntón), que trazem as três únicas novidades do
ano, em espanhol, embora ultimamente existam iniciativas editoriais que sugerem
que será dada maior atenção ao gênero e à sua difusão. É o caso da já consolidada
coleção de ilustrados de grande formato da SM, “Poesia”, na qual foi publicado recentemente Versos de la Tierra, de Javier Ruiz Taboada, ilustrado por Miren Asiain Lora,
ganhadora do VI Catálogo Ibero-América Ilustra 2015, promovido pela Fundação SM.
Além disso, a própria SM se uniu ao CEPLI (Centro de Estudos de Promoção da Literatura e da Leitura) de Cuenca para publicar os prêmios Luna de Aire, em uma nova
coleção de poesia para crianças, que leva o nome do prêmio, e que foi lançada com
La revolución de las perdices, de Beatriz Berrocal, poemário premiado em 2015, ao qual
seguirá El retrato de la familia Pinzón, de Fran González Tenorio, premiado em 2016.
O Prêmio Cidade de Orihuela, associado há muitos anos à editora Kalandraka,
que edita os poemários premiados no seu selo Faktoria K, foi em 2015 para Mundinovi. El gran teatrillo del mundo, de Juan Carlos Martín Ramos, publicado em um
esmerado volume ilustrado por Federico Delicado, e em 2016 para Arroz con leche,
de Natalí Tentori.
El Príncipe Preguntón, que o Governo de Granada organiza – e também publica –,
foi em 2015 para Un caso para el detective Saltaflores, de Irene Verdú.
Além disso, a pequena editora leonesa Amigos de Papel publicou La jaula de las
fieras, também de Juan Carlos Martín Ramos, com ilustrações de Susana Rosique; a
recém-criada editora andaluza Hilos de Emociones lançou La flauta de Hamelín tiene
colores (voz y canto de las calles), de Manolita Espinosa, com ilustrações de Paloma
Guerrero; saiu pela catalã A Buen Paso Con el ojo de la i. Poemas para ir en tren, de
Mar Benegas; a valenciana Periféric publicou Diversos y dispersos versos conversos
y perversos de los universos, de Josep Ballester e Paco Giménez (Prêmio Samaruc
Infantil). Esses dois últimos são poemários diferentes e provocadores, que usam
a poesia como pretexto para envolver o leitor em divertidos jogos de palavras, no
primeiro caso, e para reinterpretar os grandes personagens da literatura universal, no segundo, do qual vale também ressaltar o excelente trabalho de ilustração
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de Paco Giménez. Sem esquecer um novo título da coleção “Adarga de poesía”, da
Edelvives, Llama de amor viva. Poesía ascética y mística española (relacionado com o
quinto centenário de Teresa de Ávila), e Los árboles se han ido, antologia de García
Lorca, com ilustrações de MO Gutiérrez Serna (Nórdica), editado para comemorar
80o aniversário do assassinato do poeta.
E se a poesia escasseia, o teatro é quase inexistente. Um único prêmio, o SGAE
de Teatro Infantil, garante um único título por ano, editado pela Anaya: La vida de
los salmones, de Itziar Pascual (2015), e Nana en el tejado, de Paco Gámez (2016). No
entanto, a comemoração do quarto centenário de Shakespeare proporcionou uma
atraente edição de Romeo y Julieta (Edebé), com adaptação de Rosa Navarro Durão,
ilustrações de Iban Barrenetxea, e, de outra parte, a SM lançou uma nova coleção,
“Clásicos de SM”, que inclui duas grandes obras de teatro espanholas, Bodas de
sangre, de Federico García Lorca, e Tres sombreros de copa, de Miguel Mihura.
E para encerrar este capítulo, vale ressaltar um simpático atrevimento: o da já
citada Amigos de Papel, com a edição, em formato de livro ilustrado, de La bruja
Piruja, de Carlos Blanco Sánchez, divertida obra de teatro para crianças, em versos.

2. Ilustração
Como já foi dito, o livro ilustrado se consolida como gênero graças a uma produção
brilhante e muito original de artistas espanhóis, como Elena Odriozola e Javier
Sáez Castán, reconhecidos com os Prêmios Nacionais de Ilustração 2015 e 2016,
respectivamente, e representantes de dois estilos de trabalho totalmente opostos,
que servem como exemplo da riqueza criativa do coletivo espanhol.
Rotundo nas formas e divertidamente provocador em suas propostas, Sáez
Castán encontrou um filão extraordinário num disparatado zoológico fantástico,
com criaturas “descobertas” por um excêntrico cientista aventureiro, o professor
Revillod, que se tornou conhecido em 2003, quando foi editado o Animalario universal, e que continuou em 2016 com El animalario vertical (FCE). Dois fascinantes
livros-jogos, com imagens de animais divididas em três partes – cabeça, tronco e
membros inferiores – que, ao combinar‑se, criam uma surpreendente fauna.
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De traços delicados, suave paleta de cores e certo halo de melancolia, o Nacional
para a basca Elena Odriozola é uma justa recompensa a uma das mestras da ilustração espanhola, também Prêmio Junceda Internacional 2015, por sua excelente
versão de Frankenstein (Nórdica), e que ilustrou, também, o último conto de Maria
sun Landa, Elsa y el paraíso (Edebé) e uma refinada edição de Cinderela (Nórdica).
Uma maestria que talvez tenha a ver com a proliferação de mulheres bem-sucedidas no campo da ilustração no País Basco, onde receberam importantes prêmios
Maite Mutuberria, Prêmio Lazarillo de Álbum Ilustrado por El país donde habitan las
cigüeñas; Maite Gurrutxaga, Prêmio Euskadi por Habiak; e Leire Salaberria, Prêmio
Etxepare por Hiltzaileak.
Mas não só no País Basco a presença de mulheres ilustradoras começa a ser
notável, tanto nas premiações como na edição em geral. Assim, os dois últimos
prêmios Álbum Ilustrado Edelvives foram para Eva Sánchez Gómez, por Dip. Más
allá de la oscuridad, e para Isabel Hojas, por Una vajilla impar; os FNAC‑Salamandra Graphic, para as autoras de quadrinhos Ana Sainz Quesada, por Chucrut, e Ana
Penyas, por Estamos todas bien, autora que, também, se destacou com o VII Catálogo
Ibero-América Ilustra 2016, da Fundação SM; os da Crítica Serra d’Or premiaram
Mariona Cabasa, por Históries de Nasrudín, e Lemniscates, por Arbres (Árvores); e
o Destino Infantil Apel.les Mestres 2016 foi para Mercè Canals, por Vivir con Hilda
(y sus inconvenientes).
A SM publicou também El Príncipe Feliz, primeiro título espanhol da inglesa
Maisie Shearring (Prêmio Internacional de Ilustração na Feira de Bolonha‑Fundação
SM), e Versos de la Tierra, de Miren Asiain Lora (VI Catálogo Ibero-América Ilustra
2015), e a Kalandraka lançou El último día, da grega Iris Samartzi, livro ganhador
do Prêmio Compostela de Álbuns Ilustrados 2016.
Sem esquecer as últimas contribuições de outras artistas, como as consagradas
Ana Juan, com Hermanas (Edelvives), e Violeta Monreal, com Cenicienta (Bruño), ou
as jovens Marta Altés, com El rey de la casa e Mi nueva casa (Blackie Books), Rocío
Bonilla, com La montaña de libros más alta del mundo (Algar), e Lucía Serrano, com
a série para pré-leitores “Pollo y Erizo” (Anaya).
E o Prêmio Nacional das Histórias em Quadrinhos 2016 foi para Pablo Auladell,
por El Paraíso perdido (Sexto Piso), magnífica recriação do clássico de John Milton.
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a) Ilustração: clássicos internacionais do livro ilustrado
Brilhante é como poderíamos qualificar a representação da obra estrangeira na
produção desses dois anos, encabeçada, uma vez mais, pela Kalandraka. Além de
concluir em 2015 a publicação da obra completa de Maurice Sendak, com títulos
como Al otro lado, Osos e Chancho‑Pancho, e os dois primeiros títulos da linda série escrita por Else Holmelund Minarik Osito e Un beso para Osito, a editora galega
recuperou também autores clássicos contemporâneos, como Shel Silverstein (El
árbol generoso), Tomi Ungerer (Emilio), Pat Hutchins (Una fiesta sorpresa) ou a catalã universal Carme Solé Vendrell (La luna de Juan, Cepillo), e apostou em novos
talentos, como o argentino Diego Bianki e seu Rompecabezas, Menção Especial da
Feira de Bolonha 2016, e os ganhadores do seu Prêmio Compostela 2015 e 2016,
respectivamente o espanhol Miguel Cerro (Después de la lluvia) e os gregos Antonis
Papatheodoulou e Iris Samartzi (El último día).
Outros resgates de interesse foram: Arnold Lobel, com La señorita Susi (Corimbo)
e suas Historias de ratones (reeditado pela Kalandraka); Claude Ponti, com um dos
seus primeiros títulos, El álbum de Adela (Lata de Sal); Eric Carle, com La luciérnaga
solitaria (Kókinos); Jutta Bauer, com El mensajero del rey, e Kitty Crowther, com El
niño raíz (ambos pela Lóguez); Petr Horáček, com Ratoncito y el arco iris (Juventud).
Sem deixar de lado nomes indiscutíveis da atual mina europeia, brilhantemente
representada no catálogo elaborado pela Edelvives nos últimos anos, como: Rébecca
Dautremer, com Una Biblia, El Yeti ou Dautremer y viceversa; Benjamin Lacombe, com
Frida e sua versão de Alice no País das Maravilhas; Benjamin Chaude, com Osito y un
rayo de sol, terceiro lançamento dessa divertida série de livros-jogos de observação;
Liesbet Slegers, com o volume especial Somos Nacho y Laura, da popular série para
pré-leitores protagonizada por essas duas crianças; e Guido van Genechten, com
Porque eres mi amigo, simpático álbum para crianças, do reconhecido autor belga.
Além dos franceses Joëlle Jolivet, com En el libro (Corimbo), e Simon Roussin,
com El bandido del colt de oro (Libros del Zorro Rojo), brilhante recriação das histórias do Velho Oeste; do suíço Armin Greder, com El señor serpiente (A buen paso);
do japonês Hirotaka Nakano, com El paseo del elefante (Lata de Sal); dos alemães
Martin Baltscheit, com El oro de la liebre, e Hanna Johansen, com El pes (ambos da
Lóguez), e Rotraut Susanne Berner, com Los libros de las estaciones (Anaya), quatro
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belos álbuns sem palavras, agora reeditados em estojo e formato mini pela editora
madrilena. E com eles, a descoberta de duas estreantes: Emily Hughes, jovem autora britânico‑havaiana, que deslumbrou com seu primeiro álbum Salvaje (Libros
del Zorro Rojo), e a italiana Francesca Sanna, autora de El viaje (Impedimenta),
primeiro álbum infantil inspirado diretamente na crise dos refugiados que têm
comovido a Europa e que recebeu a Medalha de Oro da Sociedade de Ilustradores
de Nova York 2015.
b) Propostas singulares
Em busca de achados que possam atrair novos nichos de leitores, é cada vez mais
frequente a incursão de editoras para adultos no âmbito da LIJ, tendência que enriqueceu o panorama com propostas ousadas e alguns títulos singulares. É o caso
da Blackie Books, com a edição do grande clássico da LIJ francesa Babar. Todas las
historias, volume especial que reúne os seis livros da série criada por Jean de Brunhoff (1931‑1937), com reproduções das primeiras edições originais e, portanto,
com páginas inéditas em espanhol, acompanhadas de um interessante prólogo de
Maurice Sendak, grande admirador do autor francês. Magnífica iniciativa, pensada
para adultos e estudiosos mais do que para crianças, que não encontrarão neste
volume um dos principais atrativos – o grande formato – desses livros geniais. A
Blackie Books publicou também La casa de los ratones, de Karina Schaapman, um
surpreendente livro visual protagonizado pela detalhada maquete de uma casa de
bonecas, com mais de cem quartos, na qual um casal de ratinhos vive suas aventuras, que mereceu a honra de ser exposta na Biblioteca Nacional de Amsterdam.
No campo do livro ilustrado, a Nórdica apostou no El museo de Tronquito, de
Ashild Kanstade Johnsen, álbum com um fundo ecológico e uma original proposta
estética, que foi escolhido o Livro Norueguês Mais Belo do Ano em 2011, tornando-se
depois disso um autêntico fenômeno editorial.
Por outra parte, a editora sevilhana Renacimiento se propôs a recuperar a obra
de Elena Fortún, que começou com a publicação dos seus romances escritos no
pós-guerra, protagonizados por sua personagem emblemática, Celia, já adolescente
(Mila y Piolín, Celia institutriz, Celia madrecita e Celia en la revolución). Magníficas
crônicas autobiográficas daquela triste Espanha do século xx, de uma autora oculta
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(aliás, ocultada pela censura franquista, que a partir de 1944 proibiu todos os seus
livros) que está na origem da moderna LIJ espanhola.
Também de Sevilla, o novo selo El Paseo Editorial apresentou seu ambicioso
projeto de recuperação da obra de L. Frank Baum, autor do clássico O maravilhoso
mágico de Oz e de uma ampla produção (quatorze romances mais e vários relatos)
relacionada com a obra, nunca traduzida na Espanha. Seu primeiro título é o livro
de relatos breves Historias mágicas de Oz, com as magníficas ilustrações estilo art
déco de John R. Neill (1877‑1976), famoso desenhista da época que ilustrou todos
os livros de Oz, exceto o primeiro. Excelente oportunidade para redescobrir a estimulante fantasia do grande clássico norte-americano, tão popular, aqui e em todo
o mundo, graças ao cinema.
Além disso, uma associação cultural, a Graphiclassics, formada por entusiastas
dos grandes clássicos da aventura, deu forma a um excelente e arriscado projeto
editorial, a coleção homônima “Graphiclassics”, que já publicou Moby Dick, A ilha do
tesouro e Julio Verne (volume I), volumes misturados, ilustrados e de grande formato,
que analisam cada título de todas as perspectivas possíveis, com textos de grandes
especialistas ou entusiastas do gênero (Fernando Savater, Jordi Sierra i Fabra, Jordi
Costa, César Mallorquí), em livros de leitura apaixonante, para todas as idades.
Por último, e entre as propostas singulares, vale destacar alguns títulos e coleções
de não ficção que, longe da banal autoajuda onipresente na edição para adultos, propõem às crianças o desafio de pensar e refletir sobre o mundo: Yo, persona, segundo
título da coleção de filosofia visual “Wonder Ponder” (Traje de Lobo); El juego de
pensar, interessante livro ilustrado, com jogos que fazem pensar (Palabras Aladas);
Pequeños grandes gestos por la tolerancia, primeiro título de uma nova coleção que
explica, com breves textos e ilustrações, casos exemplares de heróis anônimos que
contribuíram para melhorar o mundo (Alba); a coleção de política para crianças
“Libros para mañana” (Média Vaca). Com quatro títulos (Cómo puede ser la democracia, Así es la dictadura, Hay clases sociales e Las mujeres y los hombres) e publicada há
quarenta anos pela Gaya Ciencia (1977‑1978), a coleção foi recuperada em 2015 pela
editora valenciana Media Vaca, conservando os textos originais da Equipo Plantel
e com novas ilustrações e novo design. Uma valiosa e arriscada iniciativa que foi
reconhecida internacionalmente com o Prêmio Bologna Ragazzi de não ficção 2016.
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3. Comemorações
Os anos 2015 e 2016 foram repletos de comemorações.
O quarto centenário da publicação da segunda parte de Dom Quixote, o quinto
centenário do nascimento de Teresa de Ávila, a comemoração dos 150 anos da
edição de Alice no País das Maravilhas e o centenário dos contos de Andersen
foram os quatro aniversários de 2015 que mereceram edições especiais para
crianças.
Em 2016, outras quatro efemérides tiveram seu reflexo específico na edição
infantil e juvenil: o centenário de Roald Dahl, o quarto centenário da morte de
Miguel de Cervantes, o quarto centenário da morte de William Shakespeare e o
700o aniversário de Ramon Llull.
a) 2015: Quixote, Teresa de Ávila, Alice e os contos de Andersen
Por ocasião do quarto centenário da edição da obra de Cervantes, a Anaya publicou
dois títulos para primeiros leitores, Mi primer Quijote e Aventuras de don Quijote
de la Mancha, com texto de Ramón García Domínguez e ilustrações de Emilio Urberuaga, além de reeditar, em novo formato mais manejável, El ingenioso hidalgo
don Quijote de la Mancha, a magnífica versão ilustrada por José Ramón Sánchez
(Prêmio Nacional de Ilustração 2014), lançada em 2005 em dois luxuosos volumes para presente. Para a mesma faixa etária, a Edebé publicou Don Quijote de la
Mancha, com texto de Rosa Navarro Durán, numa bonita e manejável edição para
crianças, ilustrada por Mercè Arànega.
Além disso, a Kraken editou a monumental novela gráfica Don Quijote, de
Rob Davis; a Dibbuks publicou o peculiar Don Quijote do desenhista alemão Flix
(que anda de bicicleta, leva como escudeiro seu neto fantasiado de Batman e luta
contra a implantação de um parque eólico); a nova editora asturiana Aventuras
Literarias lançou Don Quijote de la Mancha, de Rubén Iglesias, adaptação visual
e minimalista, com formato original, reunindo em doze pequenas lâminas as
aventuras do cavaleiro; finalmente, a Santillana e a Destino lançaram duas versões
com vocação popular de Don Quixote de la Mancha: a primeira, uma adaptação
de Arturo Pérez‑Reverte, e a segunda, uma adaptação para o castelhano atual
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de Andrés Trapiello. Duas propostas que provocaram a habitual polêmica de
“mexer ou não mexer” nos clássicos, o que contribuiu para animar o aniversário
cervantino.
Por ocasião do quinto centenário de Teresa de Ávila, foram publicados três interessantes títulos para crianças: o excelente La vida y obra de Teresa de Jesús contada
a los niños, de Rosa Navarro Durán, ilustrado por Jordi Vila Delclós (Edebé); Para
siempre (cuaderno secreto de la niña Teresa de Jesús), de Ramón García Domínguez
(Anaya), uma amena recriação da infância de Teresa; Mi primer Santa Teresa, de
Mariano Veloy, com ilustrações de Óscar del Amo (Lunwerg), uma aproximação
biográfica destinada aos primeiros leitores.
A Edelvives se dedicou à comemoração do 150o aniversario da publicação de
Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll: reeditou a versão de Rébecca Dautremer, em formato pequeno (e também em catalão, pela Baula), lançou uma nova,
ilustrada por Benjamin Lacombe, e dois volumes especiais de aniversário, Alicia.
Edición completa e Alicia para los pequeños, com as versões integrais das obras e as
ilustrações clássicas de Tenniel.
Além disso, Juventud reeditou também sua Alice, com as clássicas ilustrações
de Lola Anglada, enquanto para as crianças menores, Bruño publicou La pequeña
Alicia en el País de las Maravillas, edição com linguetas e figuras recortadas, e Coco
Books lançou o livro para pintar Alicia. El primer libro de los colores.
O centenário da edição dos famosos contos de Andersen mereceu dois esplêndidos volumes ilustrados, que não deveriam faltar em nenhuma biblioteca que
se preze: Cuentos de Andersen, com ilustrações de Arthur Rackham e tradução de
Alfonso Nadal, um dos títulos emblemáticos da editora Juventud, publicado pela
primeira vez em 1925, e Cuentos de hadas, com ilustrações de Harry Clarke e tradução
de Enrique Bernárdez, recuperação da legendária primeira edição inglesa de 1916,
inédita até agora na Espanha, a cargo da Libros del Zorro Rojo.
b) 2016: Roald Dahl, Cervantes, Shakespeare e Ramon Llull
Além de Cervantes e Shakespeare, o grande homenageado de 2016 foi, sem dúvida, Roald Dahl (1916‑1990). Sempre atual, o grande autor britânico chegou ao
seu centenário muito bem acompanhado, razão pela qual poderíamos dizer que
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é a notícia editorial do ano: o lançamento do novo selo da Santillana, Loqueleo,
que começou com a edição integral da sua obra, desde os romances juvenis autobiográficos, Boy e Volando solo, até os outros títulos da sua vasta bibliografia.
O cinema se uniu à comemoração, com a estreia, e a consequente difusão na
mídia, de Mi amigo el gigante, adaptação de El gran gigante bonachón, dirigida
por Steven Spielberg.
Cervantes e Shakespeare, unidos pela coincidência do quarto centenário de
suas mortes, compartilharam também uma escassa atenção editorial no âmbito
do livro infantil. O primeiro, talvez porque depois das comemorações em 2014 e
2015 do quarto centenário de Dom Quixote, já goza de uma interessante, extensa e
plenamente vigente bibliografia voltada para sua obra, à qual foram acrescentados
em 2016 três títulos sobre o autor, publicados pela Anaya: Mi primer libro sobre
Cervantes e Mi vecino Cervantes, com texto de Rosa Huertas e ilustrações de Beatriz
Castro, duas aproximações biográficas do escritor de Alcalá para crianças de seis
a dez anos, e El despertar de Cervantes, curioso romance juvenil de Vicente Muñoz
Puelles, no qual Cervantes dá um passeio fantasmal pela Madri atual, depois de
ter sido “despertado” do seu sonho eterno pelas obras da igreja das Trinitarias, em
busca dos seus restos mortais.
E no caso de Shakespeare, talvez porque ainda estejam “vivas” as diversas edições espanholas de Cuentos basados en el teatro de Shakespeare, dos irmãos Charles
e Mary Lamb, um clássico das adaptações de Shakespeare para crianças. Desde que
foi publicado em Londres, no final do século xix, só foram lançados dois títulos:
Romeo y Julieta, adaptação de Rosa Navarro Durán, com ilustrações de Iban Barrenetxea (Edebé), e El misterio del cisne (El joven Shakespeare), relato biográfico de
Vicente Muñoz Puelles (Anaya).
Finalmente, a comemoração de L’Any Llull na Catalunha, para comemorar
os setecentos anos da morte de Ramon Llull (1232‑1316), que mereceu a atenção
editorial catalã com uma dezena de títulos que foram, na sua maioria, versões do
Llibre de les bésties (contido na obra mais popular de Llull, Llibre de les meravelles),
em diferentes formatos, alguns com ilustrações. As exceções: uma biografia do
filósofo, Ramon Llull (Publicações de l’Abadia de Montserrat), e Libro del gentil y los
tres sabios, com ilustrações de África Fanlo (Fragmenta).
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4. Iniciativas editoriais
Sem dúvida, a última grande iniciativa editorial foi o lançamento do selo Loqueleo,
da Santillana, selo que dá nome a uma coleção para leitores de quatro a catorze anos,
dividida por faixas etárias e com obras de gêneros e temas variados, ilustrações
e design esmerado. Começou com 250 títulos em castelhano e 44 em catalão (na
coleção gêmea “Jollibre”), reunindo, além de novos títulos dos melhores autores
espanhóis, as obras emblemáticas do acervo histórico da “Alfaguara Infantil e Juvenil” (Roald Dahl, Michael Ende, Gianni Rodari), uma das coleções de referência
do boom da LIJ na Espanha nos anos 1970.
Além disso, nessa nova etapa de atividade, que busca potencializar seu papel
dinamizador na promoção da leitura, a Santillana realizou o II Festival Ibero-Americano de Literatura Infantil e Juvenil (Valladolid, 2016), iniciativa da Fundação Santillana e Fundação Cátedra Virtual Miguel de Cervantes, que oferece um
interessante ponto de encontro anual para intercâmbio e debate sobre a LIJ entre
especialistas, educadores e editores espanhóis e latino‑americanos.
Por sua vez, a Fundação SM realizou, em novembro de 2016, o III Congresso Ibero-Americano de Língua e Literatura Infantil e Juvenil (CILELIJ) no México, com a
colaboração do Conselho Nacional para a Cultura e as Artes (Conaculta), coincidindo
com a Feira do Livro Infantil (FILIJ). Foi uma magnífica edição, que contou com a
contribuição de mais de setenta especialistas de catorze países ibero-americanos,
confirmando a consolidação do CILELIJ, depois das duas edições anteriores – Chile,
em 2010, e Colômbia, em 2013 –, como grande ponto de referência da comunidade
ibero-americana envolvida na formação de leitores e na promoção da leitura.
A própria Fundação SM apoiou, também em 2016, a realização de outro importante congresso internacional, intitulado “Censura e literatura infantil e juvenil no século xx”. Organizado pelo CEPLI de Cuenca, reuniu um seleto grupo
de especialistas de universidades espanholas, latino‑americanas, francesas e
australianas, onde foram apresentadas e debatidas importantes pesquisas que
estão sendo realizadas.
Com uma abordagem diferente, o grupo Edelvives optou por organizar dois tipos
de atividades. A primeira dirigida aos professores, as “Jornadas Educativas Edelvives”,
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que possuem caráter itinerante e se realizam em uma dezena de cidades espanholas
ao longo do ano letivo, a pedido de estabelecimentos de ensino específicos, sendo
pensadas para ajudar a dinamizar as aulas com palestras de especialistas e expe
riências significativas. A segunda atividade é voltada para um público mais amplo
e tem a ver com a ilustração e a difusão do magnífico catálogo da editora: a programação contínua de exposições de ilustrações no espaço Edelvives do Museu ABC
de Madri, pelo qual já passaram mostras sobre seus autores franceses de referência,
Dautremer (Conocer y habitar la Biblia) e Lacombe (Madame Butterfly), mas também
os espanhóis Javier Zabala (El pájaro enjaulado), Xan López Domínguez (Zooxan:
criaturas de Xan López Domínguez) ou Mar Ferrero, Julio A. Blanco e Miguel Tanco
(Caperucitas al rojo vivo), autores de três livros de produção própria sobre a famosa
personagem (Lo que no vio Caperucita Roja, La ladrona de sellos e Caperucita Roja),
que incluiu uma interessante mesa redonda com os três ilustradores.

Três tristes adeuses: Montse, Agustín e Elsa
Dois escritores e uma editora nos deixaram entre 2015 e 2016. Três grandes perdas,
pois os três falecidos compartilhavam a admiração geral, por sua excelência como
profissionais, e contavam com o afeto e a simpatia daqueles que os conheceram,
por seu caráter humano.
Com o desaparecimento da madrilena Montserrat del Amo (1928‑2015), a LIJ
espanhola perdeu uma de suas autoras clássicas do século xx. Foi a primeira escritora a receber o Prêmio Nacional de Literatura Infantil (El nudo, 1978), mas já
tinha recebido o Lazarillo em 1960 (Rastro de Dios) e o Doncel em 1969 (Zuecos y
naranjas), e já publicava regularmente, depois de uma primeira etapa dedicada a
colaborações na imprensa infantil da época, sua escola de escrita, onde, como ela
gostava de dizer, tinha encontrado sua voz e seu estilo como escritora. Mulher de
extraordinária vitalidade, com um enganador aspecto de vovó amável nos últimos
anos, Montse possui uma personalidade forte: ideias claras sobre educação, cultura,
liberdades e fraternidade, paixão pela literatura, jornalismo e pelo trabalho bem-feito, inesgotável curiosidade intelectual, viajante incansável, atenta conversadora
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e excelente contadora de histórias, e sempre respeitosa com seus leitores (“crianças, mas não bobas”). Deixou-nos várias dezenas de excelentes livros (Las reglas
del juego, Chitina y su gato, La casa pintada, Patio de corredor, La piedra de toque, a
série de “Los Block”) e uma espetacular trajetória que lhe valeu o reconhecimento
internacional, recebendo o Prêmio Ibero-Americano SM de LIJ 2007 e uma fervorosa
homenagem pública no CILELIJ, realizado em Santiago do Chile em 2010.
O galego Agustín Fernández Paz (Vilalba, Lugo, 1947‑2016) foi um dos autores
emblemáticos da nova LIJ espanhola forjada a partir dos anos 1970. Professor voca
cional, entregado à defesa da escola galega e da LIJ, sua língua não foi um obstáculo
para a difusão da sua obra, composta por meia centena de romances infantis e juvenis, amplamente difundida em todas as línguas do país e também traduzida para
idiomas estrangeiros. Uma obra com um pé na realidade, na qual o aparecimento
do inexplicável ou de algum elemento fantástico confere um atrativo ponto de
mistério e suspense, a marca da casa, que convenceu uma legião de leitores e lhe
valeu o reconhecimento geral, respaldado pelos inúmeros prêmios que marcaram
sua trajetória: Prêmio Merlín 1989 (As flores radiactivas); Lazarillo 1990 (Contos por
palabras); Edebé Juvenil 1994 (Trece anos de Branca); Rañolas 1995 (Cartas de inverno);
Raiña Lupa 2000 (Cos pés no aire). Além de ser finalista do Nacional de LIJ em 1998
(O centro do labirinto) e 2000 (Cos pés no aire), foi selecionado em duas ocasiões
na Lista de Honra do IBBY: em 1992 (Contos por palabras) e em 2001 (Aire negro).
Em 2011 lhe foi concedido o Prêmio Ibero-Americano SM de Literatura Infantil e
Juvenil, que reconhece uma trajetória. Depois de seu falecimento, a Edebé publicou, em galego e em castelhano, A casa do medo, seu último romance juvenil, e a
Xerais lançou o livro de relatos A neve interminable.
Finalmente, a terceira despedida, a de Elsa Aguiar († Madri, maio de 2015), editora
da SM, foi especialmente triste. Talvez porque, no caso dos escritores, podemos
nos refugiar no consolo de que “ficam suas obras”, mas também porque Elsa era
ainda muito jovem e estava cheia de projetos. Ligada à SM há mais de vinte anos,
durante os últimos dez exerceu o cargo de gerente editorial da casa, e manejou
com soltura e determinação o amplo catálogo da editora de referência do setor,
deixando a marca de uma personalidade simpática e avassaladora, baseada na
exigência, no bom critério, coerência, curiosidade pelo novo (as novas tecnologias
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foram seu último objeto de pesquisa) e uma atitude positiva diante dos desafios
que convencia a todos. Pura paixão pela profissão e pela vida, que foi plasmando
no seu blog “Editar em voz alta”, que manteve com entusiasmo até o final. Como
homenagem, a SM publicou Editar en voz alta, uma reprodução do blog em papel
(também disponível em formato digital aberto), que inclui comentários de diversos
amigos, autores e colegas sobre as ideias de Elsa. “Uma maneira literária de compartilhar sua sabedoria, suas reflexões e sua alma editora”, segundo a própria SM.

Conclusões
Tal como adiantava o título deste artigo, e para concluir, o balanço desses últimos
dois anos é positivo. Tudo indica que, como diria Bob Dylan, o inesperado último Nobel de Literatura, “os tempos estão mudando”, e parece que para melhor. A
indústria editorial e, especificamente o setor do livro infantil e juvenil, resistiu
razoavelmente bem aos piores anos da crise e está se reerguendo com esperançosas
perspectivas para 2017.
Com dois assuntos pendentes – a promoção da leitura e a formação de novos
leitores –, a produção de LIJ espanhola, muito estável, manteve excelente nível de
qualidade formal, variedade de gêneros e temas para leitores de todas as idades
(com uma notável recuperação do livro ilustrado, novela gráfica e dos quadrinhos),
e está assistindo a uma interessante sucessão geracional de autores, ilustradores e
editores, onde os novos exigem seu lugar, com contribuições inovadoras e brilhantes (e com uma equilibrada divisão de papéis entre homens e mulheres), junto aos
consagrados. Tudo isso, aliado ao anúncio da implantação de um Plano Nacional
de Fomento da Leitura em 2017, que comprometerá as Administrações, permite
pensar que estamos diante de uma nova e estimulante etapa.
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Victoria Fernández
Victoria Fernández é especialista em LIJ e diretora da revista Cuadernos de
Literatura Infantil y Juvenil (CLIJ) desde sua fundação, em 1988. Participou dos
júris dos mais prestigiosos prêmios de LIJ concedidos na Espanha e colabora
habitualmente com Babelia e com outros meios de comunicação. Em 1979,
recebeu o Prêmio Nacional de Crítica de Literatura Infantil do Ministério da
Cultura; em 1995, o Prêmio Atlántida do Grêmio de Editores da Catalunha; e,
em 2005, o Prêmio Nacional ao Fomento da Leitura, outorgado pelo Ministério
da Cultura.

O SETOR EDITORIAL ESPANHOL E A LITERATURA
INFANTIL E JUVENIL NA ESPANHA: CIFRAS E DADOS
Jesús Marchamalo

Na apresentação, em janeiro, do Informe 2017, La lectura en España, coordenado por
José Antonio Millán e publicado pela Federación de Gremios de Editores de España
(FGGE), falou-se sobre incerteza, desconcerto, perplexidade e crise.
Nos últimos anos, pontos de venda foram fechados e as empresas tiveram que
enfrentar duros ajustes para encarar a nova realidade: menos empregados, custos
de estrutura menores, edições com tiragens reduzidas, redução dos adiantamentos
e a incógnita que representa, há anos, a implantação do livro eletrônico. No entanto, os altos números do setor situam a Espanha como uma das mais importantes
e sólidas potências editoriais do mundo, com mais de 79 mil novos títulos anuais
(sem contar reimpressões).

Espanha, potência editorial
De acordo com dados de 2015 da Federação de Editores Europeus (FEP, na sigla em
inglês), a Espanha é um dos principais mercados europeus, tanto em termos de
disponibilidade de títulos – quesito no qual ocupa o quinto lugar, atrás de Reino
Unido, Alemanha, França e Itália –, como de publicação de lançamentos. Neste
aspecto, a Espanha está em quarto lugar, atrás de Reino Unido, Alemanha e França.
A Espanha também é um dos maiores mercados europeus em termos de faturamento líquido das editoras, junto com a Alemanha, Reino Unido, França e Itália.
Os grandes grupos editoriais espanhóis ocupam posições líderes no mercado
mundial. Assim, Planeta é o sexto grupo editorial do mundo e o primeiro em
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espanhol; a Santillana lidera o subsetor do livro educativo na América Latina e tem
presença importante nos Estados Unidos; a SM lidera o subsetor do livro infantil
e juvenil na América Latina; o Grupo Océano ocupa o primeiro lugar mundial no
subsetor de obras de referência em espanhol na América Latina e nos Estados
Unidos, conforme dados publicados no site Marca España, ligado ao Ministério
de Assuntos Exteriores.
O setor editorial espanhol é um importante motor econômico e a principal
indústria cultural da Espanha: participa no PIB com aproximadamente 39,1% do
valor econômico relativo ao total de atividades culturais.
As exportações do setor do livro, conforme dados do relatório Comercio exterior
del libro 2015, foram de 552,37 milhões de euros em 2015, dos quais 358,81 milhões
correspondem ao setor editorial e 193,54 milhões, ao setor gráfico.
A União Europeia é o principal destino das exportações espanholas do setor
gráfico e editorial, com 338,74 milhões de euros. Se nos referimos exclusivamente
aos livros, o destino principal é a América Latina, tendo o México como líder, seguido por Colômbia e Chile.
No que diz respeito a esse mercado externo, o segmento do livro infantil e juvenil exportou 5,9 milhões de exemplares em 2015, principalmente para México,
Chile e Colômbia. Esses três países somam 43,8% do valor e 36% dos exemplares
exportados. Segundo o Informe 2017, La lectura en España, nosso país dispõe de
586.811 títulos ativos, número que não parou de crescer nos últimos anos, apesar
da crise, e que é indicativo de um patrimônio bibliográfico de primeira categoria.
Títulos ativos em catálogo

464.981

490.757

2011

2012

Fonte: Comercio Interno del Libro 2015
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524.213

553.884

586.811

2013

2014

2015

Em 2015, segundo dados do estudo do Comercio Interno del Libro, foram
publicados na Espanha 80.181 títulos, dos quais 12.705 correspondem a livros
infantis e juvenis. O número de publicações aumentou 2,1% em relação a 2014,
com uma tiragem média de 2.810 exemplares. Nesse ano foram vendidos na
Espanha 155,43 milhões de livros – números que não deixam de surpreender
em um país que possui um importante déficit leitor e pouco hábito de leitura e
consumo de livros.
A singularidade do sistema de distribuição espanhol, baseado na controversa
e insólita figura comercial da “compra final com direito a devolução”, exige das
editoras uma superprodução para compensar as devoluções que, em alguns casos,
são superiores a 50% da tiragem; trata-se de ocupar todos os espaços livres nas
vitrines de lançamentos, onde a rotatividade é cada vez maior. O esforço para ajustar as tiragens e adaptá-las às vendas também ficou patente nesses últimos anos.

Hábitos de leitura entre os adultos
Os números relativos aos hábitos de leitura não são animadores. Conforme dados
do CIS (Barómetro de setembro de 2016), na Espanha há 43,2% de leitores habituais,
20,6% de leitores ocasionais, 36,1% de pessoas que confessam não ler livros nunca
ou quase nunca, e apenas 28,6% dos entrevistados se declaram leitores e afirmam
que leem livros todos, ou quase todos, os dias. À pergunta, “você comprou algum
livro nos últimos 12 meses?”, 51,8% dos entrevistados responderam que não.
Os motivos pelos quais as pessoas não leem são diversos, mas os principais
identificados pela pesquisa são a falta de tempo (22,3%), problemas de saúde ou
visão ruim (13,2%) ou, como citam 42,3% dos entrevistados, porque não gostam
ou não se interessam pela leitura.
Por outro lado, entre os leitores, 59,7% admitem ler por prazer e/ou para se
distrair, mais do que para estar informado (14,1%), aprender coisas novas (12,3%)
ou por motivos de estudo (7,9%).
De modo que a leitura continua sendo um meio de evasão, de prazer, mais do
que de aprendizagem.
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Barómetro del CIS, setembro de 2016, pergunta 17c
Qual é o principal motivo para você dedicar algum ou parte do seu tempo para
ler livros? Há algum outro motivo?

Barómetro del CIS, setembro de 2016, pergunta 17e
Dos seguintes gêneros literários, de qual você gosta mais? E em segundo lugar?
Gosta mais

Segundo lugar

Motivo principal Outro motivo

Contos, narrativas curtas

2,8 %

2,7 %

Para estar informado/a

14,1 %

17,5 %

Ensaio

4,4 %

3,0 %

Por prazer

59,7 %

19,8 %

Romance histórico

23,8 %

8,4 %

Por motivos de estudo

7,9 %

5,1 %

Romance de aventura

8,9 %

7,1 %

Por razões profissionais e/ou de trabalho

4,7 %

6,6 %

Romance sentimental, de amor

5,6 %

4,4 %

Para aprender coisas novas, melhorar sua cultura

12,3 %

32,3 %

Romance fantástico

2,8 %

3,3 %

(NÃO LÊ) Outro motivo

1,3 %

1,2 %

Romance policial

7,1 %

6,9 %

Não sabe

0,1 %

6,8 %

Romance em geral

19,5 %

12,4 %

Não respondeu

0,1 %

10,7 %

Ficção científica

5,8 %

6,2 %

(N)

(1586)

(1586)

Teatro

0,4 %

0,9 %

Poesia

1,2 %

2,2 %

Biografias

3,0%

5,2 %

Viagens

0,9 %

3,1 %

Divulgação, informação

4,7 %

7,5 %

Autoajuda

1,5 %

2,1 %

Livros de culinária

1,3 %

2,4 %

Quadrinhos

0,4 %

1,2 %

Outros

4,8 %

5,9 %

Não sabe

0,6 %

5,4 %

Não respondeu

0,6 %

9,6 %

(N)

(1586)

(1586)

Além disso, como curiosidade, os leitores afirmam ler principalmente em casa
(89,9%), e, com relação a gêneros, o grupo mais numeroso, 23,8%, é o de leitores de
romance histórico, seguido de romance em geral (19,5%) e, muito atrás, romance
de aventura (8,9%), romance policial (7,1%) ou ficção científica (5,8%). No final da
lista, aparecem os leitores de quadrinhos (0,4%), apesar do crescimento registrado
no gênero nos últimos anos; teatro (0,4%), livros de viagens (0,9%) e poesia (1,2%).
E entre os entrevistados que assumem serem leitores, 40,7% afirmam ler entre dois
e quatro livros por ano, e somente 12,7% leem treze livros ou mais. O percentual de
leitores que afirmam ler principalmente livros em papel é de 78,6%, e em formato
digital (e-book, tablet, computador, etc.), 11,2%.
Esses números relativos a hábitos de leitura situam nosso país longe, ou muito
longe, dos países da nossa zona, e longíssimo dos tradicionalmente maiores leitores: Alemanha (75%), Finlândia (73%) ou Suécia (83%).
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Na maioria dos casos, os altos índices de leitura estão relacionados com altos
índices de desenvolvimento e riqueza. Não é por acaso.
No entanto, a leitura continua gozando de um inegável prestígio social. Segundo o já citado Barómetro del CIS, com números de setembro de 2016, 69,4% dos
entrevistados acham que na Espanha se lê pouco; 14,9%, bastante, e apenas 2,2%
afirmam que se lê muito.
A leitura não só continua sendo um símbolo de aspiração cultural, mas também
um dos segmentos de cultura mais valorizados pelos espanhóis, superado apenas
pela música: 27,5% dos entrevistados se interessam mais pela leitura do que pelo
teatro, cinema ou artes plásticas.
Barómetro del CIS, setembro de 2016, pergunta 9
Quanto lhe interessa cada uma das diferentes áreas culturais que eu vou mencionar?
Muito

Bastante

Pouco

Nada

N.S.

N.R.

(N)

Música

31,7 %

42,9 %

19,7 %

5,5 %

0,1 % 0,1 %

(2483)

Cinema

23,4 %

42,0 %

25,8 %

8,6 % 0,1 % 0,1 %

(2483)

Leitura

27,5 %

34,1 %

26,9 % 11,3 % 0,0 % 0,2 %

(2483)

Teatro

11,3 %

27,7 %

39,1 % 21,3 % 0,1 % 0,4 %

(2483)

Artes plásticas
(pintura, fotografia)

12,9 %

27,7 %

37,5 % 21,6 % 0,0 % 0,3 %

(2483)

Dança

8,5 %

18,1 %

38,4 % 34,8 % 0,1 % 0,2 %

(2483)

E é significativo o fato de que na hora de escolher um livro, 60,7% dos leitores
afirmam fazê-lo seguindo seu próprio critério ou baseado nas recomendações
de amigos ou familiares (26,5%), enquanto apenas 3,8% confiam na orientação de
professores ou especialistas e unicamente 3,5%, na opinião dos críticos. A suposta
influência dos meios de comunicação como formadores de opinião, principalmente revistas e suplementos especializados, parece demonstrar cada vez mais
sua pouca relevância.
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O setor dos livros infantis e juvenis
Em 2015, do total de títulos publicados, 14.344 correspondiam a literatura (romance,
poesia, teatro), 18.109 a livros escolares não universitários, 15.181 a ciências sociais
e humanas, e 12.705 a literatura infantil e juvenil, setor que registrou em 2015 um
decréscimo de quase 6%, em relação aos dados do ano anterior, que os especialistas
atribuem à “crise bibliotecária”, ao corte nos investimentos que reduziu a capacidade de compra de lançamentos pelas bibliotecas públicas e à crise que reduziu a
capacidade de gasto das famílias.
Apesar desses dados, o segmento dos livros infantis e juvenis é muito dinâmico e está consolidado. Na Espanha há 73 mil títulos vivos de literatura infantil
e juvenil, número que praticamente dobrou em quinze anos, porque as editoras
cada vez mais publicam livros para crianças e jovens. É um setor que se caracteriza
por um alto grau de concentração: 33,2% das publicações procedem de apenas dez
empresas editoriais, segundo dados antecipados no relatório Los libros infantiles
y juveniles en España.
A LIJ viveu um autêntico boom a partir do final dos anos 1970 e 1980 com o surgimento de algumas das editoras e coleções mais emblemáticas: “El Barco de Vapor” e
“Gran Angular”, da SM, e mais tarde Alfaguara Infantil, “Ala Delta” (Edelvives), “Tucán”
(Edebé), “Las Tres Edades”, da Siruela, que em 2015 comemorou seu 25oo aniversário,
ou a editora Combel, que também comemorou seu 25oo aniversário em 2014. A elas se
juntaram, nos últimos anos, algumas das mais bem-sucedidas editoras independentes:
Impedimenta, Nórdica, Sexto Piso, Blackie Books..., que ampliaram sua oferta para
adultos com coleções bem cuidadas e sugestivas de literatura para crianças menores.
Nesse setor, muitas editoras e autores colaboram assiduamente com estabelecimentos de ensino, professores, mediadores e livrarias na tarefa de promoção da
leitura. Além disso, os pais continuam conferindo ao livro um papel fundamental
como elemento de formação e conhecimento.
De acordo com os dados do Observatorio de la Lectura y el Libro, em 2015 foram
inscritos 7.919 registros de ISBN de livros infantis e juvenis, 5,5% mais que em 2014.
A produção desse segmento representa 10% do total da produção editorial, meio
ponto a mais que o ano anterior.
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Com relação às comunidades autônomas, a liderança no setor editorial é da Catalunha, onde se concentram 35,1% das editoras, seguida, muito perto, por Madrid,
com 33,1%. A uma distância muito maior aparecem Comunidade Valenciana, com
10,1%, País Basco, com 6,9%, e Galícia com 4,7%.
Produção por subsetores de edição, 2006-2015
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

%
%
Total Variação

Infantil
Juvenil

7.246

6.655

8.824

8.164

8.283

8.608

8.374

7.808

7.505

7.919

10,0

+5,5

Escolares

8.762

14.166 14.645 16.080 14.363

12.431

10.158

7.669

9.781

11.273

14,2

+15,3

13.672 14.342 15.738 15.962 19.646

21.324

20.288

17.815

17.330

16.564

20,9

-4,4

Ciências
Humanas

25.334 27.686 28.804 31.211

32.653

34.082 29.487 25.096 26.908 25.610

32,3

-4,8

Técnico-Científico

8.300

8.816

9.337

9.804

10.867

11.026

13.738

9.487

8.378

9.613

12,1

+14,7

Tempo livre

6.303

7.255

7.927

8.199

7.115

6.976

6.533

6.191

7.191

6.346

8,0

-11,8

Outros

2.210

2.571

2.394

2.348

2.362

2.415

2.400

2.737

2.131

2.072

2,6

-2,8

TOTAL

71.827 81.491 86.949 91.768 95.559 96.862 90.978 76.803

79.224 79.397

100

+0,2

C. Literária

Fonte: Panorámica de la edición española de libros

Jovens leitores
De acordo com a Encuesta de hábitos y prácticas culturales en España, 2014-2015,
do Ministério de Educação, Cultura e Desporte (MECD), 90,1% dos jovens entre
quinze e dezenove anos leram pelo menos um livro ao longo do ano, número que,
a partir dessa faixa etária, vai diminuindo drasticamente (79,8% entre vinte e 24
anos; 68,6% entre 25 e 34 anos).
Se deixamos de lado os livros que são lidos por cauda da profissão ou dos estudos, os dados caem para 65,6%, no caso dos jovens de quinze a dezenove anos,
e se situam em 67,1% entre jovens de vinte a 24 anos.

228 ANUÁRIO IBERO-AMERICANO DO LIVRO INFANTIL E JUVENIL 2017

O que nos leva a concluir que as leituras relacionadas com o âmbito escolar, no
sentido mais amplo da palavra, continuam sendo determinantes para manter o alto
nível de leitura entre os jovens. Quando essa vinculação desaparece, os números
caem de forma alarmante.
Nesse sentido, é curioso que os entrevistados lembrem, no estudo do CIS, menos
dos comentários de amigos (15,3%) ou se os pais liam para eles (19,9%), e mais do
fato de a escola ou colégio lhes obrigar a ler (44,5%) ou de os professores incentivarem a leitura (41,9%), o que demonstra a importância da leitura no âmbito escolar.
Para conhecer a situação da leitura entre os menores de quinze anos, é necessário
recorrer ao último estudo publicado em 2013 pelo Ministério de Educação no relatório
Hábitos de lectura y compra de libros en España 2012, segundo o qual todas as crianças
entre dez e treze anos liam em qualquer tipo de material, formato e suporte, pelo
menos uma vez no trimestre, número que cai para 92% a partir dos catorze anos.
E concentrando-nos na leitura de livros em tempo livre, observamos que 84,5%
das crianças entre dez e treze anos eram leitores de livros, número que cai para
70,2% a partir dos catorze anos, muito acima, em qualquer caso, da média da população geral, que em 2012 era de 59,1%.
Não há dados oficiais mais recentes, mas um artigo publicado em 2015 na revista
Babar cita uma experiência da Fundación Germán Sánchez Ruipérez, que recebeu
o sugestivo nome de Institutos lectores, da qual participaram mais de 4 mil alunos
de colégios de diversas províncias espanholas.
Como ponto alto da experiência, que incluía sessões presenciais em que se
falava de hábitos e tipos de leitores, temas, gêneros e novas tecnologias, os alunos
foram convidados a responder uma pesquisa anônima sobre hábitos e habilidades
de leitura, que revelou dados, no mínimo, curiosos.
À pergunta “a leitura é um dos principais hobbies dos jovens?”, a proporção, aos
doze anos, entre respostas afirmativas e negativas é praticamente a mesma. O hábito se mantém desde a infância, mas já começa a crescer o número de crianças que
o abandonam. Assim, aos treze anos são 67% dos entrevistados os que afirmam
que a leitura não é sua primeira opção de lazer, e aos catorze, apenas um grupo
minoritário aposta na leitura. O estudo conclui que, a partir dos dezesseis anos, a
proporção de leitores habituais cai para 25%.
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E um dado revelador: se aos doze anos a maioria dos leitores continua optando pelo papel (apenas 27% das crianças utilizam vários suportes), aos catorze, o
percentual cai para quase 50% entre livro tradicional e tablet (em geral, o livro
eletrônico não parece atrair os jovens leitores), e aos quinze anos, a proporção de
leitores em tablet ou celular é de três para um em relação aos leitores em papel,
embora o grupo que menos cita a leitura como seu principal hobby seja o que mais
consome leitura em suporte eletrônico.
Se tradicionalmente se considerava que o inimigo da leitura era a televisão,
mais tarde os video games, o acesso à internet e os smartphones permitem tamanha
quantidade de possibilidades de lazer, chats, aplicativos, vídeos, música etc., que
a leitura parece enfrentar um inimigo formidável.
Voltando aos dados de 2012, já nessa época 50,5% das crianças entre dez a treze
anos liam em formato digital, principalmente sites, blogs, fóruns (40,7%), e um
percentual muito menor (apenas 13,1%) lia livros.
Seria interessante poder comparar esses números com dados atualizados, tendo
em vista a velocidade, e a naturalidade, com que os dispositivos eletrônicos estão
se afirmando entre os jovens – tablets, celulares –, multiplicando exponencialmente, como dissemos, as possibilidades de acesso a outros tipos de lazer, cultura
e informação.
Segundo dados do CIS, no Barómetro de setembro de 2016, 95,1% dos espanhóis possuem televisão; 69,9% têm conexão com a internet; 60% possuem um
computador portátil e 45,8% têm tablet, números que são muito significativos se
compararmos com os apenas 23,7% que afirmam possuir livro eletrônico.
No que se refere aos gostos de leitura, à tradicional polarização entre fantasia
e realismo, juntaram-se, nesses últimos anos, outros tipos de propostas, desde as
sagas romântico-vampíricas, até o inesperado interesse despertado pelo romance
histórico.
No artigo citado da revista Babar, vemos como os gêneros favoritos se mantêm
ao longo do tempo, embora com variações no que diz respeito às preferências. Se
aos doze anos se impõem fantasia, terror, quadrinhos e ficção científica, aos treze
os resultados são praticamente similares, mas surgem amor, romance realista e
história.
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Barómetro del CIS, setembro de 2016, pergunta 29
Você tem em sua casa...?
Aparelho de televisão

95,1 %

Smart TV

26,6 %

Antena parabólica de TV

21,1 %

Televisão a cabo

33,3 %

Computador fixo (de mesa)

47,6 %

Computador portátil, netbook

60,0 %

Conexão à internet

69,9 %

Consoles de video game

34,8 %

DVD

49,1 %

MP3, MP4

40,7 %

Equipamento de som

62,1 %

Câmera digital

53,4 %

Tablet

45,8 %

Livro eletrônico

23,7 %

Não respondeu

1,2 %

(N)

(2483)

A partir dos quinze anos, o denominador comum continua sendo fantasia,
aventura, terror, quadrinhos, ficção científica e realismo, mas surge com força entre
as preferências o álbum-ilustrado, que nos últimos anos tem vivido um período
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“de ouro”, não só pela qualidade dos ilustradores, mas também porque conseguiu
se desprender da etiqueta de livro infantil e interessar a um público leitor cada
vez maior.
Nesse sentido, como destaca o Observatorio de la Lectura y el Libro, é muito
interessante o fenômeno dos livros crossover, apostas editoriais que podem chegar
tanto ao público juvenil como adulto.
São significativos os dados da Encuesta de hábitos y prácticas culturales en España,
2014-2015, na qual se observa o interesse de leitores adultos por livros, a princípio,
dirigidos ao público juvenil.
Falta falar sobre os canais de distribuição e venda que, majoritariamente, continuam sendo as livrarias: mais de 41,3% do total do faturamento do setor é obtido
nas livrarias, seguidas por redes de livrarias com 23,5%, hipermercados (12%) e
empresas e instituições (9,3%).
Assim, as livrarias continuam sendo imprescindíveis na cadeia do livro e na
promoção da leitura. Não só como formadoras de opinião, mas, em muitos casos,
pelo valor agregado que representam oficinas infantis, clubes de leitura e atividades
de todo tipo que aproximam a leitura de crianças e jovens.
Igualmente imprescindível é o papel das bibliotecas públicas e escolares (obrigatórias em todos os estabelecimentos de ensino público, segundo a Lei Orgânica de
2/2006). Na verdade, livrarias, bibliotecas e downloads, pagos ou gratuitos (muitas
vezes ilegais, revelando que os jovens precisariam compreender a importância
e a necessidade de se pagar por cultura), são os canais habitualmente utilizados
por crianças e jovens para terem acesso aos livros, além de presentes e bibliotecas
familiares.
Nesse sentido, são determinantes a atitude com relação à leitura vivenciada
pelos jovens em casa e o acesso aos livros no âmbito familiar.
Segundo dados do CIS, apenas 16,7% dos entrevistados afirmam ter mais de
duzentos livros em casa, e 63,7% têm menos de cem.
No que diz respeito aos presentes, 61,9% dos entrevistados dizem não ter recebido um único livro de presente no último ano, e 60,9% não deu nenhum livro
de presente no mesmo período.

232 ANUÁRIO IBERO-AMERICANO DO LIVRO INFANTIL E JUVENIL 2017

Barómetro del CIS, setembro de 2016, pergunta 24
Quantos livros impressos em papel, aproximadamente, você tem em
sua casa?
Menos de 5

7,2

Entre 5 e 20

16,3

Entre 20 e 50

20,2

Entre 50 e 100

20,0

Entre 100 e 200

14,5

Mais de 200

16,7

(NÃO LÊ) Nenhum

1,8

Não sabe

3,2

Não respondeu

0,3

(N)

(2483)

A revolução que não chega
Em outubro de 2016, a revista Peonza dedicou um número especial à leitura na
telinha, com diversos artigos que traziam uma reflexão sobre o acesso dos leitores
à leitura digital. Talvez a primeira coisa que devêssemos fazer seria repensar o que
entendemos neste momento por ler.
Daniel Escandell, especialista em narrativa digital, fala, em seu artigo, sobre
o preconceito dominante de que, apesar das possibilidades ilimitadas de acesso
ao conhecimento proporcionadas pelas novas tecnologias, os jovens de hoje têm
menos conhecimentos que as gerações precedentes, leem menos e, mesmo quando
reconhecemos que eles realmente leem mais – como respaldam todas as estatísticas –, questionamos a qualidade de suas leituras.
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Segundo dados do Instituto Nacional de Estadística correspondentes ao ano de
2014, em cerca de 77% dos lares espanhóis com crianças, elas estão familiarizadas
com tablets ou os utilizam, mesmo que não seja para ler livros.
Com efeito, segundo mostra a maioria dos estudos, é curioso como são considerados diferentes os conteúdos digitais, aos quais crianças e jovens têm acesso
principalmente através de dispositivos, e a leitura literária, que continua sendo
associada ao livro tradicional.
O fato de os e-books procurarem, até agora, se parecer com o livro de papel, e
de os livros terem se enriquecido com ilustrações, impressão em cores, edições
cuidadas, parece que levam os mais jovens a decidirem continuar com o livro
tradicional. Teremos que esperar, segundo os especialistas, o desenvolvimento de
outro tipo de leitura possível, edições enriquecidas ou transmedia, que permitam
explorar as possibilidades reais dos novos dispositivos eletrônicos.
O Barómetro del CIS apresenta também dados significativos sobre a implantação
do livro eletrônico entre a população leitora. À pergunta “você já ouviu falar ou
sabe o que é um livro eletrônico?”, 83,9% dos entrevistados responderam afirmativamente. No entanto, apenas 15,9% leem de forma habitual em e-book, 21,7% o
fazem somente de forma ocasional e 62,2% dos leitores, nunca.
Em resposta à questão “você lê livros principalmente em papel ou em formato
digital (livro eletrônico, computador, tablet, etc.)?”, 78,6% escolheram o papel, e
apenas 11,2% optaram pelo formato digital.
Todos os dados do setor editorial indicam que, apesar do aumento sustentável
(embora sempre moderado) do comércio de livro eletrônico, parece ser indiscutível
que, por enquanto, o grosso do negócio editorial espanhol seja focado no papel.
E chama a atenção que, segundo dados antecipados em fevereiro no relatório El
sector del libro en España, a literatura infantil e juvenil represente apenas 5,3% do
total da edição digital em termos de faturamento, muito abaixo de outros segmentos, como literatura (17,7%), livros escolares não universitários (23,5%) ou ciências
sociais (45,3%).
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Faturamento do livro digital por subsetores em 2015 (em milhões de €)
2015
€

%

Literatura

20,4

17,7

Literatura infantil e juvenil

6,1

5,3

Escolares (não universitários)

27,2

23,5

Técnico-científico e universitário

4,5

3,9

Ciências sociais e humanas

52,2

45,3

Livros práticos

3,0

2,6

Divulgação geral

1,5

1,3

Dicionários e enciclopédias

0,06

0,1

Quadrinhos

0,1

0,1

Outros

0,3

0,3

Total

115,4

100

Fonte: Comercio Interior del Libro en España

No gráfico seguinte, do Comercio Interior del Libro en España, observa-se como
a implantação do livro eletrônico ainda é residual e, no caso da literatura infantil
e juvenil, praticamente inexistente.
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Faturamento do livro digital em relação à receita total por segmentos em 2015 (%)

Literatura

Infantil
e juvenil

Escolar

Técnico-científico e
universitários

Ciências
sociais e
humanas

Livros
práticos

Divulgação

Outros

95,4

97,7

96,7

95,3

78

97,7

98,9

E-book

4,6

2,3

3,3

4,7

22

2,3

1,1

A Internet como ponto de encontro: booktubers e blogueiros
Para além da escolha do suporte (livro digital ou tradicional), o que é inquestionável é que a rede facilitou o desaparecimento da figura do “menino estranho”,
da criança leitora solitária, acanhada, tímida e pouco social, que dedica a hora do
recreio à leitura, enquanto seus colegas jogam futebol.
Javier Ruescas, escritor, editor e divulgador de literatura infantil e juvenil, no
já citado número da revista Peonza, fala sobre como a internet permitiu que um
número significativo de jovens leitores encontrasse companheiros de leitura em
blogs, sites, revistas de atualidades on-line ou redes sociais que serviram e servem
– afirma – para normalizar não só o fato de ler, mas também o de se querer falar
sobre isso.
Calcula-se que existem 9 milhões de usuários de internet com idades entre
catorze e 24 anos, o maior grupo de leitores. Segundo o estudo Los libros infantiles y
juveniles en España, 2014-2015, do Observatorio de la Lectura y del Libro, a internet
deixou de ser uma ferramenta para a difusão de novidades das editoras ou autores, ampliando sua utilidade no fomento da leitura ou como lugar de intercâmbio
de opiniões e recomendações, sobretudo entre jovens e adolescentes. Os leitores
deixaram de ser agentes passivos e agora podem compartilhar suas experiências.
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Especialmente significativo é o fenômeno dos booktubers, leitores que criam e
sobem vídeos no YouTube – daí a origem do termo –, os quais, de maneira descontraída e com linguagem coloquial, têm conseguido criar um modelo de comunicação
capaz de aproximar a literatura dos mais jovens: entrevistam autores, comentam
leituras ou propõem determinados desafios ou jogos relacionados com algum livro.
Um dos canais pioneiros é o de Fátima Orozco, estudante de Letras mexicana
de 21 anos, que em 2012 subiu seu primeiro vídeo. Las palabras de Fa, um dos mais
populares em espanhol, tem atualmente mais de 200 mil seguidores e ultrapassou
os 11 milhões de reproduções em meados de 2015.
Na Espanha, El coleccionista de mundos, de Sebas G. Mouret, Fly like a butterfly,
de Esmeralda Verdú, ou o canal de Javier Ruescas contam com mais de 150 mil
seguidores e possuem mais de 5 milhões de reproduções cada um.
Os booktubers criam uma comunidade de seguidores, e sua capacidade como
mediadores não passa despercebida pelas editoras, que cada vez analisam mais
atentamente seu comportamento e opiniões, capazes de transmitir o entusiasmo
pela leitura.
Até aqui fizemos um passeio, talvez breve, mas esperamos que revelador, por
gráficos e números que esboçam o panorama do mercado e os hábitos de leitura
da literatura infantil e juvenil na Espanha.
Apesar de aparentemente contraditórios que possam ser alguns deles – às vezes
o que ocorre com os números é que os detalhes nos impedem de ter uma visão
mais ampla –, poderíamos concluir alguns pontos.
A literatura infantil e juvenil sofreu nos últimos anos os efeitos da crise, com
significativas quedas, tanto em termos de faturamento como de número de exemplares produzidos. No entanto, trata-se de um setor consolidado e ativo que está
se recuperando.
Os dados sobre os hábitos de leitura de crianças e jovens são os melhores de
todas as faixas etárias. Aliás, até os doze anos todas as crianças leem, momento a
partir do qual os índices começam a cair.
A atividade leitora parece estar ligada ao ambiente escolar, de forma que o
trabalho desenvolvido por professores, editoras e autores nas escolas e colégios é
especialmente relevante.
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O livro eletrônico não chegou a se estabelecer entre os mais jovens. Até certa
idade, eles leem conteúdos digitais na tela, principalmente em celulares e tablets,
e continuam associando a literatura ao livro tradicional.
O fenômeno booktuber, assim como os sites e blogs são extremamente importantes para aproximar a literatura dos jovens e normalizar a leitura.
O álbum-ilustrado vive uma época dourada, e cada vez é mais frequente que
determinados títulos consigam romper as barreiras etárias tradicionais, interessando a leitores de diferentes idades.
As bibliotecas, tanto públicas como escolares, continuam sendo imprescindíveis para o acesso à leitura e, portanto, deveriam estar equipadas adequadamente.
Também é essencial o papel de fomento da leitura desempenhado pelas livrarias,
não só como formadoras de opinião, mas também com todo tipo de atividades:
apresentações, clubes de leitura, oficinas etc.
E, finalmente, é necessário que os pais, as famílias e as diferentes administrações não só tomem consciência da importância da leitura, mas se comprometam
com sua promoção e facilitem o acesso de crianças e jovens aos livros.
Principais fontes de referência:

Jesús Marchamalo
Jesús Marchamalo, escritor e jornalista, desenvolveu grande parte de sua
carreira na Rádio Nacional da Espanha e na Televisão Espanhola. Recebeu os
prêmios Ícaro, Montecarlo, URTI e Nacional de Jornalismo Miguel Delibes,
entre outros. É autor de mais de uma dúzia de livros, entre os quais vale citar
a coleção “Vestir a los clásicos”, da Nórdica Libros: Pessoa, gafas y pajarita,
Kafka con sombrero, Retrato de Baroja con abrigo e El bolso de Blixen, assim como
a biografia gráfica de Cortázar. Por Ediciones Siruela, publicou 39 escritores y
medio, 44 escritores de la literatura universal, Las bibliotecas perdidas e Los reinos
de papel, dedicado às bibliotecas pessoais de cerca de vinte escritores, e La tienda
de palabras, prêmio White Raven em 1997.
Também é autor do álbum Palabras, ilustrado por Mo Gutiérrez Serna, 2oo
Prêmio Nacional do Ministério da Cultura da Espanha, como Livro Melhor
Editado na categoria Infantil e Juvenil, em 2014.
Ministrou inúmeros cursos, seminários e conferências sobre temas
relacionados com jornalismo e criação literária, promoção da leitura e da
linguagem. Organizou diversas exposições sobre escritores e livros. Atualmente
colabora com os programas culturais La estación azul e El ojo crítico, ambos da
Radio Nacional de España.

El sector del libro en España, 2013-2015. Ministério de Educação, Cultura e Desporte. Observatorio de la Lectura y el Libro
Dados antecipados em fevereiro no relatório El sector del libro en España
Los libros infantiles y juveniles en España 2014-2015
Dados antecipados no relatório 2015–2016
La lectura en España, Informe 2017. José Antonio Millán, coordenador. Federación
de Gremios de Editores de España
Barómetro del CIS, setembro de 2016
Encuesta sobre hábitos y prácticas culturales en España, 2014-2015, Ministério de
Educação, Cultura e Desporte
Revista Peonza, Lectura en pantalla, no 118, outubro de 2016
Revista Babar, Hábitos de lectura y ocio entre los jóvenes lectores, Lorenzo A. Soto
Helguera, julho de 2015
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CATALUNHA

RUMO A UM NOVO UNIVERSO EDITORIAL?
Joan Portell Rifà

O mundo da edição e da leitura infantil e juvenil tem algumas características
próprias que o diferenciam de forma significativa. É preciso levar em conta que a
cadeia de consumo é muito mais longa, já que o editor não consegue muitas vezes
saber qual será o consumidor final do produto que coloca no mercado. Entre ele
e o leitor, podem se interpor diversas figuras, como professores, pais e também
os bibliotecários. Isso torna muito mais complicada a análise da edição infantil e
juvenil dos dois últimos anos, pois cada grupo influi de forma diferente, positiva
ou negativa, sobre o setor. Então, se observarmos o panorama do ponto de vista
do editor, como comenta Reina Duarte, presidente do Conselho Catalão do Livro
Infantil e Juvenil e diretora de publicações da Edebé: “Os anos 2015 e 2016, no que
se refere ao livro infantil e juvenil espanhol, foram de manutenção, em minha
opinião. E digo de manutenção, para não dizer de sobrevivência. Os dados do setor
editorial de 2015 mostram que o faturamento das vendas de livros infantis e juvenis registrou uma pequena queda (aproximadamente 3,5%), e em 2016 mantém
tendência similar (ou um pouco melhor, considerando a previsão de aumento na
campanha de Natal de 2016, e graças também a algum lançamento estelar). Mas a
verdade é que o contexto econômico e político não ajuda a investir em políticas
e projetos educativos ou culturais impotantes, de modo que manter‑se já é uma
vitória, tanto no que diz respeito às editoras de LIJ, como aos escritores e ilustradores, aos tradutores e livreiros. Por sorte, o setor da LIJ, em nosso país, está
acostumado a enfrentar dificuldades, e resiste porque acredita no que faz, e o faz
de uma maneira sustentável, rentável, com esforço e profissionalismo de muitos,
incluindo docentes e bibliotecários”.
Portanto, do ponto de vista econômico, a edição de LIJ pode ser influenciada
também por circunstâncias não consideradas inicialmente, como mostra Patrizia
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Campana, diretora editorial da área infantil e juvenil do principal grupo catalão,
Grup62: “Nos últimos dois anos, não houve nenhum fenômeno de massa no campo
da literatura juvenil”. E ela acrescenta: “Depois dos grandes sucessos das últimas
sagas (Crepúsculo, Jogos Vorazes, Divergente...), estes dois últimos anos foram de
experimentação, mas sem maiores êxitos, o que, me parece, é uma das razões
da relativa queda no faturamento, mas que, para nós editores, é em parte positivo,
pois nos permite testar diferentes gêneros, evitando as repetições”.
Esta opinião também é compartilhada pelos novos livreiros de uma das alegrias
do biênio, El Petit Tresor, livraria inaugurada em 2015. Stella Camacho e Germán
Machado analisam sua recente experiência dissecando-a com bisturi: “Uma das
coisas mais destacáveis da LIJ desses dois últimos anos foi, provavelmente, a multiplicidade de propostas. Isto tem um lado bom e outro não tão bom. No primeiro,
vale destacar o crescimento da bibliodiversidade, ou seja, a existência de títulos
muito diversos, tanto em termos literários como estéticos, publicados por editoras
muito diferentes, que se colocam a serviço da infância. Apesar disso, nem sempre
essa variedade vem acompanhada de qualidade ou promoção de leitura adequada.
Porque a batalha para cobrir as necessidades impostas pelos períodos comerciais
próprios da indústria do livro não seguem necessariamente os mesmos ritmos e
tempos da criação e da aceitação: criação literária, ilustração, design, criação editorial, e também a aceitação do público leitor, por meio de mediadores e promotores da leitura. Por esse motivo, não só se dá pouca importância à qualidade, mas
também as possibilidades de seleção, crítica, recomendação e acompanhamento
da leitura ficam muitas vezes limitadas”.
Mas essa tendência a estabilidade, no mundo da edição dos grandes selos, também
permitiu que outros editores, que se lançaram à aventura há poucos anos e foram
vistos como precursores da inovação, chegassem à maioridade e conseguissem
se tornar habituais no mercado, sem deixar de serem apostas pessoais nascidas
do amor por esse novo gênero que é o álbum ilustrado. Como comentava recentemente Pep Molist, bibliotecário e escritor, sobre este fenômeno. “É interessante a
revolução vivida pelo álbum ilustrado: surgiram editoras pequenas, unipessoais
(razão pela qual sobrevivem), com catálogos reduzidos. Não faz muito tempo, eu
conversava com a editora da Babulina Books, e ela me comentava que vive de outro
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trabalho, o que lhe permite lançar uns seis títulos anuais. E com estrutura similar
também encontramos outras, como Fragmenta, Piscina, Un petit oceà, Tramuntana,
La Fragatina...”. Assim, o fenômeno editorial parece que pouco a pouco vai se definindo, abrindo também novos mercados rumo ao que eu me atreveria a chamar de
literatura infantil crossover, álbuns ilustrados indicados para todas as idades, que
estão enchendo as estantes de lojas de design ou acessórios.
Mas, como todo negócio, e a indústria editorial é um negócio, sempre depende
dos olhos de quem vê. Esta tendência à estabilidade implica, ao mesmo tempo,
uma precariedade importante da edição, como aponta Montse Ayats, presidente
da Associação de Editores em Língua Catalã (AELLC): “A edição em catalão só tem
uma cabeça grande e muitos pés. A situação é que, das 96 empresas associadas
à AELLC, quase um terço têm menos de dez anos. E seis, em cada dez, têm menos de cinco trabalhadores, e 68% têm menos de dez. Um quarto delas publica
menos de dez lançamentos por ano, e a metade, menos de vinte e cinco. E 45%
publicam apenas em catalão. Isso é tudo”. Se a esse fato acrescentarmos que,
para alguns, o que é publicado hoje em dia está mais perto do espetáculo do que
do conteúdo, como declarou o ilustrador Arnal Ballester no simpósio Dez anos
de literatura infantil e juvenil, organizado no último mês de outubro pelo Grupo
GRETEL, da Universidade Autônoma de Barcelona (UAB), destacando a pobreza
narrativa dos livros ilustrados publicados recentemente, o panorama talvez não
seja tão promissor.
Mas, do outro lado da balança, vemos propostas inovadoras, realizadas por
autênticos adeptos do livro ilustrado, que aguçam a criatividade em busca de
caminhos inexplorados que levem a aproximar os livros e a leitura dos pequenos
leitores. E estamos nos referindo a alguns novos selos – que serão citados adiante –
ou pessoas que, como quixotes, se empenham em vencer autênticos fóruns de
opinião de negatividade: as crianças de agora não leem; os celulares (antes era a
televisão) os deixam alienados; não podemos lutar contra as novas tecnologias; os
professores são os primeiros a não ler; não podemos fazer nada contra a socialização
do livro; os pais preferem gastar suas poucas economias em um hambúrguer do
que num livro de custo similar etc. E tudo isso sem falar nos desmancha-prazeres,
que vaticinaram o desaparecimento do papel com a chegada do digital!
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Como exemplo desses personagens cervantinos, cito Montserrat Marcet, uma
livreira autêntica que, como um camaleão observa e se adapta às novas mudanças:
“Se há um conceito que eu acho que define esses dois anos 2015‑2016, é recomposição. As livrarias convencionais vão desaparecendo, e vai se impondo o novo
modelo de ponte entre os livros e seus leitores, que compreende um estilo mais
dinâmico, com atividades de contágio da paixão leitora. Muitas livrarias fecharam nesses dois anos, mas também foram abertas outras claramente partidárias
desse novo conceito. A LIJ continua a ser um campo fértil, tanto em termos de
boa produção como de destinatários interessados, mas requer profissionalização, esforço e entusiasmo. Separar o joio do trigo, o bem do mal, requer tempo
e dedicação amorosa”.
Eu, talvez porque devo o que sou a esses “robinsons crusoe” da leitura, já que
parte do meu salário depende de continuar acreditando neles, sou o fiel escudeiro
das pessoas que conquistam horizontes impossíveis, que propõe em lugar de supor,
que acreditam, sem nenhum tipo de dúvida, que a criança que não lê é um fracasso
de toda a sociedade, e não das vicissitudes da vida. Por isso, na relação de elementos
significativos que descreverei a seguir, neste resumo bianual da literatura infantil
catalã, tentarei deixar sempre uma janela semiaberta por onde possam escapar
aqueles que pensam que seu deus fechou-lhes a porta. Vamos, então, enumerar
alguns aspectos, comemorações, edições de referência, tendências etc. que esses
dois anos nos trouxe.

Fechando o caixa
Conforme comentei no início da análise, observa-se certa estabilização nas vendas
do mercado da LIJ: queda de 3,5% em 2015, e algum aumento previsto para 2016,
considerando que esse setor do livro foi o que melhor enfrentou a crise. Mas não
devemos apenas esperar que apareça um novo Potter, e sim lutar para consolidar
os leitores, para não perder mais adolescentes ao longo da segunda etapa do ensino
fundamental, conforme indicam as estatísticas. Se levamos em conta os últimos
dados do CIS (Centro de Investigações Sociológicas), segundo os quais 44,2% dos
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espanhóis leram um ou nenhum livro durante o último ano, isso deveria envergonhar a muitos – ou talvez não.
E os bons augúrios nas vendas começaram a se confirmar em uma data especial,
o Dia de Sant Jordi 2016, quando houve um aumento global de 4% das vendas, e,
segundo palavras do próprio grupo de livreiros, observou-se certa alegria na compra, com os clientes levando não apenas o único exemplar de praxe por pessoa.
Essa alegria também foi vista na Semana do Livro em Catalão, com, por exemplo,
um aumento de 26% no faturamento de 2015 em relação ao ano anterior. Uma
tendência que se confirmaria em 2016 com um aumento importante de público
participante nas atividades organizadas dentro deste evento.

Novos tempos, novas tarefas
Talvez esse segmento seja um no qual as mudanças foram mais perceptíveis, mas,
ao mesmo tempo, estão passando despercebidas. E como dizia El Petit Tresor, a
função do livreiro não é esperar que o cliente entre. Já faz algum tempo que o editor, o autor, o ilustrador e demais membros da cadeia entenderam que livro não se
compra, se vende. Para isso é necessário que o livreiro, o bibliotecário, o professor
etc. transformem-se em promotores, transformem-se naquele mediador que todos
buscamos como filtro, para aconselhar a cada “doente de leitura” qual o seu remédio. Assim, por exemplo, enumera Montse Marcet alguns dos trabalhos que encara:
“Apresentações, oficinas, exposições, leituras, teatralizações, aproximação entre
autor e leitor e, principalmente, cumplicidade são as chaves para a sobrevivência
das livrarias atuais. Minha experiência pessoal me levou a ‘sair’ da biblioteca. Clubes
de leitura, oficinas, sessões dinamizadoras de contato escola‑biblioteca‑livrarias,
elaboração de pacotes temáticos para escolas, centros de psicologia, institutos,
instituições de ensino e quem mais precise utilizar livros e álbuns ilustrados para
trabalhar ou simplesmente para nutrir‑se de maravilhosas histórias. E, evidentemente,
a presença nas redes sociais, sites, blogs, Facebook, da difusão e da recomendação
de boas leituras são uma ferramenta imprescindível”. E com esses princípios, criou
o blog Lectors al tren (www.lectorsaltren.cat).
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Também vale citar a interessante iniciativa da Vox Prima (voxprima.com/ca).
Fundada por Roser Ballesteros, o intuito dessa organização é colaborar ativamente
com a educação para inspirar mudanças na forma de ensinar as disciplinas criativas que resultem em um melhor desenvolvimento emocional e curricular das
crianças, criando espaços de pictoescritura. Ou seja, oficinas de escrita criativa
que incorporam a ilustração como elemento fundamental de narração, sugerindo
a separação do momento de explosão criativa do trabalho posterior de correção e
edição. A iniciativa tem como objetivo levar aos colégios o trabalho de autores de
literatura infantil e juvenil, como Anna Manso, Cristina Losantos ou David Nello,
para que as crianças vivam em primeira pessoa o processo de criar um livro.
Esses projetos às vezes esquecem que o álbum ilustrado também está à disposição dos adolescentes, e por isso celebramos especialmente a iniciativa da Rede
de Bibliotecas do Governo Provincial de Barcelona, que se chama DEBAT A BAT. O
projeto consiste em ler e ler-se, e destina-se a facilitar o trabalho com jovens de
doze a dezesseis anos, em que os álbuns ilustrados, a arte, a literatura e a filosofia
dão as mãos. Os objetivos da iniciativa são a descoberta dos álbuns ilustrados
como elementos de dinamização, a participação e o pensamento crítico dos jovens
através do diálogo. Um projeto para acompanhar de perto e poder comprovar se
se trata de uma estratégia que permite superar as crises leitoras dos adolescentes.
Na mesma linha, vale citar a atividade “Atreveix-te amb els llibres” (“Atreva-se
com os livros”), atividade cuja finalidade é oferecer ferramentas aos responsáveis
da área infantil que dinamizem os clubes de leitura infantis. Para isso, são organizadas atividades destinadas a leitores de sete a treze anos de idade, em função
da demanda do público.
Do Governo Autonômico da Catalunha, no último mês de outubro de 2016, o
Departamento de Cultura lançou uma campanha de promoção da leitura: “Fas 6
anys. Tria un llibre” (“Você faz 6 anos. Escolha um livro”). A ideia é mandar um
cartão a todas as crianças que fazem seis anos ao longo de 2016 e convidá-las a
visitar a biblioteca mais próxima, onde poderá trocar o cartão pelo livro que mais
gostar, no valor máximo de treze euros. A campanha, no entanto, nasceu com alguns desajustes, como a verba insuficiente para atender as 83.314 crianças às quais
se dirige a campanha, e, além disso, o livro só é pode ser comprado em uma das
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180 livrarias associadas. Uma flor de primavera? Não tivemos suficientes fracassos
em campanhas do mesmo estilo? Uma subvenção encoberta aos livreiros e não
uma autêntica campanha de incentivo à leitura? Uma iniciativa interessante, que
aplaudimos depois de anos sem propostas relacionadas ao incentivo à leitura,
mas acho que temos pouca memória. Estudos recentes demonstram que apenas
com um trabalho constante, de longo prazo, e o compromisso de todas as partes é
possível obter uma real promoção da leitura.
Para terminar esta parte, festejamos a nova iniciativa do Consorci de la Seu Vella
de Lleida para encher de leitores esse monumento emblemático. Desde o mês de
agosto de 2015, todos aqules que visitam Seu Vella às quartas-feiras com um livro
e com a intenção de lê‑lo nesse ambiente incomparável, terá a entrada grátis. Alguém pode imaginar como seria se essa iniciativa fosse promovida em cada um
dos monumentos do país? Onde eu tenho que assinar para começar uma campanha
a favor dessa iniciativa?

Onde vivem os livros
Conforme mencionado na introdução, talvez um dos elos da cadeia do livro que
mais sofreu com a crise foi o das livrarias. São muitas e de diferentes tamanhos
as que têm seguido o caminho da Robafaves ou similares, como comentamos no
relatório anterior. Cito, por exemplo, La hormiga de oro, vítima da denominada
lei Boyer – sua localização, na mina de ouro que é o Portal de l’Àngel de Barcelona,
tornou-a economicamente inviável –, ou a famosa Negra i criminal, livraria de referência para os amantes do romance policial. Algo que também esteve a ponto de
acontecer com a Casa Anita, uma das livrarias de primeira linha da LIJ na Catalunha.
Mas, nesses dois últimos anos, confirmou-se algo que Pep Molist já previa: as
livrarias vão se especializando e seu tamanho, diminuindo, até que muitas sejam
unipessoais, e isso vem ocorrendo cada vez mais no segmento do livro infantil e
juvenil. Mas a especialização tem uma grande virtude: o livreiro conhece muito
bem o produto que tem nas mãos e se torna, cada vez mais, um magnífico mediador
para ser sempre levado em conta.
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Dessas livrarias, vale destacar as aberturas, em Vic, da El Petit Tresor e, de uma
forma mais ampla, a Casa Usher, em Barcelona, biblioteca nascida do sonho de
María, Anna e Gerard de oferecer uma cuidadosa seleção de livros para todos os
públicos e, muito especialmente, de narrativas infantis, álbuns e quadrinhos.
Acabamos de comemorar o primeiro século da livraria Quera, a única de Barcelona que não se mudou da famosa rua Petritxol da cidade. Parabéns!

Depósito de livros
As bibliotecas também têm que se adaptar aos novos tempos. Embora não se diga
em voz alta, depois de anos de aumentos constantes, os números de visitas e empréstimos estão diminuindo. Em vez de se conformarem, os profissionais do setor
arregaçaram as mangas para enfrentar a situação de frente e começar a mudar de
forma significativa, até eliminar quase totalmente as rotinas e aguçar a criatividade
para buscar leitores. Por conta disso, pouco restou daquele profissional que ficava
sentado esperando o leitor. Agora o bibliotecário dinamiza, comunica, medeia, sai
da biblioteca e busca a cumplicidade de pais e professores. Um exemplo disso é
a incorporação progressiva de municípios no projeto Município Leitor, alguns de
grande porte, como Parets del Vallès com quase 20 mil habitantes.
Também vale destacar o crescente interesse pelos laboratórios de leitura. Essa
forma nova e inovadora de promoção da leitura despertou tanto interesse entre
os profissionais, que a placa “lotado” foi pendurada semanas antes da realização
das IV Jornadas dos Laboratórios de Leitura, nos dias 1o e 2 de julho, na Biblioteca
Roca Umbert de Granollers. Com o título Quina és la pergunta? (Qual é a pergunta?),
os organizadores prepararam jornadas em que se debateu a necessidade de um
mediador capaz de conduzir um diálogo rico, que exerça a reflexão crítica e tenha
capacidade de argumentação e expressão para gerar conversas significativas sobre
livros. Uma nova e interessante abordagem sobre como deveria ser o mediador do
futuro, algo que há uma década apenas alguns previam, e que agora se tornou uma
necessidade: abrir as portas da biblioteca e transformá‑la em centro dinamizador
e mediador da leitura, para além da hora do conto.
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Além disso, celebramos com entusiasmo a abertura de uma nova biblioteca, a
Rovelló, talvez herdeira do movimento Bunko japonês. O crítico e professor Josep
Maria Aloy abriu sua biblioteca ao público na garagem de sua casa. São mais de
8 mil títulos, dentre os quais se destaca o acervo dedicado a Josep Vallverdú, um
dos nossos escritores mais renomados, de quem Aloy é biógrafo. Entre suas joias,
encontramos o original da obra Rovelló, romance que já se tornou um clássico da
LIJ catalã.
Para terminar, dou uma notícia boa e outra ruim. A boa é a realização do encontro de bibliotecas escolares da Catalunha, por ocasião do seu décimo aniversário, programa que continua vivo apesar dos cortes e demais problemas que já
citamos no relatório anterior; e devemos comemorar a abertura de 21 bibliotecas
na Catalunha no período de 2010 a 2014. A notícia ruim é o risco que corre de ser
fechada a emblemática biblioteca especializada em educação e literatura infantil Artur Martorell, da Prefeitura de Barcelona. Alguém imagina que o horário de
abertura – quartas e sextas das 10h às 13h – seja o mais adequado para os profissionais da educação? Claro que, se acabar fechando, a desculpa poderá ser a sua
falta de visitas.

And the winner is…
Entre os prêmios outorgados ao longo do período, alegra-nos especialmente a entrega da Creu de Sant Jordi, pelo Governo Autonômico da Catalunha, à Faculdade
de Biblioteconomia e Documentação da Universidade de Barcelona, no âmbito do
Ano das bibliotecas. O motivo foi mais do que justo: um século de existência de seus
estudos. Fundada há cem anos graças à criação da Rede de Bibliotecas Públicas da
Catalunha e da Escola Superior de Bibliotecários, a Faculdade deu continuidade a
alguns estudos, zelando pela transformação da profissão e sabendo adaptar‑se às
necessidades da sociedade. Que continue por muitos séculos mais!
Dentre os prêmios concedidos a instituições, também vale destacar o Prêmio
Edward B. Fry Award 2015 ao grupo GRETEL, da Universidade de Barcelona, pela obra
Visual Journeys Through Worldless Narratives. An International Inquiry with Immigrant
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Children and “The Arrival”, uma clara mostra de qualidade e internacionalização
desse grupo de pesquisa da UAB que, liderada por Teresa Colomer, se tornou uma
referência internacional.
Também devemos celebrar o aniversário de meio século da primeira edição de
La casa sota la sorra, livro de referência em nossa literatura, escrito por Quim Carbó, que o ClijCAT honrou no Salão do Livro Infantil e Juvenil com uma belíssima
exposição, com curadoria de Ignasi Blanch e realização dos alunos da Escola de la
Dona de Barcelona.
Entre as premiações individuais, vale citar o ilustrador Gusti, ganhador do
Prêmio de Bolonha na categoria Deficientes, com a bela obra Mallko y papá. O livro
relata a experiência do autor com Mallko, seu filho que tem síndrome de Down.
Um trabalho maravilhoso que torna essa obra leitura obrigatória.
Da mesma forma, citamos Xavier Vernetta, ganhador do XXXIV Prêmio de
Narrativa Infantil e Juvenil Guillem Cifré de Colonya 2015, por El meu pare és un
tarambana (Meu pai é um destrambelhado), obra divertida, bem ao estilo de Vernetta,
cuja narração transcorre de forma ágil e, ao mesmo tempo, em uma abordagem
profunda do tema.
Do mesmo modo, quero destacar a aparição definitiva de Joan Bustos no panorama literário. Em poucos dias, esse professor do ensino fundamental ganhou
dois dos prêmios catalães de maior prestígio: o Enric Valor, com Paraules de Júlia,
e o Barcanova, com La Fina ensurts, nas edições de 2015. Por fim, o patinho feio se
transformou em um cisne. Parabéns!
Entre os prêmios, não poderia faltar um Sierra i Fabra, dessa vez com o XXIV
Prêmio Edebé de Literatura Infantil 2016, com L’aprenent de bruixot i els invisibles,
uma impactante obra de ambiente dickensiano em que o pequeno Mortimer se vê
obrigado a realizar uma importante tarefa.
Os prêmios Serra d’Or, organizados pela centenária editora Abadia de Montserrat, destacaram ao longo destes dois anos algumas obras que merecem ser
mencionadas. Especialmente Històries de Nasrudín, de Halil Bárcena e ilustrações
de Mariona Cabassa, magnífico álbum ilustrado que coloca ao alcance de todos o
sufismo desse personagem de referência do Oriente Médio, editado por Fragmenta,
selo com distinção que busca ganhar terreno no mundo do álbum ilustrado.
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Também vale destacar a inquietante La noia da mitjanit, de Gisela Pou, obra
que desvenda as degustadoras de Hitler, um grupo de garotas obrigadas a provar a
comida do Führer para evitar que ele fosse envenenado.
Finalmente, celebramos a recuperação de um prêmio de prestigio, como é o Prêmio do Conto Infantil Ilustrado Hospital Sant Joan de Déu. Sob responsabilidade da
editora La Galera, sua realização foi cancelada em 2014, em plena coleta de originais,
e foi convocado de novo em 2016, sob a alçada do Grupo Planeta. Celebramos a ressurreição desse prêmio que consagrou, entre outros, os autores Ruth Vilar e Arnal
Ballester, com En Faiqué, ou Jordi Vila Delcòs e Martixell Martí com Paper de diari.

Preto no branco
Como anunciamos antes, continuam pingando selos editoriais que nascem ou
complementam seus catálogos com o livro ilustrado. Já citamos Fragmenta, pacote
no qual podemos incluir Impedimenta, com sua Petita Impedimenta, ou Nórdica,
com sua nova linha para pequenos, e não tão pequenos, leitores. Mas também
podemos acrescentar Patio Editorial, projeto muito pessoal de María Alasia, cujo
slogan é “o melhor lugar para as crianças”; Mosquito Books ou Nórdica‑Nórdica,
como atentamente me lembra Anna Herráez, responsável pelo Serviço de Documentação de Literatura Infantil e Juvenil.
Talvez devêssemos começar a aceitar que o álbum ultrapassou as barreiras das
idades. Já é possível afirmar que esse gênero invadiu espaços mais próprios do
mundo hipster e se tornou, talvez, um elemento identificador do mesmo, o que
antes denominamos literatura infantil crossover. Nesse sentido, deveria haver uma
nova crítica, mais de acordo com esse movimento estético, e não considerando os
valores narrativos das histórias, como afirmava Arnal Ballester no princípio do artigo.
Concordo plenamente, já que muitas das obras editadas demonstram muitas vezes
uma preocupante pobreza narrativa, mas uma beleza estética digna de destaque.
Uma mostra do dinamismo da edição, muitas vezes unipessoal, é o sucesso nos
últimos anos da feira Liberisliber. Realizada na bela cidade medieval de Besalú, essa
feira contou, nos últimos anos, com a participação de mais de cinquenta selos
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editoriais, que expõem suas novidades ao grande público. Leitores de toda Catalunha
compareceram no início de outubro para compartilhar seu amor pelo livro e adquirir
autênticas obras artesanais, elaboradas por pequenos editores, entre as quais não
poderia faltar o livro infantil. Para quem nunca foi a Besalú durante a feira, é uma
experiência realmente apaixonante que renova a fé na humanidade de qualquer um.
O escritor Rafael Vallbona nos oferece uma interessante proposta que merece
ser acompanhada de perto: Llibres mínims (Livros mínimos). A ideia, que já é realidade, com o título Por a volar (Medo de voar), foi publicar em formato PDF textos
específicos que, por motivos diversos, os meios de comunicação e as editoras decidiram não publicar. Uma opção à qual muitos criadores talvez acabem aderindo,
tendo em vista a clara diminuição de títulos registrada a cada ano, se analisamos
as linhas editoriais de selos como La Galera ou Cruïlla.
As referências que ao longo das últimas décadas do século xx dominaram a
literatura infantil e juvenil catalã, especialmente na categoria de narrativa, parece
que pediram baixa e tomaram caminhos ainda a definir. E quando um espaço fica
livre, outros aproveitam para ocupá‑lo, como é o caso do cada vez mais consolidado
selo Animallibres e a ressurreição da Santillana com o novo selo Jollibre, coleção
que aposta com firmeza na literatura infantil e juvenil catalã.
Para terminar, não podemos deixar de citar com tristeza a tentativa fracassada
de Pipiripip Magazine, revista infantil com a participação de centenas de pequenos
investidores. A ideia nasceu da iniciativa de um grupo de quatro profissionais do livro
infantil, com destaque para os ilustradores Alfred Bosch e Susanna Campillo, além de
um pequeno grupo de profissionais de diferentes origens, como o muralista Valentí
Gubianes ou o bibliotecário Pep Molist. Infelizmente, quando estava concluindo
esta crônica recebi a triste notícia do fim da proposta por inviabilidade econômica.

Pendurados nas paredes
Se analisamos a enorme quantidade e variedade de ilustradores que participaram ou
monopolizaram as exposições de literatura infantil e juvenil nos últimos anos, observamos, cada vez mais, que essa será uma das formas mais comuns de complementar o
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salário para muitos deles, assim como a venda de originais nos próprios ateliê durante
as datas natalinas. As propostas são inúmeras, das quais destaco algumas a seguir.
Em primeiro lugar, quero destacar a titânica empresa na qual se envolveu
Valentí Gubianas. Esse ilustrador parece teimar em decorar todas as paredes das
bibliotecas catalãs com seus magníficos murais: ilustrações de grande tamanho
que embelezam os espaços onde são criadas. E como se isso não bastasse, durante
os dois últimos anos inaugurou uma exposição monográfica, com o título Valentí
Gubianas, 20 anys, que mostra os mundos imaginários observados através da janela
do seu estúdio ao longo dos últimos vinte anos. A exposição contou com a mesa e
a cadeira originais do autor, mas, é claro, não com a janela de sua casa.
Também vale destacar a magnífica mostra em homenagem à ilustradora Lola
Anglada. Com o título Lola Anglada. Memórias 1892‑1984, a exposição ocorreu entre
2015 e 2016, no espaço da Escola Industrial de Barcelona, e revisou a sua trajetória
artística e de vida, em dois espaços: o externo, que incluía uma síntese de suas
memórias, e outro interno, onde se podia descobrir a beleza de desenhos, quadros
originais e objetos pessoais da autora.
Também tiveram suas próprias exposições autores como Francesc Rovira, no
Centre Cívic Urgell de Barcelona; Pilarín Bayés, com a exposição Barcelonades,
na galeria de arte El Quatre, também na capital da Catalunha; e Albert Rocarols, no
Casal Sociocultural Escoles Velles de Sant Antoni de Vilamajor.
Além dessas, destaca-se especialmente a exposição Pop‑down. Todos nós sabemos
o que é um pop‑up, mas e um pop‑down? Na Biblioteca Cal Mariner de Barcelona
foi realizada uma mostra fugaz desse tipo de arte relacionada ao objeto livro que
causou uma magnífica impressão nos que tiveram a sorte de visitá‑la.
Finalmente, para encerrar o item celebrações, devemos comemorar a inclusão
de Barcelona como membro da Cidade da Literatura, passando a fazer parte da
Rede de Cidades Criativas da Unesco. A candidatura foi defendida, no que diz
respeito à LIJ, por Teresa Colomer, fato que decerto contou para a concessão dessa
estimada categoria. A concessão obriga as cidades que a possuem a promover e
zelar por sua rede de livrarias e seus criativos do mundo literário, além de defender
o patrimônio relacionado a eles. Esperemos que os louváveis objetivos citados no
projeto se transformem rapidamente em realidades tangíveis.
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Miscelânea

Seleção de títulos

Para poder observar a totalidade da LIJ catalã, não devemos nos esquecer de alguns
fatos que também marcam seu tempo, apesar de não se enquadrar explicitamente
em alguns dos pontos descritos anteriormente. Devemos citar como sintoma
de boa saúde e vontade de unir esforços a incorporação de três novos membros de
pleno direito no Conselho Catalão do Livro Infantil e Juvenil (ClijCAT): o Instituto
Ramon Lhull (IRL), a Instituição das Letras Catalãs (ILC) e a Associação de Agentes
Literários de Espanha (ADAL), assim como a recuperação da Associação de Editores
do País Valenciano.
Com relação a esta mesma instituição, vale citar as mudanças ocorridas no final
de 2016 na direção da revista Faristol, a única em catalão especializada em LIJ. Seus
diretores, Pep Molist e Joan Portell, que dirigiram a publicação nos últimos onze
anos, cederam o lugar para Bernat Cormand, filólogo, editor e ilustrador. Que os
ventos soprem a seu favor!
Por outro lado, podemos destacar a imensa tarefa de Ignasi Blanch e seus alunos
da Escola de la Dona de tornar mais suportável a estada dos doentes nos andares de
pediatria. Dessa vez, o felizardo foi o Hospital Verge de la Cinta, em Tortosa, que
viu como suas paredes se cobriam da flora e da fauna do delta do rio Ebro, a poucos
quilômetros da cidade.
Para encerrar essa lista de eventos, não devemos esquecer da I Fira del Conte
i Altres Històries (I Feira do Conto e Outras Histórias), realizada em 2016, na cidade litorânea de Sant Feliu de Guíxols. Esperemos que tenha uma longa vida. E
de citar o recém-inaugurado Museu de Cultures del Món (Museu de Culturas do
Mundo), que oferece, obviamente, a oportunidade de desfrutar da narração de
contos populares de todos os lugares, contados por uma de nossas vozes mais
conhecidas. Não vou revelar o nome, e desafio os leitores deste artigo a descobrirem quem é.
E o toque final é celebrar que a língua catalã será a convidada de honra na Feira
do Livro Infantil de Bolonha 2017. Uma oportunidade única para promover o livro
infantil e juvenil em catalão.

Antes de começar com a lista de livros que, do meu ponto de vista, definem a
edição catalã, devo dizer que o presente artigo foi concluído no final de outubro
de 2016. Isso significa que muitas das novidades da campanha de Natal desse ano
não puderam ser lidas e, consequentemente, avaliadas. Um exemplo disso são os
recentes títulos de Maite Carranza, como La pel·lícula de la vida, obra ganhadora
do Prêmio Barco a Vapor, ou a última de Jordi Vila Delclòs sobre Barcelona. Em
compensação, começo com o Prêmio Gran Angular de Anna Manso, Allò de l’avi,
obra de temática singular e difícil de abordar, assim como os recentes casos de
corrupção em nossas entidades culturais e partidos políticos. Uma obra para se
ter em conta por sua capacidade de atrair leitores de temas ainda não explorados.
Para começar, tal como se encarregou de me lembrar a bibliotecária Amàlia Ramoneda, de Rosa Sensat, devo citar a grande quantidade de reedições de clássicos,
um refúgio seguro ao qual recorrem muitas editoras. Por exemplo: Llívia. Petita
història d’un gos d’atura, de Carme Dolé (Mars); Vull una medalla, de Lluïssot (El
País); o clássico de Max Vethujs El drac vermell (Libros del Zorro Rojo); os editados
por Nandibú, o selo infantil de Pagès Editors, El petit ós polar, de Hans de Beers, e
Història de Babar, de Jean de Brunhoff. Também Marcel·lí, de Sempé, editado pela
Blackie Books; pioneiro dos livros sem palavras, Monky, de Dieter Schubert (Ekaré);
o começo de Claude Ponti com seu L’àlbum de l’Adela (Lata de Sal, coleção Vintage).
Maurice Sendak também ocupa um espaço importante com Bombi‑dandi e Allà fora,
ambos da Kalandraka. Para encerrar, celebramos a edição de uma obra de referência
como La teranyina de la Carlota, de E. B. White (Viena), com ilustrações de Núria
Girals, assim como os clássicos de John J. Reiss Colors y Formes (Blackie Books).
Com relação aos álbuns ilustrados, destaca-se o Prêmio Lhibreter de 2016, El
viaje, obra de Francesca Sanna (Impedimenta) que aborda o tema presente das
emigrações. Algo do que também trata o álbum de Ricard Serra e Joan Portell, Vet
aquí… Una història de Sant Jordi (Andana). Outro título que deve ser levado em
consideração é o magnífico trabalho de Ignasi Blanch, ilustrando o texto de Alba
Salvador Llopis, La cançó de les balances (Takatuka), e a original e bem-sucedida
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proposta de Aina Bestard Què s’amaga dins el bosc? (Cossetània), livro-jogo que
abre uma infinidade de possibilidades de aplicação, graças ao jogo de cores e
modelos. Por fim, cito a proposta de Mar Pavón, Un lloc per a la Rula, ilustrado por
Maria Girón (Tramuntana), obra que obriga a refletir sobre o papel da mulher no
mundo através da experiência de Rula; e as interessantes contribuições de dois
dos melhores escritores catalães, Jaume Cabré, com En Pere i el bosc, ilustrado por
Júlia Sardà (Estrella Polar), e Pere Calders, com El Barret prodigiós y la barraca de
monstres, ilustrado por Pep Botella (Comanegra).
Na categoria narrativa infantil, a colheita foi escassa, mas destacam-se pela
qualidade títulos como Duna (diari d’un estiu), escrito por Muriel Villanueva e ilustrado por Ferran Orta (Babulinka Books); El nen que xatejava amb Jack Sparrow, de
Francesc Puigpelat e ilustrações de Oriol Malet (Bromera), história comovente
de autoafirmação; Els mitjons de l’Ogre, de Maria Carme Roca, ilustrado por Eva
Sans (Santillana, coleção Jollibre).
Ao contrário da categoria anterior, a literatura juvenil está de parabéns, especialmente no que se refere à qualidade de muitos dos títulos publicados. Além da já
citada obra de Gisela Pou, vale destacar: o reaparecimento de Gemma Lienas, com
Panteres Negres (Bromera), história de ritmo trepidante sobre gangues de jovens;
L’efecte Calders, obra de um Santi Baró cada vez mais influente (La Galera); Camins
de llibertat, de Maite Carranza (Edebé), obra que recupera a memória dos milhares de
judeus que se refugiaram em território espanhol durante a última grande guerra;
Francesc Puigpelat também aborda o tema da guerra, mas a civil espanhola, com
L’artilleria de Mr. Smith (Babú). Alejandro Palomas se consolida como autor com Un
fill (La Galera), e o camaleônico Àngel Burgas, com a delirante Kamal i els analfabetistes (Edebé) e a angustiante La mirada indiscreta. Também quero mencionar a
última aventura do Flanagan de Andreu Martín e Jaume Ribera, Els bessons congelats
(Grup 62); a obra extraterrestre de arte literária de Silvestre Vilaplana, La médium
(Bromera); e a última incursão de uma grande referência que é Pep Albanell, com
Lles fantasies del nàufreg (Bromera), relato autobiográfico sobre a infância de um
jovem Albanell na Seu d’Urgell.
Na categoria poesia, foram publicados dois títulos de Salvador Comelles, Abecedari poètic, ilustrado por Àngels Ruiz (Cruïlla), e Bona nit. Poemes per a l’hora d’anar
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a dormir, ilustrado por Mercè Galí (Publicacions de l’Abadia de Montserrat). Sonja
Wimer ilustra o livro de Martina Escoda intitulado Mitjanit, e Marta Altés dá cor
aos poemas de Maria Mercè Marçal em Tant petita com ja sap, ambos editados pela
Andana. Joaquim Carbó e Josep Maria Aloy são os autores de Paraules de menjar
i beure e La lluna la Bruna, com os quais nos congratulamos especialmente pela
qualidade de sua obra e o seu significação no mundo literário infantil e juvenil.
Para concluir, não quero deixar de mencionar o aplicativo criado para divulgar
a obra de nossa poeta de cabeceira Joana Raspall. É uma obra original, que serve
para fechar com chave de ouro a homenagem a essa autora falecida recentemente.
Por último, quero comentar que o livro informativo de produção própria não saiu
do seu estado letárgico. Apesar disso, alguns títulos tomam a palavra e demonstram
que, pelo menos, existem muito bons criadores. Destaco três títulos: Faules de sempre i altres contes d’animals, de Maria Carme Bernal e Carme Rubio, ilustrado com
grande acerto por Laura Reixach (Eumo); a segunda parte do bem-sucedido livro
de Xavier Salomó e Meritxell Martí, Les aventures de l’Estel i el Pol. La màquina del
temps (Cruïlla); e Arbres, de Lemniscaters, proposta narrativa sobre a importância
das árvores em nossas vidas, elaborada com grande esmero e originalidade gráfica.
Enfim, um biênio para definir as tendências e confirmar aquilo que há alguns
anos já se previa.
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Joan Portell
Joan Portell Rifà é doutor em Didática da Língua e da Literatura, pela UAB, mestre
em Didática da Língua pela UAB, bacharel em Filosofia e Ciências da Educação
pela UB, escritor e crítico literário. Trabalha como professor da Universidade de
Barcelona, da Universidade Autônoma de Barcelona e da Universidade de Girona.
Codirige, com Pep Molist, a revista Faristol do ClijCAT (Conselho Catalão do
Livro Infantil e Juvenil). É colaborador habitual de jornais, revistas e outros
meios de comunicação, além do Departamento de Ensino do Governo
Autonômico da Catalunha, na elaboração do PLEC (Plano de Leitura para
Centros Escolares). Fez parte do júri de diversos prêmios literários.
Entre suas publicações destacam-se Me gusta leer. Cómo hacer tus hijos lectores
(CEAC, 2006), que editou; L’edició de la literatura infantil i juvenil catalana
ahir, avui… i demà? en Mutacions d’una crisi (Argumenta, 2007); Panorama do
Livro infantil e juvenil (2012-2013) no Anuari de l’Observatori de Biblioteques,
Llibres i lectures (Universidade de Barcelona, 2014). Também está na internet
participando dos blogs Llibres al replà (http://llibresalrepla.blogspot.com.es/) e
Dos dits de front (http://dosditsdefront.eu/).
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Livros
em galego

TEMPOS DE DOLOROSAS PERDAS E CONTINUIDADE
GERACIONAL
Isabel Soto e Xavier Senín

A nossa participação, mais uma vez, neste relatório se torna especialmente difícil
depois da perda de Agustín Fernández Paz, um dos criadores/fundadores de nossa
LIJ, que nos deixou em julho de 2016. As numerosas demonstrações de pesar diante
da notícia podem ser rastreadas na rede, e constituem prova do carinho e do respeito
que transmitia sua figura. Suas obras nos acompanharão sempre, assim como o
alento de quem lutou pelo brilhantismo e pela visibilidade de uma literatura na
qual acreditava firmemente, escrita em galego, língua que considerava sua pátria.
Seu trabalho incansável foi concluído nesses anos, com os romances A viaxe de
Gagarín (Xerais, 2014), A neve interminable (Xerais, 2015), O segredo da Illa Negra
(Xerais, 2015), Amizades secretas (Rodeira, 2015), A casa do medo (Rodeira, 2016),
nova versão de O soño do merlo branco (Xerais, 2016) e a edição comemorativa dos
100 mil exemplares vendidos de Cartas de inverno (Xerais, 2016). Além disso, em
junho de 2015, recebeu o prêmio oferecido pelos clubes de leitura ao autor mais
lido nas bibliotecas escolares galegas e foi indicado como candidato, de novo, ao
Prêmio Astrid Lindgren 2016, junto com o ilustrador Miguelanxo Prado.
Meses antes, em novembro de 2015, lamentamos a morte de Xosé Neira Vilas, que inaugurou nossa produção juvenil com Memorias dun neno labrego, cujo
inesquecível personagem, Balbino, ultrapassou fronteiras por meio das inúmeras
traduções do livro. Suas últimas contribuições à LIJ foram o poemário O xardín de
Irene (Embora, 2015), a história da Galícia em versos emparelhados, Galicia, nosa
ledicia (Embora, 2015), e as reedições de algumas de suas obras, como Cantarolas
(Kalandraka, 2015) ou Contos vellos para rapaces novos (Bolanda, 2015).
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Prêmios e eventos relevantes
Em suas edições XX e XXI, o Prêmio Merlín foi outorgado a Nena e o mar (Dani
Padrón, Xerais, 2015), de Erica Esmorís, romance ambientado em uma vila de pescadores que mostra a tenacidade e valentia da protagonista, decidida a salvar seu
pai, e em Todo o tempo do mundo (Marcos Viso, Xerais, 2016), de David Pérez Iglesias,
narrativa realista sobre o retorno às raízes rurais. O Jules Verne da Literatura Juvenil foi, em 2015, para Europa Express (Xerais, 2015), de Andrea Maceiras, romance
de intriga psicológica em torno da descoberta de uma verdade que transtorna os
protagonistas, e, em 2016, para Xa non estou aqui (Xerais, 2016), estreia de Iria Misia
Peralba, que fala sobre o desaparecimento de uma adolescente.
O Raína Lupa do Governo Provincial de A Coruña foi concedido, em 2015, ao
romance juvenil Vidas cruzadas, de Héctor Cajaraville, editado com o título A caixiña dos rancores (Xerais, 2016), voltado para o mundo atual. O mesmo autor foi
proclamado, em outubro, ganhador do Prêmio Meiga Moira 2016, com Denébola a
Roxa, obra ambientada no século xvii, destinada a leitores a partir de doze anos,
que será editada pela editora organizadora do prêmio, Baia Edicións.
Os Prêmios Pura e Dora Vázquez foram entregues, em 2015, à narrativa de aventuras
Bicha (Governo de Ourense, 2015), de Eli Ríos, e às ilustrações de Patricia Román;
em 2016, foram premiados o ilustrador Francisco Pérez Villanova e o texto Dos
estranos ollos de Damaluar e das aventuras que lle sucederon o día que desapareceron
as súas zapatillas, de Montserrat Pis.
Entre os reconhecimentos institucionais, a LIJ esteve presente nos Prêmios da
Cultura Galega 2015, com os galardões concedidos a Fina Casalderrey, na categoria
de letras, e a Miguelanxo Prado, na de artes.
A Associação Galega de Editores (AGE) agraciou, em 2015, com o Ánxel Casal, o
livro de ficção A viaxe de Gagarin, de Agustín Fernández Paz; com o Isaac Díaz Pardo, o livro melhor ilustrado, Leviatán (Factoría K, 2015), de Ramón Trigo; e, com o
Neira Vilas, o melhor livro infantil e juvenil, Escarlatina, a cociñeira defunta (Xerais,
2014), de Ledicia Costas. Essa autora é sem dúvida a protagonista do ano: Prêmio
Nacional de LIJ, com este mesmo livro, e Lazarillo 2015, pela obra ambientada em
Vigo, no século xix, Jules Verne e a vida secreta das Femmes Plante (Xerais, 2016). Além
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de ter Recinto gris (Xerais, 2014) incluído na lista de livros recomendados pelo IBBY
para jovens portadores de deficiências, ela publicou durante esse período Inmundicia e Roñoso (Tambre, 2015) e a primeira parte do já mencionado Esmeraldina, a
pequena defunta (Xerais, 2016). A Associação de Escritores e Escritoras de Língua
Galega (AELG) premiou, em 2015, o poemário Penúltimas tendencias (Xerais, 2014),
de Carlos Negro, e A viaxe de Gagarin, de Agustín Fernández Paz.
Os Prêmios Irmandade do Livro 2015 reconheceram o trabalho de dinamização
da leitura do IES Castro Alobre de Vilagarcía; a obra de LIJ Xiqui, Xoque, Fiú, Fiú
(Galaxia, 2014), da coleção Maria Fumaça; e a coleção “Gótica”, da Urco, como a
melhor obra editorial.
Em 2016 esses três prêmios se reuniram para realizar a I Gala do Livro Galego,
cujas obras de LIJ premiadas foram: O meu pesadelo favorito (Galaxia, 2015), de
Maria Solar; Lendo lendas, digo versos, de Antonio G. Teijeiro e Antonio Reigosa
(Xosé Cobas, Xerais, 2015), melhor iniciativa bibliográfica; o projeto Espaço Leitura
de Gondomar (melhor iniciativa de incentivo à leitura); o trabalho de ilustração
de Xosé Cobas em Cuadros dunha exposición (Kalandraka, 2015); e, na modalidade
Teatro, Xogando con gatos (Xerais, 2015), de Antón Cortizas.
No Prêmio Frei Martín Sarmento 2015, os leitores destacaram: Raro (Tambre,
2013), de Marcos Calveiro; a série Marcopola e a illa remeira (Xerais), de Jacobo Fernández; Soños de mar (Xerais, 2014), de X. H. Ribadulla Corcón; Améndoas e flores
silvestres (Baía, 2008), de David Vázquez; Bágoa da lúa (Galaxia, 2013), de Sabela
González. Em 2016: A burra Ramona (Baía, 2013), de Paula Carballeira; As aventuras de Enrico Müller (Rodeira, 2014), de Xavier Frias; Todos os soños (Tambre, 2015),
de Xavier Estévez; O veleno da risa (Xerais, 2014), de Santiago Jaureguizar; A neve
interminable (Xerais, 2015), de Agustín Fernández Paz.
Os leitores da revista digital Fervenzas Literarias premiaram como as melhores
obras de 2015: Europa Express, de Andrea Maceiras; O meu pesadelo favorito, de María
Solar; a tradução para o galego de O papiro do César (Xerais).
No âmbito internacional, os títulos galegos que entraram na Lista de Honra do
IBBY 2016 foram: Escarlatina, a cociñeira defunta, de Ledicia Costas, e a tradução de
Ramón Nicolás de Bisa Bea, Bisa Bel (Galaxia, 2013), de Ana María Machado. Além
disso, O meu pesadelo favorito passou a fazer parte da seleção White Ravens 2015.
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O Dia das Letras Galegas 2016, dedicado a Manuel María, pioneiro da poesia e
do teatro para os mais jovens, gerou diversas publicações: o conto O poeta do Miño
(Do Cumio, 2015), de Enrique Mauricio e Carlos Taboada; a biografia Manuel María.
Vida, versos e rebeldía (Nuria Díaz, Xerais, 2016), de Xosé Lastra e Manuel Veiga;
Manuel María. Buscando un país (Xerais, 2016), também de Manuel Veiga; Canta o
cuco (Leandro Lamas, Galaxia, 2015), de Uxia e Magín Blanco; Teatro de guiñol (Iván
R., Galaxia, 2016), do grupo Pirilampo, além de várias reedições de suas obras.
Considerando outros aspectos, durante esse período tivemos duas novas edições do Salão do Livro de Pontevedra, Da ciência á ficción (2015) e Canta bichería!
(2016). Do mesmo modo, o curso de formação contínua organizado por USC, AELG
e Centro Ramón Piñeiro, dedicado aos mediadores, abordou novos temas extraídos
das monografias editadas pela Xerais: Retorno aos clásicos (2015) e Reflexos das dúas
guerras mundiais na LIX (2016). A ativa rede de pesquisa LIJMI organizou, em fevereiro de 2016, o Congresso Internacional “Guerras e conflitos sociais de ontem e de
hoje (Literatura e Arte)”. Não podemos deixar de destacar a publicação da primeira
Historia da Literatura Infantil e Xuvenil Galega (Xerais, 2015), resultado do trabalho
conjunto de um grupo de profissionais liderados por Blanca‑Ana Roig Rechou.
Também nos alegrou a entrada de Marilar Aleixandre na Real Academia Galega
– protagonista também por seus livros, O anano máis alto conta a historia de Brancaneves (Tesa González, Rodeira, 2015) e Catro cascarolos (Enjamio, Xerais, 2016) –,
assim como a concessão do Prêmio Letra E da AELG a Helena Villar Janeiro, que
também publicou a narrativa O caderno de Edua (Carmen Queralt, Sushi Books, 2015).

Uma oferta completa e diversificada
Para as crianças continua aumentando a oferta de livros com fins didáticos, como
os que nos convidam a visitar cidades: De paseo com Crunia e De paseo con Paulo,
de Cristina Corral e Aurora Cascudo (Embora, 2015); Chove meu doce amor (Viki
Berre, Sotelo Blanco, 2015), de Rivadulla Corcón; a série Cancodrilo (Javier Rey e
Silvia González, Linteo, 2016), de Xabier López Mateos; os editados pelo selo viguês
Engaiolarte, ativo desde 2014, a partir de formatos estrangeiros (por exemplo, a
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série “TocaToca”, de 2015, e Aprende animais ou Aprende opostos, de 2016); o Abecedario ilustrado (Xerais, 2016), no qual participam 27 ilustradores espanhóis e
latino-americanos.
Contamos também com um grande número de livros‑CD que propõem cantar
e dançar, entre eles: De aqui para alá, de Lydia Botana e Roy Dosil, e Traca‑Traco,
de Paco Rivas (Do Cumio, 2015); em Xerais, A música das árbores (2015), de Anxo
Moure e Servando Barreiro, e Cousas de papá (2016), de Raúl Gómez Pato e Héctor
Lorenzo; em Galaxia, Alegría (2015), de Sérgio Tannus; A bruxa Discordia (2015),
de Mamá Cabra; A gramola gominola (2015), de vários artistas; As andanzas de Paio
(2016), com textos e música de Verónica Santalices e Federico Welicki; Máis contos
en cantos (OQO, 2016), de Almudena Janeiro.
Na faixa dos leitores autônomos, Bolanda amplia seu trabalho com diversas
propostas, como Unha escola nas nubes e O zapateiro e o raposo (Antia Barba, 2015 e
2016), de María José Gulín, ou Do Re Mi Fantasía (Olaya Naveira, 2016), com contos
e poemas de Concha Blanco. E entre os outros títulos, encontramos temas como os
medos infantis: Augusta e os seus medos, de Sabela Fernández Trelles (Xerais, 2015);
animais protagonistas: Os ratos da casa, de Oli (Kalandraka, 2015); Balea (Kalandraka, 2015), de Federico Fernández; sobre consciência ambiental e mundo natural,
A árbore da escola (Kalandraka, 2016), de Antonio Sandoval e Emilio Urberuaga; O
dia que choveu do revés (Xerais, 2016), de María Canosa; sobre problemas como a
emigração, Vaite xa! (Xerais, 2016), de Marcos Viso. Outros nos convidam a observar,
conhecer e descobrir: O segredo de Zoé (Tambre, 2016), de Fina Casalderrey; Teño
uns pés perfectos (Kalandraka, 2015), de María Solar; A pantufla de Celia (Hércules,
2015), de Concha Blanco; Isela (Embora, 2015), de Carlos López; para nos fazer sorrir,
As cousas que importan (Bululú, 2015), de Borja López e María Olmo, e O cociñeiro
Martiño (Xerais, 2016), de Iago López.
São muitos os títulos de nomes consolidados que nos chegam. Assim, na Xerais, O rato avó e o muraño (Ramón Trigo, 2015), de Oli, valorizando as histórias
dos avós; A rula, o peluche e a nena (Belén Martín, 2015), de Paco Martín, sobre o
nascimento de uma nova vida, a de Jimena; Rubicundo (Nuria Díaz, 2015), de María
Canosa, que convida a conhecer um enigmático protagonista; Unha casiña branca
(Marcos Viso, 2015), de Marcos Calveiro, obra diferente por seu simbolismo; As
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máscaras do profesor Robindra (Kristina Sabaite, Galaxia, 2015), de Xoán Babarro,
que propõe uma viagem a Bengala com esse professor, grande contador de histórias; as aventuras de Tragaxán e Tragadiño (Patricia Castelao, Galaxia, 2016), de
Bernardino Graña; Viaxe a Dragonia (Rodeira, 2015), de Xan López Domínguez,
e suas engenhosas criações com dragões; O home que sabía voar (Jacobo Muñiz,
Tambre, 2015), de Xabier López López, que relata a insólita vida de Sansón Lamparte. Surpreendem as criativas versões de Pinto & Chinto: A estrambótica illa do
tesouro (Bululú, 2015) e Cámbiache o conto! (Galaxia, 2016).
Para leitores a partir de dez anos, são inúmeras os autores estreantes: Beatriz
Maceda, com O álbum de Garrincha (Laura Veleiro, Galaxia, 2015), sobre o mundo
do futebol, mas também sobre integração, superação de dificuldades e solidariedade; Sara Barreiro, com Vic e Bombona (María Ruiz, Galaxia, 2015), história de um
menino que adota uma cadela com quem viverá aventuras; Héctor Cajaraville, com
Quem dá a quenda? (Ignacio Hernández, Xerais, 2016), que combina humor e uma
sutil crítica social; Patricia Mallo, com Os cabezombis na Mansión Espello (Perrilla,
Galaxia, 2016), história de travessos e simpáticos zumbis numa misteriosa mansão.
Outros títulos abordam: a troca de papéis e as etiquetas de gênero que oprimem,
como Marta e a píntega (Patricia Román, Galaxia, 2016), de Eli Ríos; doença no
âmbito familiar, como O becho que quería comer á avoa (Cristina Nogales, Galaxia,
2015), de Rocío Leira ou A mamá que perdeu as cóxegas (Galaxia, 2015), segunda obra
de Clara do Roxo. Erica Esmorís propõe, em Ulises e as cronoamigas (Jacobo Fernández, Sushi Books, 2015), viagens no tempo para aprender história, introduzindo o
mundo da internet e das redes sociais.
Além disso, tiveram continuidade as séries: “Formig4s” (Misión Barcelona, Xerais,
2015), criada por Pere Tobaruela e Andrés Meixide; “Os Sabuxos”, de Jaureguizar e
Matalobos (Os Sabuxos divírtense no Museo Prohibido, Xerais, 2015); a protagonizada
por Xenaro (Xenaro e a negra sombra, Xerais, 2015), personagem de Mar Guerra que
foi crescendo; a de Basilius Hoffman (A batalla por Avalon, Urco, 2015), de Fernando
M. Cimadevila. Sabela González publicou a segunda entrega da trilogia “As Crónicas
Landereina”, Feitizo de sangue (Galaxia, 2015). A fantasia heroica, com protagonismo
feminino, também é o tema de Non hai luz sen escuridade (Urco, 2015), primeiro
romance de Andrea Barreira.
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Para leitores pré-adolescentes, as histórias exploram temas como: doença,
caso da excelente O corazón da maxia (Xerais, 2015), de Xavier Estévez; labirinto da
adolescência, como Ari e o minotauro (Tambre, 2015), de Ramón Caride; problemas
como o assédio escolar, em Cinco horas com Mauro (ilustrado por Andrés Meixide,
Embora, 2015), de Pere Tobaruela.
Com relação à variada literatura juvenil, podemos citar: As palavras poden matar
(Xerais, 2015), de Marcos Calveiro, que retrata a violência na colônia Seavia, na cidade de Santa Clara; De cristal (Xerais, 2015), de Silvestre Gómez Xurxo, relatos sobre a
fragilidade humana; Raiolas de sol (Galaxia, 2016), de Antonio García Teijeiro, sobre
os conflitos da adolescência. O tema fantástico está presente na continuação de séries como Dragal, com sua quarta entrega A estirpe do Dragón (Xerais, 2015), de Elena
Gallego, e As crónicas de Bran, com O solpor dos deuses (José Ángel Ares, Urco, 2015),
de Xosé Duncan, autor que também faz especulações sobre o futuro em Negruña
(Urco, 2016), linha na qual também se incluem Despois do cataclismo, de María
Alonso (Urco, 2015), e Tártarus (Xerais, 2016), de Antonio M. Fraga.
Por temas como amor, história, aventuras, mistério e humor, circulam títulos da
Galaxia como: Coma unha áncora (2015), da estreante Iria Collazo; A boca do monte
(2016), de Celia Núñez; O enigma de Caronte (2016), de Carlos Vila Sexto; O achado
do castro (2016), de Manuel Núñez Singala; Maelström, Maelström (2016), primeiro
romance de Manuel Sánchez, história construída em torno do capitão Nemo; o relato
iniciático de ambientação pré-histórica A cacería (Xerais, 2016), de Amadeo Cobas;
as criativas histórias propostas por Paco Martín, em De paraugas (Xerais, 2016).

Poesia
Entre os títulos de poesia infantil, encontramos livros inspirados em: insetos, caso de
Coller as rendas (ilustrado por Xosé Tomás, Xerais, 2015), de Yolanda Castaño; pássaros
e outros seres voadores, como O país das andaviras (Viki Berre, Sotelo Blanco, 2015),
de Xoán Babarro; mar, em Palabras do mar (Xosé Tomás, Embora, 2015) e Poemar o
mar (ilustrado por Xan López Domínguez, Xerais, 2016), de Antonio García Teijeiro;
universo, como Sopa de estrelas (ilustrado por Berta Cáccamo, Urco, 2015), de Pepe
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Cáccamo; realidades próximas, em Versos da tarde laranxa (ilustrado por María Ruiz,
Galaxia, 2016), de Ana Maria Fernández. Citamos também o conto rimado O valente
coello que quixo soñar (Luz Beloso, Nova Galicia, 2015), de Miguel Ángel Alonso, ou,
com um estilo mais didático, Cantigas para aprender a soñar (ilustrado por Minia
Regos, Embora, 2015), de María Xosé Lamas, e Caer de cu polo universo (ilustrado por
Lucía Cobo, 2015), de Estíbaliz Espinosa, do novo selo editorial Apiario. Destacamos
de maneira especial Poemas birollos para ler cos ollos (Xerais, 2016), de Fran Alonso,
e Nunca mascotas (Galaxia, 2016), de Paula Carballeira, apostas brilhantes na busca
de novas fórmulas expressivas que se conectem com os leitores atuais.

Teatro
Edicións Fervenza ampliou seu catálogo com obras como O neno de chocolate e A
pantasma que non asustaba (2016), de Cipriano Fernández; De domingo a domingo, De
postre! e O desamor mata (2006), de Xosé Manuel Ogando; A meiga e o emperador e A
vendedora de palabras (2015), de Raquel Castro, que nos transportam aos tempos do
império romano e a uma aventura baseada no desaparecimento de palavras, respectivamente, autora que também editou As terapias da doutora Ledicia (Galaxia, 2016),
prêmio de honra nos Estornela de Teatro. Também pela Fervenza foram lançadas, em
2015, duas obras de Carlos Labraña: Espantalho, XIV Prêmio O Facho de Teatro Infantil
2013, e O galo de Portugal camiño de Compostela. Esse incansável dramaturgo publicou
também Moito Morro Corporation, Sociedade Ilimitada (Rodrigo Chao, Galaxia, 2016),
com o vertiginoso ritmo do circo como eixo da ação. Baía editou o XI Prêmio Ventre
Verde para teatro de marionetes, O lobo e a Lúa (Chus Ferrín, 2015), de Andrea Bayer.

Tradução
Entre os livros traduzidos, continua a predominância do espanhol como língua de
origem, presente principalmente na grande oferta editada pela Kalandraka. Entre
eles, encontram-se títulos de 2015, como: O neno bisesto, de José Luis Alonso de
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Santos e Federico Delicado; Despois da chuvia, de Miguel Cerro, Prêmio Internacional
Compostela, obra de intenso colorido e composição original; A escada vermella, de
Fernando Pérez Hernando; Gatiño e as vacacións, de Joel Franz Rosell e Constanze
von Kitzing, sobre diferentes modelos de família. E de 2016, ano em que a editora
completou seus dezoito anos de existência: Quebracabezas, de Diego Bianki, menção na Feira de Bolonha 2015; Somos amigos?, de Anabel Fernández Rey, menção
do júri no Prêmio Compostela 2015; O fío, de Gracia Iglesias (Rosa Osuna); A viaxe
de Mamá, de Mariana Ruiz Johnson. Também destaca-se a atividade da OQO, com
álbuns como A mellor sopa do mundo (2015), de Susanna Isern; O avó de Zulaimar
(2015), de Juan Carlos Méndez, sobre a figura do avô; e Os lapis primos, de José Antonio Ramírez (Natalie Pudalov, 2016).
Com traduções da mesma língua, destaca-se a atividade de editoras como La
Fragatina (Huesca) – com Só um reloxo, de Roberto Aliaga (Amrei Fiedler, 2015); Un
día no mar, de Paula Carbonell (Marjorie Pourchet, 2015) – ou a madrilenha Lata de
Sal – com sua série “Gatos”, à qual pertencem Moustache, de Gracia Iglesias (Guridi,
2015) e Un gato chamado Almofada (2016), de Andreu Llinas. Também vale mencionar
o impulso dado ao seu catálogo pelas corunhesas Hércules – com títulos como Astropal. Un cometa con corazón (2015), de José Julio Fernández Rodríguez, ou A canción
do sol (2016), de Estefanía Padullés – e Bululú – Xa voooou! (Romina Martí, 2016).
Também dispomos em galego do humor ao alcance das crianças, presente em Feliz
Feroz. O lobiño riquiñho e Axente Riciños (Xerais, 2016), assinadas por El Hematocrítico,
além da aventura de Nemo. O rapaz sen nome (Xerais, 2016), de Davide Morosinotto.
Do catalão nos chegaram títulos como: Almas de algodón (Galaxia, 2015), de
Enric Lluch, sobre a deficiência intelectual; Arman e a fábrica podre e Unha viaxe
inesperada, de Lluís Llort e Salvador Macip; Onde viven as fadas? e A lúa, de Ignasi
Valios (todos pela Xerais, 2015); A lúa de Xoán (Kalandraka, 2015), de Carme Solé;
Antoni Gaudí (Kalandraka, 2015), de Dàlia Adilhon, biografia ilustrada sobre a vida
e obra do arquiteto modernista.
Mas a tradução se diversificou com obras originárias do francês: Ola adeus (Kalandraka, 2015), de Delphine Chedru, ideal para aproximar-se dos opostos; adaptações
de clássicos editados por Baía em 2015, como As viaxes fantásticas de Jules Verne (Éric
Puybaret), versão de quatro romances do escritor; O mágico de Oz (Élodie Coudray)
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e Drácula (Jéremie Fleury). Do italiano: A avoa adormecida (João Vaz de Carvalho,
Kalandraka, 2015), de Roberto Parmeggiani; A avoa do ceo (David Pintor, El Patito
Editorial, 2015), um delicado conto ilustrado sobre a morte. E do inglês, com livros
tão interessantes como Con Tango son tres (Henry Cole, Kalandraka, 2016), de Justin
Richardson e Peter Parnell, obra reiteradamente premiada e inspirada numa história
real que aconteceu no Central Park, testemunho da existência de outros modelos
familiares sem necessidade de recorrer a metáforas. Também foram publicados
clássicos como A historia do touro Ferdinando (Robert Lawson, Kalandraka, 2016), de
Munro Leaf, crítica à tauromaquia, ou Cinco minutos de paz (Kalandraka, 2016),
da escritora britânica Jill Murphy, por ocasião dos trinta anos da primeira edição
deste álbum. Do inglês chega também o romance de Patrick Ness, O chamado do
monstro (Factoría K, 2016), edição coincidindo com a estreia do filme, e as propostas de Sushi Books: Os contos de terror do Tío Montague (2015), de Chris Priestley;
obras de Gerald Durrell, como Bechos e demais parentes (2016); O marabilloso país dos
Snergs (2016), de E. A. Wyke‑Smith; A lenda de Sally Jones (2016), de Jakob Wegelius.
A mesma editora se encarregou de traduzir várias obras do autor dinamarquês Ole
Lund Kierkegaard. O alemão é representado por obras de clássicos como Janosch (Eu
curareite, dixo oso pequeno, Kalandraka, 2015) e Tomi Ungerer (Emilio, Kalandraka,
2016). E houve tradução até do checo, Os papacalcetíns (Sushi Books, 2015), de Pavel
Srut, e do japonês, O paseo do elefante (Lata de Sal, 2015), de Hirotaka Nakano.
Além disso, contamos com novas versões em galego do Diário de Ana Frank
(tradução de Tomás Ruibal, Factoría K, 2015), O Pequeno Príncipe (tradução de Rodrigo Vizcaíno, Urco, 2015) e Alice, por ocasião do seu 150o aniversario (tradução
de Xavier Queipo, Fausto Isorna, El Patito Editorial, 2015). A editora editou também
duas obras de Fermín Solís, O meu tío Xakim e Así é Santiago (2016).

no do debuxante (Governo de A Coruña, 2015), com o qual Kiko da Silva conseguiu
o Prêmio Castelao de Revista em Quadrinhos 2014; títulos editados por Demo
Editorial, como Atila (2015), novo título da série dedicada a Castelao, de Inacio
Vilariño e Iván Suárez, Os que levan o lume (Demo, 2015), de Álvaro López, no terreno
da ficção científica, A deserción de Stalin (Demo, 2015), estreia na novela gráfica de
Tomás Guerreiro, história de espionagem durante a Guerra Fria, Aleida, cidade sen
alma (2016), primeira obra de Víctor Boullón, aventuras na Compostela medieval,
e Aram o armenio (2016), de Abel Alves e Majox, que aborda o genocídio armênio.
Destaca-se também o interessante trabalho de Miguelanxo Prado, Presas fáciles (El
Patito Editorial, 2016), ambientado em 2014 e com a crise das ações preferenciais
como motor da história.

Algumas conclusões
Depois desta visão geral, na qual, inevitavelmente e por questões de espaço, não
podemos ser exaustivos, observamos no panorama da edição da LIJ galega um
processo evidente de continuidade geracional, visível tanto na consolidação dos
autores que foram surgindo com os anos, como no surgimento de novos nomes. A
isso se soma a diversificação de editoras e coleções, publicadas em geral com grande
esmero, e nossa percepção de um maior dinamismo na tradução. Continuamos
vivendo tempos difíceis, mas a oferta nos proporciona diversidade e qualidade.

Quadrinhos
Entre as publicações no mundo dos quadrinhos, além de novas edições de títulos
de Asterix – Astérix e os godos e Astérix gladiador (Xerais, 2015) e A volta á Galia de
Astérix (Xerais, 2016) – e do já mencionado O papiro de César, destacam-se: O infer-
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Livros
em basco

UMA LITERATURA INFANTIL E JUVENIL MAIS AMPLA E
FEMINILIZADA
Xabier Etxaniz Erle

Depois de uma fase muito boa na LIJ basca, principalmente porque não tínhamos
uma grande tradição e a demanda foi muito alta, nos últimos anos a crise generalizada, não apenas a econômica, afetou tanto a produção como as vendas. Se há alguns
anos todos os lançamentos tinham garantias de vendas mínimas, hoje isso não é
mais assim, o que, por outro lado, levou a aumentar o nível de exigência nas editoras.
Estamos atravessando uma época de mudanças, pequenas, mas significativas,
que têm muito a ver tanto com a situação específica da cultura e da economia bascas, como com o contexto internacional. Assim como a entrega do Prêmio Nobel de
Literatura a Bob Dylan, a concessão do Prêmio Euskadi de LIJ, durante os dois últimos
anos, a obras bastante especiais contribuiu para mostrar-nos a permeabilidade ou
a amplitude do que podemos entender por literatura ou por literatura infantil e juvenil. Especificamente no ano de 2015, a obra premiada foi Argiaren alaba, romance
autoeditado pela escritora Yolanda Arrieta diante do pouco interesse mostrado pelo
setor editorial. O livro narra a pesquisa, realizada por Mirari e sua tia Amaia, sobre
uma das primeiras escritoras da língua basca, Bizenta Mogel. Assim, o presente e a
vida, costumes e acontecimentos do século xix, se intercalam ao longo dos breves
capítulos, seguindo o modelo da conhecida obra de Jostein Gaarder O mundo de Sofia.
É uma obra com grande componente histórico, mas também antropológico, biográfico
e até mesmo reivindicativo, diante das dificuldades das mulheres em poder participar da vida cultural e pela invisibilidade que tiveram ao longo da história. Já o livro
ganhador do prêmio em 2016 foi Besarkada. Obra fora de coleção, mistura de poesia
e arte, com breves coplas da poeta Uxue Alberdi e ilustrações de Maite Gurrutxaga,
consegue alcançar uma grande força poética. Besarkada (Abraço, em basco) trata

276 ANUÁRIO IBERO-AMERICANO DO LIVRO INFANTIL E JUVENIL 2017

LIVROS EM BASCO 277

da necessidade e da força de um abraço, do carinho e da relação que se estabelece
entre as pessoas que se abraçam, que expressam amor e ternura. A obra é difícil de
ser classificada, e seus possíveis leitores poderiam ser tanto crianças como adultos.
Ambas as obras são muito difíceis de serem rotuladas, mas, ao mesmo tempo,
são mais um exemplo da força e da importância que estão tendo as mulheres na LIJ
basca, fenômeno bastante comum na LIJ mundial, mas que no País Basco começou
a ganhar força nos últimos anos, tanto entre as escritoras, como principalmente
no âmbito da ilustração.
Além disso, foram estas últimas, as ilustradoras, que obtiveram maior reconhecimento por seu trabalho fora do País Basco. Exemplos disso: o sucesso da
ilustradora Iraia Okina no Japão; as duas últimas ganhadoras (2014 e 2015) do
Prêmio Lazarillo de ilustração, Maite Mutuberria e Maite Gurrutxaga; o prêmio de
Miren Asiain, ganhadora do VI Catálogo Ibero-América Ilustra 2015; a ganhadora
do Prêmio Nacional de Ilustração e da Manzana de Oro da Bienal de Ilustração de
Bratislava em 2015 e candidata em 2016 ao Prêmio Andersen, Elena Odriozola.
Podemos falar mais sobre os novos nomes que estão aparecendo na LIJ graças
aos diversos prêmios literários.

Obras premiadas
Os prêmios, como acabamos de comentar, servem para atrair novos nomes ao
âmbito da LIJ. Além de destacar o valor das obras, eles possibilitam a publicação e
a visibilidade de alguns trabalhos, que dificilmente seriam conhecidos ou teriam
que “peregrinar” por diversas editoras. Assim, a ilustradora Liébana Goñi, depois
de publicar dois álbuns em 2015, Ilunean Argi e Malko, pela pequena editora Denonartean, recebeu o prestigioso Prêmio Etxepare 2016, pela obra Zerua gris dago,
o que lhe permitirá uma difusão muito maior.
Do mesmo modo, a entrega do Prêmio Lizardi (o mais antigo e um dos mais
reconhecidos da LIJ basca) às obras Hau ez da zoo bat! (Elkar, 2015) e Pentsatzeko
txokoa (Erein, 2016) permitiu que suas autoras, Alaine Agirre e Nerea Arrien, respectivamente, se afirmasse e se aproximasse do mundo da LIJ.
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Hau ez da zoo bat! é uma obra cheia de humor que narra a história da menina
Malen, que ama os animais, mas que enfrenta a forte oposição dos seus pais. Entretanto, desde os peixes que a professora lhe deu de presente, até o papagaio da
avó, ou um gatinho abandonado, todos vão encontrando lugar na casa de Malen,
casa que no final parece um zoológico.
O conto de Nerea Arrien, Pentsatzeko txokoa (O cantinho de pensar), embora
também possa fazer o leitor rir, abre um debate sobre o atual sistema educacional,
a atitude dos docentes, disciplina etc., tudo narrado do ponto de vista da menina
Deba, que, ao invés de sofrer, curte o cantinho do castigo, ao qual a professora
destina os alunos que não cumprem as normas estabelecidas.
Alaine Agirre e Nerea Arrien são uma amostra da renovação que vem ocorrendo
na LIJ basca. Depois de alguns anos, em que parecia que só os autores clássicos
publicavam, nos últimos tempos surgiram novos nomes, quase todos femininos,
tanto escritoras, como ilustradoras. Algumas delas não são muito conhecidas e
estão abrindo espaço (caso de Noemi Gallego, Txani Rodríguez, Esti Vivanco, Begoña Durruty, Iratxe López de Munáin, Aitziber Akerreta etc.), outras (como Leire
Bilbao, Miren Agur Meabe, Antxine Mendizabal, Uxue Alberdi, Aitziber Alonso,
Eider Eibar, Arrate Egaña etc.) se consolidaram definitivamente.
Dessas últimas, Arrate Egaña obteve, ademais, o VI Prêmio Mikel Zarate, com
outra obra que também reflete o ambiente escolar, Patioan (No pátio / Elkar, 2015). A
história é sobre a ocupação do espaço nas áreas recreativas, nos pátios das escolas,
a distribuição de papéis e os costumes. Os estereótipos, papéis sociais, preconceitos
etc. aparecem quando a menina Malen decide que quer jogar bola no mesmo espaço
que os meninos. A paz da escola é abalada, e a narrativa nos faz refletir sobre a igualdade de oportunidades e direitos, difícil de transferir da sala de aula para o pátio.

Os clássicos
Se falamos de realismo crítico ou conflitos pessoais e sociais, há uma figura na LIJ
basca que se destaca, Mariasun Landa. Autora de dezenas de obras críticas, Mariasun,
nos últimos anos, igual a autores como Patxi Zubizarreta, vem combinando tradição

LIVROS EM BASCO 279

com modernidade – histórias clássicas narradas nos dias de hoje ou histórias atuais
com grande componente clássico. Assim, em Azken balada (Erein, 2016), Mariasun
Landa parte de uma antiga balada, sobre uma jovem que se transforma em cervo
e morre nas mãos do irmão caçador, para nos apresentar uma bela história atual.
Um velho vigia de parque narrará essa balada para Maitane, a jovem protagonista
que mantém uma relação de amizade com ele. Depois de vários encontros, e diante da queixa da jovem pelo final triste da história, o vigia lhe propõe que escreva
outro final. Intercalando tradição e modernidade, fantasia e realidade, a narrativa
reúne várias histórias em uma única, conseguindo criar clima e tom adequados,
estimulando o leitor a seguir adiante, ao mesmo tempo que emociona.
Mariasun Landa também publicou Elsa eta paradisua (Giltza, 2015), editado
também em espanhol pela Edebé (Elsa y el paraíso), obra que nos fala da busca do
paraíso, da felicidade, do desejo de encontrar longe de nós aquilo que podemos
encontrar perto.
Patxi Zubizarreta também recorreu à referência do Antigo Testamento em seu
conto Elefante bat hegan (Elkar, 2015). Baseado na história do dilúvio, a fabricação
de uma barca para abrigar os diversos animais motiva uma série de anedotas e
fatos, que inicialmente foram publicados em capítulos em uma revista. Mas, sem
dúvida, a obra de Zubizarreta que devemos destacar é Laranja bat zaborretan (Elkar,
2015), livro atual ambientado no Cairo, no qual se intercalam as histórias que todas
as noites conta o velho Nagib em Al‑Qaraba, a necrópole, e que o jovem Karabino
escuta com grande interesse, com a própria vida de Karabino, como conhece outra
realidade diferente da sua, como sai de seu bairro Mokattam (onde vivem as pessoas que reciclam o lixo da cidade) e chega a uma área rica, conhece uma garota
e lhe avisa sobre o risco que ronda seu pai. A história que o idoso narra todas as
noites se entrelaça com a história de Karabino, e dessa forma Zubizarreta consegue
encaixar todas as peças do quebra-cabeça.
As narrações de Nagib podem ser ouvidas na internet, graças a um link que
aparece na obra; e as abundantes e coloridas ilustrações de Mintxo Cemillán adicionam um elemento a mais ao livro, que deu origem a uma montagem que pôde
ser vista e ouvida nos palcos. A literatura deixa de ser apenas livro e passa a ser um
elemento artístico, abrindo novos espaços para a arte literária.
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No entanto, nem tudo são flores no panorama da LIJ basca. Estamos acostumados a ver as obras de nossos autores mais conhecidos serem publicadas em
outras línguas, ao mesmo tempo ou logo após a edição basca. Mas Una naranja en
la basura (a obra de P. Zubizarreta) não foi publicada por uma editora de fora, mas
sim pela editora basca Ttarttalo, enquanto o conto de Mariasun Landa ainda não
foi sequer publicado em outra língua.
O mesmo acontece com a última aventura de Xola, a conhecida cadela de Bernardo Atxaga, cujas primeiras histórias foram traduzidas para o inglês, The Adventures
of Shola (Pushkin Press, 2013), com grande sucesso de crítica, obtendo o Prêmio
Marsh de melhor obra de literatura infantil e juvenil traduzida para o inglês.
Xola eta lapurrak (Erein, 2015), por outro lado, um ano depois de publicada, só
pode ser lida por leitores bascos. Isto seria impensável há alguns anos, talvez porque o sistema literário espanhol (ponte natural para a LIJ basca) seja cada vez mais
protecionista ou porque os autores bascos não disponham dos mesmos contatos
de alguns anos atrás, de editoras principalmente, ou simplesmente não há preocupação com uma rápida distribuição de suas obras. De todo modo, o público que
não conhece a língua basca está perdendo uma das melhores obras de Xola. Como
diz o título (Shola e o ladrão), a cadela enfrenta uma série de roubos que ocorre no
edifício onde vivem ela e o senhor Grogo. Xola colaborará com a inspetora encarregada de prender o ladrão. Independentemente do final da história, Atxaga volta a
surpreender e a fazer rir com os problemas que a cadela precisa enfrentar. A sempre
especial personalidade de Xola se vê dividida toda vez que alguma parte do seu
corpo está envolvida; assim, quando o estômago indica que seria conveniente ir
à cozinha, por exemplo, as pernas dirão que é melhor deixar para mais tarde, ou
quando olhos, orelhas, pernas, coração... se animam com a caça ao ladrão, o rabo
não demonstra muita alegria por temer o que isso possa significar.
Atxaga volta a brincar com a ironia e o humor. E o leitor volta a desfrutar de
uma divertida, amável e engraçada aventura, na qual as ilustrações de Mikel Valverde têm uma importância crucial para mostrar os estados de ânimo de Xola, as
descrições dos protagonistas e o ambiente da história.
Outra obra que merece ser destacada é o poemário Maite poemak hasiberrientzat (Denonartean, 2016), no qual Juan Kruz Igerabide reúne quarenta poemas de
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amor dirigidos ao público juvenil. O livro começa com um poema de Inácio da
Silva Cruz (O amor) e termina convidando o leitor a escrever seu próprio poema de
amor. Igerabide busca apresentar as diversas situações que vivenciam os jovens
românticos (primeiro amor, noites de insônia, bailes etc.) junto com outras mais
breves e concisas: Ongi etorri eskolara gaixotasun luze baten ondoren. Eta anorexiatik /
esnatu zinen / kukuaren / kantuarekin batera. (Bem-vinda à escola depois de uma
longa enfermidade. Você acordou / da anorexia / ao ouvir / o canto do cuco).
Esse poemário, no entanto, junto com Barruko leihoa (Pamiela, 2016), de Pello
Añorga, é um dos poucos livros de poesia que foi publicado num mercado dominado
quase que exclusivamente por narrativas, gênero no qual também se destacam os
romances Ijitoen altxorra (Ibaizabal, 2015) e Hiru sopranoak (Elkar, 2015).
O primeira deles, cujo título poderia ser traduzido como O tesouro dos ciganos, é
um romance de aventuras ambientado em Málaga hoje e na Inglaterra do século xix.
Com estilo claro e narrativa viva, Aitor Arana nos faz mergulhar numa história em
que o mistério e a tensão vão aumentando até o desenlace típico de uma grande obra
de aventuras. Mas, ao mesmo tempo, a discriminação, a forma como são tratados
os ciganos ou a força do amor são questões levantadas ao longo do romance, assim
como o carinho ou o interesse do jovem vendedor de bíblias, George Borrow, pela
língua dos ciganos.
Hiru sopranoak, por sua vez, está ambientada na situação social e política atual
do País Basco. Seu autor, o conhecido escritor e editor Xabier Mendiguren, apresenta
inicialmente as três garotas protagonistas da história, Aisha, Aiora e Ane, para depois
dar voz a cada uma delas. As três garotas, amigas e jogadoras de um time de futebol,
escondem realidades distintas, a ausência paterna, ou porque o pai está preso a centenas de quilômetros ou por ter morrido em um atentado, no caso de Aiora e Ane, e a
dificuldade de conciliar suas tradições e a relação com suas amigas, no caso de Aisha.
Trata‑se de obra muito ambiciosa, em que, ao longo de uma série de capítulos
breves, o autor quis mostrar diversas problemáticas, além das típicas da adolescência. Por essa razão, embora a leitura seja amena e o livro possa ser lido em uma
sentada, a impressão que temos é que muitos temas foram abordados um pouco
por alto. Mas não deixa de ser mais uma amostra da necessidade existente no País
Basco de curar feridas e enriquecer com aspectos de outras culturas e seus costumes.
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Novas contribuições
Junto a autores de LIJ basca de várias décadas, encontramos outros que se incorporaram ao longo dos últimos anos. Alguns com trajetória reconhecida por público
e crítica, que aumentam todos os anos, como é o caso de Uxue Alberdi, Castillo
Suarez ou Leire Bilbao, esta última é a autora de Errotondanm bueltaka (Elkar, 2015),
na qual o absurdo e o humor se misturam numa história em que a protagonista
fica presa em uma rotatória. Do mesmo modo, Miren Agur Meabe, que publicou
Bihotzak dun‑dun (Elkar, 2015), uma das contribuições interessantes deste período.
Estruturado em breves capítulos, o livro conta a história de Lea, como seu pai ficou
desempregado, a relação que eles mantêm com um vizinho idoso, anedotas e fatos
cotidianos, em uma história iniciática.
Outras autoras – quase todas as novas incorporações são femininas – chegaram
há pouco tempo às letras bascas. É o caso de Alaine Agirre, citada anteriormente,
ou o de Oihane Fernandez, que em 2016 publicou dois contos, um deles, Nahla
(Ibaizabal, 2016), ambientado em bairro de imigrantes e cuja protagonista é uma
filha de imigrantes marroquinos.
Na literatura juvenil, no entanto, foi um escritor quem teve sucesso com seu
primeiro romance. Inhaki Petxarromam, autor de várias obras jornalísticas e sobre
viagens, publicou Kearen fiordoa (Elkar, 2015), excelente romance de aventuras que
narra fatos reais ocorridos em Terranova no início do século xvii. Lá, um grupo de
marinheiros bascos ficou sem comunicação pelo gelo e teve que passar o inverno
naquelas terras gélidas. Petxarroman consegue prender o leitor num romance com
todos os elementos das obras clássicas de aventuras, mas também com um toque
de intriga e mistério.
Também ambientada nessa época e nessas latitudes, os quadrinhos Justin Hiriart
(Erein, 2015), cuja versão em espanhol foi publicada por Harriet Ediciones, editora
criada pelo roteirista da obra, Gregorio Muro Harriet. Trata‑se da reedição de três obras
em quadinhos com as aventuras do capitão de baleeiros Justin Hiriart, que foram
publicadas na década dos 1980, mais dois volumes que só tinham sido publicados
em francês. Agora os leitores contam com uma obra de quase 250 páginas que narra
as aventuras dos pescadores bascos que viajavam até Terranova para caçar baleias. As
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dificuldades e as discussões normais nessas travessias são complementadas com a
relação que mantinham com os índios mic‑mac, os enfrentamentos com os inuítes
ou com as autoridades francesas, assim como as batalhas que travavam no mar.
Com ritmo muito vivo e contínuas aventuras, faz com que nos deparemos
com uma obra clássica no estilo das mais conhecidas do século xviii (Moby
Dick, A ilha do tesouro, O último moicano etc.). Divertida e amena, uma excelente
obra para conhecer melhor a história dos baleeiros bascos e sua relação com
os nativos de Terranova. E, além disso, o início de uma política de recuperação
dos excelentes quadrinhos que foram publicados há duas ou três décadas e que
passaram muitos anos esgotados. Porque a verdade é que, exceto por esta obra
e alguma outra solta editada pela Federação de Ikastolas, os fãs de quadrinhos
têm que se conformar com as poucas, embora excelentes, obras traduzidas pela
editora Astiberri.

O álbum e o livro ilustrado
Mantendo a inércia dos últimos anos, é neste seguimento que mais evoluiu a LIJ
basca. Graças em grande parte às traduções e colaborações com editoras de fora,
Ttarttalo, Ibaizabal, Pamiela e Txalaparta contribuíram para aumentar e enriquecer a oferta destinada ao público mais jovem. Os progressos no mundo da edição
permitiram que pequenas editoras, como a Denonartean ou a Ikas, continuem
oferecendo álbuns, do mesmo modo que pequenas editoras de fora do País Basco,
como a aragonesa Fragantina ou a catalã Tramuntana.
No que diz respeito à criação em língua basca, mais uma vez devemos destacar
o trabalho realizado pela união de municípios navarros, apoiando e promovendo
o Prêmio Etxepare, que posteriormente é publicado pela editora Pamiela. Assim,
em 2015, o Prêmio Etxepare foi concedido a Pello Añorga e Jokin Mitxelena, por
Munstroek ere pixa egiten dute ohean (Os monstros também fazem xixi na cama / Pamiela, 2015), álbum com claras referências à conhecida obra de Maurice Sendak
– referências que inclusive se notam no estilo utilizado por Jokin Mitxelena – e no
qual buscam a cumplicidade do leitor. Já o prêmio de 2016 foi entregue a Zerua gris
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dago (Pamiela, 2016), ilustrado por Liébana Goñi e escrito por Isaak Martinez, obra
que narra a solidão de uma menina, que passeia sozinha por uma cidade nevada,
e como, através de brincadeiras, ela faz amizade com outro menino. Uma história
simples, em que se conta quase nada, mas fala-se de muitas coisas.
Embora esta última obra tenha servido para promover novos nomes no âmbito
literário, Pello Añorga e Jokin Mitxelena já ganharam três vezes o Prêmio Etxepare,
em suas doze edições, o que mostra até que ponto existe uma dependência da LIJ
basca. O fato de o sistema literário ser muito pequeno, aliado à opção de algumas
pessoas de viverem profissionalmente da literatura, faz com que uma série de
nomes se repita nos diversos prêmios (Prêmio Euskadi, Etxepare etc.), ao mesmo
tempo que é preciso reconhecer que, graças a esses mesmos prêmios, todos os
anos, como comentamos antes, juntam-se novos nomes à LIJ basca.
O segmento dos livros para crianças foi, sem dúvida, o que registrou maior
crescimento e riqueza nos últimos anos. Graças principalmente às traduções,
podemos encontrar obras clássicas de Sendak ou McKee, junto com a história
do pinguim Tango (Tango iritsita hiru dira, Pamiela, 2016) que forma uma família
com seus dois pais pinguins machos; Munstro arrosa (Denonartean, 2016), de Olga
de Dios, ganhador do Prêmio Children’s Book Fair em Shanghai, que nos fala da
diversidade das pessoas; ou três obras, diferentes também, que têm uma árvore
como protagonista: Arbola eskuzabala (Pamiela, 2015), de Shel Silverstein, Arbolandi (Tramuntana, 2015), de Jacques Goldstyn, e Eskolako arbola (Pamiela, 2016),
de Antonio Sandoval e Emilio Urberuaga, para dar alguns exemplos da diversidade
de estilos e obras com as quais podemos nos deparar.
Além disso, o leitor basco teve algumas surpresas gratificantes, como a edição
da conhecida obra de Julia Donaldson e Axel Sheffler, Grufaloa (Bruño, 2016), junto
com a contínua colaboração de obras de Liesbet Slegers ou Émile Jadoul (Ibaizabal).
Também vale destacar o trabalho que, desde a revista Irria, e em colaboração com
diversos órgãos, estão realizando as editoras Elkar e Katxiporreta. Esse grupo, promovido pelos palhaços Pirritx, Porrotx e Marimotots, aproxima, por meio da LIJ, o
mundo das diversas doenças infantis, os problemas sociais ou conflitos pessoais
da infância, tudo isso respeitando o assunto e também o instrumento, no caso
literário, para transmiti‑lo.
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Futuro incerto
Apesar de termos a impressão de que o sistema da LIJ basca está evoluindo positivamente, não deixa de ser preocupante uma série de sintomas que tem surgido
ultimamente. Por exemplo, a redução de ajudas às bibliotecas em geral e às escolares, em particular. Os sucessivos cortes econômicos nos auxílios e no pessoal
das bibliotecas estão fazendo com que escolas, que até agora dispunham desse
serviço, se vejam obrigadas a fechar seus espaços. Quem realizará o trabalho dinamizador da leitura? Quem poderá ajudar e orientar? Como conseguirão livros as
pessoas que não têm recursos? As bibliotecas escolares, apesar da necessidade de
um estudo sério sobre seu uso e possíveis melhorias, são necessárias hoje em dia.
E mais: além de tudo o que foi dito anteriormente, com essas medidas, o já frágil
mercado do livro infantil e juvenil está diminuindo ainda mais.
A fragmentação editorial, positiva como elemento enriquecedor, também é um
grande obstáculo para a distribuição e, portanto, para se vislumbrar a oferta editorial. Ainda mais em uma situação como a atual, em que as livrarias não podem
ter um amplo acervo bibliográfico.
Também comentamos sobre a dimensão do mercado basco, mercado em que a
oferta continua aumentando a cada ano, e muitas vezes, como podemos observar
neste estudo, com obras de qualidade. Mas, ao mesmo tempo, a sensação é de que a
vida de muitas obras tem prazo de validade: se não conseguirmos captar mediadores
nem entrar no circuito escolar, a obra desaparecerá em pouco tempo. É responsabilidade do mundo educativo, em grande parte, realizar uma formação literária que
combine obras clássicas (ironicamente, poderíamos dizer que aquelas que tenham
mais de cinco ou dez anos) e novidades, além de ensinar a ler literatura, aumentando
a cada ano o nível e a capacidade leitora. Acho que, ao buscar uma satisfação imediata,
acabamos esquecendo disso; desde a universidade até as pequenas escolas, todos
deveríamos unir esforços para incentivar uma melhor educação literária.
O mercado, com suas apostas, sucessos e fracassos, avança. A cada ano são
oferecidas mais obras, algumas excelentes, que ampliam e enriquecem a oferta. O
futuro não é tão negro como pode parecer nessas últimas reflexões, mas também
não é um caminho de rosas o que temos pela frente.
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PANORAMA DA LITERATURA INFANTIL E JUVENIL
Carlos Sánchez‑Anaya Gutiérrez

1. Um panorama, um olhar…
Panorama: horizonte, paisagem, vista, perspectiva... Contemplação dos olhos de
uma única pessoa. Um panorama, por mais amplo que seja o enquadramento, é
sempre um olhar que parte de um ponto. Este é, portanto, um texto criado com base
em uma observação particular, subjetiva, parcial; é apenas uma opinião pessoal
sobre assunto escorregadio, mutante, que parece impossível de ser totalmente
abarcado, pelo menos num ensaio dessa magnitude.
Esta é a opinião de um editor com uma carreira curta, em comparação com a
de outros colegas, que já percorreram muitas léguas a mais neste caminho, mas
intensa, percorrida conscienciosamente, com convicção sólida, imersa em meu
tempo, em minha geração, seguindo em frente e só olhando para trás de vez em
quando, para ver as pedras do caminho e as quedas que causaram, com a intenção
de guardá‑las na memória, caso seja necessário recuar rapidamente para tentar
corrigir a escolha de um atalho errado.
Uma análise mais ampla do conjunto da literatura infantil e juvenil no México
requereria, sem dúvida, mais tempo para pesquisa e estudo, muito mais espaço
nestas páginas, uma equipe com experiências diversas e muitos outros diálogos.
Mas tentarei dar uma ideia do seu estado atual por meio da junção de algumas
imagens que construam uma opinião, talvez fragmentada, mas o mais ilustrativa
possível, sobre as questões relativas a esse assunto que considero mais relevantes.
Construirei, assim, com pedaços soltos, com indícios articulados da melhor maneira possível, este pano de fundo para uma obra em desenvolvimento, enérgica,
vivaz, alegre, entusiasta, encorajadora; uma obra na qual atuamos, mulheres e
homens comprometidos com a criação de literatura e livros para crianças e jovens;
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um grande grupo de profissionais cujo trabalho, muitas vezes ignorado pelos leitores, quase nunca parece trabalho; uma paixão partilhada que nos devora para
depois reconstruir-nos.

liberdade e esperança. Acho que isso deve estar na medula dos nossos pensamentos e atividades relacionados com os livros, de forma que possamos seguir adiante
com a criação de publicações que ofereçam aos nossos leitores, de qualquer idade,
novas maneiras de olhar, apropriar-se, entender e modificar a forma de se relacionar com a realidade que os rodeia.

2. Uma realidade que sufoca, mas nem sempre mata
No meio editorial, fala-se e escreve-se muito – e também especula-se com singular
alegria – sobre a sobrevivência dos livros, incluídos os infantis e juvenis, que nos
dizem respeito, num mundo que vive uma crise atrás da outra, as quais maltratam
especialmente países como o nosso: crises econômicas, de valores, bélicas, culturais, migratórias, de direitos humanos...
Nasci em 1980, em um estado da república mexicana cuja população convive
com profundas desigualdades sociais e econômicas. No meu estado natal, marcado
por corrupção e impunidade desenfreadas, assediado há vários anos pelo crime
organizado, vivem muitas famílias tão pobres que não podem sequer comer, se
vestir, se educar nem serem atendidas em hospitais de forma adequada. E também
é habitado por outras tantas famílias que são proprietárias de imensas cadeias de
supermercados, podem comprar roupas em qualquer país que queiram, estudar
nas mais prestigiosas universidades do mundo e receber atendimento médico nos
melhores hospitais do exterior. Não me lembro de nenhum ano em que não escutasse dizer “este ano parece que vai ser melhor, com certeza vamos sair da crise”.
Atrevo-me a afirmar que pertenço a uma geração que viveu toda sua vida imersa em
crise. Sendo assim, sem a menor intenção de menosprezar os evidentes estragos
que essas situações acarretam e o pesadíssimo jugo que mantêm sobre nosso país,
me pergunto: será que as crises realmente paralisam tanto nossos espíritos que nos
impedem de continuar a criar e ler livros? Não deveríamos deixar de comprazer com
os estragos das crises, de atribuir-lhes todos nossos pesares e nos concentrarmos em
criar livros cada vez melhores, para que sigam em busca de mais leitores? Não seria
essa uma maneira poderosa de contribuir para melhorar a situação em que vivemos?
Apesar das crises, não deixei de encontrar outros leitores, outros autores, com
quem compartilhar momentos de prazer ligados aos livros, momentos cheios de
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2.1. Números no horizonte
Solicitei à Câmara Nacional da Indústria Editorial Mexicana (Caniem) estatísticas
sobre publicação, produção e comercialização de livros literários e informativos
infantis e juvenis no nosso país. Os números podem nos levar, dependendo da
atitude e da perspectiva de quem os lê, ao entusiasmo ou à decepção.
Acho que a LIJ no México, tão jovem como é, não só se manteve a salvo, mas
também cresceu a passos de gigante. Há apenas três décadas, as editoras mexicanas
que publicavam livros literários e informativos dirigidos a esse público podiam
ser contadas com os dedos de uma mão. Em 2016, das 231 editoras registradas na
Caniem, 97 tinham um espaço em seus catálogos para livros infantis e juvenis, ou
seja, 42% das casas que editam e publicam no México introduziram em seus catálogos livros voltados para o público dessas faixas etárias. Isto revela uma mudança
radical nos hábitos de consumo cultural da população do nosso país, a formação
de novos públicos leitores e o notável crescimento de um setor que surgiu e se
consolidou há apenas algumas poucas décadas.
Para termos uma ideia do tamanho do mercado em termos de publicação,
produção e comercialização, apresento alguns dos dados estatísticos gentilmente
fornecidos pela Caniem.1

	Esses dados se referem exclusivamente a livros literários e informativos, excluindo os que a Caniem classifica
como didáticos, e tendo em conta unicamente o mercado aberto, sem as aquisições realizadas pela Comissão
Nacional de Livros de Texto Gratuitos (Conaliteg). Por outro lado, reitero que não abordo neste ensaio a
questão dos livros escolares, que, de acordo com as informações publicadas pela Caniem em seu site, são,
com grande diferença, os que mais faturam em nosso país, especialmente os de educação básica, que em
2014 foi o tema mais vendido pelo setor editorial privado no México, com 46,9% dos exemplares e um valor
de venda líquido de 42,8% do total. Para obter mais dados estatísticos sobre este assunto acesse:
<http://caniem.org/Graficas/actividad‑editorial‑del‑sector‑de‑libros/>.

1
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No que se refere à produção editorial, em 2014, de um total de 23.955 títulos publicados, 2.059 (8,59%) foram infantis, e 894 (3,73%) foram juvenis. Em comparação,
em 2015 foram publicados 2.507 títulos infantis e 819 títulos juvenis. Falando do
número de exemplares produzidos, em 2014, de um total de 141.449.687 exemplares, 11.665.213 (8,25%) foram livros infantis e juvenis. Em 2015, foram produzidos
16.080.437 exemplares desse tipo de livros.
Em 2014, foi comercializado um total de 10.051 títulos infantis e juvenis (7,8%
do total de títulos) e foram vendidos 10.572.141 de exemplares (7,39% do total de
exemplares vendidos), com um valor líquido de venda de 34,52 milhões de dólares
(6,54% do total).2 Em 2015 foram comercializados 12.914 títulos infantis e juvenis,
vendendo 15.624.357 de exemplares, com um valor líquido de 43,05 milhões de
dólares, o que representa um crescimento de 19,81% desse total em relação ao ano
anterior, insisto, de acordo com os dados fornecidos pela Caniem.

2.2. Ler livros não é comprar livros
Não me aprofundarei na exposição e discussão dos resultados das diversas pesquisas e estudos sobre níveis de leitura e habilidades de compreensão leitora,
realizados nos últimos anos no México – porque já se escreveu muito sobre
esse assunto e os desalentadores resultados obtidos –, mas uma das questões
sobre as quais seria conveniente refletir é o empenho de diversas instituições
públicas e privadas do nosso país em incentivar a leitura. Foram desenvolvidas
campanhas, programas e políticas, tanto na esfera pública como na privada, para
incentivar a leitura. No entanto, acho que um aumento nos níveis de leitura não
necessariamente terá a mesma repercussão nos níveis de consumo de livros.
Sem dúvida é positivo ler mais, e estou convencido de que se lemos mais, mais
livros serão consumidos, mas essa relação não me parece direta. Acho que é
necessário promover campanhas efetivas que situem o livro literário ou informativo como um produto valioso e necessário, vinculado sempre ao direito à

	Uso a taxa de câmbio interbancária divulgada pelo Banco do México em 13 de dezembro de 2016.

2
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educação e à cultura. Gasta-se muito mais dinheiro em produtos prescindíveis,
que são mais valorizados que os livros, o que, do meu ponto de vista, é mais
um elemento que reflete a situação cultural, social e política em que vivemos.
Em nosso país, os livros só são valorizados no discurso individual público, mas
não em termos reais. Para muitas pessoas, possuir uma biblioteca pessoal, seja
do tamanho que for, é menos importante que possuir uma numerosa coleção de
brinquedos e video game da moda, uma nécessaire repleta de produtos de beleza
ou uma impressionante coleção de latas de cerveja. Uma coisa não substitui as
outras, mas o dia em que elas tiverem o mesmo valor, a indústria editorial do
país poderá avançar em outro ritmo.

2.3. Um Estado que se retrai
É também conveniente dedicar uma breve reflexão ao papel que teve o Estado
mexicano no setor da indústria editorial. Há algumas décadas, com seu programa
público chamado Libros del Rincón (Livros do Cantinho), que posteriormente se
transformou no Programa Nacional de Leitura e Escrita (PNL), o Governo mexicano
realizou um investimento louvável em seleção e produção de livros literários e
informativos para formar milhares de maravilhosas bibliotecas de sala de aula e
escolares. Esse investimento, que consistiu em compras governamentais realizadas por meio de licitações, permitiu a subsistência de muitas editoras pequenas e, talvez, tenha sido o programa que mais contribuiu em termos financeiros
para promover a criação de LIJ no nosso país. Por minha experiência, um par de
seleções de livros para essas bibliotecas permitiram a produção de mais três ou
quatro títulos, resultando em uma maior riqueza na oferta editorial para crianças
e adolescentes do nosso país. No entanto, esse programa, que no seu auge chegou a
selecionar muitíssimos títulos, com tiragens muitas vezes superiores a 120 mil
exemplares, foi diminuindo progressivamente até chegar quase a desaparecer,
selecionando apenas algumas dezenas de títulos. São preocupantes os cortes
nesse programa que aproximava os livros gratuitos de milhares de crianças que,
de outra maneira, não teriam acesso a esses materiais bibliográficos. Embora existam outros programas que poderiam suprir essa carência, ou não são em absoluto
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suficientes, ou suas características não lhes permitem suprir o PNL. Por exemplo,
as tiragens do programa Salas de Leitura do Conaculta (agora Secretaria da Cultura) são muito similares às de muitas tiragens destinadas à comercialização,
e na realidade são poucos títulos os que fazem parte desse programa. Por outro
lado, dentro do programa de coedições dessa mesma instituição com editoras
privadas, são realizadas tiragens ainda menores, e todas são destinadas à venda,
creio que exclusivamente por meio da Educal, rede de livrarias que pertence à
própria Secretaria.
Em um país como o nosso, buscar o acesso a materiais bibliográficos literários e informativos gratuitos e de alta qualidade deveria ser considerado parte
fundamental do direito à educação e à cultura. O Estado deveria garantir que as
crianças do nosso país tivessem a possibilidade de ler mais e melhores livros.
No México em que vivemos, com um Governo cujas prioridades são invertidas, e que dá uma importância enorme ao conceito de “governo digital”,
discute-se em diversos fóruns a questão da transição do livro impresso para as
publicações eletrônicas. Eu considero essas discussões importantes e devem
ser realizadas, mas, na conjuntura atual, falar de publicações e ferramentas
digitais para essas crianças e jovens, que vivem situações muito preocupantes de pobreza, aliás, o simples fato de falar de internet na escola, nos levaria
a uma discussão sobre a tangível desigualdade que existe no acesso a esses
recursos. Nossas crianças necessitam de livros mais do que computadores,
pois muitas, muitíssimas delas não têm sequer eletricidade em suas escolas e
muito menos em suas casas.
A educação deve estar em primeiro lugar, a todo custo: com os meios disponíveis
em cada canto do país; da mão dos professores, que fazem proezas na carência;
com os livros impressos sempre no centro da escola, como principal ferramenta
didática. Nesse sentido, na situação atual, gostemos ou não, “governo digital” é
sinônimo de governo segregador. É preciso dar prioridade à solução das profundas desigualdades e problemas sociais que perpetuam o atraso educacional do
país. Depois que tivermos avançado o suficiente nesse sentido, será lícito falar
em levar o México à era digital.
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3. As empresas. Uma diversidade cada vez maior e saudável de modelos
3.1. Os gigantes
Todas as grandes editoras que publicam em nosso país pertencem a empresas
transnacionais. Delas, praticamente todos os selos são estrangeiros e chegaram
ao México durante o primeiro boom comercial da LIJ no país, em meados dos
anos 1990. Entre as três maiores empresas do país, há apenas um selo que desde
sua origem é mexicano: Ediciones Castillo. Os demais, embora sejam de origem
espanhola, contribuíram de maneira significativa para o desenvolvimento da LIJ
no país. Façamos uma breve análise das três maiores editoras.
A SM é um grupo editorial de origem espanhol que incluiu no seu catálogo,
praticamente desde sua chegada ao México, e principalmente no início da última
década, boa parte dos autores mexicanos na ativa. Junto com a Fundação SM, foi
um motor fundamental para a criação da LIJ no México, em particular, graças aos
seus Prêmios Barco a Vapor e Gran Angular, os quais, acho, foram os primeiros
com dotes monetários generosos que se instalaram no México, assim como uma
enorme variedade de atividades e eventos que contribuem para o conhecimento
e profissionalização do setor da LIJ.
Ediciones Castillo é uma editora de origem mexicana, que pertence à grande
empresa transnacional Springer Nature. Considero-a a mais pujante no âmbito da
LIJ atual no país, com uma presença importante, e em constante crescimento,
de autores mexicanos no seu catálogo, além de uma abertura clara à exploração de
novos esquemas literários e editoriais. Do meu ponto de vista, seu catálogo de LIJ é
atualmente o mais rico em termos de diversidade de estilos e qualidade editorial.
Isso é confirmado pela quantidade e pela qualidade dos livros editados durante o
biênio e que foram selecionados pelo IBBY México nos seus guias.
Loqueleo é o novo selo literário do Grupo Santillana, que ocupou o lugar do
Alfaguara Infantil. Uma análise dos lançamentos de seus mais recentes catálogos
revela uma concentração na compra de direitos para tradução e na importação de
exemplares, deixando espaço muito reduzido para autores nacionais, especialmente
os novos valores. Um caso similar é o da Océano, cujas novidades para o período
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considerado neste ensaio são, quase que totalmente, exceto por Toño Malpica,
compras de direitos para tradução.
Norma é outro dos selos estrangeiros que apostou na publicação do que é criado
no país. Seu prêmio também contribuiu para estimular a criação de LIJ no México
e é, sem dúvida, um dos selos mais apreciados por muitos autores que conheço.
Ediciones B merece apenas uma menção na literatura juvenil, pois não edita no
México nada de literatura infantil. Criou algumas coleções, como a de “Muñecas”,
dirigida às meninas, com uma clara tendência de gênero e visando reproduzir
uma moda estabelecida por publicações e séries televisivas estrangeiras. Publicou
também alguns títulos nos últimos meses do gênero terror e de outras vertentes da
literatura fantástica de autores mexicanos, sempre apegados a temas que parecem
ter como prioridade vender, mesmo que ocasionalmente consigam preservar, graças a bons autores, a qualidade literária. Entre suas coleções, destaca-se a que se
chama “Antissocial”, na qual aparecem títulos de autores mexicanos de destaque,
como Barras bravas, de Juan Carlos Quezadas, ilustrado por Richard Zela.
Foi intencional deixar o Fondo de Cultura Económica para o final desta reflexão
sobre os grandes selos editoriais que publicam LIJ no país. Fiz isso por duas razões:
primeiro, porque é, em termos históricos, um dos selos mais emblemáticos do boom
comercial da LIJ no México, e segundo, porque não pode ser classificado na mesma
categoria de mercado que as outras empresas. O FCE, por ser um órgão descentralizado do Estado mexicano, ou seja, uma empresa do Governo, não funciona com os
mesmos parâmetros e fins que o restante das empresas. Seus custos operacionais
– apesar dos recentes e terríveis cortes nas verbas destinadas à cultura no nosso
país – são cobertos praticamente com dinheiro público, o que permite oferecer suas
publicações a preços que uma empresa privada não poderia manter. Nesse sentido,
e já que comercializa suas publicações em canais similares aos da iniciativa privada,
pode ser considerado uma concorrência, de certa forma, desleal. Mas é indispensável
relativizar essa afirmação, mencionando a finalidade de divulgar e colocar ao alcance
de um público muito mais amplo livros com altíssima qualidade editorial. O FCE,
com o Prêmio A la Orilla del Viento e o Prêmio Hispano-Americano de Poesia para
Crianças (organizado com a Fundação para as Letras Mexicanas), é outro dos grandes
propulsores da criação literária para a infância no México.
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3.2. As alternativas
Continua vivo no nosso país um conjunto de editoras alternativas que seguem há
já vários anos publicando, e o fazem cada vez com maior qualidade e diversidade.
Sobreviveram à ameaça constante de um vendaval econômico que poderia derrubá‑las, formaram públicos leais para seus catálogos e até conseguiram se posicionar
no mapa internacional, graças a diversos prêmios e reconhecimentos. Entre elas,
destacam-se Petra Ediciones, Ediciones El Naranjo, Ediciones Tecolote, CIDCLI,
Amaquemecan, Artes de México, Nostra Ediciones e Sexto Piso, que ultimamente
apostou com sucesso na publicação de narrativas gráficas.
Identifico uma tendência na indústria editorial mexicana, mais especificamente no setor da LIJ – que também observo, de longe, em outros países –, que vem
se formando nos últimos anos, contrariando todas as expectativas por causa da
crise que estamos atravessando nestas terras. Trata-se do surgimento constante e
sustentável de novas editoras, pequenos selos com produção reduzida, em comparação com os mencionados no parágrafo anterior, com edições cujo cuidado –
embora varie consideravelmente de um selo para outro – tende à alta qualidade.
Esses selos têm inserido na oferta editorial um conjunto de títulos interessantes,
no que se refere à temática e pela exploração de gêneros e formas pouco habituais na
LIJ mexicana. Alguns deles publicam unicamente edições de luxo, com tiragens
reduzidas, outros apostam em edições menos onerosas para alcançar uma parcela
mais ampla de leitores.
Entre as editoras de recente criação no nosso país, cujo trabalho é recomendável acompanhar, estão: La Caja de Cerillos, 3 Abejas, Leetra, Ideazapato e Oink.
Enumerarei mais detidamente, no ponto sobre criação, alguns dos títulos dessas
editoras recomendados pelo Comitê Leitor do IBBY México, já que se destacam
pelo cuidado editorial.
3.3. Os lugares favoritos dos livros
Ao acompanhar esse fenômeno de nascimento e sobrevivência de editoras alternativas,
notei que houve um aumento no número de espaços destinados especificamente à
leitura, venda e promoção de livros infantis e juvenis. O que começou com alguns
pioneiros, como as livrarias Nori e Colorines, agora se transformou em espaços
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destinados às crianças dentro das filiais das grandes cadeias de livrarias, inclusive
locais dedicados especialmente a elas. Também surgiram novas livrarias especializadas, que realizam atividades paralelas à venda de livros, cuja organização costumava ser reservada a outros espaços culturais, como as bibliotecas e as instituições
educacionais. Merece menção especial a Biblioteca Catarina Marina, na cidade de
Cuernavaca, capital do estado de Morelos, localizada a poucos minutos da Cidade do
México por via terrestre. Essa biblioteca, com um programa entusiasmante, não só
aproxima uma notável seleção de títulos das crianças, mas também se preocupa em
reunir autores com seus leitores e realizar atividades lúdicas e espetáculos relacionados com livros. Modelos como esses deveriam ser replicados por toda a república.

4. A criação de literatura infantil e juvenil no México. Consolidação de um espaço
de experimentação diverso, ativo e crescente
Embora a LIJ como fenômeno comercial seja relativamente recente no nosso país,
em comparação com outros lugares do mundo, uma análise, por mais sucinta que
seja, da produção atual nos permitirá elucidar com facilidade que é um meio vivo e
muito ativo. Existe já algumas gerações numerosas de autores e autoras mexicanos,
tanto escritores como ilustradores, que se dedicam profissionalmente à criação de
LIJ. É cada vez mais frequente encontrar escritores de literatura para adultos que se
aventuram na escritura de LIJ, já não em resposta aos pedidos das editoras que
querem publicar esse tipo de conteúdo, mas como opção real e produtiva de criação e publicação. E já está surgindo uma nova geração que começa a nos mostrar
publicações surpreendentes.
A LIJ que está sendo criada no México projeta a cultura do nosso país em nível
mundial. Poderíamos pensar que a globalização da informação influencia ou determina a criação. Sem dúvida que sim, ela nos oferece novas fontes para a criatividade, mas também estou convencido de que muitos de nós, que criamos livros
infantis e juvenis no México, aprendemos a incorporar essas influências criações
que nascem do nosso contexto sociocultural, conservando-o, enaltecendo-o, enriquecendo-o e levando-o a outros países.
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Para fazer um resumo muito breve do que há de mais relevante em termos de
produção literária no país, utilizarei uma ferramenta que considero fundamental
para conhecer o melhor da produção da LIJ mexicana: o Guia de livros infantis e
Juvenis do IBBY México. Para englobar o biênio considerado neste ensaio, consultei
as edições de 2016 e 2017 do guia, o qual recomendo consultar para contar com
uma lista mais ampla de recomendações de livros criados por autores mexicanos.
4.1. Produções de destaque do biênio
4.1.1. Livro álbum e livro ilustrado
Gostaria de começar a enumerar as publicações relevantes deste segmento pela
produção de uma editora alternativa, que está publicando ótimos livros. 3 Abejas,
com seus livros: Animal color e ¿No has visto a mi hermano?, de Rodrigo Vargas; o primeiro apresenta um jogo divertido, juntando adivinhações com misturas de cores,
e o segundo, com um recurso de acumulação, narra a procura de vários animais,
ilustrados com têxteis, por seus irmãos; Antes, mucho antes..., de Antonio Ramos
Revillas, escritor que vem ganhando notoriedade na LIJ, ilustrado por Armando
Fonseca; Constanza, escrito por Marisela Aguilar S., fundadora da editora, e ilustrado
por Rodrigo Vargas, apresenta inquietante cenário de perda de identidade em um
mundo onde todas as pessoas têm o mesmo nome; María es pintora, escrito pelo
cubano Joel Franz Rosell, com ilustrações muito boas do jovem artista mexicano
David Nieto e um original jogo com recortes intercalados com obras de reconhecidos
pintores. Um dos livros, publicado pela Loqueleo, que recebeu reconhecimentos
e bons comentários é o divertido ¡Lorenza, bájate del perro!, criado por dois renomados autores mexicanos: Antonio Malpica e Manuel Monroy. Outro álbum que
me chamou a atenção foi Sebastián y la Isla Tut, de Ediciones Castillo, o primeiro
de Tania de Regil, a quem vale a pena acompanhar por sua original proposta de
ilustração e sua clareza em narrar com imagens. Nesse biênio, a reconhecida autora
Karen Chacek, que sempre consegue explorações e rupturas muito interessantes e
lúdicas de assuntos tradicionais na LIJ, publicou os livros Los elegantes, la niña y el
huevo de chocolate (Castillo), ilustrado por Teresa Martínez, e ¡Yupiyupiya! (Norma),
ilustrado por Andrés Prieto, Andrezzinho.
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4.1.2. Poesia
A lírica é um gênero que, talvez por influência do mercado e da forma como se
move nele, apresentou a tendência de redução de sua publicação ou de restringi‑la a livros para os leitores mirins e os que estão começando a ler. Acho que
isso corresponde à ideia de que é um gênero pouco lido, mas, baseado em minha
experiência, a poesia sempre recebe em suas fileiras novos e leais leitores, que se
apaixonam pelas imagens e pela música propostas nos versos.
Nesse gênero, destaca-se a série de antologias publicada por Ediciones Castillo,
proposta do editor Rodolfo Fonseca. No biênio foram publicados Orquesta poética,
organizada pelo próprio Rodolfo Fonseca e ilustrada por Emmanuel Peña; Instrucciones para jugar. Poemas sobre el juego y la imaginación, organizada por Monique
Zepeda e ilustrada por Natalia Colombo; e Estrellas eléctricas. Poemas vanguardistas de Latinoamérica, que tive o prazer de organizar, ilustrada por Joanna Slazak e
Andrés Mario Ramírez Cuevas.
Outros dois títulos de poesia que vale destacar, ambos publicados pelo Fondo de
Cultura Económica, são La enorme nada, da poeta María Baranda, nomeada recentemente embaixadora da FILIJ 2017, e Lunática, da multifacetada e prolífica escritora
Martha Riva Palacio Obón, título vencedor do Prêmio Hispano-Americano de Poesia
2014. Desta mesma autora é o maravilhoso livro Ella trae la lluvia, ilustrado por Roger
Ycaza e publicado por Ediciones El Naranjo, relato que lança mão de prosa poética
para construir um espaço narrativo que oscila entre o onírico e o real, no qual convivem questões díspares como amor, conflitos sociais e discriminação.
Também incluo neste segmento, pela experimentação formal que apresenta a
construção da história com uma prosa poética impecável, o livro Escalera al cielo,
de Andrés Acosta, um dos grandes escritores da LIJ do nosso país, com belíssimas
ilustrações de Richard Zela, publicado pela SM.
4.1.3. Narrativa
Neste gênero, vale destacar Las sardinas vuelan de noche, de Martha Riva Palacio
Obón, com ilustrações de Teresa Martínez, publicado por Ediciones Castillo, um
comovente relato sobre a amizade e sua importância para lidar com mudanças
drásticas.
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No subgênero terror, destacam-se Tristania, de Andrés Acosta, ilustrado por
Marco Chamorro e publicado por El Naranjo, que renova com uma abordagem
original o tema dos zumbis, que também é o eixo da maravilhosa antologia Festín
de muertos. Antología de relatos mexicanos de zombis, realizada por Raquel Castro e
Rafael Villegas e publicada pela Océano. Relacionados a este gênero estão “Cuentos
de Extraña Imaginación”, série de Ediciones Castillo que nos dois primeiros títulos, Sombras e Criaturas, reúne contos de quinze renomados escritores e escritoras
mexicanos, ilustrados por seis talentosos artistas, que refrescam a tradição do
conto fantástico no México. Temos também dois romances publicados por Castillo que introduzem a fantasia em espaço mexicano, e até latino‑americano, de
forma magistral: Xanto. Novelucha libre, do reconhecido escritor José Luis Zárate,
ilustrado por Bernardo Fernández, Bef, e Luces blancas, estreia do escritor Carlos
Alvahuante, com ilustrações de Richard Zela. Destacam-se também neste âmbito
os volumes 1 e 2 do livro Supernaturalia, de Norma Muñoz Ledo, publicados pela
Loqueleo. Menção especial no gênero fantasia merece a cuidadíssima antologia
de Alberto Chimal, intitulada La tienda de los sueños. Un siglo de cuento fantástico
mexicano, publicada pela SM, que reúne contos incríveis de vinte autores, com
excepcionais anotações desse reconhecido autor de literatura da imaginação.
Acaba de ser lançado outro livro cujas qualidade da escrita e execução propositiva
me surpreenderam. Trata‑se de El dragón branco y otros personajes olvidados, texto
com o qual Adolfo Córdova obteve o Prêmio Belas Artes do Conto Infantil Juan de
la Cabada 2015, com belíssimas ilustrações de Riki Blanco, publicado pelo Fondo de
Cultura Económica. O livro é composto por seis contos que retomam personagens
secundários de conhecidos relatos clássicos infantis como protagonistas.
Num espaço mais próximo ao realismo está El vértigo, de Mónica B. Brozon,
publicado pela Loqueleo, romance sobre um amor platônico inserido em contexto
atual, que possibilita poderosa identificação com os leitores. Também vale destacar um dos livros favoritos do Comitê Leitor do IBBY: Los osos hibernan soñando
que son lagartijas, escrito por Juan Carlos Quezadas e ilustrado por Richard Zela,
publicado pelo Fondo de Cultura Económica, comovente road novel sobre a viagem
em motocicleta de um pai e um filho pelo norte do país, que os leva a refletir sobre
a vida e as possibilidades de novos começos.
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E cito ainda alguns títulos, para não deixá-los no teclado: La más densa tiniebla (El Naranjo) e El destino y la espada (Océano), de Antonio Malpica, e Alas como
cuchillos, de Catalina Kühne Peimbert, com magníficas ilustrações de Pablo Serrano
Orozco, coeditado pela CIDCLI e Conaculta.

5. Principais prêmios e reconhecimentos conferidos a escritores e ilustradores
mexicanos durante o biênio
Façamos agora uma breve incursão pelos principais prêmios internacionais e
nacionais relacionados com a literatura e a ilustração para crianças e jovens, que
foram conferidos a autores e autoras mexicanos durante o biênio.
Teríamos que começar por dois dos prêmios mais importantes, um de escrita e
outro de ilustração: o Prêmio Ibero-Americano SM de Literatura Infantil e Juvenil,
que em 2015 foi concedido ao escritor mexicano Antonio Malpica, um merecido
reconhecimento da obra de um dos escritores mexicanos mais prolíficos e melhores
aceitos pelos leitores e pela crítica, e o importantíssimo Prêmio Internacional de
Ilustração Feira de Bolonha‑Fundação SM, que em 2016 foi entregue ao ilustrador
Juan Carlos Palomino, um dos mais propositivos dessa geração, pelo livro Monos,
mensajeros del viento, escrito por Ana Paula Ojeda, coeditado por Ediciones Tecolote
e Conaculta. Outra distinção internacional com longa trajetória e que se tornou
especialmente importante nos últimos anos, pela qualidade dos livros vencedores,
é o Prêmio Internacional do Livro Ilustrado Infantil e Juvenil, promovido pela Secretaria de Cultura e pela Feira Internacional do Livro Infantil e Juvenil (FILIJ), que
é entregue durante esta última. Em 2016, a edição XXI do prêmio foi concedida ao
livro ¡Lorenza, bájate del perro!, escrito por Antonio Malpica, ilustrado por Manuel
Monroy e publicado pela Loqueleo. Outro prêmio internacional que devo mencionar é o Prêmio Norma 2016, entregue ao escritor mexicano Francisco Haghenbeck,
por sua obra La isla de los lagartos terribles.
No âmbito nacional, começarei mencionando os ganhadores do biênio do Prêmio
Barco a Vapor: em 2015, a vencedora foi Nuria Santiago, pela obra Olivia, El bosque
de las estrellas, e em 2016, a premiada foi Érika Zepeda, com a obra Instrucciones para
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convertirse en pirata. Com relação ao Prêmio Gran Angular, em 2015 ele foi concedido
à escritora Tamar Cohen, pelo romance El año terrible, e em 2016, a Luis Bernardo
Pérez, pelo romance Calles de tinta e ceniza.
Em 2016, como em cada biênio, o IBBY México divulgou os livros escolhidos
para sua Lista de Honra. Neste ano, na categoria escrita, foram selecionados o livro
Dido para Eneas, de María García Esperón, publicado por Ediciones El Naranjo. Na
categoria ilustração, foi escolhido o livro Jaguar,“Corazón de la montaña”, ilustrado
por Juan Palomino, escrito por Ana Paula Ojeda e publicado por Ediciones Tecolote.
E na categoria tradução, que valoriza uma atividade fundamental na cadeia do livro
infantil e juvenil que conta com poucos prêmios e reconhecimentos, elegeram
uma magnífica tradução das Heroidas, de Publio Ovidio Nasón, realizada por Darío
Zárate Figueroa, um dos melhores tradutores jovens mexicanos da atualidade, para
Ediciones Castillo. Ele também realizou, no biênio, louváveis traduções de El abeto,
de Hans Christian Andersen, La niña de nieve, de Nathaniel Hawthorne, e Cuentos
de Shakespeare, de Charlles e Mary Lamb, entre outras, todas elas para Castillo.
Também é imprescindível mencionar os Prêmios à Arte Editorial outorgados
pela Caniem, já que são os principais reconhecimentos no nosso país ao trabalho
que realiza a equipe de profissionais que cria os livros, e não só os autores. Em 2015,
os livros premiados foram: El bailarín del sol y otros cuentos mayas, de Ediciones
Castillo, na categoria livros de ficção para crianças; Cuentos populares mexicanos,
do Fondo de Cultura Económica, na categoria livros de ficção para jovens; Jaguar,
“Corazón de la montaña”, de Ediciones Tecolote, na categoria livros-álbum de ficção;
Ciudad de México. Travesías niños, de Travesías Editores, na categoria de não ficção
para crianças e jovens; Estrellas eléctricas. Poemas vanguardistas de Latinoamérica,
de Ediciones Castillo, na categoria poesia. Em 2016, os livros premiados foram:
Mito, leyenda e historia de Quetzalcóatl, da CIDCLI, na categoria livros de ficção para
crianças; Cuentos de Shakespeare, de Ediciones Castillo, na categoria livros de ficção
para jovens; La madre y la muerte / La partida, do Fondo de Cultura Económica, na
categoria livros álbuns de ficção.
No âmbito da ilustração, em nível nacional, o reconhecimento de maior prestígio
é a seleção para o Catálogo de Ilustradores de Publicações Infantis e Juvenis. Em
2015, Cuauhtémoc Germán Cuaquehua Calixto, que assina como Wetzka, ganhou
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o primeiro lugar com sua obra Piñata; Claudia Illanes Iturri, o segundo, com sua
peça El otro robo; e Liliana Infante Villa, o terceiro, com Asusta querer mucho y que
te quieran. Em 2016, Lourdes Yadira Martínez Pimentel obteve o primeiro lugar com
a obra Camino aa Mictlán; Carlos Vélez Aguilera, o segundo, com a obra Caminando
por la calle Epicuro; e Rosaura Muñoz Espinosa, o terceiro, com a peça Pero, mamá,
¡aún no quiero dormir!.

6. Fugaz conclusão
Necessitaria habilidades paranormais para estabelecer com total precisão como será
o futuro do livro infantil e juvenil no México. Entretanto, é evidente que a criação
desses belíssimos objetos culturais está mais viva do que nunca em nosso país, e o
futuro, inclusive considerando os tropeços e os reveses que sem dúvida existirão,
parece promissor. Espero que a LIJ possa não só se manter a salvo no México, mas
que navegue cada vez mais longe em busca de novas aventuras.

306 ANUÁRIO IBERO-AMERICANO DO LIVRO INFANTIL E JUVENIL 2017

Carlos Sánchez‑Anaya Gutiérrez
Carlos Sánchez‑Anaya Gutiérrez é editor, escritor e antologista especializado
em literatura infantil e juvenil. Estudou Língua e Literaturas Hispânicas na
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recentes, estão as antologias Jardín de palabras. Antología de haikus y greguerías,
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do XII Prêmio Ibero-Americano SM de Literatura Infantil e Juvenil.
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PERU

UM PAÍS EM BUSCA DE LEITORES
Jéssica Rodríguez López

Depois de treze anos da promulgação da Lei do Livro, que oferece vários incentivos
à indústria editorial nacional, ocorreu uma série de transformações nesse campo.
Tanto que Germán Coronado, atual presidente da Câmara Peruana do Livro, chegou
a afirmar: “Tudo o que existe hoje, com exceção de algumas editoras, é novo. Nasceu
graças a esta Lei”.1 Entretanto, reconhece também que a atual oferta de livros – cada
vez mais ampla e diversa – é insuficiente para garantir as bases de uma indústria
competitiva. Recordemos que o Peru, assim como toda a América Latina, compra
mais livros do que vende.2
Por outro lado, embora nosso país tenha conseguido manter o crescimento econômico durante quinze anos, ainda não foi possível concretizar uma política nacional
que garanta o acesso dos cidadãos ao livro e à leitura, através de uma rede eficiente
de bibliotecas públicas, por exemplo. De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Cultura, existe apenas uma biblioteca para cada 34.280 habitantes.3 Mesmo
havendo registradas 887 bibliotecas em todo o país, a maioria delas não conta com
pessoal, recursos ou infraestrutura adequados para a população que deveria atender.
Também de acordo com o Registro Nacional de Municípios (Renamu), em 2014,
dos 43 distritos da capital, onze não administram bibliotecas para seus habitantes,
apesar de ser uma de suas funções segundo a Lei Orgânica dos Municípios. E, se

	Germán Coronado. “Se han duplicado los lectores” (entrevista). Lima: Diario Perú21, 29/9/2015. Disponível em:
<http://peru21.pe/cultura/german-coronado-se-han-duplicado-lectores-2228584>. Acesso em: 19 out. 2016.

1

	De acordo com o Centro Regional de Fomento ao Livro na América Latina e no Caribe, o Peru representa 3%
dos títulos publicados na região, atrás de Brasil (42%), México (16%), Argentina (15%) e Colômbia (8%).

2

	“Informe panorámico de las artes y las industrias culturales en el Perú”. Boletim Infoartes. Lima: Direção-Geral de
Indústrias Culturais e Artes. Ministério da Cultura, ano 1, no 1, 2016. Disponível em: <http://www.infoartes.pe/wpcontent/uploads/2016/06/Bolet%C3%ADn_Infoartes_N%C2%B01_Ed_ junio_2016.pdf>. Acesso em: 23 out. 2016.

3
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analisamos o desempenho, os distritos que possuem as melhores bibliotecas municipais continuam sendo aqueles com maiores recursos econômicos, como Miraflores,
San Isidro, Lince e Jesús María. Essas bibliotecas possuem a área mínima exigida de
acordo com os padrões internacionais, têm mais títulos por habitante, recebem o
maior número de visitantes por ano (San Isidro e Miraflores, juntas, ultrapassam os
120 mil), possuem o maior pessoal exclusivo e oferecem um maior número de serviços aos usuários. Os municípios que ocupam as posições seguintes são: Cercado
de Lima, San Borja, San Luis, Punta Hermosa, Surco e Magdalena.4 Infelizmente, os
distritos mais populosos são os que aparecem no final dessa classificação: Surquillo,
Villa María del Triunfo, Chorrillos, Pachacamac e San Juan de Lurigancho.
Diante desse panorama, no início de 2015 os Ministérios da Economia e da Cultura
convocaram os representantes dos distritos municipais de Lima e das províncias
para incentivá-los a elaborar planos municipais do livro e da leitura para o período
2016-2021. A iniciativa, conhecida como META 27, conseguiu que, em fevereiro deste ano, 39 municípios desenvolvessem ferramentas de política pública, com ações
de curto, médio e longo prazo, para facilitar o acesso da população, especialmente
crianças e jovens, ao livro e à leitura, e fomentar a edição. Entretanto, o resto do
país continua sem receber a devida atenção do Estado.
A multiplicação de feiras do livro nas cidades do interior e o sucesso da última
Feira Internacional do Livro de Lima – organizada pela Câmara Peruana do Livro
sem nenhuma ajuda do governo nem da iniciativa privada, com a presença de meio
milhão de pessoas – revelam que as editoras estão tentando manter o dinamismo
do setor. Mas a falta de políticas públicas que incentivem o hábito da leitura na
população dificulta bastante um verdadeiro desenvolvimento desse segmento.
Segundo dados divulgados pelo CERLALC (Centro Regional de Fomento ao Livro
na América Latina e no Caribe), em 2014 a população de leitores do Peru era de 35%,
muito inferior a dos países vizinhos como Colômbia (54%) e Chile (51%).5 Do mesmo
modo, pesquisa realizada pelo Observatório “Lima. Cómo Vamos” (2015) revelou

que 45% dos limenhos declararam que não costumam ler nenhum livro, impresso
ou eletrônico, em seus momentos de lazer, enquanto 45,9% costumam ler apenas
entre um e quatro livros por ano.6 No entanto, desde 2013 foram registrados anualmente na Biblioteca Nacional do Peru (BNP) uma média de 6 mil títulos nacionais,
dos quais 45% correspondem a conteúdos educativos, 28%, a obras criativas ou
culturais, e 27%, a temas institucionais.
Como podemos observar, devido a diversos fatores, a oferta de livros no Peru
continua se diversificando, e as vendas aumentam a cada ano, mas sem políticas
de incentivo à leitura, sem bibliotecas públicas e com escassas livrarias, cuja maior
parte está concentrada em poucos distritos da capital e em algumas cidades. Essa
tendência não é muito significativa e apenas disfarça o verdadeiro problema: não
se está fazendo o mais importante, que é formar leitores.
A partir de finais de outubro de 2016, durante a Feira do Livro Ricardo Palma, a mais
antiga do país, a Câmara do Livro iniciou uma importante campanha: “Peru, um país de
leitores. Por uma política nacional do livro e da leitura”. O objetivo dessa estratégia era
chamar a atenção de autoridades, iniciativa privada e sociedade civil para a elaboração
de instrumentos e políticas que permitam nos tornarmos uma sociedade leitora.
Nesse sentido, é admirável o trabalho realizado pela Casa da Literatura Peruana, que continua sendo, desde sua inauguração, o principal centro de promoção
da literatura nacional, não apenas pelo trabalho de difusão, mas também por sua
contribuição para a formação de leitores e mediadores de leitura através de um
departamento de atividades pedagógicas muito dinâmico.

Os números da LIJ
No momento da conclusão deste artigo, tivemos acesso apenas aos números
oficiais de publicações até 2015, fornecidos pela Direção do Livro e da Leitura, do
Ministério da Cultura.

	Jorge Falen. “¿Cuáles son las mejores bibliotecas públicas en Lima?”. El Comercio, 12/08/2015, Lima. Disponível em:
<http://elcomercio.pe/sociedad/lima/cual-ranking-mejores-bibliotecas-lima-noticia-1832410>. Acesso em: 12 out. 2016.

4

	Ibidem.

5
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	Ver pesquisa completa em: <http://www.limacomovamos.org/cm/wp-content/uploads/2016/01/Encuesta2015.pdf>.
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Infelizmente, a partir de 2014, houve alterações relativas a como os títulos
são registrados. Uma delas consiste em que antes havia diferença entre literatura
infantil e literatura (para adultos). Agora, todas as produções destes campos são
registradas como “Literatura e retórica”. Portanto, já não podemos estabelecer a
quantidade de títulos publicados como LIJ.
No entanto, de 2010 a 2013 observamos que os títulos registrados como Literatura representavam 19,08% do total com ISBN, dos quais 6,26% correspondiam a
títulos de Literatura Infantil e Juvenil, e 12,82% de Literatura adulta.
Em 2014, os títulos registrados como Literatura representavam 25%, chegando
a 24,80% em 2015. Porém, como comentamos, não podemos saber quanto desse
aumento se deve à LIJ (ver tabelas).

2014

TABELA 1
Quantidade geral de títulos com registro ISBN 2014-2015

Registro ISBN

2014

2015

6.152

6.093

Classe

Tema geral

N.° de títulos

300

Ciências Sociais

2.619

2.562

400

Línguas

161

170

500

Ciências naturais e matemática

231

204

600

Tecnologia (ciências aplicadas)

516

503

700

Artes

179

175

800

Literatura e retórica

1.538

1.511

900

Geografia e história

241

285

Outros

0

3

Fonte: Direção do Livro e da Leitura, Ministério da Cultura do Peru (2016).

TABELA 2
Quantidade por temas de títulos com registro ISBN 2014-2015

2014

2015

Classe

Tema geral

0

Generalidades

294

377

100

Filosofia e psicologia

158

128

200

Religião

215

175
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2015

N.° de títulos

Embora seja impossível identificar os títulos de LIJ, é evidente que houve um
aumento na produção geral de literatura.
Quanto às editoras com maior número de títulos de LIJ publicados no período
em questão, ocorreram algumas mudanças interessantes. Santillana, SM e San
Marcos lideram a produção local, enquanto a Panamericana aumentou significativamente sua produção apenas quatro anos depois de se instalar no Peru. Selos
como Peisa, Planeta, Caja Negra, Polifonía, Altazor, Cátedra Vallejo, entre outras,
mantêm a regularidade de suas produções.
Esses dados se referem à LIJ em 2015 e em 2016.7

7

	Tentamos reunir todas as informações sobre livros infantis e juvenis publicados no período, mas ainda é
muito difícil ter acesso a essas informações no que diz respeito às províncias, principalmente porque muitas
publicações só circulam em períodos escolares e feiras de livro regionais. Além disso, vários selos do interior
funcionam de maneira informal e não registram as publicações na BNP.
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Mais livros-álbum

Novos temas em selos institucionais

Este gênero começa a ser cada vez mais apreciado em nosso país como ferramenta
potente para formar leitores que dialoguem livremente com as palavras e com as
imagens.
Em 2016, foram realizadas várias atividades que favoreceram a difusão desse
tipo de livro, como a exposição de livros tridimensionais, organizada pela Associação Caballito de Madera; a oficina Leer libros álbum, dirigida por Micaela Chirif, e o
Semillero libros álbum, de Fanuel Díaz, organizado pela Casa da Literatura Peruana.
Entre os álbuns que surgiram nos últimos anos, destaca-se Dónde está Tomás
(Ekaré, 2016), escrito por Micaela Chirif e ilustrado por Leire Salaberria, que recebeu
este ano uma menção no Prêmio Medalha Colibrí do IBBY Chile. O libro narra a
história de Tomás, um menino que gosta de se esconder, pois descobriu que basta
fechar os olhos para que surjam outros mundos.
Para os que ainda estão na idade pré-escolar, a Polifonía – única editora nacional especializada no gênero – editou La Banda, com texto e imagens de Cocoretto,
nome utilizado pelos artistas gráficos Iván Esquivel e Natalia Vásquez. A história
é muito simples: a tranquilidade de uma tarde é interrompida por um imenso
alvoroço. Um menino toca o trompete, um porco-espinho martela um xilofone,
um crocodilo toca um acordeão. Esses e outros personagens formam uma banda
de música que não para de tocar até que alguém pede silêncio.
Um ano depois, com o mesmo selo editorial, formato e estilo de ilustração,
Cocoretto entregou Vamos a..., livro mais simples que o anterior, que recria o dia
a dia de um menino que gosta de brincar de ser outro.
Em novembro de 2015, para um público mais amplo, a Polifonía editou Historia
de un payaso (que no quería ser payaso), de Hugo Muñoz, “Pitillo”, com o trabalho
gráfico de Alberto Lama. O livro conta a vida do reconhecido cômico peruano.
Em 2015, a editora Norma lançou a série “Nuno crece”, com três títulos, dirigida aos pequenos leitores. Os textos dessas três narrativas simples são de Jorge
Eslava, e as ilustrações, de Cocoretto. O conjunto recria situações cotidianas nas
quais o protagonista descobre algum aspecto de sua personalidade ou do meio
em que vive.

Há dois anos, neste mesmo espaço, destacávamos a tendência das editoras de se
adaptarem às necessidades das escolas e não dos leitores. Por isso, muitas coleções
de LIJ acabavam se parecendo umas às outras, já que utilizavam praticamente os
mesmos critérios para organizar os livros: idade e nível de complexidade do texto,
além de convenções pedagógicas que buscavam “facilitar” o trabalho dos professores
na organização dos seus planos de leitura. As séries resultantes dessas classificações
garantiam tacitamente a “correção” dos livros destinados à leitura nos colégios.
Entretanto, foi neste último aspecto que notamos uma maior abertura ou ruptura.
Nos dois últimos anos, surgiram editoras independentes e organizações culturais
que começaram a produzir livros com formatos diferentes, abordando temas pouco frequentes na literatura infantil, como a diversidade sexual ou o ponto de vista
de grupos minoritários sobre diversos assuntos. A maioria dos textos, em alguns
momentos, ultrapassou os limites da ficção e passou a ser exposição de teses sobre
os temas abordados, mas também abriram caminho para obras cada vez melhores.
Nessa linha, destaca-se ¿Camila tiene dos mamás?, de Verónica Ferrari, especialista em direitos humanos das mulheres e da comunidade LGBTI, publicado em
2015 pela editora El Armário de Zoe. Ilustrado por Mayra Ávila, conta a história
de uma menina que sente a rejeição de uma colega do colégio quando esta fica
sabendo que ela tem uma família peculiar. Sua situação se complica quando suas
duas mães são chamadas para uma reunião para responder às dúvidas e temores
dos outros pais da classe. O livro convida a dialogar sobre o que acreditamos que
nos separa e a abrir os olhos e o coração para o drama das pessoas que lutam dia a
dia para serem aceitas e respeitadas.
Outro relato interessante publicado por organizações não governamentais é El
abuelo del bosque, escrito por Hernán Garrido Lecca e ilustrado por Elizabeth Builes
(Cedro-USAID, 2015). A história gira em torno de um feiticeiro, curandeiro da Amazônia, “alguém que pode circular entre os sonhos das pessoas, dos animais, das
plantas e de tudo o que existe neste e em outros mundos”. A narrativa nos convida a
entrar no mundo das montanhas para “escutar” e compreender as interações entre
os nativos, colonos e forasteiros. O livro inclui um CD com música tradicional.
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No mesmo ano, foi publicado Carbón y Luna. Un mundo de queso y otro de aceituna, de Rosa María Bedoya, com ilustrações de Vania Salcedo. Esse título inaugura
a série “Palenque infantil”, do Centro de Estudos Étnicos (CEDET), que propõe
promover a literatura infantil, dando ênfase especial à temática afrodescendente.
O livro fala sobre a curiosidade de umas crianças que querem saber a que se deve
a cor de suas peles.

Coleções de contos
Nos dois últimos anos, vários relatos surgiram como parte de coleções.
No início de 2015, a SM publicou, para os que começam a ler, Gato de mercado,
escrito e ilustrado por Christian Ayuni. Conta a história de um gato que sabe tirar
proveito de sua aparência.
A Lexicom publicou El niño que no quería ir al colegio, de Aroma Subiria, com desenhos de Avril Filomeno. Conta a história de Matías, menino que apresenta problemas
para se adaptar à nova escola, entre outras coisas, porque tem dificuldades de aprender a escrever. Sua amizade com um professor, que lhe ensina a cultivar plantinhas
numa horta, e a paciência de sua família o ajudarão a superar estas dificuldades.
Também para primeiros leitores, a Norma publicou, em 2015, Cuatro amigos y
un huevo, de Rubén Silva, com ilustrações de Christian Ayuni.
No mesmo ano, Rosalí León-Ciliotta lançou De cómo Lana venció la tormenta (Editora Arsam). A protagonista é uma menina que tem medo de tempestade, até que
descobre que existe uma arma tão poderosa como a força da natureza: a imaginação.
Das cidades do interior não temos tantas notícias. Sabemos que em 2015, em
Huancayo, Daniel Gutiérrez apresentou seus relatos de mistério para jovens: El reciclador de almas e La muñeca de los ojos vivos (Edições Jueves). Enquanto isso, em San
Martín, a Trazos editou dois livros de relatos: Yacuruna, de Miluer Vásquez, inspirado
em seres da mitologia amazônica, e Sueños de floripondio, de Mardell Tello Pérez.
Em 2016, a Peisa lançous El pollito que perdió sus plumas, de Jaime Picasso. Ilustrado por Mateo Alayza, conta a história de um simpático pintinho que, graças à
generosidade de umas aves, se transformará no “mais lindo do mundo”.
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Nos dois últimos anos, foram publicados também pela Peisa duas histórias
infantis do músico Pochi Marambio: Sirway, colibrí e Waldo, el búho periodista.
Pela Santillana, Jorge Eslava lançou um livro reversível com duas histórias: El
muñeco e La cajita. O volume faz parte da coleção “Río que habla” e pretende incentivar o apreço pelo trabalho dos artesãos. Sob esse selo, em 2016, Eslava publicou
Florentino Circus, com ilustrações de Felipe Morey, e Iván Thays lançou A Luis le pica
la nariz, relato terno sobre a confusão de um menino que um dia chora na escola
e vira motivo de deboche de alguns colegas.
As irmãs Paz reeditaram neste ano os títulos Florencia e Tutunki, pela Santillana.
O primeiro romance, escrito por Claudia, traz a história de um mosquito diferente,
que sonha com flores e jardins e tem dificuldades de se aceitar como é. O segundo
é de Andrea e conta a história de um galo-da-serra que deseja chegar à cidade para
demonstrar seu talento como cantor.
Em julho deste ano, a Panamericana lançou as primeiras histórias da coleção “Niños del Perú”, que recria a vida e os costumes de crianças de diferentes
partes do país. Totalmente ilustrada por Christian Ayuni, a série compreende os
relatos Los sueños de Charito e Juanes para San Juan, de Carlos Garayar, Vacaciones
en Sicuani, de Luis Nieto Degregori, e Abdón en el jardín del Altiplano, de Jéssica
Rodríguez. Cada livro inclui, no final, um texto informativo sobre os lugares e os
costumes citados nos contos e um glossário de expressões nas línguas nativas.
Em outubro de 2016, a Panamericana também lançou os dois primeiros volumes
de outra coleção, “Libros para sentir”, que “tenta ajudar as crianças a compreenderem as situações que as preocupam”.
Rayo vuelve a casa foi escrito por Iván Herrera e ilustrado por Christian Ayuni. O
protagonista é um cachorrinho curioso que precisa enfrentar seus medos quando
se perde na rua.
El pájaro de la lluvia, de Carla Iglú, é outro título da série. Ilustrado por Cocoretto, o conto aborda, com linguagem carinhosa e poética, o difícil processo do
luto: “Nem todos os dias são dias de sol. As nuvens de tempestade chegaram para
Héctor s sua familia”.
Neste ano, a editora Norma lançou Orquídeas para Aurora, de Jéssica Rodríguez.
Ambientada num dos bairros surgidos em Lima por causa da grande migração do
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campo para a cidade, nos anos 1950, a história gira em torno de um jardineiro ayacuchano que precisa enfrentar a passagem do tempo com a mesma integridade que
enfrentou anteriormente a marginalização. As ilustrações são de Carmen García.
A San Marcos publicou Perroaventura. Buscando un hogar, de Rosalí León-Ciliotta, história contada da perspectiva de um cachorro abandonado, que vive na
rua com seus irmãos.
No mesmo ano, Pepe Cabana Kojachi também publicou Kami, kami, kamishibai.
Un cuento sobre el teatro de papel japonés no fundo editorial da Associação Peruano
Japonesa (APJ).
Por sua vez, a San Marcos iniciou uma coleção de contos visando incentivar a
criação em diversas regiões do país. Nessa linha, publicou El gato Pany e El zorro
y el cuy, de Amiel Cayo; El Rafa Aguilar, de Feliciano Padilla; Perico Metralla y otros
cuentos, de Luis Gallegos; La estirpe del viento, de Omar Aramayo; La Thunupa y otras
narraciones, de José Luis Ayala; e Por qué se fueron las gaviotas, de Jorge Flórez (Plano
Leitor Puno lê); Relatos urbanos, de César Pérez Arauco; Amor, soledad y nieve, de
Alejandro Padilla; e Tradiciones pasqueñas, de Mavilo Calero (Plano Leitor Pasco lê);
Rumbo al caucho, de Adrián Mendoza; Paloma, de Amílcar Rengifo; e Vivir muerto,
de Ken Sánchez (Biblioteca Sanmartinense).
Em Áncash, a Río Santa publicou Historias infantiles. Cuentos y crónicas de
Chimbote, de Ricardo Ayllón, que consiste num conjunto de histórias fantásticas
e realistas ilustradas pelo artista local Chinchayán Paredes.
Fechando o ano, a SM lançou a coleção “Cuenta conmigo”, cujo primeiro título, Esa
niña tiene miedo, foi escrito por Isabel Meléndez e ilustrado por Eunice Espinoza. O
relato narra os temores que afligem uma menina e sua dificuldade para expressá-los.
Também sobre uma menina muito medrosa, foi lançado Estrellas para soñar
(Mesa Redonda), de Yiddá Eslava. As estrelas mostrarão à pequena Flora um caminho para deixar de lado os medos.
A Peisa reeditou, em quatro volumes, vários dos contos mais conhecidos do
consagrado autor Alfredo Bryce Echenique: El descubrimiento de América y otros
cuentos, Historias del Country Club y el barrio Marconi, Retrato de escritor con gato
negro y otros cuentos, e Muerte de Sevilla en Madrid. As ilustrações são de Carlos
Castellanos e Mario Molina, e os livros incluem guia de leitura.
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Finalmente, também para jovens, a Bizarro entregou Los crímenes de Collique,
de Gustavo Rodríguez, e Amor en caída libre, de Max Palacios. Ambos os livros se
destinam ao público adolescente.

Uma variedade de romances
Muitos romances publicados nos últimos dois anos são bastante interessantes,
pois mostram diversos gêneros e registros. Além disso, a maioria foi escrita por
escritores muito experientes, que alternam histórias infantis com literatura adulta.
Em julho de 2015, a SM publicou, na série Branca da coleção “Barco a Vapor”,
La dieta de Firulata, da também narradora oral Isabel Meléndez. Trata-se de uma
divertida história para os primeiros leitores sobre uma bruxinha que tem alguns
problemas com seu peso. Também na “Barco a Vapor”, série Azul, foi publicado Romi
y el mar, de Rosalí León-Ciliota. Conta a história de uma menina que está sempre
preparada para descobrir coisas: do significado de uma palavra e até do que é feita
a areia, ou onde se unem o céu e o mar.
Editada pela San Marcos, Shaña é um romance infantil de Marta Merino, em
edição bilíngue (espanhol-inglês). O título do livro coincide com o nome da protagonista, uma piranha que, desde o primeiro dia de vida, tem aversão a carne. As
ilustrações são de José Luis Rodríguez Ysmiño.
No mesmo ano, também foram publicados Estrellita y la custodia del brazalete,
de Julio Recoba, pela Ornitorrinco, e Barrio de mascotas, de Ricardo Ayllón, pela
Altazor (Prêmio de Romance Infantil Altazor 2014).
A Santillana, por outro lado, publicou vários romances infantis, a maior parte do
gênero de aventuras, como El secreto de los cóndores plateados, de Virginia Wiese Miró
Quesada, com ilustrações de Felipe Morey. El cazador del arcoíris, de Hernán Garrido-Lecca, narra a história de um gênio egoísta que só quer realizar seus próprios desejos;
as ilustrações são de Carmen García. Nahuán y el gran viaje, de José González de la
Lama, é um relato ambientado na selva amazônica, sobre um adolescente que precisa
enfrentar uma serpente mítica como parte de um processo de amadurecimento e
que o levará a descobrir seu destino.
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Roberto Rosario publicou, pela editora Lexicom El clan del Jaguar Negro, parte
de uma trilogia de romances de aventuras para adolescentes.
Pelo selo Loqueleo, da Santillana, foram publicados dois romances com foco no
personagem: El cañón Boom, de Anna Lavatelli, com ilustrações de Carmen García,
e Juan Chichones, superhéroe a golpes, de Gustavo Rodríguez, com imagens de Felipe
Morey. No primeiro, um canhão volta da guerra e é recebido com todas as honras,
mas pouco tempo depois cai no esquecimento. Boom se sente triste até que um
estranho personagem se interessa por ele.
Fechando 2015, foi publicado La zona invisible, de Carlos Garayar e Jéssica Rodríguez, obra ganhadora do Prêmio Barco a Vapor Peru daquele ano. A narrativa
mistura elementos de ficção científica e suspense, para contar as peripécias de
Leonardo, um rapaz apaixonado pela física e pelas invenções.
Por outro lado, a editora Bizarro optou por lançar livros de escritores reconhecidos para o público juvenil, tais como Una visita inesperada, de Jorge Eduardo
Benavides, Fuera de clases, de Raúl Tola, Mujeres peligrosas, de Guillermo Niño de
Guzmán, e Cuentos del agua y del sol, de Enrique Planas.
Já em 2016, a San Marcos publicou os romances Santiago Marcado, de Ana María
Quiñones, e Tú que miras el mar, de Harol Gastelú.
Em Acerva, de Huancayo, foi publicado Retorno a la libertad, de Carlos Villanes,
que faz uma alusão à ditadura argentina e ao surgimento das chamadas Avós da
Praça de Maio.
As Edições Condorpasa, em Huánuco, publicou o romance Crónica del primer
amor, de Samuel Cárdich.
A SM publicou, em junho de 2016, Te escribí mañana, do escritor e comunicador
Gustavo Rodríguez, e em outubro, Los tigres, el simio y su música, primeiro romance
de Óscar Carrasco.
O romance de Rodríguez, cujo título se refere a uma série de cartas que o protagonista recebe do futuro, destaca-se pela narrativa ágil e pelo humor do narrador-protagonista.
Finalista do Prêmio Barco a Vapor Peru 2014, a obra de Carrasco surpreende
porque inclui na trama referências a famosas peças de ópera, que ampliam as
possibilidades de leitura de uma história, até certo ponto, simples.
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A Panamericana, por sua vez, publicou em 2016 La venganza de los dioses moches, de Luis Nieto Degregori, e Cholito y el oro de la selva, de Óscar Colchado Lucio.
No romance de Colchado, voltamos a encontrar seu personagem emblemático,
mas a entrada do Chullachaqui – ser mítico da selva peruana – conduz à abordagem
de problemas muito sensíveis no país, como o trabalho infantil nas minas de ouro
e a contaminação dos rios, que dão um toque fresco à famosa saga. As ilustrações
são de Christian Vargas.
O livro de Nieto é um romance fantástico, em que dois mundos e dois tempos
se cruzam para nos lembrar que o homem deve viver em harmonia com a natureza.
As ilustrações de Eunice Espinoza recriam personagens pré-hispânicos, resgatados
da iconografia mochica.
A Montena, selo juvenil da Penguin Random House, publicou outro romance
de Óscar Colchado, Cholito y el anillo del Nibelungo. Aventura en los Alpes. Dessa vez,
Cholito vai à Europa, convidado por um amigo do vale de Pozuzo.
Também pela Montena, Micaela Chirif e Carlos Yushimito publicaram, em maio,
o romance infantil Un circo sin carpa. Os protagonistas são dois irmãos que, junto
com outros jovens, tentarão resolver um problema com repercussões ecológicas.
Em agosto, a SM publicou uma nova aventura da coleção “Súper Peti”, voltada
para os primeiros leitores, Súper Peti y su ayudante, de Carla Zolezzi, com as simpáticas ilustrações de Christian Ayuni.
Finalmente, em outubro, foi lançado Kes y los pegasos de Bernia, escrito por Iván
Bolaños, com ilustrações de Carmen García. O relato é a sequência de El último aure
de Terralán, publicado também pela SM.

Clássicos modernos
Durante esses dois anos, surgiram várias publicações com o intuito de aproximar
os clássicos peruanos das crianças e dos jovens.
Em 2015, a SM publicou Paco Yunque. Tres lecturas, reedição do conhecido conto
do nosso maior poeta. O relato de César Vallejo inclui uma versão em quadrinhos de
Juan Acevedo e um conjunto de ilustrações de Carlos Giménez.
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Já a Panamericana inaugurou sua coleção “Clásicos del Perú”, com Ricardo Palma para chicos (2015), continuando-a com Abraham Valdelomar. Vida y obra (2016).
Ambos os textos foram preparados por Jéssica Rodríguez e ilustrados por Avril
Filomeno. Cada volume começa com uma seção ilustrada, dedicada a examinar a
época e a vida dos escritores.
O reconhecido crítico literário Ricardo González Vigil publicou neste ano, pela
San Marcos, quatro antologias de relatos peruanos dirigidas a estudantes do ensino
médio: Pedro Serrano y otros cuentos. Antología de la tradición oral al texto escrito; El
Caballero Carmelo y otros cuentos. Antología del modernismo al realismo regio-nalista;
Taita Cristo y otros cuentos. Antología de la Generación del 50; Látigo y otros cuentos.
Antología de los años sesenta en adelante.
A San Marcos também reeditou, no mesmo ano, Nahuin e Taita Cristo, relatos
de Eleodoro Vargas Vicuña, destacado narrador da Geração de 50, e dois volumes
de Narrativa tarmeña, de Héctor Meza Parra.
A editora Cátedra Vallejo continuou ampliando sua coleção de livros infantis ilustrados dedicados a grandes escritores com Julio Ramón Ribeyro para niños, Ciro Alegría
para niños e Vargas Llosa para niños. Escritas por Gladys Flores Heredia, essas edições
oferecem a biografia dos escritores e um conto, ambos ilustrados por Carlos Nava.

Recriações da tradição oral
O Instituto de Estudos Peruanos publicou, em 2015, Cuentos de los Andes, de María Rostworowski, importante historiadora peruana falecida em março de 2016.
O livro contém três contos populares ilustrados: El zorro enamorado de la luna,
Mama Raiguana e Los hermanos Ayar.
Em 2016, a SM publicou Mitos y leyendas del antiguo Perú, seleção pensada para
o público infantil, com ilustrações de Christian Ayuni.
Para os leitores juvenis, a Panamericana apresentou Mitos y leyendas del Perú. 24
historias mágicas, de Carlos Garayar e Jéssica Rodríguez. A edição, com ilustrações
de Eunice Espinoza, também inclui um CD em que os autores narram algumas
das histórias.
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Na San Martín, como parte da coleção “Mitos y leyendas de la Amazonía”, a Trazos
editou os contos Runa, de Watsildi López; El monte del Chullachaqui, de Nelson Irigoin; Sachamama, de Hildebrando García; e El paucar y la lupuna, de Miuler Vásquez.

Poesia reunida
Em novembro de 2015, a SM dedicou um volume à comemoração da obra de Juan
Gonzalo Rose, uma das mais importantes vozes da poesia peruana dos anos 1950.
O livro contém um prólogo de outro grande poeta, Marco Martos. O responsável
pela seleção foi Gryzel Matallana Rose, e as ilustrações são de Eunice Espinoza.

Teatro infantil
Em 2015, a SM resgatou quatro obras de teatro de Carlota Carvallo, uma das pioneiras da literatura infantil peruana, e as publicou num único volume da sua coleção
“Clásicos peruanos”.
Carlota Carvallo, teatro para niños apresenta numa bela edição póstuma La
tacita de plata, Oshta y el duende, El monigote de papel e Florisel. As ilustrações são
de Carmen García, que ensaia estilos diferentes em cada peça. Todas as peças ganharam concursos nacionais de teatro para crianças, mas ainda não tinham sido
editadas como livro.

Outros livros infantis
Mencionamos aqui publicações que misturam, com orientação didática, literatura
com outros gêneros.
Em 2016, a SM reeditou no Peru Jugar con letras, de Claudia Rueda, que tinha
sido publicado na Colômbia no ano anterior. As delicadas ilustrações da autora
aproximam as crianças pequenas do mundo das palavras escritas.
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Em setembro desse ano, a mesma editora publicou em espanhol a série de
histórias sobre o “Pollito Pol” (Pintinho Pol), do francês Benjamin Leduc. Os títulos editados no Peru foram Pollito Pol juega a ser bombero e Pollito Pol juega a ser
veterinario.
Também pela SM, Andrea, Claudia e Cristóbal Paz lançaram Chimoc y Pollito
visitan la biblioteca, cujo objetivo é incentivar as crianças a apreciarem o mundo
dos livros, e Chimoc y los servidores de la comunidad. Ambos os livros trazem um
CD musical.
Para a Planeta Júnior, Andrea, Claudia e Cristóbal Paz escreveram Cuentos y
canciones del ABC. O livro contém um CD.
Pela Arsam, Isabel Córdova ofereceu duas histórias didáticas, Pirulí va al colegio
e Pirulí va al zoológico, cujo personagem é uma pequena raposa.
Em 2016, José Luis Mejía continuou com sua série para pré-leitores com Josefa
y los tamaños (Santillana), com atraentes ilustrações de Natalia Vásquez.
O romance biográfico foi objeto de várias publicações nesse ano. A Panamericana lançou “Un día con”, série ilustrada por Felipe Bustamante. O título faz alusão
a duas crianças que visitam um famoso personagem peruano cada dia. Também
foram lançados Un día con Mario Vargas Llosa, Un día con Chabuca Granda e Un día
con Miguel Grau.
Igualmente, pela San Marcos, Javier Bernaola publicou Tras las huellas de Cáceres
e Tras las huellas de Miguel Grau.

o INELI Iberoamérica CERLALC-Unesco, com a Rede de Laboratório de Formação
Emilia e com a revista francesa Livres animés, especializada em literatura infantil
e juvenil.
Por outro lado, a Tinco vem realizando um interessante trabalho de difusão do
corpus infantil e juvenil por meio de oficinas gráfico-plásticas com famosos ilustradores, como Gabriel Pacheco (México), Renato Moriconi (Brasil) e os “Círculos
de investigación”.
Recentemente, foram criados dois portais para difusão de livros infantis:
Miniletras. Artes literarias, administrado por Katherine Cabanillas, professora
de profissão, e Lee, lee, lee, de Mónica Meléndez, promotora de leitura. Estes se
somam ao blog Polka, de Trujillo, que constantemente apresenta resenhas de
livros infantis.

A LIJ e a APLIJ
A Associação Peruana de Literatura Infantil e Juvenil, sob a direção do escritor
Roberto Rosario, continuou desenvolvendo seus congressos descentralizados de
LIJ. A última edição foi realizada em Tacna. Para este ano, propõe-se, entre outras
coisas, promover a criação do Prêmio Nacional de Literatura Infantil e Juvenil.

A LIJ e a Casa da Literatura Peruana (CASLIT)
A LIJ na mídia e nas redes
Na falta de seções regulares nos jornais para crítica especializada sobre LIJ, há dois
espaços no rádio dedicados à difusão de livros: “La dieta del lector”, do escritor e
editor Juan Manuel Chávez, e “Amigos de los cuentos”, do narrador Pepe Cabana
Kojachi, Mukashi Mukashi. O primeiro é transmitido pela Rádio Filarmonía, e o
segundo, pela Rádio Maria, via internet.
Entre os que utilizam as redes sociais para a promoção da LIJ, destaca-se a revista
virtual Caballito de Madera, de Selene Tinco e Vicky Canales, que colaboram com
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A seguir, apresentamos uma amostra das atividades relacionadas com a LIJ que esta
instituição desenvolveu em 2015-2016, dirigidas a mediadores de leitura.
Seminário-oficina de Ensino da Literatura (três edições em Lima e duas em Huacho e Chosica, 2015-2016). Dirigido a docentes de diferentes níveis, é um espaço de
formação e reflexão sobre o ensino da literatura, dos processos de leitura, escrita
e literacidade, proporcionando ferramentas teóricas e metodológicas, analisando
conteúdos literários e refletindo sobre as práticas docentes. Formadoras: Cucha
del Águila e Jéssica Rodríguez.
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Oficinas de Mapeamento Literário Coletivo (março de 2015). O mapeamento
coletivo é uma metodologia usada para identificar os diversos imaginários que
surgem ao redor da ideia de cidade e as apropriações do território feitas pelos habitantes envolvidos. Formadores: Renzo Farje e Kristel Best Urday.
Professores Amigos da Casa da Literatura (março e abril de 2015). Um centro
cultural possui potencialmente mecanismos para seduzir seu público. Os protagonistas dessa relação são os professores, que preparam a visita e depois a replicam
com os estudantes. Direção: Rony Puchuri Bellido.
“Atelier de contadores de historias” (junho). Os participantes são convidados
a investigar as relações entre oralidade, teatro e artes plásticas. Formadores: Cadu
Cinelli e Warley Goulart (Brasil).
Oficina de Avós e Avôs contadores de histórias (fevereiro-março de 2016). Curso
de formação para idosos nas técnicas de narração oral e leitura em voz alta, para
aplicação em zonas vulneráveis, estabelecimentos de ensino, bibliotecas, centros
culturais e em qualquer instituição organizada. Formadora: Cucha del Águila.
Oficina “Cómo hacer un montaje teatral” (junho). A oficina parte de uma obra de
Carlota Carvallo para realizar jogos teatrais utilizando o corpo e a voz. A proposta
inclui um trabalho prático com objetos para avaliar como agem as crianças quando
estão brincando. Direção: Ana Correa e Débora Correa.

Em abril deste ano, divulgou a mostra de cartazes do I Concurso “Ler para crescer”, realizado pela revista Caballito de Madera. E em outubro, na Feira do Livro
Ricardo Palma, junto com a CEDILI-IBBY Peru, organizou uma mesa-redonda sobre
as recentes questões peruanas da LIJ.

Conclusão
Como podemos observar, a literatura infantil e juvenil no Peru continua avançando,
mas num terreno pouco firme. Não apenas porque tem que lidar com a pirataria e a
ausência de bibliotecas e livrarias, mas pela enorme responsabilidade de ajudar
a construir cidadania num país ainda com poucos leitores.

O livro, a LIJ e o CCE
No período analisado, o CCE (Centro Cultural da Espanha) desenvolveu várias ações
para o fomento da leitura e promoção da LIJ, tal como o Seminário “Gestão do livro
e da leitura. A experiência do plano do livro e da leitura de Medellín”, realizado em
Lima de 10 a 14 de agosto de 2015. Também apoiou a capacitação de pessoal técnico
para o desenvolvimento do Plano Municipal do Livro e da Leitura, Meta 27. Do mesmo modo, promoveu, por meio do Ministério das Relações Exteriores da Espanha, a
reedição de dois livros infantis que promovem autores e temas regionais. Os títulos
escolhidos foram El sueño de Buinaima, do artista huitoto Rember Yahuarcani, e Aia
Paec y los hombres pallar, de Carmen Pachas, com ilustrações de Andrea Lértora.
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Jéssica Rodríguez López
É escritora, editora e pesquisadora peruana. Publicou o livro de relatos
Memorias del aire, el agua y el fuego. Mitos y leyendas del Perú (Panamericana,
2014) e o romance juvenil La zona invisible (Prêmio Barco a Vapor Peru 2015),
em parceria com Carlos Garayar, assim como os contos infantis Orquídeas para
Aurora (Norma, 2015) e Abdón en el Altiplano (Panamericana, 2016).
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ESPAÇOS DO LIVRO: PANORAMA DA LIJ EM PORTO
RICO 2015-2016
Carmen Dolores Hernández

“A influência da leitura precoce é muito profunda”, disse o autor inglês Graham
Greene. “Grande parte do futuro da pessoa está nos livros que se encontram nas
prateleiras das bibliotecas que as crianças têm acesso. A leitura precoce tem mais
influência sobre o comportamento do que qualquer ensino de religião.”
Por isso, precisamente, pode ser que o futuro de Porto Rico não seja tão incerto,
como o que se costuma prognosticar com base nas crises que o país tem atravessado. Apesar delas, a literatura infantil e juvenil ganhou um impulso extraordinário. Todos os índices – edições, publicações, vendas, atividades relacionados ao
tema, reconhecimentos acadêmicos, intercâmbios internacionais – indicam que
o segmento do mundo literário está se consolidando como um dos mais visíveis
e dinâmicos do nosso mundo cultural. Foram mantidas e desenvolvidas algumas
das tendências que vinham despontando, como a ênfase em temas como ecologia
e identidades raciais e nacionais, e surgiram outros promissores.
As estatísticas confirmam a tendência positiva. Em 2015, exportações e importações de livros continuaram aumentando, sendo os Estados Unidos o sócio
comercial prioritário, seguido pela República Dominicana e pelo México. A SM,
por sua vez, publicou quarenta títulos de LIJ escrita por porto-riquenhos durante
o período de 2008 a 2016.1
O crescente número de publicações durante os anos de 2015 e 2016 deve-se,
sem dúvida alguma, a vários fatores, sendo um deles a maior visibilidade dada à

	Informação extraída de dados fornecidos pelo Instituto de Estatísticas de Porto Rico e pela SM Porto Rico.
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LIJ pelos prêmios específicos dessa categoria. O mais rentável, em termos de exposição e remuneração (12 mil dólares), foi o Prêmio Barco a Vapor, da SM, que já
está em sua décima edição. No decorrer desses dez anos, o prêmio foi concedido
a escritores reconhecidos de Porto Rico (Mayra Montero, em duas ocasiões, 2014
e 2008; Janette Becerra, em 2012; Tina Casanova, em 2007). Outros premiados
iniciaram sua trajetória de escritores de LIJ com essa premiação, entre eles Ernesto Guerra Frontera, premiado em 2015 por Las palabras perdidas, e, em edições
anteriores, José Rabelo, CJ García, Isabel Arraiza e Samuel Silva Gotay, este último
conhecido por seus ensaios sociológicos.
No mesmo ano (2006) em que começou o Prêmio Barco a Vapor em Porto Rico,
também foram criados, pelo Instituto de Cultura Porto-Riquenha (ICP) – na ocasião,
dirigido pelo poeta José Luis Vega, que também dirige a Academia Porto-Riquenha
da Língua Espanhola –, um prêmio para a literatura infantil e outro para a categoria de romance juvenil. O valor do prêmio era de 3 mil dólares para cada categoria.
O primeiro título premiado foi Hay magia en la canaria, de Georgina Lázaro, uma
das escritoras de LIJ mais conhecidas da ilha; o livro se tornou um clássico da LIJ
porto-riquenha. Em 2015, Wanda I. de Jesús Arvelo ganhou o prêmio na categoria
de livro infantil por Ahí vamos otra vez. O atual diretor da editora do ICP, o poeta
Ángel Antonio Ruiz Laboy, deu continuidade à iniciativa criando também uma
bolsa de 1.500 dólares, para premiar um ilustrador destacado. A bolsa consiste em
participar de uma oficina de ilustração oferecida por Walter Torres, importante
artista nessa área. O ganhador da primeira bolsa foi Jonathan A. Vega Colón, em
2015, ilustrador do mais recente livro de Georgina Lázaro (publicado também pelo
ICP): La fiesta azul, livro encantador sobre dois golfinhos, Serafín e Adelina, que
vão a uma festa no povoado costeiro de Salinas. As ilustrações marinhas de Vega
Colón complementam muito bem o humor das caracterizações, o interesse da ação
e a graça das rimas de Georgina Lázaro.
A editora do ICP também publicou nesse ano um livro extraordinário, que bem
poderia iniciar uma tendência valiosa: Mitos del pueblo taíno, com ilustrações
dramáticas de Arlene Ruiz Isemberg, baseado numa das primeiras crônicas das
Índias, escrita no século xv pelo frade hieronimita Ramón Pané, a Relación acerca
de las antigüedades de los indios. Com prólogo da maior estudiosa porto-riquenha
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dos escritos do frade, a doutora Mercedes López Baralt, o livro de Pané, que ela
considera “o primeiro tratado antropológico e, ao mesmo tempo, o primeiro texto
mestiço do Novo Mundo”, contém a tradição oral dos índios arahuacos daquela
região e descreve seus deuses, explica seus mitos e expõe sua cosmogonia. No livro
infantil, a narrativa foi simplificada, mas sem perder seu impacto. A excepcional
publicação é considerada um marco na LIJ porto-riquenha.
A chamada para a publicação de livros infantis e juvenis é uma constante do ICP,
que sempre os incluiu em sua trajetória editorial. Isso fica patente nas sucessivas
edições dos livros de uma das pioneiras do gênero em Porto Rico, Ester Feliciano
Mendoza, e de outra figura excepcional, Isabel Freire de Matos, que em algumas
ocasiões escreveu em parceria com o marido, o poeta Francisco Matos Paoli – o
centenário de seu nascimento foi comemorado este ano, com importantes eventos.
O Pen Club de Porto Rico instituiu um prêmio para a LIJ que, mesmo sem remuneração, pressupõe boa publicidade para o livro premiado. Foi entregue pela
primeira vez em 2014. O ganhador foi El Guardián de Köpec y otras historias terrestres,
de Edwin E. Figueroa Acevedo. Em 2015, ganhou El club de calamidades, de José
Rabelo, que já havia recebido o Prêmio Barco a Vapor. Durante os anos 2014-2016,
sob a presidência de José A. Muratti Toro, o Pen Club publicou dois livros inusuais
para estudantes, escritos por eles mesmos. Um foi escrito pelas crianças da segunda série de uma escola primária rural na localidade de Naranjito, no centro da
ilha. O outro, pelas crianças de um centro de orientação para a escola primária do
Residencial Manuel A. Pérez.2 A iniciativa não deixa de ser interessante. Os livros
são simples, na maior parte composto de pequenos poemas e contos muito curtos.
As ilustrações também são feitas pelas crianças.
Uma nova casa no segmento de LIJ, que no período de 2015-2016 publicou
nada menos do que 24 livros dessa categoria, é a editora da EDP University, sob
a direção de Edgardo Machuca Torres. Entre seus títulos, encontra-se a coleção
“Cuentacuentos INTER METRO”, fruto de uma iniciativa de Zulma Ayes, professora
da Universidade Interamericana de Porto Rico e autora de LIJ, em 2014. São contos

	
Residencial é um conjunto habitacional para pessoas de baixa renda, estabelecido pelo governo.
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para criancinhas, como ¡Soy timbalero! La buena suerte de romperme el tobillo, de
Zuleika Carrillo Arroyo; Soy funámbulo. Vivo en el aire, de Zulma Ayes; ¡Soy investigadora de hormigas! Luli y yo, de Ilza Mariel Ortiz; ¡Soy investigadora de murciélagos!,
de Eva Peñalvert. Também para criancinhas são Seby, la cebolla, tiene una pregunta,
de Carlos Alejandro Cruz, e ¡Achú, achú, Pirulo!, de Pamy Rojas.
O catálogo da editora da EDP University também oferece livros para o público de
cinco a doze anos, de reconhecidos autores, como Yolanda Arroyo Pizarro (Capitán
Cataño y las trenzas mágicas e Thiago y los túneles de San Germán), além de vários
de Isabel Arraiza Arana, entre eles, Poemas para la mochila.
Mas onde o trabalho editorial da EDP University de fato se sobressaiu foi no
campo dos romances juvenis. Durante o período mencionado, foram publicados
nove, alguns de autores conhecidos em outros gêneros, como a citada Yolanda
Arroyo Pizarro, María Bird Picó e José Rabelo. Surgiu, além disso, um novo nome,
Sylma García González, com romances juvenis de mistério.

Publicações
Foram muitas e diversas durante os últimos dois anos, tanto de autores porto-riquenhos que moram na ilha, quanto de outros que moram fora, principalmente
nos Estados Unidos.3 Essa abundância foi o primeiro e mais alentador sinal da
fortaleza da LIJ em Porto Rico.
Os temas e gêneros foram variados. Muitos livros são obras de arte ou de entretenimento. Alguns têm propósito didático; outros, projeção social, psicológica,
ecológica ou mesmo musical ou matemática. Podemos citar, por exemplo, El sueño
geométrico de Miguel con el tangram, de Orlando Planchart Márquez, com ilustrações chamativas, coloridas e simples de Ana María Bonilla (Editora A Propósito,
2015). Gira em torno de um jogo chinês, que consiste num quadrado onde cabem

sete figuras geométricas, com as quais podemos representar diferentes objetos.
O livro é bilíngue e permite visualizar as formas e introduz noções de geometria.
Também inovador e muito divertido é Marcelo y el misterio del sonido desaparecido, uma parceria entre o escritor Juan Carlos Quiñones (autor de El libro del tapiz
iluminado), responsável pelo texto, e Tito Matos, fundador do grupo musical de
pleneros Viento de Água. Este último e Ricardo Pons, também do grupo, compuseram a música e as canções reunidas no CD que acompanha o livro.4 A melodia é
especialmente contagiante e viva, e o disco inclui outros gêneros musicais típicos
(bomba, seis montuno, plena, seis chorreao), com letras bem-humoradas e lúdicas.
O título é voltado para crianças pequenas, e tanto a parte sonora como a textual
estimulam a imaginação. Como destaca Tito Matos na capa, trata-se de “nossa música autóctone como base fundamental da formação musical das nossas crianças”.
Um número significativo de novas publicações tenta conscientizar as crianças
sobre assuntos como ecologia, preconceitos sociais e história. Salvador. Diario de
un manatí, de Isabel Quílez Vilar, com ilustrações de Millie Reyes (edição da autora,
2016), conta a vida de um peixe-boi, desde seu nascimento no rio Grande de Loíza,
que cresce se esquivando dos perigos causados pela contaminação ambiental.
El sol taíno, de Tere Marichal (www.createspace.com, 2016), utiliza como motivo
temático um dos petróglifos que se encontram no setor de Zamas, em Jayuya, e a
partir daí conta a história de Yayael, menino da tribo dos taínos que persegue o sol
em seu passeio diário pela ilha de Borikén.
Tulipán, la jirafa puertorriqueña, piensa sobre las notas, de Ada Haiman, com
ilustrações de Roberto Figueroa (edição da autora, 2016), oferece uma lição socioeducativa. São dois livros, um em espanhol e outro em inglês. A mensagem que
transmite é de que as notas escolares medem uma forma de pensar que não é a
única possível. A intenção é incentivar o pensamento crítico nas crianças e evitar
a fixação exclusiva nas notas como medidoras de inteligência. Capitán Cataño y

	A plena é um gênero de música, canto e dança de Porto Rico, nascido no final do século xix, em Ponce, a
segunda cidade mais importante do país, e desenvolvido durante os primeiros anos do século xx. Alguns a
caracterizam como uma espécie de história oral musical, já que seus temas costumam estar relacionados a
acontecimentos cotidianos da localidade.

4

	Mais da metade da população porto-riquenha encontra-se na “diáspora”, ou seja, morando nos Estados
Unidos, a maioria nos estados de Nova York e Flórida, mas também em outros estados ou em outros países.
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las trenzas mágicas, de Yolanda Arroyo Pizarro, aborda o tema racial por meio de
una mãe afrodescendente que trança o cabelo de seu filho enquanto lhe mostra os
caminhos da liberdade forjados por seus ancestrais.
Houve um aumento de títulos infantis e juvenis sobre personalidades importantes de Porto Rico. Julia, tejedora de palabras, escrito por Hildelisa Ríos Maldonado e
ilustrado por Juan Álvarez O’Neill (coleção “Héroes” da editora Dehonite, 2015), foi
publicado em edição bilíngue. O livro narra a infância e a juventude da poeta Julia
de Burgos, cujo centenário de nascimento foi em 2014. As ilustrações, coloridas e
simples, são perfeitas para despertar o interesse dos jovens leitores. Felipe, corazón de
gigante (Município de Carolina, 2016), de Wanda de J. Arvelo, com ilustrações belíssimas de Mrinali Álvarez Astacio, inaugurou uma iniciativa que poderá estabelecer
importantes pautas: destacar personalidades relevantes da população. Felipe Birriel
(1916-1994), chamado “gigante de Carolina”, é uma dessas figuras. Sua notoriedade
não é fruto apenas de sua grande estatura, mas também de sua alma, extraordinariamente bondosa, de criança dentro de um corpo de gigante. O texto ressalta sua
perseverança para conseguiu vencer os inúmeros obstáculos ao longo da vida.
No gênero biográfico, Felisa y el mágico coquí, de Elizabeth Wahn, com ilustrações
da artista italiana Cristina Fabris, foi escrito por uma porto-riquenha que mora em
Roma. Com a ajuda das extraordinárias ilustrações, Wahn, que publicou o livro,
recria a legendária vida de Felisa Rincón de Gautier, a primeira mulher prefeita de
uma capital nas Américas. Sua fama ultrapassou os limites da ilha quando, no início
da década de 1950, mandou trazer neve à quente Porto Rico para que as crianças,
que nunca tinham visto neve na vida, pudessem brincar.
A preeminência das festas de Natal na cultura porto-riquenha5 deu origem,
no segmento da LIJ, a três livros recentes sobre os Reis Magos. Las estrellas de los
Reyes Magos foi escrito por Tere Rodríguez-Nora e tem ilustrações de Walter Torres
(Ediciones Norte, 2015); ¡Llegaron los reyes!, assinado por Zulma Ayes, reconhecida
escritora de LIJ, com ilustrações de Boricua Rivera, foi publicado por sua autora em

	Segundo o consenso geral, são as festas de Natal mais longas do planeta. As comemorações prosseguem até
depois da epifania, durante os oito dias das oitavas, depois mais oito dias das “oitavinhas”, e coincidem com
as festas de São Sebastião, também de índole popular e com grande quantidade de participantes.

5
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2015. O terceiro título é Un coquí en el pesebre (Palibro, 2015), do menestrel Francisco (Pancho) Rivera, com ilustrações de Roberto Flynn. Este último livro inclui
um CD que traz, entre outras, a canção transcrita no livro, e narra o aparecimento
de uma rã coqui (uma espécie de rã pequena, nativa de Porto Rico, que canta de
noite e parece que está dizendo “co-qui”) ao lado do menino Jesus no presépio. Os
cânticos vão acompanhados do cuatro, instrumento típico porto-riquenho.
Las estrellas de los Reyes Magos conta a conhecida história religiosa, acrescentando à ela o interesse de um menino pela constelação de Orion, também conhecida
como dos Reis Magos. Reafirma a continuidade de uma tradição criolla passada
de pais para filhos, de avós a netos durante gerações. O livro recebeu um prêmio
como “Best Latino Focused Children’s Picture Book” em 2016, dos “International
Latino Book Awards” dos Estados Unidos.
O livro de Zulma Ayes, ¡Llegaron los Reyes!, trata da tradição dos Reis Magos
no povoado de Juana Díaz, ao sul da ilha, onde a população inteira participa e se
veste com roupa de pastor para receber os reis, que fazem uma entrada triunfal
em cavalgada. A autora inclui fotografias históricas e indicações sobre a tradição
que começou em 1884.
Durante 2015-2016, continuaram a ser publicados livros infantis com temas
fantásticos, os mais tradicionais da LIJ. Quatro deles, em versão bilíngue, são de
autoria da ex-jornalista do Telemundo e atualmente juíza Madelyn Vega: Tommy, el
delfín viajero 1 e 2, Fanti y otros cuentos e Preciosa. Cuentos y rimas. A escritora Gloria
Ramírez de Arellano estreou em LIJ com Zafiro, conto sobre um duende amigável.
A publicação de Teatro migrante para niños. Un caribeño en Nueva York, de Manuel Antonio Morán (La Habana: Casa Editorial Tablas-Alarcos, 2016), representou
uma dupla novidade. Não só por ser uma coleção de obras teatrais para crianças
– modalidade quase inexistente entre nós, embora haja antecedentes ilustres,
como as obras dramáticas de Eugenio María de Hostos, escrita para seus filhos, e
as de Isabel Freire de Matos –, mas também porque o autor é um porto-riquenho
radicado em Nova York que criou a companhia de teatro infantil SEA (Sociedade
Educativa das Artes), com sede no teatro do Centro Cultural Clemente Soto Vélez,
no Baixo Manhattan. Além disso, Morán possui vasta experiência com marionetes,
modalidade que exige habilidades ainda mais especiais.
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Teatro migrante reúne cinco das obras escritas ou adaptadas para o teatro. Três
delas se baseiam em conhecidos contos de fadas: Pinóquio, Cinderela e Dona Baratinha. Quanto às outras, uma se refere a personagens folclóricos, o porto-riquenho
Juan Bobo e o dominicano Pedro Animala, e a outra conta a história do jogador de
beisebol porto-riquenho Roberto Clemente. Nas obras baseadas em contos de fadas,
o autor modifica as histórias, adaptando a ação dos personagens à atualidade, e
inserindo-os em um contexto cênico que utiliza os mais inovadores recursos teatrais. Não se trata apenas de incluir, com acerto, passagens cantadas ou versos que
dão vida à produção. No caso de Cinderela, por exemplo, a substituição da icônica
fada madrinha por um duende atrapalhado que se encontra na história errada, e
que ainda assume relutantemente diferentes funções (fada, ajudante do príncipe
e emissário do mesmo), acaba se tornando um recurso muito engraçado, com toques irônicos, acentuados quando o personagem se dirige diretamente ao público.
A encenação pega emprestado do cinema os “congelados” (momentos em que
os atores ficam parados, suspensos no tempo, enquanto o narrador, no caso o
duende, comenta a ação). O coral, os contrastes, as cenas repetidas para dar mais
ênfase, as canções, tudo está planejado para atrair o público infantil... ou o adulto.
¡Viva Pinocho!, a peça que abre o livro, tem um espírito diferente. Ela nos leva
a refletir sobre a emigração através de um boneco que adquire vida. A mensagem
aparece naturalmente em uma trama em que o boneco, que diz chamar-se Pino
Nacho, desobedece ao artesão mexicano que o criou e resolve ir para “o outro lado”,
onde muitos sofrem a doença de “deixar de ser”, isto é, o esquecimento.
Em Mi superhéroe, Roberto Clemente, a ênfase incide na vida do jogador de beisebol; El encuentro de Juan Bobo y Pedro Animal utiliza o contexto de dois personagens
do folclore porto-riquenho, que iniciam uma espécie de competição de contos
associados a personagens folclóricos; Dona Baratinha (La cucarachita Martina) é
uma obra fascinante sobre o valor da generosidade e da ternura.
Publicação inovadora, pelo tema e pela editora, é Sonia Sotomayor, de Barbara
Kramer (National Geographic Society, 2016). O livro narra, com textos breves e
grande quantidade de fotografias, a vida de Sonia Sotomayor, porto-riquenha que
é juíza do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, a primeira pessoa de origem
hispânica a chegar a esse cargo.
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A abundância de publicações de LIJ durante os dois anos passados abrangeu os
dois extremos da gama infantil e juvenil: por um lado, os livros para crianças menores e, por outro lado, os romances juvenis.
Entre os primeiros, está Solo Andrés, de Neryvete Reyes, com ilustrações de Nívea
Ortiz Montañez (SM, 2015), que mostra o problema do ciúme dos pequenos com a chegada de um irmãozinho em casa. Ediciones Callejón iniciou uma nova coleção intitulada “Sube y baja”, com três livros para crianças menores: Yo solito, ¡Es mío! e Yo quiero,
todos escritos e ilustrados por Ita Venegas Pérez. As ilustrações são grandes, lúdicas,
chamativas, e os textos, curtos e simples. Os três livros captam o momento da primeira
infância, onde se afirma a vontade, e mostram como impulsos podem ser levados a
terrenos mais controláveis, que ajudem as próprias crianças e seus responsáveis.
Os romances juvenis foram numerosos e interessantes. Os ganhadores do Prêmio
Barco a Vapor, El dragón dormido, de Mayra Montero (2015), e Las palabras perdidas,
de Ernesto Guerra Frontera (2016), exemplificam essa tendência. Os dois são meio
alegóricos, pois, se a falta de medo – como no caso de Gustavo, o protagonista de
El dragón dormido – pode vir a ser prejudicial para a pessoa, contar com a ajuda e a
atenção de um círculo de apoio, que inclui família e amigos, pode ajudar qualquer
um a superar seus problemas. No caso de Las palabras perdidas, a fuga das palavras
torna o mundo sem vitalidade, sem contrastes, sem alegria. Vermudo, príncipe de
doze anos que, como Segismundo, está trancado num palácio lendo e relendo três
livros, tenta recuperá-las. O livro é uma alegoria imaginativa sobre o conhecimento; funciona também como fantasia que se assemelha um pouco à de Harry Potter,
devido aos personagens estranhos e às referências medievais.
Alguns romances juvenis giram em torno de mistérios. El diario de MQ (Editorial
EDP University, 2015) e Consultores de misterios (Instituto de Cultura Porto-Riquenha,
2016) foram escritos por Sylma García González. O primeiro se destaca pela invenção
de uma linguagem “antiga”, mas verossímil, em que foi escrito um diário de 1521,
encontrado pela narradora, uma menina de treze anos. Apresenta um mistério do
passado que afeta a família da protagonista no presente. Consultores de misterios,
por outro lado, é a história de dois amigos que cursam o oitavo ano e que se metem
em uma confusão com os pais por causa de uma aposta. A necessidade de devolver
o dinheiro da aposta, que já havia sido gasto, leva-os a criar um negócio de solução
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de enigmas, especialidade de Juan, um rapazinho avarento de mente excepcional,
observador e capaz de fazer deduções assombrosas.
La ciberimpostora, de Hiram Sánchez Martínez (Ediciones Hache Silente, 2015),
por outro lado, integra eficazmente a ficção científica ao mistério, relatando a possível substituição da mãe de uma jovem adolescente por um androide. Também
pode ser vista como expressão da incompreensão típica da adolescência.
María Bird Picó, no livro El día que tu secreto se hizo mío (Editorial EDP University, 2015), explora um mistério de índole familiar que afeta o protagonista, que
começa a duvidar se pertence de fato à família que pensava ser a sua. Tatiana Pérez
Rivera, em Acertijos de arena (Cultural, 2015), expressa, de maneira imaginativa,
crises familiares que incidem na vida de vários jovens, que encontram em uma
viagem fantástica a solução para resolvê-las.
Veda, da poeta Coqui Santaliz (Mariana Editores, 2015), é um livro diferente:
a autobiografia de uma cachorrinha de rua e suas aventuras com vários donos. O
realismo dos ambientes nos quais Veda se move, por grande parte da ilha, confere
ao livro um interesse especial, combinado com uma narrativa divertida.
Vários desses autores (Sylma García González, Ernesto Guerra Frontera, María
Bird Picó, Hiram Sánchez Martínez, Coqui Santaliz) nunca haviam escrito antes
livros de LIJ. Os dois primeiro escrevem narrativas pela primeira vez; já os outros
três haviam publicado narrativas para adultos. Coqui Santaliz também publicou
poesia. O recente interesse por LIJ confirma a atração que o gênero vem exercendo
nos escritores porto-riquenhos.

Presença internacional da LIJ porto-riquenha
O gênero adquiriu uma crescente importância. Em parte, graças ao fato de autores
consagrados da LIJ porto-riquenha, como Georgina Lázaro, terem publicado em editoras espanholas (Everest) e americanas (Lectorum), além de outras casas chilenas e
mexicanas, e suas obras passaram a ser conhecidas fora da ilha. Em 2015, os textos
de Lázaro foram publicados em duas antologias de autores latino-americanos: Te
regalo el mar (Academia Boliviana de Literatura Infantil e Juvenil) e La aventura de
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la palabra (Fundação SM e Fundação Cuatrogatos). Em 2016, participou da antologia
Dos orillas y un océano (CEPLI e Fundação Cuatrogatos).
O caso de Georgina Lázaro chama especial atenção porque, além de participar
regularmente de eventos e feiras internacionais do livro, possui importantes pesquisas sobre o impacto da leitura nas crianças, entre elas o livro ¿Qué pasa cuando
ellos leen? (SM, 2014). Oferece com frequência oficinas para professores e realiza
atividades de contação de histórias em diversos lugares de Porto Rico, principalmente nos museus de arte de San Juan e de Ponce.
Um aspecto importante de sua obra literária são suas traduções de LIJ do inglês para
o espanhol, como a do famoso clássico de Dr. Seuss, The Cat in the Hat, em espanhol
El gato ensombrerado (Random House Books for Young Readers, 2015), em parceria
com Teresa Mlawer. Também traduziu Construction, de Sally Sutton, em espanhol
Construyendo (recebeu menção honrosa no “International Latino Book Awards”, 2016),
Huggy Kissy e Blankie, de Leslie Patricelli, em espanhol Abrazos y besitos e Mantita.
Esses três últimos são da Candlewick Press, que os publicou em 2015.
Sua participação e a de outros escritores porto-riquenhos de LIJ em congressos
internacionais, como as três edições do Congresso Ibero-Americano de Língua
e Literatura Infantil e Juvenil (CILELIJ) – Santiago do Chile, 2010; Bogotá, 2013;
Cidade do México, 2016 – propiciaram intercâmbios da nossa literatura com a de
outros países. Participaram no congresso do México, em novembro de 2016, além
de Georgina Lázaro, os escritores porto-riquenhos Damarys Reyes Vicente, Dinah
Kortright, Janette Becerra, José Rabelo e Tere Marichal.
Uma iniciativa que uniu a LIJ porto-riquenha à de outros países de língua espanhola
foi o Programa Internacional de Aproximação à Literatura Infantil (PIALI), estabelecido
na ilha há vinte anos. Trata-se de uma associação fundada no México, em 1985, pela
professora Martha Sastrías, e que em 1991 se ampliou por outros países latino-americanos. A cidade de Ponce (Porto Rico) é agora a sede principal. O propósito principal é
o de incentivar a leitura e a expressão escrita livre e espontânea nas crianças. A organização trabalha diretamente com professores do ensino fundamental e ensino médio,
dos sistemas educativos públicos e particulares nos países onde estão presentes.
Cada país possui uma coordenação que trabalha de acordo com a metodologia
do PIALI, planejada pela fundadora, para incentivar a leitura e a escrita espontânea
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nas crianças. Algumas estratégias são os livro-jogos, atividades de caráter lúdico que
promovem o interesse pela leitura e pela escrita criativa, e que podem ser adaptados
a diferentes tipos de ensino e a diversos públicos infantis. O PIALI também organiza
atividades de contação de histórias e oferece oficinas, conferências para estudantes,
pais, professores e bibliotecários, visando ajudar a melhorar a qualidade do ensino da
linguagem. As oficinas incluem os livro-jogos já mencionados e utilizam estratégias
como confecção de livros artesanais e ensino de técnicas de leitura dramatizada.
O diretor executivo do PIALI de Porto Rico, Jesuan Texidor Santiago, dirige atualmente a organização em nível internacional. Iris Rivera é a coordenadora nacional.
Um projeto que aproxima o nosso país de outros através da LIJ é o que desenvolve
a dra. Ruth Sáez através do Centro para o Estudo da Leitura, Escrita e Literatura Infantil
(CELELI), fundado por ela no ano letivo 2006-2007 e subordinado ao programa de
Mestrado em Educação Infantil da Faculdade de Educação da Universidade de Porto
Rico, em Río Piedras. Com sede nessa faculdade, sua biblioteca de seis mil livros
de LIJ oferece apoio aos programas de formação e atualização docente. O objetivo
é incentivar e promover a leitura e a produção textual para crianças por meio da
documentação da LIJ e o apoio à pesquisa nesse campo. O CELELI estabeleceu uma
parceria com a Universidade do Arizona, em Tucson, e com seu programa WOW
(Worlds of Words), dirigido pela professora Kathy Short.
Há vinte anos, a professora Sáez criou um projeto de LIJ em conjunto com a Guatemala. Começou a viajar para esse país, realizando conferências sobre leitura. Depois
entrou em contato com comunidades e escolas específicas, o que lhe permitiu criar,
há seis anos, um curso para a Faculdade de Educação da Universidade de Porto Rico,
que requer que os estudantes visitem o país centro-americano. O trabalho consiste
em criar bibliotecas nas escolas e capacitar os professores locais, compartilhando
estratégias para o ensino da leitura e da escrita. Como as escolas costumam estar em
comunidades rurais, as bibliotecas escolares frequentemente se transformam em
bibliotecas comunitárias. Segundo Sáez, a experiência é extremamente vantajosa,
tanto para os estudantes quanto para os professores que a acompanham.
Outra atividade liderada pela professora Sáez adquiriu crescente relevância,
não só em Porto Rico, mas também em alguns países latino-americanos. Em
2006, ela se uniu à iniciativa da Fundação LEER, da Argentina, na organização de
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maratonas de leitura. São dias dedicados à leitura por prazer, em silêncio ou em voz
alta, durante um tempo, que tanto pode ser de uma hora como de um dia escolar
inteiro. Atualmente é realizada no dia 8 de setembro. O alcance dessa iniciativa
foi aumentando; se no início havia 5 mil leitores inscritos, esse número chegou
a um milhão de leitores, e a iniciativa se estendeu aos países vizinhos, como República Dominicana e Peru. A professora Sáez destaca que as redes sociais foram
especialmente importantes para que a iniciativa se tornasse mais conhecida. Um
dos objetivos do programa, que utiliza um personagem chamado Gabriel Comelibros como ícone publicitário, é estimular os professores a incluírem a leitura por
prazer em suas práticas educativas.
O cultivo da LIJ por escritores porto-riquenhos residentes em outros países,
principalmente nos Estados Unidos, como Edwin Fontánez e Lulu Delacre, mas
também na Itália, como Elizabeth Wang, que mora em Roma, foi fundamental
para internacionalizar a LIJ da ilha. O caso de Edwin Fontánez é especialmente
interessante. Em 1994, criou a editora Exit Studio Publishing em Arlington, Virginia (EUA), que publica seus próprios livros. Sua intenção era, e continua sendo,
produzir literatura infantil imaginativa, que fomente o interesse pela cultura porto-riquenha e caribenha. Seus livros costumam aparecer em edições bilíngues ou
são publicados em duas versões, em espanhol e em inglês. Sua bibliografia inclui
Taíno. The Activity Book (1996), On this Beautiful Island (2004), I promise you / Yo te
prometo. Guía para fortalecer el lazo animal-humano (2012) e El bosque iluminado /
The Illuminated Forest (2014), finalista do “International Latino Book Awards”, na
categoria de ficção em inglês para jovens adultos, em 2015. Fontánez costuma
organizar atividades relacionadas à LIJ para a comunidade hispânica em parceria
com o John F. Kennedy Center for the Performing Arts, de Washington D.C.

Atividades
Durante os dois anos anteriores, surgiram ou se consolidaram várias iniciativas
midiáticas com respeito à LIJ, como a recente produção do programa de televisão
Te cuento lo que leí (Te conto o que li), projeto pioneiro apresentado semanalmente
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no canal 6, WIPRTV, que é estatal. A alma do projeto é a autora de LIJ Tere Marichal,
que também é roteirista. Já foram filmadas cinco temporadas com treze programas
cada. Com formato ameno e ágil, trata-se de um fórum para escritores, ilustradores,
leitores infantis e contadores de histórias. O propósito é que adultos e crianças compartilhem com o público o que eles leram, ilustraram, escreveram ou publicaram.
Além disso, há sete anos vai ao ar um programa de rádio, Mundo de palabras,
transmitido pela Católica Radio de Ponce. Produzido pela professora Carolina Calzada Navarro e por Jesuan Texidor Santiago (trabalhadores do PIALI), o programa é
dirigido por ambos e pela professora Digna Hernández (conhecida como Titi Angie), que também participa num segmento semanal sobre LIJ em outro programa
da mesma emissora, Arranca Porto Rico. O principal objetivo do Mundo de palabras
é o de promover e incentivar a leitura e a escrita recreativas. Divide-se em partes,
sendo que uma apresenta resumos de LIJ, e as outras incluem narrações de histórias
e informações sobre curiosidades históricas. Os personagens, representados por
vozes dramatizadas, são a Professora Biblio, uma senhora excêntrica que padece
de bibliofilia e conta histórias. Como companhia, tem seus animais de estimação,
o gato Letras e o cão Livros. O senhor Dicionário é responsável por ensinar novas
palavras e ortografia, enquanto o Conde Livros também conta histórias, como a
Professora Biblio, mas prefere as de mistério, intriga e aventura.
O PIALI leva a cabo outros projetos, como a organização da sala Te Regalo un
Sueño (Te Dou um Sonho de Presente), da Biblioteca Municipal e Infantil Mariana
Suárez de Longo, em Ponce, para crianças de seis a doze anos. Além disso, estabeleceu
uma parceria com a Fundação Biblioteca Rafael Hernández Colón e sua Biblioteca
Infantil, que se chama Lila Mayoral Wirshing, dirigida pela professora Calzada.
Um campo muito interessante é o dos programas de contação de histórias ou
de narrativas orais voltados para crianças. Tere Marichal organizou um programa
dessa natureza em um parque de um bairro central da cidade de San Juan, Baldrich,
em Hato Rey. Nos primeiros domingos do mês, um grupo de oito pessoas se reúne
com crianças e adultos do bairro para contar histórias. Ela é fanática pela técnica
kamishibai, termo japonês que significa “teatro de papel”. Essa técnica surgiu nos
anos 1920, em Tóquio, quando os vendedores ambulantes de doces levavam, junto
com a mercadoria, lâminas com desenhos de um lado e texto de outro, que eram
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lidas para as crianças, como uma espécie de teatrinho, ou butai. Marichal ofereceu
recentemente uma oficina sobre essa modalidade a mais de 250 professores. Cada
um escreveu um conto para apresentá-lo no butai.
Ofereceu também inúmeras oficinas sobre técnicas de narrativa oral para professores, fazendo-os compreender a importância da expressão oral nas crianças, e
também de leitura dramatizada para pais e mães. Para ela, “é preocupante perceber
que a leitura é uma atividade que se fomenta na escola, mas raras vezes dentro de
casa. Devemos reforçar o amor pela leitura entre os membros da família, porque
o primeiro passo para a leitura está nesse meio”.
A importância da oralidade dada por Marichal se manifestou na conversão que
faz das narrativas de um livro sobre o folclore porto-riquenho sobre bruxas, escrito
por Teodoro Vidal, em contos que lê para as crianças, dramatizando-os.
A autora de LIJ, Zulma Ayes, professora da Universidade Interamericana, Recinto
Metro, criou nesse local, em 2014, um grupo de contadores de histórias Inter Metro
que se apresenta em diferentes fóruns, para ler contos infantis, teatralizando-os
e, muitas vezes, musicando-os. O grupo foi bem recebido e participou de eventos
como o Festival da Palavra, realizado anualmente em Porto Rico e que incluiu uma
seção de LIJ. A diretora do festival é a escritora Mayra Santos Febres, também autora
de LIJ. O grupo de contadores de histórias Inter Metro também participou no Dia
Mundial da Narrariva Oral, realizado pela primeira vez em Porto Rico, no dia 20 de
março de 2016, na Faculdade de Educação da UPR, em Río Piedras, por iniciativa
da professora Nellie Zambrana.

Livrarias
O número de livrarias diminuiu em Porto Rico, mas a proporção de LIJ que há nas
mesmas aumentou. Várias se destacam nesse quesito: El candil, estabelecida em
2014 em Ponce, administrada pela escritora Tamara Yantín, possui uma vasta seleção de LIJ em espanhol e realiza atividades e apresentações de livros para crianças;
Libros AC, de Santurce, Porto Rico, também possui um alto percentual de livros
infantis e promove atividades de contadores de histórias e leituras para crianças;
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a livraria do Instituto de Cultura Porto-Riquenha, em Viejo San Juan, dedicou uma
de suas salas à LIJ.
No entanto, a livraria Aparicio é a única totalmente dedicada a LIJ. Seu proprietário, Héctor Aparicio, também é distribuidor de livros no âmbito institucional,
tendo como principais clientes o Departamento de Educação de Porto Rico e o
programa Head Start, dirigido à educação precoce. Tal circunstância lhe permite
sustentar a livraria, onde a maior parte dos livros é em espanhol. Além disso, 10%
são de autores e temas porto-riquenhos. Desde 2004, também edita livros infantis
de autores porto-riquenhos. Costumam ser grandes e, precisamente por isso, são
chamados de livros grandes.
Pequena, mas acolhedora, a livraria Aparicio não se restringe à venda de livros.
Também apresenta mensalmente peças teatrais concebidas para crianças. Trata-se
de El bosque de los cuentos (O bosque dos contos), espécie de teatro no segundo andar
da livraria, por onde se sobe por uma pequena escada, que lembra uma subida à
copa de uma árvore. Para um público entre quarenta e 65 pessoas, o caminho que
leva ao teatro passa por momentos marcantes na história da escrita, onde também
há rios simulados e cachoeiras que criam um ambiente de encantamento. A cabra
Pepa vigia o bosque; a árvore Simón e o mico Lili narram os contos. As obras dramáticas também estão disponíveis para atividades especiais. Grupos de crianças
com necessidades especiais participam habitualmente, e a atividade se adapta a
essas necessidades. Depois da sessão de contos, passam ao salón de los embelecos,
onde se realizam diversos tipos de trabalhos manuais. Durante uma entrevista,
Aparício comentou que a inspiração para a montagem do El bosque de los cuentos
surgiu quando visitou a cadeia de restaurantes americanos chamada Rainforest
Cafe, onde se entra através de um bosque simulado que fala com os clientes.
Aparicio organiza frequentemente feiras de livro nas escolas. Elas costumam
acontecer nas bibliotecas escolares, com apresentação de livros apropriados às
idades designadas. São organizadas leituras em voz alta, e é oferecido um desconto
especial, tanto para as crianças quanto para os presentes que adquirirem algum livro.
A agilidade comercial introduzida por Aparicio, tanto em sua livraria como
nas atividades que realiza relacionadas ao livro, permitiu sua sobrevivência nesse
negócio que tradicionalmente costuma ser muito precário.
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Conclusão
Por tudo isso, há motivo de satisfação. Em Porto Rico a LIJ “continua em pé e andando, não só no que diz respeito à produção, mas também quanto às atividades
realizadas para promovê-la”, diz Georgina Lázaro. São publicados mais livros, há
mais leitores, proliferam as iniciativas, e a oferta nas livrarias está crescendo. Desse
modo, as crianças dispõem de novos mundos para enriquecer suas vidas.
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Carmen Dolores Hernández
Carmen Dolores Hernández possui doutorado em literatura espanhola pela
Universidade de Porto Rico. Escreve resenhas de livros para o jornal El Nuevo
Día. De 2003 a 2006, dirigiu, sucessivamente, os suplementos culturais FORO
e LETRAS, do mesmo jornal. Escreveu os livros: Manuel Altolaguirre, vida y
literatura (EdUPR, 1974); De aquí y de allá: libros de Puerto Rico y del extranjero
(Biblioteca de Autores Porto-Riquenhos, 1988); Puerto Rican Voices in English.
Interviews with Writers (Praeger, 1997); Ricardo Alegría. Una vida (Centro de
Estudios Avançados de Porto Rico e do Caribe, 2002); A viva voz. Entrevistas a
escritores puertorriqueños (Grupo Editorial Norma, 2008) e En busca de Isolina
(Plaza Mayor, 2014). É membro da Academia Puerto-Riquenha da Língua
Espanhola, tendo recebido o título de Doutor Honoris Causa da Universidade
Sagrado Corazón de Santurce, Porto Rico.
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República
Dominicana
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O AUGE DA LITERATURA INFANTIL E JUVENIL NA
REPÚBLICA DOMINICANA
Dulce Elvira de los Santos

A Literatura Infantil e Juvenil na República Dominicana começa a caminhar com passos seguros, sem hesitar ou voltar atrás, mais ainda há muito caminho por percorrer.
O panorama geral é ativo e dinâmico, em um setor cujo principal eixo de suporte
são as editoras com representação no país, as quais se apoiam nos estabelecimentos
de ensino, para promoção e difusão, e, em menor medida, nas bibliotecas, onde
há uma introdução mais pontual e específica.
O público infantil é aberto, cativo e se mantém permeável a diferentes estilos.
O juvenil começa a ler clássicos, mas seus favoritos são as sagas, de autoajuda e
livros de comunicação e relações sociais. Não obstante, as novidades do âmbito
juvenil demoram a chegar às bibliotecas públicas e, inclusive, às livrarias.
Mas, sem dúvida alguma, é um momento de auge.
Seguem algumas opiniões a respeito de escritores especializados em textos
infantis.
Geraldine de Santis está entusiasmada com o que está ocorrendo no país em
matéria de literatura infantil e juvenil. “Considero que nessa última década houve
um claro crescimento da LIJ em termos de novos autores e temas dos livros. Também
se nota em autores consagrados e dominicanos residentes no exterior um interesse
em participar nas atividades de LIJ como um conglomerado. De algum modo, o
movimento tomou forma e exige uma estrutura profissionalizante e oficial, seja
em forma de associação, grupo organizado ou entidade pública.”
Virginia Read Escobal afirma que o segmento “está avançando com passos
firmes, com jovens autores de grande talento e editores que cuidam bem do que
é publicado”.
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No entanto, para Néstor Medrano, não há um estímulo que incentive a escrever
para esse público. “Há pessoas que se especializaram no universo da literatura
infantil, autores dedicados a isso, mas não existe uma corrente poderosa que incentive a escrever esse gênero”.
Por outro lado, a escritora Leibi Ng tem uma visão mais otimista. “Os projetos
vão aumentando em número, e ainda há tanto a ser feito que, sem dúvida, este
momento ficará marcado na história como a tão esperada arrancada”, comenta.
Aidita Selman mostra o mesmo otimismo: “Hoje em dia temos autores de qualidade, alguns que provêm ou se nutrem da área educativa, e outros da literatura
pura. O panorama atual se apresenta cheio de criatividade, qualidade e variedade”.

A profissão de escritor
Com relação à escrita, os autores jovens são menos frequentes. O trabalho das
instituições estatais, através de concursos de contos, promoção da leitura, biblioteca itinerante, entre outros, começa a produzir efeitos na consciência coletiva.
De modo que continuarão a surgir novos autores, ampliando e diversificando o
panorama atual.
“Um autor de livros infantis não pode viver de sua produção porque não conta
com o apoio das entidades”, explica Eleanor Grimaldi.
Segundo Aidita Selman, “os autores têm vários empregos, o que torna, afinal,
a literatura um hobby, ainda que muitos desejassem que tê-la como profissão”.
“Acho que estamos no caminho certo para transformá-la na profissão que sempre sonhamos”, acrescenta Leibi Ng. Rosa Francia Esquea, por sua vez, acredita que
“são poucos os autores que conseguem ter suas obras publicadas. Publicar com
editoras serve mais para adquirir status de autor, para se promover”.
Apesar de, hoje, escrever não ser meio de subsistência para a maioria, é motivo
de esperança e demonstra vontade e vocação com relação a um gênero que está
sendo criado. A LIJ saiu de um segundo plano para se tornar um estilo simples,
colorido e imprevisível, que começa a encontrar a própria identidade. Há cada vez
mais escritores consagrados que conquistam seu espaço nesse segmento.
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Apoio e distribuição
Em geral, os escritores não se sentem apoiados na profissão, salvo exceções. Alguns opinam que talvez essa seja a causa de haver tão poucos autores do gênero.
Aidita Selman acredita que “ainda falta muito para que a gestão literária consiga
ter uma estrutura organizada”.
O escritor Néstor Medrano, embora esteja satisfeito com o apoio que recebeu,
acha que é preciso criar um mercado editorial, criar leitores e fazer divulgção em
todos os meios possíveis.
Para Rosa Francia Esquea, a distribuição é muito concentrada nas principais
cidades. “Há muitos bons autores, mas a literatura não chega às nossas crianças
como deveria.”
Sem dúvida, as editoras possuem papel importante, mas frequentemente agem
de forma seletiva, priorizando obras dirigidas a centros educacionais, e são pouco
arriscadas. “É evidente que chegam poucos livros a cidades pequenas e bairros
menos favorecidos. E, sem livros, não se lê”, declara Virginia Read Escobal.
Por outro lado, a promoção da leitura é realmente muito recente e ainda resta um longo caminho a se percorrer. Nesse sentido, destacamos o trabalho da
Biblioteca Infantil e Juvenil República Dominicana, que se transformou em um
ponto de referência cultural e literário no país, com intenso programa de atividades, no qual não falta a participação dos escritores para crianças promovendo
seus textos.

Novas tendências
Atualmente, as redes sociais, a formação on-line, o cinema digital, a música na
nuvem e os programas audiovisuais fazem parte da vida cotidiana.
No mundo literário, surgiu o booktuber como novo recurso de interação, que
orienta, compartilha gostos, opiniões e recomendações sobre livros.
Eu diria que esses jovens estão dando um uso produtivo às redes sociais. Estão
fazendo o que eles gostam de fazer, que é contar sua vida diária.
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Em nosso país, o fenômeno ainda é tímido, mas podemos assistir ao canal “Un
mundo de historias”, de Angela Leonardo, e “LaesquinaliterariaRD”, de Carolina.
No entanto, a maioria das resenhas são de livros de autores estrangeiros, não só
por conta da globalização do mercado, mas também pela pouca presença de lançamentos nacionais no âmbito juvenil.
Na Biblioteca Infantil e Juvenil República Dominicana, foram inauguradas as
primeiras oficinas de booktuber, e a resposta antecipa o interesse em se desenvolver
e aprender a se expressar através desse meio. Existem cada vez mais jovens que
leem com regularidade, não só best-sellers ou clássicos, mas também autores de
literatura juvenil contemporânea. Muitos preferem os livros digitais, e isso lhes
permite uma maior diversidade.
Com relação à tecnologia, Geraldine de Santis diz que, “sabendo aproveitar, ela
pode se transformar em grande aliada da LIJ e do ecossistema, alcançando lugares
onde os livros impressos dificilmente chegam. Hoje, nos mercados estrangeiros,
há uma indústria inteira dedicada aos audiolivros, aos livros digitais e aos que
podem ser ‘vistos’ como filmes acompanhados de textos. Acho que pode ser feita
uma parceria positiva”.
Saber se adaptar às mídias mais recentes, sem perder o prazer e a qualidade da
leitura é uma nova vantagem.
Mas Aidita Selman faz um alerta: “Embora agora as informações pareçam mais
acessíveis, a tecnologia é um obstáculo para o processo de criação, de raciocínio,
não estimula a pesquisa, a curiosidade, a imaginação, nem o pensamento. Por isso,
abre ainda mais a brecha entre os novos leitores e a literatura. As distrações são
demasiadas para que alguém decida pegar um livro, mesmo que seja digital. E os
pais ficam satisfeitos com os filhos ‘entretidos’, que exigem menos deles”.

Livros ilustrados
A cada ano, há mais ilustradores, profissão escassa até pouco tempo atrás. No
último ano, destacou-se a afluência de novos ilustradores ao panorama profissional. Há sinais evidentes do interesse que o segmento desperta entre jovens
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artistas, considerando sua participação em exposições e oficinas que temos a
opotunidade de realizar.
“As ilustrações falam por si. Os contos ilustrados são mais chamativos, embora
o custo do livro aumente quando há ilustrações, principalmente se for todo colorido”, diz Eleanor Grimaldi.
Geraldine de Santis afirma: “Saber que vou contar com uma excelente ilustração,
com apelo lúdico e que agregue vida à palavra, é um grande incentivo”.
Segundo Leibi Ng, “contar com bons ilustradores dá certa segurança à história”.
“Sempre que penso em um texto infantil, as imagens vão surgindo, e, embora eu
não desenhe, sempre tento participar ativamente no processo de ilustração. Acho que
no mundo infantil – e no meu mundo, já que sou uma pessoa visual – as ilustrações
representam parte viva e de grande valor no livro”, afirma Kianny N. Antigua.
Virginia Read Escobal diz que “um livro infantil com boa conexão entre texto
e imagem é perfeito. O ilustrador que lê e interioriza a história que vai ilustrar
sempre enriquece o resultado”.
Definitivamente, as ilustrações encontraram um espaço próprio na literatura
infantil.

A poesia
Outro ponto sobre o qual refletimos diz respeito aos textos poéticos, nos quais a
criança amplia sua esfera emocional e criativa, além de desenvolver musicalidade
e ritmo.
Sem dúvida alguma, é a aposta mais urgente. O valor vinculante e metafórico
da palavra poética é maior do que um gênero. É um modelo de adaptação e de
inter-relação com o meio. Interage em áreas de difícil acesso para a narrativa. Ao
abordar o mundo a partir do coração, contribui com soluções inesperadas e vincula
as vivências da infância com o universo adulto.
Mas são muito poucas as publicações do gênero.
Kianny N. Antigua acredita que isso se deve “ao pensamento equivocado de
que as crianças não têm capacidade de discernir uma boa metáfora, um símile ou
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uma aliteração. Não sabem que não existe poeta mais puro do que uma criança, e
que seu cérebro está pronto para assimilar e devorar o mundo (o fictício e o real)!”.
“Acho que existem autores suficientes de poesia infantil, mas faltam oportunidades de publicação, o que os ‘esconde’. Para muitas editoras, a poesia não é
considerada lucrativa ou comercial”, diz Geraldine de Santis, apesar de a poesia se
conectar com as crianças e de ser grande aliada para ajudar a canalizar suas emoções, apreciar a beleza e pintar a realidade com outras palavras.
Sem dúvida, é um dos espaços em que as editoras deveriam apostar, opina Néstor Medrano: “O mundo da criação infantil e juvenil é propício para inserir versos,
cantares, poemas ou prosa poética, porque há o ritmo que as crianças, principalmente as menores, adoram. No caso particular do nosso país, foram as editoras
internacionais que, direta ou indiretamente, indicaram o caminho aos criadores”.
“No âmbito escolar, trabalha-se com uma poesia muito trivial e medíocre, provavelmente porque não existe um exército de professores poetas que motivem os
alunos. Com o esforço de todos, é muito provável que possamos decolar, pois, para
mim, toda criança é poeta”, analisa Leibi Ng.

Futuro próximo
Sem dúvida alguma, é um ponto de inflexão que necessita de um forte impulso.
E isso está claro para os autores. Eles têm muito a contar e almejam chegar a todo
o público infantil. E pedem mais oportunidades.
Kianny N. Antigua propõe: “Edições menos comerciais e mais artísticas. Livros
de capa dura, de tamanhos que convidem à leitura por prazer, e não só porque é o
que determina o currículo”. “Que sejam feitas edições em massa, com papel simples,
para que todas as crianças do país possam ter acesso aos livros. Que a editora do
Ministério da Cultura continue editando revistas infantis para os estudantes das
escolas públicas”, responde Eleanor Grimaldi.
“Que ofereçam livros de poesia ilustrados em tamanho grande (álbuns ilustrados). São ideais para serem lidos em voz alta, para grupos de crianças ou para uma
única criança. Que os esforços sejam menos elitistas para que as escolas públicas

358 ANUÁRIO IBERO-AMERICANO DO LIVRO INFANTIL E JUVENIL 2017

tenham acesso aos livros. Atualmente, algumas fundações são as responsáveis por
fazer com que os livros cheguem às zonas rurais. Que sejam feitos convênios com
as matrizes para intercâmbios internacionais. Que sejam organizadas palestras ou
eventos de formação. Que subam o percentual pago aos autores (recebemos muito
pouco). Que se paguem os acertos no devido momento (dentro do estipulado no
contrato)”, sugere Geraldine de Santis.
“Não é fácil o trabalho editorial neste país. É um trabalho enorme selecionar
autores, editar, ilustrar e imprimir. Além disso, promover, vender e distribuir. O que
observo é que o livro deve ser sucesso de vendas para que nos tratem com carinho.
Portanto, não peço nada a eles. Peço a mim mesma que escreva algo que o público
realmente goste e que o atraia para a minha obra”, diz Leibi Ng.
Aidita Selman opina que as editoras devem “ser mais proativas e vender a literatura dominicana em outros países. Do mesmo modo que exportamos música,
podemos exportar literatura, basta melhorar a gestão comercial”. Para ela, “a arte
hoje em dia precisa ser comercial para subsistir. Devemos deixar para trás a ideia de
que o que é comercial é de má qualidade. Devemos identificar os produtos de boa
qualidade e comercializá-los. Podemos criar uma indústria literária dominicana”.
Virginia Read Escobal pede uma melhora nos direitos autorais, “sem esquecer
o enorme esforço necessário para publicar, e considerando que também devemos
comprometer-nos com a promoção da obra”.
E, sem dúvida, o desafio é de todos. Não podemos esperar que os outros comecem para fazermos o que nos corresponde.

Publicações 2015-2016
O panorama editorial do último ano apresenta gratas novidades e destaca a consolidação de um estilo de identidade dominicana. Os títulos publicados resumem conflitos com os quais as crianças devem aprender a lidar para se adaptar
às dificuldades de seu meio. Vivências características deste país, que podem ser
claramente identificadas. A LIJ dominicana é realista e ilustra muito bem o ambiente imediato.
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SM
Os títulos da SM estão próximos à anedota, ao encontro entre o mágico e o cotidiano: Cosquillas en el corazón, de Lucía Amelia Cabral; ¡Toqui, toqui!, llegó la abuelita, de Karina Ubiñas; ¿Veremos los tucutús, abuelo?, de Néstor Medrano; El macuto
mágico, de Yuan Fuei Liao; La caja de la esperanza, de Farah Hallal; Pedro, Pimtun
y sus pinceles mágicos, de Clara Lozano; El día más claro llueve, de Dulce Elvira de
los Santos; Tú entendiste, porque yo, de Leibi Ng, Nela, la revoltosa, de Geraldine de
Santis; El abuelo Gastón en abril de 1965, de Tony Raful;

Mais dentro do contexto da LIJ, El sueño de María Cristina, de Mayra Villegas, leva
ao mundo da fantasia situações que as crianças vivem nas comunidades, reivindicando os direitos das crianças como eixo central de suas narrações. Do mesmo
modo, El sapito diferente, de Joana Herrera, se dirige à valorização e à autoestima.
Publicados recentemente, Futuros en el mismo trayecto del sol (primeira antologia
de ficção científica e fantasia dominicana), escrito por jovens autores, e um clássico que se apresenta por si mesmo, El cantar de mis cantares, poemas e biografia
de Salomé Ureña de Henríquez.

A coleção Loqueleo da Santillana
A coleção explora diversos temas. El cangrejito escarlata, de Hortensia Sousa de
Baquero, aborda o meio ambiente. Salto a las estrellas é um romance fantástico
de aventuras, escrito por Leibi Ng.
A doença é mostrada em Mi abuelo tiene ocho años, de Yina Guerrero, que aborda a vivência familiar do Alzheimer. Em El comisario George, Aidita Selman fala
sobre a epilepsia.
No gênero histórico, A mi hijo Diego, de María Teresa Ruiz de Catrain, expõe
outra visão do descobrimento da América, e Duarte para jóvenes, de José Rafael
Lantigua, recupera a figura histórica.
Na literatura juvenil, Hormiga con corbata, de Janina Pérez de la Iglesia, chega
com a marca de qualidade própria da autora.

A coleção Muñequitos da Feira Internacional do Livro
Há dois anos, o Ministério da Cultura, por meio da Feira Internacional do Livro,
criou a coleção Muñequitos, com o objetivo de proporcionar material de leitura às
crianças que visitam o evento. Os textos publicados são de autores dominicanos.
Em 2016 foram lançados: Los sueños de Sofía, de Luis Beiro; Como si tuvieran alas, de
Luis Carvajal; La mariposa que no conocía la lluvia, de Carmen Karina Castillo; Oda
al zapato y otros poemas (baseada numa história real), de Orly Diane Rodríguez;
Tatiana la veloz, de Joanna Herrera.
Já na coleção Ferilibro, também do Ministério da Cultura, no âmbito da XIX
Feira Internacional do Livro, foram publicados os textos: Elementos, de Kianny N.
Antigua; Adivinanzas en abundancia, de Adriana Jiménez; Los cuentos de la abuela
Ana, de Ana María Céspedes.

Editora Santuario
O objetivo de suas propostas literárias é resgatar os valores tradicionais. São contos sobre costumes, trazendo lições, que abrangem um público mais amplo, sem
excluir o infantil.
Nessa linha, estão El árbol que no daba frutos, de Ernesto Rivera Cedeño, e
Cuentos con sabor a pueblo, de Jacinto Sención Mateo, que se apresentam como
um conjunto de contos sobre temas religiosos e culturais. Nesse grupo também
está El barrendero de la Navidad, da jornalista Altagracia Moreta Féliz, que gira em
torno da corrupção judicial.
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Prêmios
Um dos concursos mais importantes é o Prêmio Nacional de Literatura Infantil e
Juvenil Aurora Tavárez Belliard, organizado pelo Ministério da Cultura. Em 2015, a
obra ganhadora foi Bredo, el pez, do escritor José M. Fernández Pequeño. “Bredo precisa aprender a questionar a mentira que o mantém preso num tanque, romper com
a complexa elaboração de regras e símbolos que legitimam o sistema de submissão,
iniciar a difícil aprendizagem da liberdade e, acima de tudo, compreender que essa
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liberdade se torna inviável se ele não for capaz de assumir a enorme quantidade
de riscos que existe no mar aberto. Enfim, trata-se disso: da coragem que cada um
necessita para tomar o controle de sua vida e ser responsável por suas decisões”,
diz o autor sobre o texto.
A escritora Geraldine de Santis, por sua vez, ganhou a oitava edição do Prêmio
Barco a Vapor de Literatura Infantil, com o romance histórico Nela, la revoltosa,
ambientado no período da Reconquista.
O Prêmio Barco a Vapor faz parte das iniciativas de incentivo à literatura infantil
desenvolvidas pela Fundação SM na República Dominicana.

Todo ano, ela organiza uma nova edição do concurso literário “Por nosso país
primeiro”, despertando o interesse dos criadores da nação. O concurso possui duas
vertentes, a provincial, para crianças e jovens, e a nacional, para adultos.
“Dezenas de crianças e jovens participam e recebem prêmios ao lado de escritores profissionais, que também já foram premiados ou que participam por
outros motivos. Desse modo, a Sociedade Cultural Renovação cumpre sua missão
de promover o acesso à cultura no âmbito do conhecimento, além de divulgar e
preservar o patrimônio cultural do país.”

Incentivo à leitura: a SM na República Dominicana
Revista ZumZum e Editora Loro
Uma das mais recentes publicações destinadas a crianças é a revista ZumZum,
agora em formato digital, que cobre projetos editoriais, multimídia, impressos e
os fóruns de compreensão leitora e a alfabetização.
Em 2015, foi realizado o Terceiro Fórum de Compreensão Leitura, com o tema “Compreensão leitora e rendimento escolar: estabelecendo as bases na educação inicial”.
As participantes Lucía Amelia Cabral, Martha Iannini, Claudinet Núñez de
Chahín e Rosanna López, todas escritoras e pedagogas, expuseram seus pontos
de vista e estratégias para tornar a leitura um momento de prazer, concluindo que
“a leitura é um processo de interação entre o pensamento e a linguagem e que o
pequeno leitor necessita reconhecer as letras, as palavras, as frases, mas que isso
não garante que ele compreendee o que leu”.

Sociedade Cultural Renovação
Desde sua fundação em 1928, a Sociedade Cultural Renovação, com sede na província de Puerto Plata, oferece serviços de informação para todos os cidadãos e
instituições, facilitando o acesso a recursos e serviços de qualidade para satisfazer
as necessidades de informação e promover o acesso ao conhecimento e à cultura.
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A Fundação SM está envolvida, apoiando e gerenciando diferentes iniciativas de
incentivo a literatura infantil, pesquisa educacional, formação docente e projetos
socioeducacionais.
O programa “Criadores e docentes nas salas de aula” é uma experiência de leitura
e escrita compartilhada entre escritores profissionais, docentes e alunos. Com o
formato de oficina literária, faz parte dos conteúdos das aulas de língua espanhola.
O propósito do programa é trabalhar a capacidade de leitura e escrita através do
contato com os produtores literários, para obter níveis ótimos de desempenho
em compreensão e expressão escrita, criando e formando leitores. Responde ao
formato de intervenção direta para beneficiar os estudantes e os docentes simultaneamente. A SM habilita o escritor em certas técnicas de escrita criativa, na gestão
pedagógica e oferece sugestões de modelos para suas oficinas.
Em 2015, por meio desse programa, as crianças da escola Santa Isabel, localizada na margem oriental do rio Ozama, puderam desfrutar de um verão leitor
e criativo.
Mais de noventa estudantes se reuniram para ler vários dos títulos da coleção
Barco a Vapor dominicana, divididos em grupos por faixa etária e interesses. Com
base na leitura realizada, fizeram um museu com os objetos dos personagens,
compuseram canções baseadas nas histórias e montaram uma obra de teatro combinando as diferentes tramas dos livros.
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A SM também ofereceu um importante apoio ao Congresso Internacional de
Literatura Infantil e Juvenil: Mediadores e livros, um vínculo para o amor pela leitura,
organizado pela Biblioteca Infantil e Juvenil República Dominicana (BIJRD). O congresso foi realizado em diferentes sedes, com convidados internacionais que, junto
com animadores culturais, contadores de histórias e autores nacionais, participaram
de diversas atividades que incluíram desde palestras, painéis, sessões e contações de
histórias, até visitas a hospitais públicos para contar histórias para as crianças.
No âmbito do congresso, circulou o livro Escuela, lectura y biblioteca, publicado
em conjunto pela Fundação SM e pelo Instituto Superior de Formação Docente
Salomé Ureña.

Concurso literário Letra Natural
A Fundação Propa-Gas, a fim de sensibilizar e educar a população sobre o cuidado
da natureza da qual faz parte, institucionalizou o concurso literário Letra Natural,
para estudantes do 7o e 8o anos de colégios públicos e particulares do país.
Embora o tema dos contos promova a preservação e o cuidado da flora e da fauna
no parque nacional de Valle Nuevo, é precedido por um intenso programa de visitas
às escolas, com a participação de especialistas em questões de conservação, incentivo
à leitura e oficinas de escrita.
Todos os relatos são reunidos numa publicação que é oferecida aos premiados,
com o objetivo de estimular a produção literária e a criatividade na escola, bem como
fomentar o amor pela natureza.

Maratona dominicana de leitura
A Maratona de leitura é um evento organizado com o objetivo de festejar a paixão
pela leitura e criar, durante um dia, espaços onde crianças e jovens possam compartilhar suas experiências com os livros de forma divertida.
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Nessa terceira edição, participaram 97.268 leitores, de vinte províncias do país,
entre as quais se encontram escolas públicas, colégios particulares, universidades,
igrejas, clubes, famílias, organizações civis e instituições com estes objetivos.
É organizada pelo Centro de Excelência para a Pesquisa e Difusão da Leitura e
Escrita (Cedile) e pela Associação Dominicana de Leitura (Adolec). Está subordinada
à Maratona Latino-Americana de Leitura, realizada em conjunto pela Associação
Internacional de Literacidade (ILA) e seu Comitê Latino-Americano.

Biblioteca Infantil e Juvenil República Dominicana, modelo de incentivo à leitura
A Biblioteca Infantil e Juvenil República Dominicana (BIJRD) é um centro de acesso e incentivo à leitura e também espaço de desenvolvimento artístico e cultural.
Lugar onde crianças e jovens se desenvolvem integralmente, para se tornarem
cidadãos com opiniões e critérios próprios, e onde incorporam a leitura como
parte de suas vidas.
A BIJRD é mantida como um espaço vivo que constantemente inova e renova
estratégias leitoras. O programa de incentivo à leitura que realiza foi concebido
como um conjunto de ações que garantem a participação de crianças e jovens ao
lado de suas famílias. Alguns dos recursos criativos mantidos na biblioteca: organização de clubes de leitura em todas as suas salas, visitas de escritores, oficinas
permanentes de pintura, teatro, dança, jazz, xadrez, jogos educativos, concursos
e competências de leitura, exposições.
O cinema e os audiovisuais configuram um ponto de apoio importante e permanente nessa instituição. Estimulam a criatividade, permitindo o debate e consolidando critérios.
Além disso, incluiu-se o desenvolvimento de cursos e oficinas para permitir
o bom uso e aproveitamento das informações, o que exige o desenvolvimento de
competências leitoras.
As salas são agradáveis e divertidas, projetadas para realizar uma tarefa escolar
ou perder-se nos versos de um poema de amor ou num romance de aventura.
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Projeto de Promoção e incentivo à leitura
O projeto da Biblioteca Infantil e Juvenil é a promoção e o incentivo da leitura de
crianças e jovens por meio de diferentes atividades envolvendo as artes. Com elas,
a BIJRD se transforma num recurso educacional para a aprendizagem e criatividade.
Durante o ano, são promovidos os seguintes programas:
Minha escola visita a biblioteca
Desenvolvido para que crianças e jovens, junto com seus professores, conheçam
esse centro cultural de incentivo à leitura e à escrita, integrando-se a ele.
Em voz alta
Desenvolvendo estratégias para seduzir leitores através da troca de experiências
com livros de personalidades importantes da sociedade dominicana.
Clubes de leitura e hora do conto
Momento para oferecer literatura às crianças. É uma hora muito procurada nas salas
infantis. Busca-se desenvolver a imaginação, a linguagem, a atenção, a capacidade
para memorizar e o gosto pelos livros. A ideia é que seja sempre bem alegre e divertida. Além disso, todas as salas têm seu clube de leitura, com reuniões semanais.

Concursos e festivais
São eventos através dos quais se promove a leitura, a aprendizagem do idioma espanhol, a excelência ortográfica, a ampliação do vocabulário, estimulando a capacidade de observação. São organizados durante todo o ano e os mais destacados são:
Festival Internacional de Cinema Infantil
Aproveitando as férias escolares, esse evento é organizado todos os verões, visando
a formação de espectadores críticos, tolerantes e integrais.
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Olimpíadas de leitura
Fomenta a leitura e a escrita através do uso de livros e coleções que pertencem à instituição. Além de prestar uma homenagem ao grande escritor dominicano Juan Bosch.
Cinema infantil e juvenil
O principal objetivo é oferecer a crianças e adolescentes um serviço cultural, educativo e artístico, sistematizado através da sétima arte, garantir a criação dos futuros
espectadores do cinema independente e propiciar a formação (por estímulo) de uma
nova geração de diretores, críticos e técnicos da área cinematográfica dominicana.
Clube e oficina de xadrez
Prática considerada um dos melhores complementos da educação e da formação
das crianças.
Com esse clube, procura-se desenvolver nos participantes a capacidade de tomar decisões, o desenvolvimento de atenção, concentração, memória e a intuição,
além de promover a criatividade e iniciativa.
Clube e oficina de teatro
Sendo o teatro uma das artes mais divertidas para promover a leitura e seus autores,
a BIJRD criou esse clube desde o princípio.
Congresso Internacional de Literatura Infantil “Um vínculo para o amor... à leitura”
Promover a literatura, o amor pelos livros e pela leitura é a razão de ser da Biblioteca
Infantil e Juvenil. Para comemorar seus seis anos de existência, realizou o Primeiro
Congresso Internacional de Literatura Infantil: “Mediadores e livros, um vínculo
para o amor… à leitura”.
Esse congresso se concentrou principalmente em analisar a importância do
mediador como elo entre o livro e os primeiros leitores, oferecer um espaço de expressão e difusão das ações relacionadas com a promoção da leitura e proporcionar
ferramentas para impulsionar a criatividade em sala de aula e espaços afins. No
evento foram debatidas experiências e inovações desenvolvidas ao longo do ano.
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Por que mediadores? O mediador pode ser um docente, um bibliotecário, o
pai, a mãe, qualquer pessoa que facilite o encontro entre a criança e os livros. O
mediador é quem incentiva, motiva, fomenta o hábito da leitura. O mediador sabe
compartilhar e transmitir o entusiasmo pela leitura. Seu compromisso proporciona
criatividade e implica uma preparação literária, psicológica e didática.
Participaram: Pedro Cerrillo Torremocha, professor da Universidade de Castilla
La Mancha e diretor do Centro de Estudos de Promoção da Leitura e Literatura Infantil, CEPLI; a escritora e oficineira argentina Liliana Cinetto; a escritora Georgina
Lázaro e Jesuán Texidor, de Porto Rico; Vicky de Molina, da Guatemala; Ferran Clapés
Jorquera, da Universidade de Barcelona; María Socorro del Duque, da Colômbia;
Alejandra Ruival, do Uruguai.
Do país estiveram presentes: Marcio Veloz Maggiolo, José Rafael Lantigua,
Lucía Amelia Cabral, Pedro Antonio Valdez, Elizabeth Balaguer, Avelino Stanley,
Farah Hallal, Margarita Luciano, Omar Messón, Eleanor Grimaldi, Rafael Peralta
Romero, Anya Damirón, Dulce Elvira de los Santos, Karina Ubiñas, Bilda Valentín
e Alejandro García. Do grupo Las Cuentacuentos: Clara Lozano, Rita de los Santos,
Elvira Taveras e Lorena Oliva. Também participaram os ilustradores José Alfredo
Casterá, da Espanha, e as dominicanas Verouschka Freixas e Kilia Llano.
Analisando o papel das editoras no incentivo à leitura, compareceram Mónica
Volonteri, da SM; Ruth Herrera, da Santillana; Isael Pérez, da Santuario; Jacquelina
Romero, das edições Del Naranjo.

A profissão de autor, quase um herói, vai adquirindo profissionalismo e rigor,
desenvolvendo espaços inexplorados na infinita fantasia da criança. Vai gestando
experiências e força, na medida em que passa do conto ocasional à profundidade
da literatura. Sem dúvida, um amplo campo que engobla desde as primeiras letras,
os primeiros sons, as primeiras cores, até a integração da comunidade humana
através da comunicação e da palavra.
O conto ocupa um lugar privilegiado na educação do país. E mesmo sendo a
ferramenta estrela de aprendizagem e comunicação, nossa cultura dá muito pouco
valor às palavras e às histórias.
A tecnologia se torna cúmplice da criação e da degradação. Ambas subsistem em
uma internet sem fronteiras. Portanto, é imprescindível o desenvolvimento de um
critério claro, de uma opinião pessoal e de uma formação com capacidade de análise num futuro próximo. Sem isso, as crianças não terão capacidade de discernir e
encontrar o grão de ouro autêntico no barro das informações digitais.
A poesia, o verso, a beleza – são as pontes para a linguagem infantil, estabelecendo um nexo entre os significados e as emoções que evocam. A palavra adquire
corpo e alma. Insistimos: é aí que está a chave de uma inteligência emocional e
humanista. O ponto de conexão para uma sociedade solidária.
E assim concluímos a revisão de um panorama suficientemente generoso e
com sinais de qualidade suficientes para sentir o impulso e as possibilidades que
a República Dominicana oferece na LIJ.

Em síntese: apaixonar-se e dar satisfação
A literatura infantil foi tomando rumos, oferecendo alternativas, abrindo caminhos em direção à qualidade e à diversidade. Estilo simples, visão clara e trabalho
perseverante são características que identificam um grupo de escritores que, apesar das adversidades, vêm se destacando e deixando sua marca num panorama
emergente, não sem dificuldades para chegar a um leitor em formação, com um
mercado incipiente e escasso apoio institucional.
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Dulce Elvira de los Santos
Dulce Elvira dos Santos nasceu em Santiago de los Caballeros, República
Dominicana. Escritora e artista, dedica-se às crianças por meio do incentivo à
leitura, das histórias e das artes cênicas.
Graduada pela Universidade Autônoma de Santo Domingo, com habilitação
em Língua e Literatura, tem Mestrado em Promoção da Leitura e Literatura
Infantil pela Universidade de Castilla La Mancha. Representa, no país, o
Programa Internacional de Aproximação à Literatura Infantil, PIALI, com sede
em Porto Rico.
Como gestora cultural, organizou inúmeros eventos culturais e literários,
dentre os quais, festivais de marionetes, de contadores de histórias, congressos
de literatura infantil e concursos literários. Com o Teatro Sonrisitas, do
qual é fundadora, representou o país em festivais na América e na Europa.
Atualmente faz parte do grupo Las Cuentacuentos.
Coordenou por quatro anos a Área Infantil da Feira Internacional do Livro de
Santo Domingo. Atualmente é diretora da Biblioteca Infantil e Juvenil República
Dominicana.
Publicou os livros El trencito azul (2008), Me llamaron Javier (Ediciones
Ferilibro, 2008), El hombrecito de luz (Edesur, 2009), La sombrilla que perdió
los colores (Alfaguara Infantil, 2009), El secreto del gusanito (Alfaguara Infantil,
2011), El día de los abrazos (Editorial Santuario, 2013) e El dia más claro llueve
(Ediciones SM, 2016).
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Estados
Unidos
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LIVROS PARA CRIANÇAS E JOVENS EM ESPANHOL
NOS ESTADOS UNIDOS. UMA APROXIMAÇÃO
Sergio Andricaín e Antonio Orlando Rodríguez

Tentar uma aproximação com a criação e a edição de literatura e livros em espanhol para crianças e jovens nos Estados Unidos é tarefa difícil, pois se trata de um
fenômeno com muitas arestas. Para elaborar este texto e conseguir uma abordagem
mais plural desse complexo e ainda pouco estudado universo editorial, decidimos
entrevistar um grupo de importantes autores, promotores, editores e distribuidores hispânicos dos Estados Unidos. Os critérios desses especialistas – com vasta e
reconhecida experiência no campo da literatura infantil e juvenil (LIJ) em espanhol
– são de grande ajuda para delinear um panorama pouco conhecido na Espanha e
na América Latina, com peculiaridades muito específicas.

I
Quem lê em espanhol nos Estados Unidos? Principalmente as comunidades de imigrantes provenientes da América Latina. Mas devemos também incluir nesse grupo
um número cada vez maior de pessoas que estudam nosso idioma como segunda
língua. Os inúmeros adultos hispânicos que se mantêm ligados ao idioma natal
como principal meio de expressão e comunicação, sem considerar o tempo que
moram nos Estados Unidos, frequentam livrarias, bibliotecas e feiras de livro em
busca de material de leitura em espanhol. Do mesmo modo, essas pessoas preferem,
como fontes de informação e entretenimento, jornais, emissoras de rádio, canais de
televisão e portais de internet nesse idioma. Em geral, caso bem diferente dos que
chegaram pequenos ou dos filhos de hispânicos que nasceram nesse país. Mesmo
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que em casa o espanhol seja a língua de comunicação familiar, muitas crianças e
adolescentes preferem ler em inglês depois que iniciam a educação formal.
A situação varia um pouco quando se trata de crianças cujos pais incentivam
o bilinguismo, estimulando a leitura em ambos os idiomas, ou que têm a sorte de
frequentar escolas com programas de educação bilíngue ou têm aulas em espanhol.
Esses motivos levam a acreditar que nos Estados Unidos o maior consumo de LIJ
em espanhol se deve às crianças, como leitores autônomos ou como ouvintes dos
livros que seus pais leem em casa. Esse fato poderia justificar o fato de a produção
editorial e a distribuição desse tipo de material de leitura publicado em nosso idioma
ser mais voltado para o público infantil.
Na verdade, é raro encontrar jovens que cursaram a primeira etapa do ensino
fundamental nos Estados Unidos que leiam, motu proprio e fora do âmbito escolar,
livros de ficção em espanhol nos momentos de lazer. Em experiências com clubes de
leitura familiares, desenvolvidos pela Fundação Cuatrogatos em Miami, observamos
inúmeros casos de pais de adolescentes hispânicos que enfrentam sérios problemas
para que os filhos não abandonem a leitura em espanhol. É o caso de Santiago, um
pré-adolescente que “devora” centenas de páginas de um romance de fantasia, mas
tem dificuldades para ler em espanhol obras com similar nível de complexidade de
elaboração literária. Para sua mãe, que se esforça para que Santiago não renuncie à
leitura em seu idioma natal, o desafio é difícil, pois à medida que o jovem procura
livros mais ambiciosos, inclina-se pelo inglês, idioma no qual domina vocabulário
mais amplo e possui maior conhecimento das estruturas gramaticais.
Tudo isso suscita uma reflexão sobre o número de hispanofalantes dos Estados Unidos
e sobre o idioma que eles usam para se comunicar e exercer a condição de leitores de
textos literários artísticos, de acordo com as diferentes faixas etárias e circunstâncias.

mundo onde o espanhol não é a língua oficial. Nesse país, 42,5 milhões de pessoas
dominam o espanhol em nível nativo, e 14,9 têm competência limitada do idioma”.
Os prognósticos sobre o aumento do número de hispanofalantes na população
norte-americana coincidem em destacar seu incessante crescimento. Humberto
López Morales, secretário-geral da Associação de Academias da Língua Espanhola
(ASALE) destacou que “em 1990 a quantidade de hispânicos residentes em solo
norte-americano já tornava esse país a quinta nação do mundo em número de
hispanofalantes, depois de México (101.879.170), Colômbia (40.349.388), Espanha
(40.037.995) e Argentina (37.384.816)”. Afirmou também que, “se as projeções se
confirmarem, o México poderia ceder seu lugar aos Estados Unidos, que possivelmente, em 2050, se tornaria o primeiro país hispanofalante do mundo”.1
A chegada de imigrantes – de forma legal ou ilegal – não para, e os hispânicos
lideram as taxas de natalidade em todo o país com números impactantes (de 15,6%
dos nascimentos ocorridos em 1995, estima-se que em 2050 serão 32,8%).2
Por enquanto, os dados do último censo oficial revelam que a população
hispânica dos Estados Unidos já ultrapassou 50 milhões de pessoas (e constitui
16,3% da população total). Os hispânicos são a maioria mais numerosa do país,
superior à afro-americana. Espera-se que, em 2025, 25% da população total dos
Estados Unidos seja de origem hispânica (o que significa um em cada quatro
habitantes).3
Contudo, esses prognósticos de índices da população de origem hispânica não
devem ser interpretados superficialmente quando se trata do uso do idioma espanhol.
Como já sabemos, ser hispânico nos Estados Unidos não significa necessariamente
falar espanhol, e muito menos saber ler e escrever. Embora os imigrantes adultos
da América Latina conservem o idioma de seus países de origem, os que chegam
durante a infância e as novas gerações de hispânicos nascidas nos Estados Unidos
utilizam cada vez mais o inglês.

II
Frequentemente, em relatórios e conferências, destaca-se o auge da língua espanhola
no país. Por exemplo, em El español: una lengua viva. Informe 2016, o Instituto Cervantes informa: “Os Estados Unidos é o país com o maior número de hispanofalantes do
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Um relatório do Pew Research Center, citado em artigo de Rachel Glickhouse,
publicado no portal Univisión, assegura que “em 2014, 37% das crianças e adolescentes hispânicos moravam em casas onde só se falava inglês”. O trabalho de
Glickhouse afirma que aproximadamente um terço dos latinos dos Estados Unidos
fala tanto inglês quanto espanhol, mas sugere que à medida que nascem mais
hispânicos, é menos provável que esses sejam bilíngues, entre outros motivos,
pela tendência à aculturação e pela perda da “lealdade linguística” a suas origens.
Sobre esse aspecto, amostras estatísticas indicam que 37% dos hispânicos entre
quinze e dezessete anos de idade só falam inglês, enquanto entre os que têm entre
dezoito e 33 anos esse percentual é de 28%. Esses dados justificam a pergunta: o
bilinguismo hispânico poderá sobreviver nos Estados Unidos?4
Ao fazer referência aos índices de mortalidade do espanhol entre os emigrados
e exilados nos Estados Unidos, López Morales menciona que 23% deles perderam
sua língua materna. Esse fenômeno varia de estado para estado, já que, enquanto
na Flórida é de 8%, no Colorado é de 52%.5
O crescente número de hispanofalantes não garante, necessariamente, que
eles sejam leitores de espanhol. Mas um elemento significativo, e otimista, a ser
levado em consideração no presente e no futuro do espanhol nos Estados Unidos
é o crescente número de crianças, jovens e adultos que estudam este idioma como
segunda língua.
Tomemos como exemplo o caso de um condado numa considerável população
multicultural como Miami Dade. Poderíamos pensar que, quando se fala de leitura
em espanhol nas escolas primárias, nos referimos à numerosa população infantil proveniente dos países ibero-americanos ou nascida em casas de imigrantes
desta região. No entanto, ao visitar escolas públicas bilíngues como Coral Way
K-8 (pioneira, desde 1963, neste tipo de ensino nos Estados Unidos), Ada Merritt

K-8 Center ou Sunset Elementary, podemos constatar que não só os estudantes de
raízes hispânicas falam, leem e escrevem em espanhol com grande fluidez, mas
também crianças de famílias anglo-estadunidenses ou com raízes em países como
Rússia, Suécia, China, Vietnã, Egito ou Irã, por mencionar somente alguns. Neste
sentido, uma visita à escola Lorah Park Elementary é muito reveladora, pois nesta
Dual Language School (BISO), com um corpo discente majoritariamente formado
por afro-americanos, as crianças aprendem espanhol.
A organização The Hispanic Council, com sede em Washington e em Madrid,
informa que há 7,8 milhões de pessoas que estudam espanhol nos Estados Unidos.6
López Morales destaca que, desde o jardim de infância até o grau 12 (equivalente ao último ano do ensino médio), quase 6,5 milhões de crianças e adolescentes
estudam espanhol em suas escolas. O segundo idioma mais estudado é o francês,
em torno de 1.255.000 alunos. Esse número é também muito significativo no âmbito universitário, onde mais de 850.000 jovens estudam espanhol. Em segundo
lugar aparece o francês, com 210.000 estudantes, seguidos de outros idiomas como
alemão e chinês.7

III
Os Estados Unidos possuem o maior mercado da indústria do livro, com 26% da
produção mundial. As estatísticas difundidas no Annual Report October 2014-October
2015, da Associação Internacional dos Editores (IPA), falam em 304.912 novos títulos
ou reedições em 2013 – somando as do mercado de consumo geral, educacional
e publicações técnicas e médicas (STM, sua sigla em inglês) –, o que equivale a

6
4
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959 títulos por cada milhão de habitantes. Revelam também um lucro de 22.918
milhões de euros, em 2014, e um valor de mercado de 29.430 milhões de euros.8
Dentro desse enorme volume de produção e consumo, a publicação, distribuição
e venda de livros em espanhol, especialmente os dedicados ao público infantil e
juvenil, constitui um pequeno, porém cobiçado, nicho de mercado. Não é fácil obter
estatísticas sobre a venda de livros em espanhol nos Estados Unidos. A escritora e
pesquisadora Maricel Mayor Marsán ressaltou, em estudo publicado há alguns anos,
que “as vendas de livros exclusivamente em espanhol na nação norte-americana
são superiores a 350 milhões de dólares anuais”. Segundo ela, “existe em torno de
duzentas empresas editoriais nos Estados Unidos que publicam livros em espanhol
e se vislumbra uma expansão das mesmas, bem como o surgimento de outras”. E
acrescenta que a maioria dos livros importados em espanhol procede de México,
Espanha, Colômbia, Equador e Argentina.9
No caso específico dos livros para crianças e jovens em espanhol, grande parte
deles consiste em traduções dos livros de maior sucesso em inglês, o que pode ser
comprovado através dos catálogos de editoras como Scholastic, Houghton Mifflin,
Simon & Schuster ou McGraw-Hill, entre muitas outras. Mas também há uma produção de livros escritos originalmente em espanhol que procuram, por um lado,
refletir os temas latinos dentro do âmbito multicultural da nação e, por outro,
satisfazer as reivindicações de clientes que demandam obras em espanhol que
não sejam traduzidas.
Os livros importados que circulam nos Estados Unidos provenientes de diferentes países ibero-americanos contribuem com uma saudável variedade de
opções de leitura infantil e juvenil em espanhol. Nesse campo, as pequenas e as
grandes distribuidoras desempenham papel protagonista. Entre as primeiras,
destaca-se, devido à sua posição consolidada ao longo de várias décadas e pela

	
Annual Report October 2014-October 2015, de International Publishers Association (IPA). Disponível em: <http://
www.internationalpublishers.org/images/annual-reports/ipa_ar_online.pdf>. Acesso em: 20 out. 2016.
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	Maricel Mayor Marsán. “Editoriales que se dedican a la publicación de libros en español en los Estados
Unidos. Panorama de las ediciones, catálogos y folletos”. Em Enciclopedia del español en los Estados Unidos.
Anuario del Instituto Cervantes 2008. Coord. Humberto López Morales. Madri: Santillana, 2008, p. 915-936.
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diversidade de conteúdo, a Lectorum Publications. “Na Lectorum temos uma
responsabilidade e um compromisso com as crianças e os jovens leitores, que
consiste em avaliar e selecionar a melhor literatura infantil e juvenil do mundo
hispanofalante e disponibilizá-la em colégios, bibliotecas, livrarias e leitores em
geral de todo o território dos Estados Unidos”, afirma Alex Correa, presidente e
diretor executivo da empresa. A Lectorum importa e distribui livros provenientes
de cerca de cem editoras de diferentes países e representa no mercado estadunidense, com exclusividade, aproximadamente 25 delas. “Entre os conteúdos
editoriais mais representativos que distribuímos, estão os das editoras Molino,
Planeta, Noguer, Destino, Anaya Infantil, Bruño, Juventud, Panamericana, Ekaré,
V&R, Maeva, Edelvives, Corimbo, Edebé, Kalandraka, Océano Travesía, La Galera, Lóguez, Libros de seda, SM, Takatuka, Plataforma, Almadraba, Apila, A Buen
Paso, Amat, Timun Mas, Norma, Babel, Vicens Vives, Diquesí, Trillas e Tecolote,
entre outras”.
Porém, além de distribuir, a Lectorum possui um catálogo próprio com títulos em
espanhol de muito prestígio no mercado de livro infantil nos Estados Unidos, onde
constam “clássicos” como El flamboyán amarillo, da autora porto-riquenha Georgina
Lázaro, com ilustrações de Lulu Delacre. “A Lectorum publica aproximadamente
150 títulos por ano, a maioria traduções de best-sellers escritos em inglês, como é o
caso da série La casa del árbol, ou dos livros de Dr. Seuss, os de Shel Silverstein, ou de
Patricia Polacco, entre outros”, explica Correa. “Além disso, temos livros originais,
como a série Cuando los grandes eran pequeños, escritos por Georgina Lázaro, que
narram a biografia de escritores hispano-americanos durante a infância. O último
título publicado foi Gabriel García Márquez, Gabito, e proximamente publicaremos
Rubén Darío. Este ano, El flamboyán amarillo, de Georgina Lázaro, completa vinte
anos de sua publicação, e fizemos uma edição especial comemorando a data, que
foi recebida com muito carinho pelo público.”
Com relação aos percentuais de venda da Lectorum nas escolas, bibliotecas,
livrarias, internet e outros meios, seu diretor diz: “No nosso caso, as vendas diretas
para colégios e bibliotecas representam 60%, enquanto as vendas para livrarias,
cadeias de lojas e outros intermediários completam a diferença. No que se refere
às vendas pela internet, não chegam a 5% do total”.
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Por outro lado, Jenny Lizárraga, nascida em Honduras, fundadora e diretora da
Cinco Books, pequena empresa criada em 2009 “com o propósito de promover a
cultura hispânica nos Estados Unidos e trazer o talento e a diversidade de pequenas
editoras”, fala, com respeito aos livros infantis e juvenis em espanhol, de 40% de
vendas em escolas, 40% em bibliotecas, 10% em livrarias e outros 10% através da
internet. “Os segmentos mais fortes para a venda de livros infantis e juvenis em
espanhol nos Estados Unidos são as escolas e as bibliotecas”, diz Lizárraga.
A Cinco Books vende, principalmente para redes de bibliotecas e em feiras do
livro escolares, publicações de editoras ibero-americanas como Pequeño Editor,
Iamiqué, Gerbera, Riderchail e Limonero, da Argentina; Amanuta, do Chile; Lata
de Sal, da Espanha; Amanuense, da Guatemala; CIDCLI, do México, entre outras.
Segundo a diretora da empresa, nos últimos anos aumentou a tendência entre
escolas e bibliotecas de preferirem livros escritos originalmente em espanhol, que
não sejam traduções do inglês. “É constante a crítica em relação às traduções e a
pouca representação cultural que elas proporcionam”, destaca. Há muitos educadores e bibliotecários que ressaltam a necessidade de poder encontrar livros
que representem seus grupos culturais na comunidade e, principalmente, nos
livros infantis.”
Uma situação muito frequente, relativa à aquisição de livros em espanhol para
as coleções infantis e juvenis das bibliotecas públicas, é que as pessoas responsáveis por essa aquisição não dominam o idioma. “Sim, muitas vezes as pessoas
encarregadas das coleções em idiomas estrangeiros não falam espanhol”, ratifica
Jenny Lizárraga. Por isso, entre os serviços da Cinco Books está “oferecer um assessoramento bilíngue e integral durante as feiras internacionais do livro, onde
guiamos os compradores e nos preparamos junto com eles, antes da feira, para
poder definir a colocação dos temas de seu interesse”. Essa jovem distribuidora
garante que nos últimos cinco anos observou “um crescimento do interesse pelos
livros infantis e juvenis em espanhol nos estados da costa oeste (Califórnia e Washington) e meio oeste (Illinois, Nebraska e Indiana). Recentemente, constatamos
que houve um aumento no atendimento das bibliotecas públicas dos estados do
sul (Oklahoma, Texas e Luisiana), o que surpreendeu um pouco, pois são mais tradicionais e conservadoras. No entanto, acredito que influiu muito o fato de haver
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hispânicos nas bibliotecas públicas e também professores de primeira e segunda
geração de hispânicos”.
Das entrevistas de Correa e Lizárraga, deduzimos que o futuro dos livros em
espanhol para crianças e jovens nos Estados Unidos está (e estará) essencialmente
associado ao âmbito da escola. A tradutora, consultora e promotora cultural Teresa
Mlawer, lenda no campo da criação, importação e difusão da literatura infantil em
espanhol nos Estados Unidos, concorda com essa avaliação. “Acho que em grande
parte é assim”, diz. “A população estudantil é a maior. Além disso, cada vez mais
há novos programas de espanhol, bilíngues e de imersão, com acentuado interesse
pela literatura infantil e juvenil em espanhol. Especialmente pela literatura autêntica, ou seja, a escrita originalmente em espanhol, em grande parte proveniente
da Espanha, México e de outros países da América Latina”.
Por outro lado, Isabel Mendoza, diretora de livros infantis da Santillana USA
Publishing, ratifica: “Sim, definitivamente, a produção estadunidense de livros
infantis em espanhol está associada principalmente ao mercado escolar porque é
onde há mais compras. É triste, mas os pais latinos não compram muitos livros em
espanhol para seus filhos lerem em casa. No nosso caso, 95% do mercado estão na
escola. Tudo o que geramos ou apresentamos no nosso catálogo tem que funcionar
para a escola, porque é de onde provêm as compras”.
Sobre os critérios adotados pelas escolas, bibliotecas escolares e públicas,
além de instituições que compram livros para crianças e jovens em espanhol, na
hora de decidir sobre a aquisição ou não de determinados títulos para o mercado
americano, Teresa Mlawer comenta: “Na realidade, o critério é um pouco diferente no caso das escolas e das bibliotecas escolares e no das bibliotecas públicas.
Em geral, a escola e a biblioteca escolar selecionam livros de leitura amena, mas
também que apoiam o currículo escolar e muitas obras informativas. A biblioteca
pública apoia as escolas selecionando livros também de divulgação e de temas
escolares, mas possui mais flexibilidade para escolher outros tipos de livros, como
os de Harry Potter ou novelas gráficas, e selecionam muitos mais livros bilíngues
do que o sistema escolar. A biblioteca pública é um lugar onde se promove o hábito da leitura e onde são selecionados livros divertidos, para ler em família, e não
necessariamente para apoiar o currículo escolar”.
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E o que as grandes editoras americanas preferem publicar em espanhol? “Muitas
editoras dos Estados Unidos publicam traduções para o espanhol de seus best-sellers, sejam de autores latinos ou não. Durante este ano, fiz mais de vinte traduções,
algumas dos mais populares títulos infantis de seus catálogos em inglês ou de
obras de autores latinos que escrevem em inglês”, explica Mlawer. E em seguida
esclarece: “Na realidade, existem poucas editoras nos Estados Unidos que publicam
literatura infantil e juvenil em espanhol, de autores latinos ou de temas latinos. A
maioria publica livros em inglês, bilíngues ou tradução. Uma das principais razões
é que muitos dos escritores latinos que moram nos Estados Unidos escrevem em
inglês – escritores como Matt de la Peña, Meg Medina, Margarita Engle e Carmen
Agra Deedy, entre muitos outros. Existe muito interesse das editoras em publicar
esses autores porque já possuem trajetórias sólidas e seus livros são bem vendidos.
Em algumas ocasiões, os livros são publicados em inglês e em espanhol, mas os
textos em espanhol são traduções”. Quanto aos ilustradores, destaca que existem
alguns artistas latinos que são muito solicitados para ilustrar livros infantis e
juvenis, “e não necessariamente sobre temas latinos. Entretanto, caso seja uma
obra com esses temas, em geral as editoras preferem um ilustrador latino. Entre
os mais conhecidos estão Rafael López, Raúl Colón, Yuyi Morales, Joe Cepeda, Eric
Velásquez e Susan Guevara”.
Ao contrário do que ocorre com os catálogos em espanhol dos grandes grupos
editoriais americanos, compostos basicamente de traduções, o catálogo da Santillana USA Publishing dá prioridade aos títulos escritos originalmente em espanhol.
“E, em sua maioria, escritos por latinos que moram em sociedades onde se fala
espanhol”, explica Isabel Mendoza. “Nosso catálogo se nutre de boas obras escritas
por autores hispânicos em seus países de origem, que conhecem muito bem suas
realidades e suas culturas, e que entregam trabalhos muito autênticos. Para nós,
autenticidade é uma palavra fundamental: há uma diferença entre o escritor latino que cresceu nos Estados Unidos, e que escreve sobre as piñatas (quebra-potes)
porque é um motivo muito folclórico, no mundo todo relacionado com a cultura
do México, e um livro escrito por um mexicano que mora no México, que cria um
contexto e uma situação onde a “piñata” é um elemento autêntico proveniente
de sua realidade. Para nós, o mercado em espanhol cresceu, e atribuo isso a dois
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motivos. De um lado, somos mais latinos, e o crescimento desse componente da
população é incessante. Isso faz com que cada vez mais escolas tenham programas
oferecendo o espanhol como segundo idioma, para crianças bilíngues ou para
aquelas que ainda não sabem bem inglês e não querem ficar atrasados academicamente. Há mais latinos e, por conseguinte, mais mercado para o livro em espanhol.
Mas também acredito que se deve a uma preferência pelo autêntico em lugar da
tradução. Dez anos atrás, 80% do nosso catálogo era traduzido para o espanhol.
Hoje ocorre exatamente o contrário, porque o espanhol se impõe cada vez mais
graças aos Common Core State Standards,10 o critério de que a criança deve ler literatura de qualidade escrita em espanhol, onde veja seu meio social representado
com autenticidade. O auge dos programas escolares de Dual Language, para que
as crianças cresçam bilíngues sem importar o idioma que falam em casa. Dessa
maneira, podemos encontrar um programa de Dual Language em um lugar onde
há poucos latinos, como em Utah, buscando que as crianças dominem o espanhol,
sem importar a origem étnica ou as raízes familiares. O idioma mais comum nesse
tipo de programa educacional é o espanhol, e se propagou rapidamente por todo
o país, tomando uma dimensão nunca antes imaginada”.
Com um catálogo formado por livros provenientes de distintos países ibero-americanos, qual é a posição da Santillana USA a respeito dos regionalismos do
idioma espanhol? “Dentro do possível, tentamos não mexer neles, sobretudo a
partir do auge do movimento a favor da literatura autêntica, a menos que interfiram na compreensão”, explica Mendoza. “Se a coleção permite ter um glossário,
explicamos seu significado; se não existe a possibilidade de explicar o que significa e não há maneira de compreender a palavra por causa do contexto em que se
encontra, procuramos um sinônimo mais convencional. É verdade que o espanhol
pode ser mais facilmente compreendido se o ‘internacionalizamos’, mas a aposta
neste momento é pela autenticidade. Por outro lado, nos Estados Unidos moram
latinos de diferentes nacionalidades, portanto há mais probabilidades de que nas

	A Califórnia adotou uma série de normas comuns estaduais em 2010, a fim de conseguir que todas as crianças
sejam bem-sucedidas nos estudos. Mais informação em: <http://www.fcusd.org/Page/16647>.
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salas de aula existam crianças capazes de explicar o que significam determinadas
palavras em seu país de origem”.
A popular escritora e educadora cubano-americana Alma Flor Ada, uma das
principais figuras da educação bilíngue e multicultural nos Estados Unidos, especificamente da presença da literatura infantil em espanhol nas escolas, também
considera que nesses últimos anos surgiu um interesse especial entre os educadores e bibliotecários por livros infantis escritos originalmente em espanhol, em
particular pelos escritos em espanhol neste país. “Acredito que há vários pontos
que contribuem para isso. Por muito tempo, desde o início dos esforços para se
implementar a educação bilíngue, os livros infantis disponíveis em espanhol
eram, na grande maioria, de dois tipos: livros publicados em outros países, especialmente na Espanha, e traduções de textos escritos originalmente em inglês.
Naquela ocasião existiam poucos autores que escreviam em espanhol nos Estados
Unidos. A leitura dos livros procedentes de outros países acabava sendo difícil para
as crianças americanas, cujo espanhol tende a ser muito menos rico do que o das
crianças de países de língua hispânica. Embora o ideal seja uma maior ênfase no
desenvolvimento e enriquecimento do espanhol de crianças e professores, para
que pudessem chegar a apreciar qualquer livro escrito em espanhol, isso ainda
não foi conseguido. Então, preferiu-se que os textos fossem compreensíveis para
as crianças, incentivando assim o interesse e o prazer pela leitura.”
Ganhadora em 2000, por seu livro de memórias Under the Royal Palms: A Childhood
in Cuba (Atheneum Books), da Medalha Pura Belpré, a mais importante distinção
outorgada nos Estados Unidos aos autores latinos de livros infantis e juvenis,
Alma Flor Ada opina que as traduções para o espanhol, tão frequentes na indústria
editorial americana, “possuem a virtude de ampliar o mundo de experiências das
crianças latinas e de permitir que elas compartilhem os mesmos livros que seus
colegas de língua inglesa estão lendo”. Existem dois problemas que devemos ter em
conta: “Em primeiro lugar, se as crianças leem sozinhas, ou na maior parte das vezes
leem traduções, não estão tendo a oportunidade de enriquecer o conhecimento de
sua própria cultura, do pensamento e dos sentimentos das pessoas de sua mesma
origem. Ao exigir livros escritos autenticamente em espanhol, estamos pedindo ao
mesmo tempo livros escritos por latinos e hispanofalantes em geral, que podem
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permitir à criança conhecer mais a fundo sua própria origem e ver-se retratada nos
livros que lê. Em segundo lugar, uma grande parte das traduções publicadas usa
linguagem artifical, pouco natural, às vezes com incorreções. Por muito tempo, as
pessoas que acreditavam que as boas traduções tinham seu lugar, se empenharam
em defender a necessidade de traduções capazes de manter a qualidade literária
do original. Foi uma luta e um esforço, compartilhado principalmente com Isabel Campoy, Yanitzia Canetti, Teresa Mlawer e Rosa Zubizarreta. Mas, sobretudo,
considerando a incapacidade de distinguir entre uma tradução insuficiente e uma
excelente tradução, é mais fácil exigir diretamente que o texto tenha sido escrito
originalmente em espanhol”.
A maioria dos livros infantis e juvenis publicados em espanhol pelas editoras dos
Estados Unidos de autores de raízes hispânicas são associados a temas e motivos
relacionados, de forma específica, com aspectos da cultura latina. Diante do grande
número de livros que falam de tortillas, dia dos mortos ou sobre as dificuldades de
adaptação das crianças imigrantes à vida nos Estados Unidos, poderíamos pensar
que os editores associam o escritor hispânico a esses temas. É difícil encontrar
livros desses autores que não tratem de assuntos relacionados com espaços,
personagens ou conflitos que fazem alusão à sua cultura e tradições. Este fato é
particularmente notório no caso de autores latinos provenientes da costa oeste do
país, em sua maioria de origem ou ascendência mexicana.
Esse vínculo entre a literatura infantil escrita por autores de raízes hispânicas
e os temas relacionados com seus contextos culturais ou com as experiências das
crianças e das famílias latinas nos Estados Unidos pode ser visto de duas formas.
Por um lado, como contribuição à pluralidade temática do universo dos livros
infantis publicados no país; mas, por outro, também pode ser fator limitador,
que condiciona os escritores hispânicos a abordar em suas obras apenas determinados temas com uma “cor latina”. Interrogada sobre essa dualidade, Alma Flor
Ada disse: “Obrigada por esta excelente pergunta, porque é uma questão que me
preocupa pessoalmente. Acho que é importante satisfazer à enorme necessidade
de apresentar o universo latino para as crianças, tanto as latinas, para que sirva
de espelho de sua realidade, como as não latinas, para que sirva de janela para
mostrar-lhes uma realidade que não conhecem tão bem. Mas também sinto que

ESTADOS UNIDOS 385

isso pode se transformar em fator limitador e gostaria que os autores latinos não
se sentissem circunscritos a temas com ‘cor latina’. A partir da minha própria
criatividade, defendo que tudo o que escrevo, por nascer dentro de mim, de minha
consciência da realidade, de meus sentimentos e pensamentos mais profundos,
é inevitavelmente latino. Todos os meus personagens, inclusive aqueles que
são recriações de personagens tradicionais da literatura infantil europeia, têm
uma voz própria que reflete meu mundo de valores. Seria lamentável e doloroso
restringir o âmbito em que os autores latinos podem criar, mas receio que isso
já vem acontecendo”.
É notória a diferença entre o trabalho dos autores hispânicos de literatura infantil da costa oeste e da costa leste. Enquanto nos livros dos primeiros se observa
uma ênfase acentuada em personagens de origem mexicana e tradições populares
provenientes desse país, nos autores da costa leste as obras fazem alusão ao universo caribenho e aos personagens e cenários mais universais. No caso específico
dos autores hispânicos estabelecidos em Miami, a maior parte do seu trabalho de
LIJ é publicada por editoras de outros países, e esses livros são importados para
os Estados Unidos.

IV
A seguir, vamos nos deter brevemente em uma seleção mínima de obras, autores e
temas. Essas amostras da produção recente elucidam algumas linhas de trabalho
dos criadores hispânicos estadunidenses que publicam LIJ em espanhol. Selecionamos exemplos de sua produção difundida por grandes ou pequenas editoras da
América do Norte, e também de obras publicadas por editoras de outros países e
que circulam no mercado americano.
Começamos por alguns livros publicados pelas editoras da América do Norte.
Com meio século de existência e sede em Nova York, a Lee & Low Books se define
como editora multicultural de livros infantis, que publica em inglês, espanhol,
chinês, japonês, vietnamita, tagalo e outros idiomas. Em 2016, ganhou o prêmio
Carle Honors Angel, outorgado pelo Eric Carle Museum of Picture Book Art, por
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“ter inspirado muitas pessoas com sua dedicação aos livros multiculturais e a uma
nova geração de artistas e escritores que oferecem às crianças espelhos e janelas
para o mundo”. Entre suas últimas publicações bilíngues inglês-espanhol, encontram-se Finding the Music / En pos de la música (2015), primeira obra de Jennifer
Torres, americana de ascendência mexicana, com ilustrações do brasileiro Renato
Alarcão, traduzida do inglês por Alexis Romay. O relato conta como Reina, a pequena protagonista, busca um modo de consertar as cordas da antiga vihuela de seu
avô, e ao mesmo tempo, se conecta com suas raízes e com a música dos mariachis.
O mesmo selo também publicou Maya’s Blanket / La manta de Maya (2015), com
texto de Monica Brown, autora de raízes peruanas nascida nos Estados Unidos.
As ilustrações são de David Diaz (ganhador da Medalha Caldecott em 1995, por
suas ilustrações para o álbum Smoky Night, escrito por Eve Bunting). Traduzida
do inglês por Adriana Domínguez, a obra adapta ao contexto latino uma canção
tradicional iídiche para conscientizar sobre a necessidade de reciclar os objetos
materiais com espírito ecológico.
Outra editora que é identificada por seus álbuns bilíngues é a Cinco Puntos
Press, fundada em 1985 em El Paso, Texas, próximo à fronteira com o México, o
que explica o fato de que muitas obras de seu catálogo retratem temas e realidades dos habitantes dessa zona dos Estados Unidos. Um bom exemplo disso é My
Tata’s Remedies / Los remedios de mi tata (2015), relato escrito por Roni Capin Rivera-Ashford, educadora americana de ascendência hebraica, nascida em Nogales,
perto da fronteira do Arizona com o México, rodeada da cultura e dos costumes
méxico-americanos. Com ilustrações do mexicano Antonio Castro L., e traduzido
do inglês pela própria autora e por Luis Humberto Crosthwaite, o livro trata dos
segredos que Aarón, o pequeno protagonista, aprende sobre a medicina tradicional
quando passa um fim de semana na casa de seu velho avô Gus, um curandeiro do
sudoeste dos Estados Unidos que decide transmitir ao neto seus conhecimentos
sobre os poderes curativos das plantas. Como se fosse um apêndice, a obra inclui
informações sobre as diferentes ervas medicinais utilizadas com fins terapêuticos
nessa região.
Outros títulos bilíngues recentes, muito dentro do espírito da Cinco Puntos
Press, são Little Chanclas (2015), do ilustrador chicano José Lozano, que recria
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um bairro méxico-americano e cuja protagonista é a pequena Lully Luján e suas
sonoras sandálias, e Animal Talk (2016), de Cindy Weill, grande admiradora e
estudiosa da arte popular mexicana, ilustrado com fotografias de figuras de animais criadas pelos artesãos Rubí Fuentes e Efraín Broa, de Oaxaca. As páginas
deste último livro comparam as formas como são representados foneticamente,
em diferentes países e culturas, os sons emitidos pelos animais (nos países de
língua inglesa, o galo canta cock-a-doodle-doo, enquanto no mundo hispânico
faz ki-kiri-ki).
A editora Arte Público Press, com sede em Houston, Texas, faz parte da Universidade de Houston e foi fundada em 1979 para promover a obra dos escritores
latinos. Parte de sua produção dedicada a crianças e jovens aparece sob o selo Piñata
Books, com edições em inglês, em espanhol ou bilíngues. Personagens protagonistas méxico-americanos e temas estreitamente ligados aos costumes da infância
e das famílias latinas são reiterados em suas propostas de LIJ, como podemos ver
em A Bean and Cheese Taco Birthday / Un cumpleaños de frijoles con queso (2015),
texto de Diana Gonzales Bertrand, desenhos de Robert Trujillo e tradução para o
espanhol de Gabriela Baeza Ventura; Sundays on Fourth Street / Los domingos en la
calle Cuatro (2015), texto de Amy Costales e ilustrações de Elaine Jerome; Juan and
the Chupacabras / Juan y el chupacabras (2015), texto de Xavier Garza, ilustrações de
April Ward e tradução para o espanhol de Carolina Villarroel; The Runaway Piggy
/ El cochinito fugitivo (2015), texto de James Luna, ilustrações de Laura Lacámara e
tradução de Carolina Villarroel, entre outras obras.
Do educador e escritor Nicolás Kanellos, filho de mãe porto-riquenha e pai
americano descendente de gregos, a Piñata Books editou, em 2016, o conto El
torneo de trabalenguas / The Tongue Twister Tournament, ilustrado por Anne Vega.
Kanellos, fundador dessa editora, nos apresenta “os melhores trava-linguistas do
mundo para que vão trava-linguistem para a trava-diversão dos senhores”. Qual
deles ganhará o “trava-campeonato”?
Também foi editada pela Piñata Books a novela para adolescentes Letters from
Heaven / Cartas del cielo (2014), de Lydia Gil, autora nascida em Porto Rico, de
pais cubanos, e professora da Universidade de Denver. O eixo central da obra é a
adolescente Celeste, que, sofrendo a dor da morte de sua avó, começa a receber
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misteriosas cartas do além, nas quais a finada avó lhe explica como preparar
pratos da cozinha tradicional cubana. Como se esse enigma fosse pouco, Celeste
tem que enfrentar outras circunstâncias: a mãe precisa conseguir um segundo
trabalho para substituir a pensão que recebia da previdência social da avó e ela
deve renunciar às suas aulas de dança por falta de dinheiro. Além disso, suas
amigas acreditam que ela está louca, já que mortos não escrevem cartas. Em
2015 essa narrativa ganhou o International Latino Book Award, na categoria de
melhor livro por capítulos, e o Colorado Authors’ League Award na modalidade
de literatura infantil.
Depois que a editora Scholastic publicou em espanhol ¡Cosas que dice mi abuela! Dichos y refranes sobre los buenos modales (2013), a equipe formada pela autora
espanhola Ana Galán e pelo ilustrador Pablo Pino publicou, sob esse mesmo selo,
a sequência ¡Más cosas que dice mi abuela! Dichos y refranes sobre animales (2016).
Ambos os livros recriam expressões da tradição popular hispânica, acompanhados
por coloridas e simpáticas ilustrações.
Um livro bilíngue que conseguiu bom nível de vendas no mercado hispânico
dos Estados Unidos foi o álbum Ser como el bambú, publicado em 2015 pela HarperCollins Español. Escrito pelo jornalista e então apresentador de televisão de
origem cubana, Ismael Cala, e ilustrado por Yunior Suárez, o álbum é inspirado
em um conto tradicional asiático.
A recriação da infância de importantes personalidades da história e da cultura
ibero-americanas deu origem a diferentes livros publicados em espanhol nos últimos anos nos Estados Unidos. A Santillana USA Publishing produziu quatro novos
títulos de uma série dedicada a este tema: Conoce a José Martí (2015), de Antonio
Orlando Rodríguez, e Conoce a Cristóbal Colón (2015), da espanhola María Isabel
Molina, ambos com ilustrações do argentino Pablo de Bella; Conoce a sor Juana Inés
de la Cruz (2016), da equatoriana Edna Iturralde, ilustrado por María Jesús Álvarez,
e Conoce a Bernardo de Gálvez (2016), dos espanhóis Guillermo Fresser, escritor, e
Alejandro Villén, ilustrador. A Lectorum Publications, por sua vez, acrescentou à
sua coleção “Cuando los grandes eran pequeños” a obra Gabriel García Márquez,
Gabito (2014), da porto-riquenha Georgina Lázaro, com ilustrações do colombiano
Rafael Yockteng. De Georgina Lázaro também devemos mencionar o conto em verso
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El mejor es mi papá (2015), reeditado pela Santillana USA com atraentes ilustrações
da argentina Marcela Calderón.
Do catálogo da Santillana USA devemos destacar, também, ¡Sí! Somos latinos
(2015), livro escrito por Alma Flor Ada e pela autora e educadora F. Isabel Campoy,
com ilustrações de David Diaz, que reúne em suas páginas vários depoimentos de
treze crianças de famílias de imigrantes procedentes de diferentes países da América
Latina. Além de textos narrativos em versos livres que recriam literariamente as
vozes e experiências dos menores, o volume inclui informações sobre os lugares
de origem das crianças e sobre a contribuição dos latinos para o patrimônio cultural dos Estados Unidos. Consta no catálogo da mesma editora outro título recente
de Alma Flor Ada, sua narrativa Tesoros de mi isla. Una infancia cubana, lançada
em 2016 sob o selo Loqueleo. Nessa obra, a autora evoca personagens, cenários
e acontecimentos de sua infância em Cuba, assim como fez anteriormente com
Bajo las palmas reales (ganhador da Medalha Pura Belpré, em 1998) e Allá donde
florecen los flamboyanes (2007).
Na vertente das aventuras fantásticas, em um espaço geográfico impreciso e
com uma prosa de vocação poética, a autora cubana Daisy Valls desenvolve o enredo do romance El club de los caracoles escarlatas (2015), publicada em Miami pela
pequena editora independente Eriginal Books. O eterno enfrentamento entre as
forças do bem e do mal é atualizado nesse relato poético, no qual três crianças de
um pequeno povoado – Gran Atolondrado, Tragapalabras e Maruchi, a andorinha –
devem enfrentar uma perigosa irmandade de bruxas.
Publicada também pela Eriginal Books, a novela Retrato de los Tigres (2014),
de Sindo Pacheco, outro importante autor cubano residente em Miami, mistura, de
forma acertada, o esporte com o reflexo da realidade social. A obra narra as vicissitudes dos integrantes de um time de beisebol infantil em Cuba e seus choques
com as circunstâncias do país até 1980, quando, já jovens, escolhem caminhos
diferentes em suas vidas.
Não podemos deixar de citar o trabalho realizado pela editora Groundwood
Books, de Toronto. Entre seus títulos mais significativos em espanhol, pela atualidade das propostas e qualidade das imagens gráficas, está Somos como las nubes /
We Are Like the Clouds, coletânea de poemas de Jorge Argueta, autor salvadorenho
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residente na Califórnia, com ilustrações do conhecidíssimo artista espanhol Alfonso Ruano e tradução de Elisa Amado. Publicado em 2016, o livro é inspirado nas
situações dos menores que abandonam suas casas na América Central para viajar
ilegalmente para os Estados Unidos, muitas vezes sem a companhia de adultos
(meses antes do lançamento dessa obra, entre outubro de 2015 e março de 2016,
27 mil crianças nessa situação foram detidas depois de entrar no país11). O calvário
que elas enfrentam com o desejo de encontrar novos horizontes para suas vidas,
impulsionadas pelas penúrias econômicas de seus lares ou pela violência das
gangues, fica refletido nesses versos de vocação documentária, em que não faltam
alusões aos coiotes, que atravessam os emigrantes para o outro lado da fronteira, e
imagens do trem “La Bestia”, com o teto repleto de crianças e adultos.
Outras obras de Argueta, de registro muito diferente, também publicadas pela
Groundwood Books são Salsa / A Cooking Poem (2015) e Arroz con leche / Rice Pudding
(2016). O primeiro contém ilustrações do mexicano Duncan Tonatiuh, inspiradas
na iconografia dos mixtecas, e o segundo, do brasileiro Fernando Vilela. Ambos
foram traduzidos por Elisa Amado. Metade composta de poemas que exaltam a
cultura latino-americana, metade de receitas culinárias, essas propostas prolongam
as explorações da cozinha latino-americana feitas anteriormente por Argueta em
outros títulos publicados pela mesma editora, como Sopa de frijoles (2009, ilustrado
por Rafael Yockteng), Guacamole (2012, ilustrado pela mexicana Margarita Sada) e
Tamalitos (2013, ilustrado pela estadunidense Demi).
A seguir comentaremos algumas obras de escritores hispano-americanos publicadas por editoras da Colômbia, México e da República Dominicana, que foram
distribuídas nos Estados Unidos.
A entrega do Prêmio Norma 2015 à obra Por culpa de una S (Norma, Bogotá,
2015), de Cristina Rebull, escritora cubana residente em Miami, teve um grande
significado. Pela primeira vez em suas duas décadas de trajetória, esse prêmio, o
mais longevo e importante dos concedidos a obras inéditas na América Latina no

	Carolina Martín Adalid. “Los niños marcados de la frontera”. El Mundo, Espanha. Disponível em:
<http://www.elmundo.es/internacional/2016/05/13/573477b6e5fdeab8438b45e9.html>. Acesso em:
20 out. 2016.
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campo da LIJ, foi para uma criadora que usa o espanhol como língua literária nos
Estados Unidos. O romance infantil de Rebull recorre ao duplo, de forma humorística, para, segundo a própria autora, “defender a liberdade individual, o direito
e o respeito pelas diferenças”,12 através de uma história que se passa dentro de
uma família urbana, contemporânea e inusual, repleta de gêmeos. De acordo com
o crítico e pesquisador literário Carlos Espinosa Domínguez, trata-se de um livro
“muito bem narrado e maravilhosamente escrito, com uma prosa que zela tanto
pela qualidade literária quanto pelo frescor de seu narrador infantil”, que “acerta
ao tratar um tema sério de modo leve e divertido”.13
Outra criadora cubana residente em Miami, com uma longa e prestigiosa carreira
literária, é Iliana Prieto. Ela publicou pela Panamericana Editorial, na Colômbia,
seu mais recente livro, o romance Mi nueva familia (Bogotá, 2015), a história de
uma menina que abandona Cuba com seus pais e que, durante um curto tempo,
é cuidada por duas mulheres que moram em Porto Rico, numa fazenda cheia de
animais. Construída a partir de relatos relativamente independentes que se entrelaçam numa trama geral e mostram retratos afetivos de diferentes criaturas (como
os cachorros Zepi, Champola, Frapé, Gini e Pepe, o cavalo Pinto, a cabra Bernarda,
as gansas Gumersinda e Gertrudis, o bezerro Peregrino, a vaca Hortensia, a burrinha Quimera, a cacatua Chicholino etc.), a obra se concentra no tema das relações
entre os seres humanos e a natureza.
A problemática da imigração cubana nos Estados Unidos foi abordada por
Andres Pi Andreu no romance 274 (2015), publicado também pela Panamericana
Editorial. A obra, ganhadora do Florida Books Award 2015 na categoria de melhor
livro em espanhol, recria os conflitos de Telencio, um menino que chega a Miami
com sua mãe, proveniente de Cuba, para iniciar uma nova vida, enquanto esperam
que o pai consiga sair da ilha para juntar-se a eles. A falta de raízes e a saudade das

	“Entrevista con Cristina Rebull, ganadora del Premio Norma de Literatura Infantil y Juvenil 2015”, em
MiauBlog, Fundación Cuatrogatos, Miami. Disponível em: <http://blog.cuatrogatos.org/blog/?p=2382>.
Acesso em: 15 out. 2016.
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	Carlos Espinosa Domínguez, (2015). “Ser iguales, pero no demasiado”, em Cubaencuentro. Disponível
em: <http://www.cubaencuentro.com/cultura/articulos/ser-iguales-pero-no-demasiado-323465>. Acesso em:
15 out. 2016.
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pessoas queridas deixadas atrás, os desafios da vida cotidiana para uma família
dividida pelo exílio e a dificuldade de inserção em outro contexto sociocultural
são mostrados por Pi nesse romance de cunho costumbrista, que recria sem idea
lização a complexa realidade do protagonista.
No gênero fantástico, estão as obras narrativas mais recentes dos cubanos Sergio
Andricaín e Antonio Orlando Rodríguez, publicadas no México por Ediciones El
Naranjo. O primeiro escreveu Dragones en el cielo (2015), com ilustrações do mexicano Israel Barrón, e o segundo, El viejito del sillón (2015), ilustrado pela mexicana
Claudia Navarro.
Ao contrário dos autores citados acima, que escrevem em Miami, a escritora
cubana Janina Pérez de la Iglesia reside em Las Vegas. Ela lançou recentemente
dois romances juvenis. Um deles, Hormiga con corbata, foi publicado na República Dominicana como parte do catálogo da coleção Loqueleo, da Santillana. Nico,
personagem central do livro, é obrigado a mudar-se com sua família para um
pequeno povoado por causa da doença de seu avô. Inesperados acontecimentos
e divertidos personagens contribuirão para o amadurecimento emocional desse
herói adolescente. Outra recente obra de Pérez de la Iglesia, incluída pela editora
colombiana Norma em sua coleção Torre de Papel, é 15 tontos para Melissa. Nela,
a autora mistura humor e crítica social para narrar a história de uma adolescente
que, prestes a fazer quinze anos, escolhe entre seus colegas o mesmo número de
jovens e os convida a competir entre si para ser seu acompanhante no baile. O que
começa como uma brincadeira se transforma em trending topic nas redes sociais e
depois em um reality show que muda o dia a dia dos personagens.
O autor chileno José Ignacio Chascas Valenzuela, residente em Miami, publicou
nos últimos anos no México, com o selo Alfaguara, da Penguin Random House,
livros infantis como ¿De qué color es tu sombra? (2014, ilustrações de Sandra Serrano), Mi abuela, la loca (2015, ilustrações de Patricio Betteo) e o romance juvenil
Malaluna (Alfaguara, 2015), spin off de sua trilogia de sucesso Malamor.
Entre os livros de autores hispânicos dos Estados Unidos publicados em outros países, devemos incluir também a coleção de canções de ninar Arrullos de la
sirena (2015), de Alma Flor Ada, com ilustrações de Jairo Linares Landínez, que foi
publicada pela Panamericana Editorial na Colômbia.
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V
Para concluir essas observações, faremos menção a três prêmios concedidos nos
Estados Unidos em reconhecimento à criação e à edição de livros infantis e juvenis
em espanhol ou publicados em inglês por criadores hispânicos.
Estabelecida em 1971 como filial da Associação Americana de Bibliotecas (American Library Association), a REFORMA é uma organização nacional que se dedica
a promover bibliotecas e serviços de informação para latinos e hispanofalantes.
Possui dezenove representações distribuídas pelo território dos Estados Unidos,
que trabalham de forma autônoma, em parceria com bibliotecas locais e associações estatais de bibliotecários, para desenvolver coleções de livros em espanhol
e oferecer serviços que satisfaçam as necessidades e interesses de leitura e informações das comunidades hispânicas. Uma das atividades mais significativas da
REFORMA é a concessão anual da Medalha Pura Delpré. Esse prêmio, criado para
reconhecer o trabalho de escritores e ilustradores de raízes hispânicas (residentes
ou cidadãos norte-americanos) ou porto-riquenhos, leva o nome da primeira bibliotecária latina da Biblioteca Pública de Nova York. A porto-riquenha Pura Belpré
foi também importante contadora de histórias e escritora. Todos os anos, na época
da conferência anual da Associação Americana de Bibliotecas, são entregues duas
medalhas, uma a um escritor e outra a um ilustrador, por trabalhos que “retratem,
afirmem e exaltem a experiência cultural latina”.
Embora o edital desse prêmio indique que as obras participantes podem
ser publicadas em inglês, espanhol ou em edições bilíngues, até o momento, a
Medalha Pura Belpré nunca foi concedida a nenhum autor por um livro editado
em espanhol. Nas últimas edições, correspondentes aos anos 2015 e 2016, as
ganhadoras foram, respectivamente, Marjorie Agosín, por I Live on Butterfly Hill,
e Margarita Engle, por Enchanted Air: Two Cultures, Two Wings: A Memoir. Ambos
os livros foram publicados pela Atheneum Books. A medalha de ilustração foi
concedida, em 2015, a Yuyi Morales por Frida, livro publicado pela Roaring Brook
Press em edição bilíngue inglês-espanhol. Morales também recebeu pelo livro
uma menção honrosa da cobiçada Medalha Caldecott. Em 2016, o premiado foi
Rafael López, por The Drum Dream Girl: How One Girl’s Changed Music, com texto
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de Margarita Engle e publicado pela HMH Books. Dentre os concursos dedicados
a reconhecer a qualidade dos novos livros de LIJ de autores latinos – publicados
em inglês, espanhol ou português –, destacam-se também os International Latino Book Awards. Esses prêmios são outorgados desde 1997 pela organização
sem fins lucrativos Latino Literacy Now, em colaboração com Las Comadres de
las Américas e REFORMA. Podem participar produções de editoras dos Estados
Unidos e da América Latina, previamente inscritas. As categorias do concurso
(87 na edição de 2016) não deixam nada a desejar, em número, às dos prêmios
Grammy. Entre elas, tem especial relevância a ampla seção dedicada especificamente à produção para crianças e adolescentes. Por motivos de espaço, não é
possível listar todos os títulos ganhadores no segmento da literatura infantil
e juvenil, já que em cada categoria podem ser premiados os três primeiros colo
cados, além de menções honrosas. Sendo assim, nos limitaremos a listar algumas
das obras, publicadas em espanhol ou em edições bilíngues inglês-espanhol,
que obtiveram o primeiro lugar em algumas das categorias da edição de 2015
(no fechamento da edição deste anuário, os prêmios de 2016 ainda não tinham
sido anunciados):
Best Latino Focused Children’s Picture Book: ¡Juguemos al Fútbol y al Football!,
de René Colato Laínez (Santillana USA Publishing, Estados Unidos).
Best Children’s Fiction Picture Book – Bilingual: Dalia’s Wondrous Hair, de Laura
Lacámara (Arte Público Press, Estados Unidos).
Best Children’s Fiction Picture Book – Spanish: Mariama. Diferente pero igual,
de Jerónimo Cornelles e Nívola Uyá (Cuento de Luz, Espanha).
Best Children’s Nonfiction Picture Book – Spanish or Bilingual: ¡Mira qué artista!
Pablo Picasso, de Patricia Geis (Combel, Espanha).
Best Educational Children’s Picture Book – Bilingual: Grandfather Ratoncito
Pérez and the Apprentice Tooth Fairy, de Virginia Walton Pilegard (Goat Mountain
Books, Estados Unidos).
Best Educational Children’s Picture Book – Spanish: ¡Por favor!, de Blas Miras e
Virginia García (Dylar Ediciones, Espanha).
Most Inspirational Children’s Picture Book – Spanish or Bilingual: Lalo Loves to
Help, de Cecilia Velástegui (Libros Publishing).
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Best Educational Youth Chapter Book: Enfrentando el Bullying, de María Villegas,
ilustrações de Iván Chacón (Villegas Editores, Colômbia).
Most Inspirational Youth Chapter Book: De aquí para allá. Cuentos sobre inmigrantes, de Claudia Yelin (Everest, Espanha).
Best Young Adult Latino Focused Book – Spanish or Bilingual: Micaela, de Adalucía (Cholita Prints, Estados Unidos).
Best Young Adult Fiction Book – Spanish or Bilingual: Micaela, de Adalucía
(Cholita Prints, Estados Unidos).
Best Young Adult Nonfiction Book: Kalimán en Jericó, de Ángel Burgas (Editorial
Bambú, Espanha).
Best Educational Young Adult Book: Micaela, de Adalucía (Cholita Prints, Estados Unidos).
Best Children’s Picture Book Translation – English to Spanish: Conoce a Gabriel
García Márquez, de Mónica Brown, tradução de Isabel C. Mendoza (Santillana USA
Publishing, Estados Unidos).
Best First Book – Children & Youth – Spanish or Bilingual: Los cuentos para soñar
de mi Nana Luna, de Nora Girón-Dolce (Ramos Editores, México).
Por último, faremos referência ao Prêmio Fundação Cuatrogatos, que é anunciado em Miami a cada 28 de janeiro, dia do nascimento do escritor e patriota cubano
José Martí, que em 1889 renovou a literatura infantil em espanhol com os quatro
números de sua revista La Edad de Oro, publicada em Nova York. Esse prêmio é
entregue todo ano a vinte obras de ficção para crianças e jovens, de autores ibero-americanos e publicadas em espanhol em qualquer país, de acordo com seus valores
literários e plásticos. Os livros premiados na edição do concurso de 2016 foram:
Achimpa, de Catarina Sobral (Achimpa, Argentina); Arepita de manteca, de Rosana
Faría (Ekaré, Venezuela); La artesana de las nubes, texto de Bianca Estela Sánchez
e ilustrações de Leonor Pérez (Fondo de Cultura Económica, México); El baño de
Carlota, de Lucía Serrano (Anaya); Bárbaro, de Renato Moriconi (Fondo de Cultura
Económica, México); Breve historia de un pequeño amor, de Marina Colasanti, ilustrações de Elizabeth Builes (Santillana, Colômbia); Buenas noches, Laika, de Martha
Riva Palacio Obón (Fondo de Cultura Económica, México); La chica pájaro, de Paula
Bombara (Norma, Argentina); El chico de las manos azules, de Eliacer Cansino (Bruño,
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Espanha); El círculo de robles, de Mónica Rodríguez (SM, Espanha); Con el ojo de la i,
texto de Mar Benegas e ilustrações de Olga Capdevila (A Buen Paso, Espanha); Era
como mi sombra, de Pilar Lozano (SM, Colômbia); Escondido, de María José Ferrada,
ilustrações de Rodrigo Marín Matamoros (Ocho Libros, Chile); Ícaro, de Federico
Delicado (Kalandraka, Espanha); Letras al carbón, de Irene Vasco, ilustrações de
Juan Palomino (Juventud, Espanha); No des puntada sin hilo, seleção de Manuel
Peña Muñoz e ilustrações de Maureen Chadwick (Amanuta, Chile); El pozo detrás
de la sombra, de Josep Sampere (Anaya, Espanha); El rebaño, texto de Margarita del
Mazo e ilustrações de Guridi (La Fragatina, Espanha); La tortilla de papas, texto de
Sandra Siemens e ilustrações de Claudio Degliuomini (Del Naranjo, Argentina);
Un hijo, de Alejandro Palomas (Bridge-La Galera, Espanha).
Décadas atrás, a existência de prêmios como esses, a preocupação de dotar as
bibliotecas públicas do país com boas coleções de livros em espanhol para crianças e jovens e as iniciativas para ampliar e melhorar a qualidade dos programas
de ensino da língua espanhola nas escolas públicas de diferentes estados da nação – tudo isso era apenas quimeras de visionários preocupados em promover o
multiculturalismo e a educação bilíngue. Hoje constituem conquistas que deixam
claro a atenção progressiva que a literatura e os livros de LIJ em espanhol foram
conquistando num país onde o idioma oficial é outro.
“Já conseguimos muito”, ratifica Alma Flor Ada, que junto com F. Isabel Campoy
teve uma importante liderança na obtenção dessas conquistas. “Já passamos do
momento em que se publicavam principalmente nossas lendas e contos populares
(embora eu espere que eles continuem sempre a serem publicados). O desenvolvimento de uma literatura que demonstra a realidade latina em sua ampla diversidade, e que a apresenta tanto de forma realista como em certos temas de fantasia,
evoluiu muito na última década. Gostaria também que os livros em espanhol não
se limitassem à importante apresentação de realidades, mas que se abrissem ao
mundo da fantasia e do realismo mágico; que não exista nenhum gênero sem representação em espanhol e que não haja hesitação na hora de explorar qualquer tipo
de possibilidade criativa. Muitos livros da literatura infantil latina foram escritos
originalmente em inglês. Adoraria ver mais literatura escrita originalmente em
espanhol, em que os autores brinquem com a linguagem, explorem sua riqueza
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e a coloquem ao alcance das crianças. Uma publicação como Alegría. Poesía cada
día, antologia que reúne cerca de quatrocentos poemas escritos originalmente em
espanhol, com uma versão em áudio e muitos poemas com versões musicais, é um
esforço impressionante que espero que demonstre que os professores e as escolas
estão abertos à expressão literária em espanhol”.
Mas sobre os três “livros gigantes” de Alegría. Poesía para cada día (National
Geographic Learning / Cengage Learning), de Ada e Campoy, e sobre outros projetos relacionados com a LIJ em espanhol no futuro do país com o maior número de
hispanofalantes do planeta, teremos oportunidade de falar mais adiante. Talvez
na próxima edição deste Anuário ibero-americano.

Sergio Andricaín
Sergio Andricaín é escritor, pesquisador literário e editor. Graduado em
Sociologia pela Universidade de Havana, realizou pós-graduação no Centro
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