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Introdução 

 

 

 

Quando pensamos nos livros para a infância, ocorrem-nos livros breves cheios 

de ilustrações coloridas, animais falantes e fadas mágicas. Na verdade, dentro da 

chamada literatura para a infância incluem-se numerosos géneros textuais que abrangem 

o mundo infantil. Há, em particular, não só os livros escritos para crianças, mas também 

os sobre as crianças, como os volumes de pedagogia ou os manuais didáticos para o 

ensino, desde a infância até à adolescência. E as obras estrangeiras? As fábulas, os 

contos, as histórias que vêm de longe? Esta obras entram da mesma forma no panorama 

literário infantil de um país. Nessa perspetiva, esta tese propõe-se analisar o universo 

narrativo da escritora portuguesa Lídia Jorge (n. 1946), focando-se na sua produção para 

a infância e apresentando uma proposta de tradução dos três contos para crianças 

escritos pela autora entre 2007 e 2018.  

O trabalho desenvolve-se em três capítulos. O primeiro, intitulado A Literatura 

para a infância, abre-se com um quadro da história da literatura infantil, a partir dos 

contos orais até às novas expressões artísticas audiovisuais, para depois aprofundar o 

âmbito da literatura para a infância em Portugal, desde as origens até ao século XX.  

Analisam-se, em especial, num plano geral, as diferentes vertentes da literatura 

para a infância ao longo dos séculos, a partir dos primeiros contos orais destinados a um 

público misto, passando depois para os catecismos e as gramáticas destinados às 

crianças e ao povo, até chegar aos primeiros tratados pedagógicos, o impulso dado pelos 

filósofos do Iluminismo, os contos de fadas e o romance juvenil do século XIX e as 

novidades do século passado, como a banda desenhada e os livros audiovisuais.  No 

caso específico de Portugal, onde o interesse pelo mundo infantil parece muito grande, a 

produção mais consistente e relevante é muito recente, já que só a partir da metade do 

século XX se começou a abrir um mercado livreiro exclusivo para as crianças cada vez 

mais heterogéneo e vasto. Lídia Jorge faz parte desta geração de escritores, os do pós-

revolução.  

O segundo capítulo, intitulado Lídia Jorge e a literatura para a infância, é 

dedicado à vida e à obra da autora, os prémios que recebeu, os reconhecimentos e as 
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traduções no estrangeiro. Neste capítulo tenta-se inclusivamente analisar como a sua 

própria experiência na infância influenciou a criação dos seus contos para crianças. De 

facto, a infância vivida num contexto pobre, desolado e retrógrado como era o Sul de 

Portugal nos anos em que a autora nasceu, foi fundamental para a personalidade literária 

de Lídia Jorge. A autora traz para as suas obras, não só para a infância, mas também 

para adultos, a memória do passado e traz inspiração de eventos vivenciados, pessoas 

conhecidas ou histórias ouvidas desde criança. Em especial, o seu mundo infantil 

ajudou-a a reconstruir a criança dentro de si que a orienta a escrever as obras para a 

infância, dedicadas principalmente aos seus filhos. 

A obra de Lídia Jorge é amplamente reconhecida não só dentro do país, mas 

também no estrangeiro, em que regista uma boa divulgação, stando os seus livros 

traduzidos em quase 20 línguas.  

No último capítulo, dedicado à Tradução dos contos, são analisadas as 

características específicas da tradução destinada ao público infantil e as principais 

dificuldades encontradas durante a tradução dos textos para a infância de Lídia Jorge do 

português para o italiano, tanto a nível linguístico como estilístico e cultural. Seguem-

se, finalmente, as propostas de tradução inédita dos três contos infantis de Lídia Jorge: 

O grande voo do Pardal (2007), O Romance do Grande Gatão (2010), O conto da 

Isabelinha (2018).  

O trabalho é complementado por um apêndice, onde se disponibiliza a tradução 

de uma seleção de capítulos da obra intitulada A literatura é o prolongamento da 

infância (2016), um diálogo conduzido pelo também escritor José Jorge Letria em volta 

da biografia da autora. Nesta longa entrevista a autora, respondendo às perguntas do 

amigo, fala sobre a sua vida, partindo da infância, passando para a adolescência, a 

universidade em Lisboa, atravessando o período que viveu em África, até chegar aos 

nossos dias e os seus maiores sucessos literários. Em especial, incluem-se aqui os 

trechos que ajudam a reconstruir o contexto biográfico e criativo da autora na vertente 

da literatura para a infância; Lídia Jorge defende encarecidamente a ideia da 

importância de olhar o mundo com os olhos das crianças, que são as únicas capazes de 

acreditar na existência da salvação, graças à sua pureza e à sua inexperiência do mundo, 

que ainda não contaminou e desanimou o seu olhar. A autora defende a literatura, o 

leitor e a necessidade de contar histórias, de lembrar, testemunhar e partilhar letras, 
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sobretudo hoje, numa sociedade com imensos estímulos e tentações acessíveis e prontas 

a ser consumidas. Os contos infantis em torno dos quais se constrói o presente trabalho 

constituem, no fundo, uma zona de resistência e preservação. 
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Capítulo I 

A Literatura para a Infância 

 

 

 

I.1 Sobre a literatura para a infância 

 

Encontrar uma definição que consiga ser a mais inclusiva e precisa possível para 

explicar o que é a literatura para a infância (chamada também literatura infantil ou 

literatura infantojuvenil) parece uma tarefa difícil. Há de facto confusão entre literatura 

escrita por crianças, literatura para crianças e literatura tendo como tópico as crianças. 

Trata-se sem dúvida de um género literário com características próprias, funções bem 

definidas, mas sobretudo com um destinatário específico, em geral as crianças até aos 

10-11 anos de idade. Acima desta faixa etária, há a literatura juvenil. Segundo os 

estudos de Soriano, na obra La Literatura para Niños y Jóvens (publicado em 1975) a 

literatura para a infância/juventude, é:  

 

uma comunicação histórica (localizada no tempo e no espaço) entre 

um locutor ou um escritor adulto (emissor) e um destinatário criança 

(receptor) que, por definição, de algum modo, no decurso do período 

considerado, não dispõe senão de forma parcial da experiência do real 

e das estruturas linguísticas, intelectuais, afectivas e outras que 

caracterizam a idade adulta.
1
 

 

Trata-se de uma definição bastante genérica que dá um quadro geral do tópico: 

literatura para a infância é o conjunto de obras escritas para crianças, ou seja, 

destinatários que ainda não atingiram o seu pleno desenvolvimento linguístico, 

psicológico e cultural. Segundo Ana L. Brito, a literatura para a infância é: 

 

                                                             
1
 M. Soriano, Guide de Littérature pour la Jeunesse, Paris, Hachette, 1975, p. 185. Trad. citada em O.M. 

Fontes, “Literatura infantil: raízes e definições”, in Saber & Educar, n.º 14, 2009, pp. [1-7], em particular 

p. [4]. 
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toda a literatura escrita para crianças que tem em consideração as 

especificidades do público a que se dirige, e também, a literatura que, 

apesar de não ter sido, originalmente, criada para crianças, tem sido ao 

longo dos tempos “adquirida” por estas.
 2

 

 

Dentro das produções da literatura para crianças, portanto, estão incluídas quer 

todas as obras escritas de propósito para um público infantil a serem lidas pelos mesmos 

ou pelos pais, quer as obras nascidas para um público adulto e que, pelas suas 

características linguísticas ou pelos temas tratados, foram posteriormente adaptadas para 

as crianças. Trata-se de textos que visam entreter, informar, estimular a leitura e o gosto 

do conhecimento, alimentar a imaginação e a criatividade, dirigidas a um grupo de 

pessoas que ainda são mais ou menos inexperientes do mundo. Consoante a função do 

texto, as obras estão classificadas em diferentes géneros da literatura infantil: há por 

exemplo a poesia, as canções de embalar, os romances, as obras divulgativas e, o maior, 

a literatura popular que inclui as fábulas, os contos de fadas, as lendas, os mitos...  

A data convencional de começo da literatura infantil é 1744 com a publicação de 

A Little Pretty Pocket Book de J. Newbury e com a abertura, pelo mesmo, da primeira 

editora destinada exclusivamente às obras para crianças na Inglaterra. Newbury foi o 

primeiro que percebeu que poderia nascer um comércio livreiro à volta do público mais 

jovem.  

Antes da introdução da tipografia em 1455 por Gutenberg, sempre existiram os 

contos populares de tradição oral ouvidos tanto pelos adultos como pelos pequenos: não 

havia diferença de género ou idade, mas todos, sentados à volta do lareira, ficavam a 

ouvir as histórias dos antepassados ou de povos desconhecidos, histórias para passar o 

tempo, entreter e que tentassem explicar fenómenos naturais ou sobrenaturais 

misteriosos com a fantasia e a imaginação.  

A Idade Média foi a época em que houve a produção e difusão maior de contos 

populares em toda a Europa. Segundo os primeiros estudos deste período, a criança não 

teria sido bem-vista: era um meio-homem, ainda não crescido, mas que potencialmente 

podia entender todos os conteúdos. Posteriormente, porém, compreendeu-se que na 

                                                             
2 Brito, A. L. (2003). Literatura para a Infância: Estudo das concepções e vivências numa amostra de 

educadores. Dissertação de Mestrado em Ciências da Educação, especialização em psicologia da 

Educação, apresentada à faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. 
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Idade Média a criança era considerada positivamente de um ponto de vista religioso, 

sendo a infância de Jesus e o culto do menino Jesus, um dos temas mais apreciados e 

frequentes. Além dos contos populares, difundiram-se também as antigas fábulas de 

Esopo e de Fedro, não dirigidas exclusivamente ao público pequeno, mas a todos; além 

do propósito de entreter, incluíam também lições morais explicadas através do 

comportamento dos animais protagonistas que tinham qualidades próprias dos humanos.  

Com a introdução das primeiras formas de livro, no sentido moderno, passou-se 

de uma leitura coletiva, onde tudo era partilhado, as emoções provocadas pela leitura e 

as considerações finais, onde se criava uma relação de conforto entre leitor e ouvintes, a 

uma leitura mais individual onde o leitor se encontra sozinho com os seus 

conhecimentos em frente da história lida. Por muito tempo, pelo menos até ao século 

XIX, o público das crianças foi englobado dentro do público das pessoas analfabetas ou 

pouco educadas da sociedade. Portanto não havia diferença entre as obras para um ou o 

outro destinatário: ambos tinham um nível de escolarização baixo.  

Por volta de 1500, difundiram-se os romances de cavalaria e os manuais de boas 

maneiras destinados aos pajens e aos meninos da corte, junto com cartilhas, catecismos 

e exemplários, numa Europa das cortes e guiada pelo forte sentido religioso na vida 

quotidiana. Estas produções podem hoje parecer completamente inadequadas às 

crianças, porque não visam entreter e distrair o leitor, mas exclusivamente educá-lo e 

instruí-lo segundo princípios rígidos de comportamento.  

Ao lado destas obras, com a invenção da imprensa, começaram a ser 

introduzidos primeiramente os hornbooks, folhetos impressos e colados na madeira 

cobertos de cera e, mais tarde, os chapbooks, ou seja, uma “edição não autorizada”, ou 

“literatura de cordel”, pequenos livros vendidos pelos ambulantes para as crianças, 

como baladas, rimas, poemas.  

O século XVI foi o século das grandes descobertas marítimas que levaram a uma 

vasta produção de relatos de viagens destinados aos reis que financiavam as expedições, 

mas que foram divulgados também entre o povo, sendo textos de evasão sobre o mundo 

conhecido, alimentando a imaginação e fornecendo novas informações sobre os mundos 

recém-descobertos.  

No século XVII, registaram-se as primeiras reformas e estudos pedagógicos que 

deram o impulso e abriram as portas a uma primitiva literatura infantil, feita 
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inicialmente por obras divulgativas, contos e livros de aventura. Embora, como já foi 

dito, a maioria das primeiras obras impressas que as crianças liam não fossem dirigidas 

a elas, mas a um público adulto e alfabetizado com toda a sua bagagem cultural já 

formada, houve no entanto algumas produções dedicadas só as crianças, sobretudo na 

França. 

Um dos maiores tratados sobre a infância foi o de Fénelon publicado na França 

em 1687, Traté de l’Education des Filles, onde o autor afirma que é necessária a 

produção de obras escritas exclusivamente para crianças. O mesmo escritor publicou 

também um romance educativo, Les Aventures de Télémaque, fils d'Ulysse (1694-96) 

que foi largamente traduzido em toda a Europa. Houve depois, ainda na França, a 

publicação por parte da Condessa d’Aulnoy da coletânea de contos Les Illustres Fées 

(1682-90) inspirado nas teorias pedagógicas de Fénelon. 

Em 1697, veio a lume a famosa coletânea de contos de Charles Perrault, um dos 

maiores contistas para a infância da história, intitulada Contes de ma mère l'Oye, na 

qual se encontram os seus contos mais famosos, como Capuchinho Vermelho, 

Cinderela, A Bela Adormecida, O Gato das Botas. No mesmo período, Jean de la 

Fontaine (1621-1695) publica Fables choisis mises en vers inspirado nas fábulas morais 

de Esopo com protagonistas os animais personificados. Também na Itália foi publicada 

uma primeira coletânea de contos em 1634 por um escritor napolitano, Giambattista 

Basile (1575-1632) intitulada Lo cuntu de li cunti.  

O salto de qualidade ocorreu só no século XVIII, quando a consideração da 

infância, reconhecida como um período crítico do crescimento, e da criança mudou. 

Agora já não era um meio-homem, mas um ser diferente do adulto com características e 

necessidades educativas próprias, que precisava de ser educado para enfrentar e lidar 

com o mundo.  

Com a entrada no século do Iluminismo e do elogio da razão, os maiores 

filósofos da época como Locke, Rousseau e Pestolazzi, interessaram-se também pelo 

âmbito literário infantil. No seu tratado, Some Thoughts concerning Education (1693), o 

inglês Locke por exemplo recomenda as fábulas de Esopo e Fedro como primeira leitura 

para a formação cultural e moral das crianças. Acrescenta também que a educação deve 

lidar com a utilidade prática. O século XVIII foi também o século das reformas no 

âmbito escolar: entendeu-se, de facto, que para criar uma sociedade livre da superstição 
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medieval, onde cada pessoa pudesse ser útil para a nação, tinha de se incentivar a 

alfabetização básica de todos. Na mesma época, abriram-se as primeiras escolas 

gratuitas na Inglaterra, destinadas não só à burguesia, mas a todos.  

Graças às novas teorias e aos estudos sobre a infância, começou-se portanto a 

falar de um novo género ou inicialmente um subgénero, a literatura infantil destinada a 

um público de crianças pertencentes a uma faixa etária com elementos próprios e 

características específicas e com o objetivo de entreter, emocionar, educar, informar, 

encorajar o gosto da leitura, estimular a imaginação, dar lições subtis sobre os valores 

morais universais e alargar os conhecimentos sobre outros países e povos. As crianças 

são vistas como um público amplo que pode dar origem a um grande mercado livreiro. 

Nessa perspetiva, entende-se neste período que por trás da criança há o pai, que deve ser 

convencido pelo livro, pela história, para comprar. Começaram entretanto a ganhar 

importância as capas, as ilustrações e os enredos bem construídos.  

Para além de novos textos didáticos, relatados por novas figuras de professores, 

há a divulgação de obras que visam inculcar regras morais nas crianças para as educar, 

formar e corrigir. São chamadas moral tales (estórias morais) e são representadas 

principalmente por Sarah Trimmer e Thomas Day. Difundem-se também obras 

dramáticas e líricas. Encontram-se adaptações dos contos de fadas e dos contos 

populares, os primeiros romances infantis, peças teatrais, poesia, rimas, adivinhas, 

canções, lengas-lengas, provérbios, revistas, espetáculos de marionetas, manuais 

religiosos e obras de boas maneiras, romances de cavalaria, relatos de viagens, 

adaptações dos clássicos, dicionários, enciclopédias, obras pedagógicas sobre a criança.  

Continua a grande produção de contos de fadas, como Le Magasin des Enfants 

(1757) do príncipe de Beaumont, dos quais sobreviveu A Bela e o Monstro, publicado 

na França. Aparecem também os primeiros romances para jovens que contam aventuras 

em terras estrangeiras. Já não se trata de histórias curtas com enredos simples, como nos 

contos breves em que se narravam as aventuras de um herói com quem o leitor se podia 

identificar, vencendo com ele o desafio, salvando a princesa e restaurando a paz na 

pequena aldeia perdida num espaço e num tempo indefinidos. Trata-se, pelo contrário, 

de obras mais articuladas onde o herói começa a adquirir uma dimensão mais 

psicológica e detalhada. Entre os exemplos mais famosos contam-se Robinson Crusoe 

(1719) de Daniel Defoe e Gulliver’s Travels (1726) de Jonathan Swift.  
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Se no século XVIII, a criança começara a ocupar uma nova dimensão no 

panorama literário, o século de maior produção destinada a um público infantil vai ser o 

XIX. Entre as mudanças sociais, as revoluções industriais, a urbanização e o 

aperfeiçoamento do sistema educativo, sobretudo em países mais desenvolvidos como a 

Inglaterra e a França, a sociedade sofreu várias consequências que levaram a criança a 

ocupar uma posição cada vez mais especial. Numerosos recursos foram investidos na 

formação dos professores e na abertura de escolas para que mais pessoas pudessem 

receber uma educação e a percentagem de alfabetização aumentasse. Segundo alguns 

filósofos da época, como John Locke em Some Thoughts on Education (1693), a 

escolarização do povo podia ser um meio para controlar a criminalidade, incentivar a 

produtividade tendo um trabalhador instruído e instilar a moral nacional. A educação 

podia portanto ser um meio para formar uma sociedade mais forte e garantir a coesão 

social, económica e cultural. 

Houve neste século a aprovação da lei sobre o divórcio na Inglaterra em 1857 e, 

de conseguinte, as mulheres conseguiram obter uma primeira forma de liberdade social.  

Acontece neste período a separação marcada entre a literatura para crianças e a 

para adultos. Intensifica-se a produção de obras pedagógicas para crianças com 

objetivos mais esclarecidos: cuidar deles, tratar da sua nova condição, entretê-los, 

valorizá-los. Relativamente às obras narrativas, encontram-se produções mais reflexivas 

sobre os problemas sociais, as dificuldades de crescimento, a ecologia, o dia a dia, as 

relações familiares e de amizade, a escola, o mundo estrangeiro, o humor. Trata-se de 

textos com intenção educativa, mas sobretudo de suporte para que a criança possa 

enfrentar o mundo sentindo-se apoiado, entendendo que é normal encontrar dificuldades 

e desafios próprios do crescimento físico, emotivo e psicológico de todas as crianças. 

Entre os autores significativos deste período, que escrevem romances realísticos,  

há Charles Dickens, na Inglaterra, com os seus contos de denúncia das questões sociais 

e das condição péssima das crianças que trabalham nas fábricas, nomeadamente em 

Oliver Twist (1837); a norte-americana Harriet Beecher Stowe é e autora de Uncle 

Tom’s Cabin (1811), sobre as dificuldades dos escravos negros nos Estados Unidos, e o 

italiano Edmondo De Amicis publica Cuore (1886).  

No século XIX surge um novo género da literatura infantil: o fantasy. Podem-se 

mencionar Lewis Carrol com a publicação de Alice’s Adventures in Wonderland (1886), 
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Robert Louis Stevenson com Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (1886) e, 

posteriormente, James Matthew Barrie com Peter Pan and Wendy (1904). A ideia de 

espaço e tempo adquirem uma nova dimensão, deixando de ser definíveis, pois o 

romance fantasy está construído em dois espaços: o do real e o fantástico. Estas 

produções nascem num período de grande avançamento industrial que leva a uma 

modernização, uma mudança dos ritmos de vida e, portanto, a uma nova conceção do 

tempo.  

Continua também a produção de romances de aventura, como no caso do 

britânico Rudyard Kipling com The Jungle Book (1894), oul na França, Alexandre 

Dumas com Les trois mousquetaires (1844) e Jules Verne com Vingt mille lieues sous 

les mers (1870). Na Itália, registam-se Pinocchio de Carlo Collodi, publicado em 188,1 

e Emilio Salgari com La Tigre della Malesia saído em capítulos entre 1883 e 1884.  

Grande sucesso tiveram também os contos publicados periodicamente nas 

revistas, que incentivaram o gosto pela leitura mantendo o leitor desejoso à espera do 

capítulo seguinte da história. Entre os maiores escritores neste âmbito há Alexander 

Puskin, Anton Tchechov, Lev Tolstoj.  

O século XIX, no entanto, vai ser lembrado na história da literatura infantil 

principalmente por ser o século dos contos de fadas. A partir principalmente da 

Alemanha com os irmãos Grimm, que publicaram em 1812 Kinder und Hausmarchen, o 

seu primeiro volume de contos, dá-se início a história do conto no sentido moderno. 

Continuam, também, a difusão e a obra de recolha dos antigos contos populares, como 

no caso de Gustavo Schwabe com Die Deutschen Volksbucker de 1843. Nasce, aliás,  

precisamente neste período, a filologia moderna que impulsiona a recolha dos textos da 

tradição popular e a sua catalogação de uma maneira sistemática. 

Existem duas tipologias de contos de fadas: por um lado o folktale, ou seja o 

conto popular de tradição oral, ambientado numa realidade feudal com um herói como 

protagonista que tem de resolver um problema social; por outro lado, o fairytale, um 

conto de inspiração popular mas com um autor preciso e com personagens fantásticos 

num lugar e tempo indefinidos. O conto de fadas diferencia-se de outros géneros ou 

subgéneros literários pelo seu caráter oral: existem sempre muitas versões da mesma 

história e esta responde muito bem à adaptação, podendo ser modificada cada vez que é 

contada. De facto, esta ductilidade dos contos de fadas foi responsável ao longo dos 
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séculos pela manipulação ideológica destas histórias: por exemplo, no século XX pelos 

governos nazi e fascista (existe, por exemplo, uma versão de Capuchinho Vermelho que 

vai a África matar os pretos, publicada em 1936 durante a Guerra da Etiópia).  

O conto de fadas é o subgénero que ocupa a maioria da produção literária para a 

infância e as pesquisas estruturalistas dos maiores estudiosos do século passado. Merece 

ser mencionado Vladimir Propp que em 1928 publicou Morfologia do Conto onde 

descompõe a estrutura do conto em 11 unidade narrativas e observa como se podem 

recompor. Identifica depois 31 ações recorrentes que se repetem nos contos de fadas, 

como o afastamento do herói de casa, a imposição de uma proibição, a tentativa de 

engano pelo antagonista do herói... Define mais de sete papéis quase sempre todos 

presentes num conto: antagonista, assistente, herói, falso herói... 

Outro grande especialista que estudou o conto de fadas foi Max Lüthi, que em 

1947 publicou The European Folk Tale, em que tratou da unidimensionalidade das 

personagens dos contos, que não compreendem que estão a viver num mundo no qual o 

quotidiano convive com o surreal e da falta de caraterização das próprias personagens, 

sendo que atuam segundo uma univocidade mecânica. De facto, o conto de fadas não 

poderia ter personagens demasiado reflexivos e caracterizados como os do romance 

porque são produções de origem oral e que tinham de ser memorizadas. No conto falta 

também a prospetiva temporal: as personagens não envelhecem e não amadurecem, 

porque não têm consciência. As descrições não são detalhadas, mas simples e genéricas. 

Usam-se fórmulas fixas e repetições que ajudam a memorização.  

Outros elementos distintivos dos contos de fadas evidenciados pelos estudiosos 

são: a ausência da definição do espaço e do tempo, a recorrência fixa da terceira pessoa 

e portanto do narrador heterodiegético e omnisciente e a presença de uma moralidade 

instintiva, de uma justiça primitiva para os maus.  

Outro autor fundamental que se ocupou do estudo das características dos contos 

para as crianças foi C. Todorov com a Introdução à literatura fantástica publicada em 

1970, onde apresenta três categorias em que se dividem os contos de fadas baseando-se 

na reação que provocam no leitor: o estranho, o maravilhoso e o fantástico.  

Não se pode deixar de citar também B. Bettelheim com Psicanálise dos contos 

de fadas publicado em 1976. Como sugere o título, o escritor trata dos efeitos 

psicológicos que o conto pode ter no pequeno leitor, tanto que o conto pode tornar-se 
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útil para o desenvolvimento da criança que, ao ler a história, pode encontrar as respostas 

aos conflitos interiores próprios do crescimento.  

O verdadeiro século da criança é, portanto, o século XX e remonta à publicação 

em 1900 do livro de Ellen Key intitulado The Century of the Child. Este século foi 

marcado por grandes transformações e agitações políticas que revolucionaram a 

geografia da Europa e provocaram mudanças também no âmbito educacional e cultural. 

Foram realzadas reformas do ensino primário e secundário em todos os países 

abrangendo os estudos pedagógicos realizados no século anterior. No entanto, para além 

dos bons propósitos, sobretudo na primeira metade do século que viu as duas guerras 

mundiais, registou-se uma crise da alfabetização: faltavam os recursos para as escolas, 

faltavam os professores e a população estava dispersa no território.  

Na primeira metade do século, continuou e intensificou-se a produção de obras 

destinadas à infância como lengas-lengas, canções de embalar, mas foram criados mais 

textos de marco nacionalista e patriótico que celebravam a nação e a cultura, para além 

dos contos tradicionais e dos clássicos adaptados para um público infantil. Só na 

segunda metade do século XX, com o fim dos conflitos mundiais e a retoma económica 

dos países europeus, assiste-se ao nascimento de uma nova geração de escritores para a 

infância. A literatura infantil ganha mais expansão e difunde-se o romance juvenil. 

Começam a diferenciar-se as obras para um público de leitores mais feminino ou mais 

masculino, são introduzidos personagens mais caracterizados psicologicamente que 

enfrentam viagens introspetivas. O século XX regista uma grande mistura de géneros e 

tópicos que tentam dar respostas às necessidades de um público saído dos conflitos 

mundiais e varrido pelas primeiras descobertas tecnológicas. O fantasy permanece o 

género mais apreciado e começam a surgir alguns subgéneros como o time fantasy (ex. 

The Lord of the Rings de Tolkien saído em 1955) e a ficção científica (ex. The End of 

Eternity de I. Asimov publicado em 1955).  

Mesmo no período pós-modernista, também o conto de fadas é vítima de uma 

renovação: criam-se novos contos e publicam-se revisitações modernas dos clássicos. 

Um exemplo significativo é Little Polly riding Hood escrita por Jack Zipes em 1955, a 

história de Capuchinho Vermelho numa versão recontextualizada.  

Além das produções narrativas, no século XX destacam-se também as revistas e 

os jornais onde, a partir dos anos 30 e 40, ganham cada vez mais espaço as bandas 
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desenhadas cómicas e humorísticas ou para as crianças. Trata-se de histórias de 

quadradinhos que conquistaram jovens e adultos. Este tipo de contos, ao mesmo tempo 

escritos e figurados, éa versão moderna das pinturas pré-históricas e dos desenhos 

representados nas paredes de rocha ou, mais tarde, nas igrejas para contar aventuras ou 

explicar fenómenos sobrenaturais. Com o aperfeiçoamento das técnicas de impressão e 

a difusão dos manga japoneses, este género tem conquistado um público cada vez 

maior. 

A ilustração é, aliás, uma componente muito importante na literatura para a 

infância. A imagem sempre foi uma linguagem universal em todas as épocas e todos os 

povos. Também nos livros infantis, a imagem desenvolve um papel fundamental: ajuda 

a entender a história inclusivamente a quem ainda não consegue ler e, por outro lado, 

ajuda a construir as personagens na mente do leitor. A tarefa do ilustrador é difícil, no 

sentido que o tipo de ilustração que decide fazer representa uma escolha de leitura e 

interpretação pessoal da obra, que pode levar o leitor numa direção em vez de outra. A 

ilustração pode libertar a imaginação da criança, quando se trata de um desenho geral e 

pouco detalhado, ou, pelo contrário, limitar a fantasia do leitor quando a ilustração é 

demasiado rica e específica. 

É precisamente no século XX que as ilustrações melhoram, com a difusão de 

livros quase sem letras para os mais pequenos e o aperfeiçoamento dos desenhos e das 

capas dos livros que precisavam de ser sempre mais cativantes para conquistar as 

crianças, mas sobretudo os pais que são quem efetivamente compram a obra.  

Por fim, com a introdução dos modernos meios de comunicação social, na 

segunda metade do século XX apareceram novas vias de acesso mais rápidas e atraentes 

para contos, ilustrações e poemas. A introdução da rádio e da televisão deram grande 

impulso ao nascimento de um novo tipo de literatura infantil: a inspirada pelas 

animações cinematográficas americanas. De facto, as crianças do novo século, o XXI, 

conhecem os seus heróis primeiro pelo cinema e depois no livro. A reprodução dos 

grandes clássicos nos cinemas, obrigou a uma seleção das obras a serem realizadas sob 

forma de animação que mais se prestam porque têm bons elementos televisivos. Esta 
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seleção vai influir na formação do gosto das crianças criando a habituação a certo tipo 

de enredos e situações.
3
 

Hoje em dia reconhecem-se aos textos infantis várias finalidades gerais. Em 

primeiro lugar, entreter, fazer que a criança possa sair da realidade, imaginar outros 

mundos, viajar com a fantasia e sonhar personagens e aventuras surreais: podem ser um 

meio de evasão. Além disso, o texto deve ser instrutivo, proporcionar novos 

conhecimentos e despertar curiosidade e desejo de ler e saber mais na criança, para que 

ela possa depois mover-se autonomamente entre a cultura do seu país e dos outros, 

incentivando a aceitação do diferente. A linguagem deve ser clara, o enredo curto e 

simples, mas com os objetivos acima definidos.  

 

 

I.2 Literatura Infantil em Portugal: das origens ao século XIX 

 

A literatura para a infância em Portugal seguiu mais ou menos as mesmas linhas 

de evolução das literaturas infantis dos outros países. Como já foi dito no parágrafo 

anterior, as primeiras formas de literatura foram de tipo oral: à volta da lareira, em casa, 

nos serões de inverno, a mulher mais velha da família costumava entreter os familiares 

com contos da tradição oral. Não eram à partida contos destinados à infância, mas as 

crianças da família participavam nestes momentos de evasão e entravam assim em 

contacto com qualquer tópico abordado, também os que podiam provocar terror. Resulta 

bastante difícil encontrar as origens das primeiras produções literárias destinadas às 

crianças, sobretudo no caso de Portugal, porque não há catálogos bem estruturados.  

É a partir da introdução da tipografia (1455) que as primeiras formas de 

literatura mais definida começaram a circular. Nesta época uma pequena parte das 

crianças era educada nas igrejas ou nos mosteiros, onde se aprendia a ler e escrever. A 

educação dada era, portanto, de marco religioso. Encontram-se nesta época algumas 

obras pedagógicas, que tinham o objetivo de educar as pessoas das camadas sociais 

inferiores e as crianças, considerando-as o mesmo tipo de público. Trata-se de cartilhas, 

abecedários com imagens e rimas para ensinar a ler.  

                                                             
3 N. Rocha, Breve História da Literatura para Crianças em Portugal, nova edição atualizada até ao ano 

2000, Lisboa, Caminho, 2001, p.18. 
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Neste período, destacou-se João de Barros, que publicou a primeira Cartilha 

para aprender a ler inserida na primeira parte da Gramática da língua portuguesa com 

os mandamentos da Santa Madre Igreja (1539). Este volume dirigia-se não só aos 

leitores de Portugal, mas também às novas colónias ultramarinas. As cartilhas têm 

grande importância, até porque testemunham o estilo de vida e os costumes das crianças 

da época. João de Barros escreveu outras obras destinadas à educação das camadas 

inferiores da sociedade: em 1536 saiu o Diálogo de João de Barros com dois filhos seus 

sobre preceitos morais em modo de jogo, uma obra inovadora para a época. Seguiu-se o 

Diálogo da viciosa vergonha em 1540. Destaca-se ainda o Padre João Rodriguez Tçuzu 

que partiu como missionário para o Japão para ensinar a língua portuguesa, utilizando 

as gramáticas em circulação. 

Além das gramáticas, para a educação do povo, mas sobretudo das crianças, 

destaca-se o papel da doutrina cristã, através dos catecismos. O primeiro que se regista 

em Portugal é a Doutrina Cristã ordenada à maneira de diálogo para ensinar os 

meninos escrito pelo Padre Inácio Martins em 1561.  

Contemporâneos destas produções havia várias formas de contos, não só os da 

tradição oral, mas também contos de género, por exemplo os romances de cavalaria, de 

origem espanhola. Em Portugal, nomeadamente, este tipo de história registou uma 

grande produção. São dois os romances de cavalaria portugueses mais famosos: O 

Amadis de Gaula (1508) de Vasco Lobeira, que ensinava a galanteria e as boas 

maneiras entre homens de alto nível e o Palmeirim de Inglaterra (1544) de Francisco de 

Morais. Estes contos visavam, por um lado, despertar encanto e curiosidade, ao ouvir as 

aventuras dos cavaleiros andantes, e, pelo outro, dar lições moralizantes.  

Datam do século XVI as primeiras escolas, controladas pela Companhia de 

Jesus. Neste mesmo século introduziu-se em Portugal o órgão da Inquisição, que passou 

a escolher e selecionar as obras a serem difundidas ou não. Os livros para a infância e as 

obras de estudo sobre a pedagogia e a educação também foram alvo da sua ação.  

O século XVI, marcado pelas grandes viagens marítimas e descobertas de novas 

terras, favorece a circulação crescente de relatos de viagens, escritos pelos escrivães de 

bordo, que constituíam testemunhos importantes e carregavam elementos de estupor e 

maravilha para os ouvintes. O público mais apaixonado deste género era o das crianças, 

quer pelo caráter exótico, quer pela atmosfera de aventura quase mágica típica destes 
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relatos. Entre as muitas publicações deste género, destaca-se a crónica tardia, mas de 

grande importância histórica, Peregrinação de Fernão Mendes Pinto (1614) sobre a sua 

viagem de 1537 para o Oriente, onde morou durante 21 anos.  

Junto destas obras narrativas, havia outras de caráter didático e formativo de 

origem oriental. Trata-se dos exemplários, que tinham a função de propor modelos e 

soluções contra as dificuldades e as tentações da vida, visando despertar no leitor o 

desejo de perfeição. Uma das maiores obras deste género é Contos e histórias de 

proveito e exemplo escrita em 1575 por Gonçalo Fernandes Trancoso, um dos primeiros 

autores interessados em ressaltar o aspeto pedagógico na literatura para crianças.  

Posteriormente, aparecem as primeiras fábulas, sob a forma de traduções ou de 

imitações das fábulas de Esopo e de Fedro. A produção de fábulas é desde cedo muito 

ampla e abrange também um público infantil, que vai alargar-se cada vez mais.  

Entre os géneros de literatura a que as crianças estavam expostas, mesmo não 

sendo dirigidos e escritos propriamente para elas, há a literatura de cordel, difundida 

em toda a Europa. Alguns exemplos são: a Verdadeira história de João de Calais e a 

História da donzela Teodora. Tratava-se de pequenos chapbooks vendidos nas ruas 

pelos cegos, constituindo as primeiras produções de uma literatura escrita e impressa, na 

sequência da invenção da tipografia e da difusão da imprensa.  

Havia depois as primeiras formas rudimentais de teatro medieval, feito por 

ambulantes sobretudo durante o período de Natal, quando encenavam cenas da Bíblia. O 

maior representante deste género em Portugal foi Gil Vicente que escreveu Monólogo 

do vaqueiro ou Auto da visitação (1502), mas também peças como Auto da Índia 

(1510), Auto das fadas (1527) e outras que atraíam não só os adultos à procura de 

entretenimento, mas sobretudo as crianças, fascinadas pelas histórias e as personagens 

representadas tão realisticamente.  

No século XVII, após uma crise dinástica, Portugal sofreu a dominação 

espanhola desde 1580 sob o controlo de Filipe II de Espanha até 1640 com Filipe III. 

Durante a chamada união ibérica, que causou modificações não só a nível político, 

económico, geográfico, mas também a nível cultural, lo houve uma escassa produção 

literária de qualquer género e os poucos que produziam obras, escreviam ou em 

castelhano ou em versões bilingues. Foi também neste século que a Inquisição ganhou 

mais poder e as obras eram seletivamente controladas antes de serem publicadas. No 
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âmbito da literatura infantil, continua a difusão de obras de caráter didático, como as de 

D. Francisco Manuel de Melo com os Apólogos dialogais (1665), diálogos entre 

objetos. Também continuam a ser produzidos os contos exemplares, com caráter 

pedagógico. Entre estes, destaca-se GonçaloTrancoso e Padre Manuel Bernardes, ativo 

já no século seguinte, com Nova floresta ou Silva de vários apotegmas e ditos 

sentenciosos (1706), texto que tinha o objetivo de fomentar nos leitores a procura da 

perfeição. Além destes contos, o autor, escreve também fábulas inspiradas nas de 

Esopo, como a Fábula do lobo e o cordeiro.  

Neste período difundem-se inclusivamente as adaptações de obras estrangeiras, 

como por exemplo a versão portuguesa da lenda de Ossian, realizada por Agostinho de 

Campos e posteriormente por Rodrigues Lobo e Afonso Lopes Vieira. Destaca-se 

depois Francisco Saraiva de Sousa com Báculo pastoral de flores de exemplos colhidos 

de vária e autêntica história espiritual sobre a Doutrina Cristã, utilíssimo para todo o 

cristão que procura salvar-se e instruir os seus filhos com bons exemplos (1628), um 

texto que se propõe difundir os ideais da doutrina cristã e educar as crianças a estes 

ensinamentos. Regista-se depois a obra de Francisco Rodrigues, Corte na aldeia e 

noites de inverno (1619), um tratado que ensina come conversar e escrever cartas.  

O século XVII, do ponto de vista histórico, é marcado pela Guerra de 

Restauração e o fim da dominação espanhola, devido também ao enfraquecimento do 

reino espanhol por causa das invasões dos holandeses nas colónias espanholas. Os 30 

anos de guerra acabaram em 1668, após a morte de Filipe IV de Espanha (1665) e a 

nomeação do rei D. Afonso VI de Portugal.  

Já no século XVIII, marcado pelo Iluminismo e pela ação e pelas reformas, 

inclusivamente no âmbito da educação, levadas a cabo pelo Marquês de Pombal, 

evidencia-se um grande interesse pelo mundo da formação das crianças, com numerosos 

debates e encontros entre estudiosos da Europa inteira. O Marquês de Pombal, em 

sintonia com as propostas expressadas por Luís António Verney no célebre O 

verdadeiro método de estudar (1746), promoveu o início da Instrução Primária em 

Portugal em 1772, com uma reforma do Estudos Menores. Por conseguinte, a 

Companhia de Jesus começou a ter cada vez menos poder e perdeu o seu monopólio na 

educação superior em 1773, o que produziu uma mudança radical do método didático e 

do currículo, abandonando-se uma tradição escolástica que se tinha tornado estéril e 
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inadequada. Foram abertas novas escolas em todo o território português e foram 

introduzidas novas aulas de física e desenho, mas sobretudo de línguas estrangeiras 

modernas como inglês, francês e italiano.  

Neste século, imensas obras foram publicadas, sobretudo traduzidas e adaptadas. 

O impulso aos estudos da criança, em particular, foi incentivado pelos maiores filósofos 

do período iluminista, como Locke, Rousseau e Pestolazzi. Uma obra inspirada pelas 

questões fundamentais sustentadas por Locke foi Apontamentos para a educação de um 

menino nobre de Martinho de Pine e Proença, publicada em 1734. Para este autor era 

importante nas escolas não só o estudo do latim, mas também da geografia, história, 

matemática e direito.  

Uma das muitas traduções publicadas nesta época foi a de As Aventuras de 

Telémaco por Manuel de Sousa (1776), a partir do romance de Fénelon. Houve 

posteriormente também as Fábulas (1790) traduzidas por Bocage e ilustradas por Julião 

Machado. Difundiu-se também em Portugal, a partir de 1712, o famoso conto árabe As 

1001 Noites, através das traduções francesas de Antoine Galland. 

Seguiram-se uma obra de Jorge Ferreira de Vasconcelos em 1767, intitulada 

Memorial das proezas da segunda Távola Redonda, de caráter educativo, Breve 

desenho da educação de um menino nobre (1787) presente na Real Mesa Censória na 

Torre do Tombo e de autoria desconhecida. Mesmo de marco pedagógico, difundiram-

se sobretudo textos franceses traduzidos: Tesouro de meninas ou diálogo entre uma 

sábia aia e suas discípulas, traduzido por Joaquim Ignácio de Frias em 1774; Adela e 

Teodoro ou Cartas sobre a educação contendo todos os princípios relativos aos três 

diferentes planos de educação dos príncipes, meninos e meninas traduzido por José 

Bento Dias de Carvalho em 1792. Relativamente aos contos de fadas, foi introduzido 

em Portugal também Perrault destinado às crianças e ao povo, enquanto só em 1883 

chegaram os irmãos Grimm numa coleção intitulada Contos de Grimm.  

Neste período, além do grande interesse pelo aspeto pedagógico e educativo das 

obras que visam dar uma formação moral e cultural às crianças, há também o fenómeno 

do antiquarismo, ou seja, o gosto pelos elementos símbolo da antiguidade. 

Nomeadamente foram repropostos os contos de Fedro e Esopo, além dos contos 

populares e dos contos de fadas de origem sobretudo francesa (principalmente Perrault), 

que em Portugal assumem o nome de histórias da Carochinha. Há alguns exemplos 
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desse tipo já na produção do dramaturgo Gil Vicente e encontra-se um texto anónimo na 

Real Mesa Censória na Torre do Tombo, intitulada História da Carochinha (1782). 

Outro dramaturgo importante que continuou a obra teatral de Gil Vicente também no 

século XVIII, introduzindo algumas novidades foi António José da Silva. Ele 

representava as suas peças por bonecos articulados, os bonifrates ou robertos em 

Portugal, destinados quase exclusivamente às crianças e chegados em terra lusitana 

através dos jograis franceses, mas inspirados sobretudo à Comedia da Arte italiana. 

Junto com estes tipos de representação, havia também as marionetas feitas de madeira, 

com as quais se realizavam espetáculos nas ruas, sobretudo para um público 

prevalentemente infantil.  

A literatura para a infância, no sentido em que hoje é entendida, é no entanto, 

um conceito muito recente. Os maiores estudiosos portugueses da matéria, como 

Lemos
4
, Pires

5
, Gomes

6
 e Rocha

7
, acreditam que as primeiras obras destinadas às 

crianças em Portugal começaram a ser produzida só no século XIX, após longos séculos 

de estudos, conferências e encontros entre pedagogos, educadores e escritores que 

levaram a uma nova visão da infância e da criança. Os livros destinados especificamente 

às crianças até aquele momento eram principalmente os textos escolares, editados pelos 

Jesuítas. 

O século seguinte, o XIX, foi de facto, de grande importância para o 

desenvolvimento da produção literária para a infância e viu uma grande quantidade de 

traduções do estrangeiro, apesar do isolamento do país imposto pelo governo, para 

bloquear a possível divulgação dos ideais políticos e sociais da Revolução Francesa. Do 

ponto de vista histórico, este foi o século da França. Após a invasão francesa e 

espanhola de Portugal, a fuga da corte real portuguesa para o Rio de Janeiro e a ajuda do 

reino inglês para expulsar os inimigos, em 1822 foi declarada a independência do Brasil 

sob a guia de D. Pedro e, no mesmo ano, foi aprovada a Constituição portuguesa, 

dando-se início a uma monarquia constitucional. Em 1836 publicou-se a nova legislação 

sobre a leitura elementar; em 1896 foi criado o Ministério da Educação e foram 

instituídas as classes infantis. Neste mesmo período, houve também o desenvolvimento 

                                                             
4 Lemos, E. (1972). A Literatura Infantil em Portugal. MEN-DGEP. Lisboa. 
5
 Pires, M. L. (1981) História da Literatura Infantil Portuguesa. Editorial Vega. Lisboa. 

6 Gomes, J. A. (1979). A Literatura para a Infância. Torres e Abreu Lda. Lisboa. 
7 Rocha, N. (2001). Breve História da Literatura para Crianças em Portugal- Nova edição actualizada 

até ao ano 2000. Editorial Caminho, SA, Lisboa. 
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dos meios de comunicação social, de modo que houve uma maior e melhor difusão dos 

textos. 

A partir deste período a educação sofreu uma desaceleração, numerosas escolas 

foram fechadas e outras passaram a ser propriedade da Igreja. Apesar desta retrocessão, 

foi mesmo neste século que as ideais sobre a criança mudaram e os estudos da 

pedagogia e da educação aumentaram. A criança já não era considerada um adulto em 

miniatura, como se achava nos séculos anteriores, mas tinha os seus gostos e 

preferências e sobretudo podia constituir um público vasto de leitores.  

Eça de Queirós em 1903 publicou as Cartas de Inglaterra, que constituem a 

primeira crítica literária sobre este tópico: ele fala sobretudo da efemeridade das obras 

infantis, sendo a linguagem simples e facilmente manipulada pelos leitores.  

Também os contos de fadas, continuaram a ter grande importância e 

continuaram a entreter as crianças, mas não só: eram de facto meios também para 

realizar críticas indiretas, além de educar, moralizar e divertir. Encontra-se por exemplo 

um volume intitulado Fábulas escolhidas entre as de Jean de La Fontaine publicado em 

1814, algumas traduções feitas por Filinto Elísio e de Lessing realizadas por João Félix 

Pereira em 1853. Seguiu-se em 1888 a publicação por Henrique O’Neil de Fabulário 

composto e dedicado a sua Alteza Real, o Príncipe D. Carlos. Destacam-se as traduções 

de outros nomes importantes neste panorama, como Jules Verne, traduzido por 

Henrique Macedo, ou a Condessa de Ségur por Teixeira Machado.  

Claro é que, no Romantismo, reapareceu o gosto pela tradição e pelos temas 

antigos do povo. Uma grande obra de recolha dos contos popular foi feita por Gonçalo 

Fernandes Trancos, que criou coletâneas de contos folclóricos. Além dele, destaca-se 

Almeida Garrett, que publicou o seu Romanceiro em 1843 e os Contos e fábulas em 

1853. O autor teve um papel de destaque não só pela obra de recolha, mas também pela 

difusão de contos que ainda hoje são conhecidos mesmo entre os mais jovens. Houve, 

portanto, nesta época, uma nova fase da literatura infantil com o regresso ao mundo do 

maravilhoso, do mágico e enfeitiçado.  

Outro autor relevante neste âmbito é Guerra Junqueiro, que em 1877 publicou 

Contos para a infância escolhidos dos melhores autores, uma coletânea de contos 

portugueses e estrangeiros. Outros autores que se preocuparam de recolher contos 

populares e da tradição portuguesa, mais que estrangeira, foram Francisco Adolfo 



28 

 

Coelho com Contos populares portugueses de 1879 e Contos nacionais (1882) e Jogos 

e rimas infantis (1883). Nomeadamente ele achava fundamental a leitura de contos com 

rimas e trocadilhos para a aprendizagem da língua portuguesa.  

Alguns anos depois também Teófilo Braga publicou uma coletânea chamada 

Contos tradicionais do povo português com um estudo da novelística em geral (1883). 

Outros nomes da literatura portuguesa que se destacam são Alexandre Herculano com 

Livros de linhagens e lendas e narrativas (1851). No ano seguinte Alfredo de Moraes 

Pinto publicou O livro das crianças, uma coletânea de 43 histórias anteriormente 

publicadas.  

As crianças não eram só o tema central nos contos, mas sobretudo nos estudos 

dos pedagogos e educadores. Por exemplo, Ramalho Ortigão em As farpas e As farpas 

esquecidas (1871) tenta delinear a criança do ponto de vista social. Este autor escreveu 

muito sobre o ensino público e os programas escolares a serem implantados para que a 

criança fosse incluída na sociedade, visando também ao ensino dos valores patrióticos e 

à educação cívica. Há outros autores interessados no tema, como Fialho de Almeida 

com Sempre amigos (1881) e Trindade Coelho com Abyssus Abyssum (1891).  

No entanto, o maior pedagogo da época é João de Deus, que dedicou toda a sua 

vida ao estudo de um programa didático específico para a educação básica da maioria 

das crianças, tendo em conta que em 1896 só 20,8%de toda a população sabia ler
8
.  Ele 

publicou vária obras de pesquisa, como Cartilha maternal ou Arte de leitura em 1876 e, 

nos anos seguintes, Quadros parietais, Os deveres dos filhos, Arte de contar e Arte da 

escrita. Com o seu amigo e colega Frederico Caldeira introduziu o método de fazer 

somas e divisão em coluna. Posteriormente, outro pedagogo importante, António 

Feliciano de Castilho, propôs a adaptação Método Castilho ou Método português 

Castilho – Aprendizagem de cultura (1845), de inspiração francesa.  

João de Deus dedicou-se também à produção literária infantil, sobretudo aos 

poemas. Escreveu o volume Campo de flores em 1895, uma  coletânea de poemas que 

se tornou famosa entre as crianças que os recitavam de cor. Outros autores dedicaram-se 

à poesia para a infância, como Antero de Quental, que publicou o Tesouro poético da 

infância em 1883. O poeta afirmava que a poesia era um dos meios para desenvolver os 

sentimentos de belo e de bem nas crianças. Também Maria Rita Chiappe Cadet 

                                                             
8 Segundo os dados do Censo da população do Reino de Portugal de 1896. 
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publicou em 1880 uma obra poética intitulada Flores da infância – Contos e poesias 

morais, que se tornou popular pela sua linguagem simples. Esta autora foi um nome 

importante também pela sua produção teatral para a infância entre 1883 e 1884, com 

Uma ideia de Clotilde, Os Caprichos de Luizinho, A mascarada infantil e O primeiro 

baile.  

Em 1883, Gomes Leal publicou História de Jesus para as criancinhas lerem, 

obra de marco religioso. Neste mesmo período e junto com os poemas, difundiram-se 

também álbuns de aniversários nos quais a cada página correspondia um verso.  

Foi mesmo neste século que, graças à difusão e ao melhoramento da imprensa, 

ao lado dos jornais para adultos surgiram as revistas para crianças. As primeiras eram 

ainda de baixa qualidade, papel fraco e de difícil leitura com ilustrações péssimas. Uma 

das mais antigas é o Ramalhetinho de puerícia (1854) publicado pelo diretor Luís Filipe 

Leite, da Escola Normal Primária de Lisboa. Entre os títulos maiores, encontra-se 

Deveres dos meninos e preceitos higiénicos. Outros exemplos são Amigo da infância de 

Henrique Marques Júnior (1874) e a Revista branca (1899) dirigida por Alice Pestana.  

Estes séculos foram ricos de produções literárias mais ou menos destinadas à 

infância. Na verdade, contudo, o século no qual mais se fizeram estudos específicos 

sobre o mundo das crianças e as suas necessidades foi o XIX. Entre as obras 

pedagógicas, as reformas escolásticas, a circulação de contos estrangeiros traduzidos, 

houve também novas propostas de livros e instrumentos de educação nascidos pelas 

novas tecnologias. Delineou-se de facto a literatura para crianças no sentido em que 

hoje ela é entendida.  

 

 

I.3 Literatura Infantil em Portugal: do Estado Novo até hoje 

 

O século XX foi um século das grandes alterações e perturbações sociais quer 

em Portugal quer no resto da Europa, mas pode ser definido, apesar de tudo, o século da 

criança. Como já foi dito, a literatura infantil neste período, adquire uma dimensão 

própria e a criança ganha cada vez mais importância, tornando-se um objeto de estudo 

maior e sendo reconhecida como um forte consumidor de leitura.  
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A nível político e social, este foi o século das ditaduras e das duas guerras 

mundiais, em 1914-1918 e em 1939-1945. Sendo o contexto turbulento e a vida 

controlada e submissa a um regime ditatorial também em Portugal, a literatura foi um 

dos âmbitos que mais cedo passaram para segundo plano. Nos primeiros 30 anos do 

século XX, em Portugal houve a Primeira República de tipo parlamentarista (1910-

1926) após a revolta organizada contra a casa reinante e o fracasso da monarquia. Nesta 

época atuaram-se principalmente reformas dirigidas à limitação do poder clerical.  

Nestes anos Portugal participou marginalmente na Primeira Guerra Mundial, 

aumentando e piorando os problemas sociais já presentes, como a inflação e o 

desconforto das pessoas devido também à instauração de duas ditaduras em poucos 

anos, a de Joaquim Pimenta de Castro em 1915 e a de Sidónio Pais em 1917-18.  

Após outros conflitos internos e contínuas eleições, em 1921 uma crise de 

governo acabou com um período de paz e estabilidade política em 1922. Em 1926 

terminou a experiência da Primeira República com um golpe de estado e foi instaurada a 

Segunda República, denominada Estado Novo a partir de 1933 quando sobe ao poder o 

António de Oliveira Salazar.  

Portugal não participou em primeira linha na Segunda Guerra Mundial. O 

regime instaurado por Salazar tornou-se progressivamente num governo autoritário 

monopartidário. A partir dos anos 60, começaram porém os primeiros movimentos de 

revolta e protesta nas colónias africanas que reclamavam a independência. Durante toda 

a ditadura de Salazar a censura foi total: as produções eram poucas e altamente 

selecionadas. A produção de obras literária sofreu, portanto, uma desaceleração e o país 

permaneceu fechado às novidades do estrangeiro. Só com a Revolução dos Cravos em 

1974, foi instaurada a Terceira República em Portugal e no ano seguinte foi aprovada a 

independência das colónias africanas.  

Numa perspetiva educacional, ao longo do século são de destacar alguns marcos. 

Em primeiro lugar, entre os anos 30 e 37 houve algumas reformas do ensino, como a 

redução da escolaridade obrigatória a três anos e extinção das classes infantis nos 

estabelecimentos de ensino oficial, devido às alterações no esquema pedagógico. Foi de 

grande impacto para a literatura infantil também a entrada em funcionamento, em 1958, 

das bibliotecas da Fundação Calouste Gulbenkian, fixas ou itinerantes, que assim 

permitiam também aos mais pobres e às crianças alfabetizadas entrar em contacto com 
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os livros. Em 1960, após os conflitos mundiais, a escolaridade obrigatória volta a ser de 

4 anos e abre-se também às raparigas. Em 1968 instaura-se o Ciclo Preparatório do 

Ensino Secundário, por conseguinte há mais pessoas que andam na escola e aumenta 

também a necessidade de livros e de material escolar. Verifica-se portanto uma 

colaboração mais estreita entre professores e escritores para criar livros mais modernos 

e mais heterogéneos.  

A partir da segunda metade do século, organizaram-se conferências, encontros, 

exposições internacionais sobre a infância. Uma iniciativa relevante é a fundação da 

sociedade cooperativa Ludus em 1967, um círculo de programas e atividades para a 

infância e a juventude que contou com a participação de escritores, educadores, 

bibliotecários que partilhavam ideias e estudos sobre os livros para a infância através de 

um gabinete de documentação e informação atualizada. Encontram-se de facto várias 

produções nacionais influenciadas pelas feiras sobre a infância, como: Algumas achegas 

para uma bibliografia infantil de 1928 escrito por Henrique Marques Júnior; Subsídio 

para o estado da literatura infantil (1972) de Olívia Cunha Leal; um ciclo de 

conferências intitulado A literatura infantil em Portugal (1972) dirigido por Esther de 

Lemos; uma exposição de livros infantis intitulada O sentido educativo do maravilhoso 

(1972) de António Quadros; A literatura para a infância (1979) de Alice Gomes. 

Outras novidades importantes são as comemorações instauradas pela Unesco: em 1974 

o Ano Internacional do Livro Infantil e em 1979 o Ano Internacional da Criança. 

A nível de debate pedagógico, um dos principais tópicos de discussão na 

primeira metade do século XX foi sem dúvida resolver o problema da ocupação do 

tempo livre e do analfabetismo, que interessava ainda uma grande parte da população. 

Por isso, abriram novas escolas e Sociedades de Instrução e Cultura, além de uma 

Campanha de Alfabetização por Trindade Coelho publicada no jornal Povo. A partir 

dos anos 30, progrediram as estruturas educacionais e as instituições destinadas à 

educação pré-escolar, os chamados jardins infantis, foram consolidadas, constituindo os 

locais onde as crianças tinham o primeiro contacto com o livro.  

Foram muitos os escritores neste período que se preocuparam de difundir obras 

pedagógicas sobre a educação dos filhos para estimular o interesse sobre este tema,  

podendo-se mencionar: Mulheres e crianças (1880) e As nossas filhas – Cartas às mães 

(1904) de Maria Amália Vaz de Carvalho; Contos para os nossos filhos (1886) de 
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Gonçalves Crespo; a coleção Para as crianças (1905) de Ana Castro Osório; Contos 

para as crianças (1913) de Maria Pinto Figueirinhas; Meninos que vão à escola (1931) 

de Abel Gonçalves Martins Viana; Contos infantis – Coleção de pequenas narrativas 

tendentes a imprimir no espírito das crianças os princípios mais convenientes à sua 

educação religiosa e civil (1897) de Athaíde Oliveira; Educação de raparigas e Como 

devemos criar e educar os nossos filhos (1908) de Virgínia de Castro e Almeida.  

Encontra-se também manuais de boas maneiras, como O que as crianças devem 

saber (História de dois traquinas) publicado em 1935 pela Baronesa X, Adelaide 

Bramão.  

Houve também obras de molde científico, sobre as descobertas correntes, com a 

intenção de educar, mas sobretudo instruir as crianças e responder a perguntas típicas da 

idade, fornecer informações úteis e dar “lição das coisas”. Alguns exemplos são: 

Leituras correntes e intuitivas (1899) e Histórias de animais, sua vida, costumes, 

anedotas, fábulas, etc. – Noções amenas de zoologia para crianças (1909) de José 

Quintino Travassos Lopes; Pela terra e pelo ar (1911) e As lições do André (Noções de 

ciências) publicado em 1913 por Virgínia de Castro e Almeida; História dos comboios e 

A vida dos Esquimós de Agostinho da Silva; A Quinta do Diabo, Os netos de Nicolau, 

O Padre Roque, A lagoa do Donin e A horta do Tomé, A leitaria da Rosalina e O 

pomar do Adrião de João Mota Prego; a coleção Ciência para Gente Nova (1952); 

História do telefone e História dos balões (1953) e História da energia nuclear (1962) 

de Rómulo de Carvalho; O mundo dos porquês de Alexandre Babo; A história de uma 

sementinha de Alves Redol; A história de uma papoila de Maria Luísa Ducla Soares e A 

viagem maravilhosa do comboio de Adolfo Simões Muller. 

A partir da década de 30, entre as preocupações de ordem económica e a forte 

sensação de pré-guerra, difundem-se obras apologéticas do regime vigente e de caráter 

histórico-celebrativo e com ensinamentos moralizantes. Há uma grande produção de 

obras de marco nacionalista e patriótico que contam a história dos grandes personagens 

e os momentos históricos decisivos para a nação, como: Contos e lendas da nossa terra 

da Luz Cabral de 1924, Portugal para os pequeninos, Portugueses de outrora e Terra 

portuguesa de Maria Paula de Azevedo.  

Ao mesmo tempo regista-se uma outra tendência promovida por grupos de 

mulheres escritoras que acham que a educação das crianças deveria ser feita através de 
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histórias reais mais do que com os contos de fadas, que apresentam mundos inexistentes 

e afastadas da realidade. Uma das figuras mais influentes da época foi a escritora 

Virgínia de Castro e Almeida que contribuiu para difundir a ideia que os contos de fadas 

eram nocivos para o desenvolvimento cognitivo das crianças. A autora publicou Em 

pleno azul e Céu aberto em 1907. Outra grande exponente deste século foi Matilde 

Rosa Araújo que publicou, para além de muitos contos para a infância de vário género, 

também histórias de heróis nacionais como Camões poeta mancebo e pobre (1978). 

Outros exemplos desta corrente são: Belezas da história de Portugal de José Agostinho, 

Aventuras históricas dos portugueses de Artur Lambert da Fonseca.  

Ao mesmo tempo, por influência estrangeira, começou-se a dar grande 

importância ao jogo, tendo um papel fundamental na aprendizagem das crianças. 

Difundiu-se, portanto, a ideia de apreender brincando. Os principais autores portugueses 

que apoiaram esta ideia foram poucos, mas de grande vulto, destacando-se em particular 

Adolfo Simões Muller, que incluiu jogos em muitos dos seus livros, como A última 

história de Xerazade (1944), O feiticeiro da floresta (1942), O livro das fábulas (1950), 

Caixinha de brinquedos (1937). Este último livro lhe fez ganhar o prémio nacional de 

literatura infantil.  

Além das obras narrativas, há também guiões teatrais que foram utilizados com 

funções pedagógicas, sobretudo na campanha de alfabetização da população. Entre o 

fim do século XIX e o começo do XX, as obras teatrais foram revalorizadas e a sua 

produção aumentou. Apesar de ter sofrido várias mudanças ao longo dos séculos, os 

espetáculos teatrais de qualquer tipo, a partir dos mais simples e improvisados, até aos 

dos nossos dias, sempre fascinaram o público infantil. Adicionalmente, em 1955 

começou a Campanha Nacional Educação de Adultos, que visava a alfabetização dos 

adultos e que reconheceu a importância do teatro. Um dos nomes mais importantes 

neste âmbito é Afonso Lopes Vieira, que organizou vários espetáculos para crianças e 

criou O autozinho da Barca do Inferno (1966) para fantoches. Destaca-se, depois, 

Lopes Vieira com O afilhado de Santo António (1928) escrito para o cinema mudo. 

Outros autores proeminentes foram Lília da Fonseca, que abriu o Teatro de Branca-Flor 

em 1958, apoiada pela Fundação Calouste Gulbenkian, e fez várias digressões quer no 

país, quer no estrangeiro. Destaca-se depois Jorge Teixeira com Auto da princezinha e 

Colégio dos traquinas; Santos Simões com A bruxa, A fada e du; José Luís Ribeiro com 



34 

 

Olhitos de cristal; Reinaldo Ferreira com Triunfo de um burro; António Manuela Couto 

Viana com 10 peças de teatro infantil.  

Mais tarde, em 1948, Couto Viana fundou o Teatro da Mocidade e o Teatro do 

Gerifalto. A produção teatral em Portugal neste século foi muito rica e teve bastante 

sucesso no seu público, até chegar aos programas mais modernos transmitidos pela 

Emissora Nacional, que roubaram a cena aos espetáculos mais rudimentais do teatro ou 

da rua. Outros autores que merecem ser lembrados são Ricardo Alberty com O menino e 

o papagaio de papel (1951), O segredo da abelha (1955), O dinheiro de Polichinelo 

(1955) e Desapareceu a camisa à tia Cochicha (1958), O guarda-chuva e a pomba, Era 

outra vez. Destaca-se, por fim, Alice Gomes com A nau Catrineta, A lenda das 

amendoeiras, A outra história do Capuchinho Vermelho e Giroflé-Giroflá. Há depois 

outros autores como Carlos Amaro, José Castelo e o já referido Adolfo Simões Muller 

que se interessaram pelo teatro infantil.  

Além de todas estas produções de géneros e temas variados, permanecem e 

ganham cada vez mais importância os contos de fantasia. O mercado da literatura para a 

infância começa a ampliar-se a partir de 1930. Trata-se não só de histórias inspiradas 

por obras estrangeiras, mas também contos portugueses originais e de reconhecimento 

internacional. São contos que trazem alguns elementos da realidade, mas que os 

renovam em chave fantástica. Há imensos autores que se dedicaram quase 

exclusivamente à literatura para a infância nesta fase. Rosa Silvestre, por exemplo, foi 

muito ativa e publicou várias obras, como A montanha maravilhosa em 1933, A estrela 

do Norte em 1934, Os brincos de cereja em 1935 e outros títulos. Há depois Fernanda 

de Castro que escreveu As 12 aventuras dos anões da caverna e Teresa Leitão de Barros 

com Mariazinha em África: romance para meninos e Novas Aventura de Mariazinha. 

Estas duas autoras juntas publicaram em 1924 Varinha de condão.  

Destaca-se outro grande autor, António Botto, que foi traduzido e homenageado 

também no estrangeiro, com Livro das crianças em 1931 e O meu amor pequenino em 

1934. Publicou também uma antologia intitulada A verdade e nada mais. Vão surgindo 

cada vez mais escritores que se interessaram pelos contos para a infância e surgiram 

muitas coleções de livros infantis, como a editada por Henrique Marques Júnior que, 

além de traduzir obras estrangeiras, cria as suas próprias; pode-se mencionar também 

Maria Alice d’Andrade Santos que publicou Nas grutas maravilhosas (1936), com uma 
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forte presença de animais e bruxas. Neste período, sendo a literatura infantil muito rica, 

acolhendo muitas influências estrangeiras, há temas, personagens e temas muito 

diversificados, incluindo elementos clássicos e elementos modernos.  

Encontra-se depois Maria Waldumura com No reino de Lilliput (1939), 

inspirado em Gulliver’s Travels de J. Swift. Há uma série de autores que se inserem 

neste panorama só com uma obra e que assim contribuíram para a bibliografia da 

literatura para a infância: Odette de Saint Maurice com A fada sem coração (1940), 

Emília de Sousa Costa com História da Feialinda (1942), Maria da Luz de Deus com 

Os quatro vestidos da Terra (1941), Etelvina Lopes de Almeida com O tontinho da 

esquina (1943). Trata-se de contos breves e com uma linguagem simples, tendo como 

protagonistas crianças e/ou animais e como tema principal a fealdade, a maldade e os 

outros valores morais.  

Se os contos dos anos 30 são muito simplificados e apresentam um estilo pouco 

aprimorado, a partir dos anos 50, pelo contrário, o enredo dos textos torna-se denso e 

complicado. Claro é que após da Segunda Guerra Mundial, os contos infantis e todas as 

produções literárias abordam temas diferentes, relacionados com as fortes 

transformações dos costumes, da figura da mulher e da criança. Além das mudanças 

sociais, sentia-se também a necessidade de criar obras nas quais as crianças que tinham 

vivido os anos da guerra, por um lado, pudessem refugiar-se e, por outro, ser entendidas 

e confortadas. De facto, os textos da segunda metade do século cumprem este propósito; 

já não são seguidos os modelos dos anos 30 e 40, mas as histórias tornam-se mais 

realísticas e com temas mais fortes.  

Entre os maiores autores das décadas centrais do século passado há sem dúvida 

Sophia de Mello Breyner Andresen, que se dedicou à escrita para crianças porque no 

mercado não encontrava nada para os seus filhos: tudo lhe parecia demasiado fácil e 

pueril, pouco realístico. Publicou a partir de 1958 A menina do mar, A floresta, Contos 

exemplares, A fada Oriana, A noite de Natal, O rapaz de bronze. Ainda hoje a autora 

continua a ser uma das escritoras de referência para a produção literária infantil, os seus 

contos estão inseridos no Plano Nacional de Leitura e continuam a ser lidos quer pelos 

pequenos quer pelos adultos. Outros escritores destas décadas a serem mencionados 

são: Isabel Maria Vaz Raposo com História da menina feia (1929), Irene Lisboa (uma 

professora portuguesa que foi para França estudar novos métodos didáticos para o 
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ensino infantil) com 13 contarelos (1926) e também obras pedagógicas como Modernas 

tendências de educação (1942), Ester Lemos e José de Lemos com A borboleta sem 

asas (1958), Maria Isabel Mendonça Soares com O marujinho perdeu o norte (1958), 

Ricardo Alberty com A galinha verde (1959) e Dois ratos em viagem (1959). Outros 

escritores do período são: Maria Sofia de Santo Tirso, Olavo de Eça Leal, Maria Rosa 

Colaço, Matilde Rosa Araújo com O palhaço verde: novela infantil e O livro da Tila 

(1957), José Gomes Ferreira, Ilse Rosa, Patrícia Joyce.  

Dentro deste grande conjunto de contos para crianças, há também o género de 

contos com animais como protagonistas. É o caso de Virgínia Lopes de Mendonça com 

As aventuras do mosquito Ziguezague, o já mencionado Dois ratos em viagem de 

Ricardo Liberty, O roteiro das cegonhas (1974) de Matilde Rosa Araújo, As histórias 

do coca-bichinhos (1967) de Alice Gomes e muito outros.  

Tal como  nos séculos anteriores, também no século XX atribui-se grande 

importância e peso no âmbito formativo e pedagógico aos contos tradicionais: lendas, 

canções... Numerosos estudos foram feitos sobre o papel quer a nível popular quer a 

nível infantil destes contos tradicionais, porque sempre existiram em qualquer sociedade 

e ainda hoje continuam a ser reproduzidos e difundidos. Neste século há uma 

recuperação das lendas antigas portuguesas e internacionais que promovem o 

nacionalismo e o patriotismo. Além da difusão e republicação das coletâneas dos 

séculos passados, há novas coleções de contos tradicionais, como: Contos maravilhosos 

da tradição popular (1916) de Ana de Castro Osório, Histórias maravilhosas – Contos 

orientais e lendas de Portugal (1923) de Emília de Sousa Costa, Maria da Luz Sobral 

com Contos e Lendas da nossa Terra (1924), Aquilino Ribeiro com O romance da 

raposa (1924), Francisco Adolfo Coelho com Contos nacionais para crianças (1936), 

Fernando Pires de Lima com Histórias que o povo conta – Antologia do folclore infantil 

(1960), Costa Barreto com O menino e a maçãzinha de oiro (1963), José Branquinho da 

Fonseca com Contos tradicionais portugueses (1963). Por fim o professor José Leite de 

Vasconcelos escreveu Romanceiro português e Contos populares e lendas, uma obra de 

referência para a difusão de contos e lendas tradicionais. Além destes contos 

portugueses, foram divulgados também contos de origem africana, das colónias, como 

Fábulas africanas para ti (1976) de Margaret Kendal, Imapala: Romance dos bichos do 

mato (1946) de Henrique Galvão, Mahezu de Mário António, Histórias de bichos de 
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África (1970) de Tomás Ribas. Por fim, encontra-se também uma coletânea de lendas 

chinesas, africanas, árabes e francesas de Aurora Jardim intitulada Pequeninos – Contos 

infantis (1970). 

Mesmo dentro dos contos tradicionais, encontram-se também provérbios, rimas 

infantis, lengas-lengas, adivinhas, trava-línguas. Trata-se de textos curtos em rima da 

tradição oral que se transmitem de pai para filho. Têm um papel não só lúdico e 

recreativo, mas também pedagógico e formativo: são curtos e de fáceis de assimilação, 

ajudam por um lado a memória, por outro o desenvolvimento linguístico das crianças. 

Em Portugal a primeira coleção escrita de provérbios data de 1500 e são os Adagia de 

Erasmo, enquanto de 1930 data uma coletânea de Olavo d’Eça Leal, Provérbios.  

Por seu lado, as adivinhas têm um papel pedagógico e educativo importante 

porque se apresentam como trocadilhos e têm um aspeto evidentemente lúdico. A 

primeira coletânea foi publicada em 1920 por Maria Valverde sob o título Qual é coisa? 

Qual é ela? Adivinhas e charadas para crianças. Há depois Novas adivinhas de 

Reinaldo Ferreira e em 1957 vem a lume Qual é coisa, qual é ela? Para adivinhar e 

colorir de Fernando Pires de Lima. Em relação às canções para crianças e canções de 

embalar, a tradição em Portugal é muito pobre. Há alguns exemplos que tratam de temas 

morais, ligados à relação com o mar do povo português, ao património cultural do país, 

a factos históricos. Estefânia Cabreira publicou O cancioneiro do bebé (1920), 

Cançonetas infantis – Sobre brinquedos para festas (1938), Riso e siso – Historietas 

rimadas para crianças (1938); mais tarde é publicado Canto infantil de Afonso Lopes 

Vieira.  

Outra forma breve de literatura para a infância é a poesia, cuja produção em 

Portugal não é muito ampla, mas encontra um público bastante bom. Os temas 

principais são relativos à pátria e à religião. Destaca-se O monge e o passarinho de 

Afonso Lopes Vieira (1912), Trovas de Portugal descobridor (1922) de Adolfo Simões 

Muller, Puerilidades para festas de crianças de Ângelo Vidal, Rosa Silvestre com 

Humildes (1930), Matilde Rosa Araújo 1957 com O livro de Tila: Cantigas pequeninas 

(1957), Conversas com versos (1968) de Maria Alberta Menéres, Poesia da infância 

(1966) de Alice Gomes.  

No século XX também continuam a publicar-se livros relatos de viagens que 

oferecem às crianças uma janela para mundos estrangeiros e longe, permitindo-lhes 
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refletir e alimentar a imaginação. Sendo Portugal uma terra de viajantes e sendo a 

viagem um dos temas centrais de toda a cultura portuguesa, destaca-se o livro sobre as 

viagens Portugal pequenino escrito em 1930 por Maria Angelina e Raul Brandão. Há 

depois Maria Archer com Viagens à roda de África: romance de aventuras infantis e 

Manuela de Azevedo com O tesouro das Ilhas Selvagens (1964).  

Além das obras destinadas às crianças à nascença, houve também ao longo do 

século adaptações dos grandes clássicos da história que também os mais jovens deviam 

conhecer o mais cedo possível. Foi criada a coleção Grandes Livros da Humanidade 

para tornar acessível também aos mais pequenos os títulos maiores do país, incluindo 

Fernão Lopes de Virgínia de Castro e Almeida, Damião Pires com Pedro Álvares 

Cabral e o Descobrimento do Brasil; Henrique Barrilaro Ruas com Camões, assim 

como José de Oliveira Cosme com Camões: sua vida aventurosa. Além disso, Os 

Lusíadas de Luís Vaz de Camões foi adaptado numa versão simplificada e numa língua 

atualizada por João de Barros em 1950 (Os Lusíadas de Luís de Camões contados às 

crianças e lembradas ao povo), por Leonoreta Leitão em 1971 (Os Lusíadas: 

explicação, adaptação e versos escolhidos para crianças), por Simões Muller em 1979 

(Os Lusíadas contados aos jovens). João de Barros empenhou-se também na adaptação 

da Odisseia de Homero. Por fim, Aquilino Ribeiro adaptou a Peregrinação de Fernão 

Mendes Pinto dentro da referida coleção Os Grandes Livros da Humanidade. Outros 

trabalhos de adaptação foram feitos por António Sérgio com A história trágico-

marítima, por Afonso Lopes Vieira com O romance de Amadis e Artur Lambert da 

Fonseca com O Palmeirim de Inglaterra.  

Entre os mais modernos autores portugueses do último século merecem ser 

mencionados os seguintes: Luísa Dacosta, António Torrado, Luísa Ducla Soares, 

Teolinda Gersão, Matilde Rosa Araújo, Ilse Rosa, Alice Gomes, Alice Vieira.  

Os jornais e as revistas caracterizam-se neste século pela qualidade da escrita e 

da gráfica, que foram melhorando nos anos. Estas revistas ou as secções para crianças 

dentro dos jornais para adultos constituíam um elemento de formação além de 

entretenimento para os mais jovens. Os seus antepassados eram os almanaques vendidos 

nas ruas e que introduziam uma secção para as crianças. Ao longo dos anos os 

principais jornais do país, como o Diário das Notícias, Século, República, Comércio do 

Porto e Voz, começaram a destinar um espaço a contos, adivinhas, trocadilhos para 
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crianças. Encontra-se por exemplo o Correio dos pequeninos dirigido por Rosa 

Silvestre na Voz; Bebés de bibe e babette de Graciette Branco no Século e História do 

lobo e dos cabritinhos de António Sérgio. Estes últimos títulos estavam inseridos no 

suplemento infantil do jornal Século, intitulado Pim Pam Pum (1926). Dentro da Página 

Musical do mesmo jornal, havia também poemas de Santa Rita dirigidos às crianças, 

tipo caligramas, de modo que o texto não fosse só lido, mas tivesse também uma parte 

gráfica cativante. Lembra-se depois a revista ABCzinho (1921) de Manuel de Oliveira 

Ramos e Cottinelli-Telmo. Aparecem também histórias aos quadradinhos na página 

infantil do jornal Sempre fixe, dirigidas por Almada Negreiros em 1926. Rosa Silvestre 

empenhou-se também em outras revistas como Joaninha-Jornal das raparigas (1936) e 

no Clube da Joaninha no qual havia uma correspondência com as associadas. Neste 

jornal havia uma parte de banda desenhada intitulada Desaventuras da Chica Pardoca. 

Destaca-se depois, mais uma vez, Simões Muller que publicou várias revistas como O 

Senhor Doutor, O papagaio, O diabrete, O faísca e O mosquito e, em 1942, empenhou-

se também em publicar a única revista para os pais, Os nossos filhos, com adivinhas, 

banda desenhada, concursos para crianças, peças de teatro infantil.  

A partir dos anos 50, as revistas se inspiraram cada vez mais nas estrangeiras e a 

qualidade tornou-se discutível. Começa assim a chamada americanização do jornalismo 

para crianças: difundiram-se cópias e traduções das produções estrangeiras, sobretudo 

brasileiras que as traziam dos Estados Unidos, tipo Pato Donald, Rato Mickey e Tio 

Patinhas. Das publicações mais recentes, há O meu amigo de Ferrão Moreira, O pirilau 

de Gomes Ramos, O pirata de Alves Martins, Topaventura de F. Pereira, Almanaque 

infantil de Fernando Pires de Lima. Tratava-se de personagens famosos graças ao 

cinema e às produções cinematográficas que incentivaram a divulgação de livros bem 

encadernados e de grande formato, com poucas letras e muitas figuras, vendidos ao 

estrangeiro a baixo preço. Foi, portanto, a partir dos anos 50 que se registou uma baixa 

produção editorial portuguesa, devido à difusão dos textos dos grandes produtores 

multinacionais estrangeiros.  

Relativamente à difusão recente da banda desenhada ou comics, que se difunde a 

partir dos anos 30 em toda a Europa, em Portugal a produção é escassa e prefere-se 

acolher versões traduzidas das obras estrangeiras, mais famosas e conhecidas. A 
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introdução destes género no panorama literário vai mudar também a estrutura dos 

jornais infantis.  

A partir dos anos 60 e 70 do século XX, alguns autores foram criticados e 

banidos devido aos temas tratados nas suas obras: a miséria, a velhice, a morte, o 

divórcio. Eram temas contemporâneos, mas que por alguns críticos não eram 

apropriados para um público infantil, sobretudo tendo em conta os valores morais 

defendidos pela ideologia do regime salazarista. Ao lado destas produções, encontram-

se mesmo neste período obras satíricas e de humor que constituem os antecedentes da 

gag publicitária televisiva.  

É mesmo neste período que as ilustrações adquirem mais importância nos livros: 

a ilustração passa de ser um elemento acessório e decorativo a ser um elemento 

constituinte e instrutivo. Apesar do novo papel das ilustrações, os ilustradores 

continuam a ter baixa consideração e ficam muitas vezes anónimos. Entre as maiores, 

encontra-se Guida Ottonini, Raquel Roque Gameiro, Rocha Vieira, Laura Costa, Maria 

Keil. 

Ainda não foram mencionadas as grandes novidades tecnológicas do século XX, 

nomeadamente a expansão da rádio e do cinema que tiveram grande sucesso também 

entre os mais jovens, gerando-se uma forte concorrência entre livros e meios 

audiovisuais. Tratava-se de facto de novos meios de comunicação, informação e de 

entretenimento feito por outras histórias, outros géneros e outra leitura. Embora 

inicialmente não haja produções cinematográficas para crianças, as primeiras formas de 

cinema estavam abertas também a elas e os filmes western dos anos 40 e 50 eram bem 

apreciados por todos. Vai nascer nos anos 80, a Radiotelevisão Portuguesa e 

Radiodifusão Portuguesa, que também apresentam programas sobre livros infantis.  

Já no século XXI, encontram-se novos consumidores, novos temas, novas 

problemáticas a serem enfrentadas e tratadas: as produções deste período histórico 

destinadas às crianças são variadíssimas, abrangem todos os temas atuais e propõem 

uma grande escolha quer do tipo de texto e do tipo de enredo, quer do tipo de suporte 

(de papel ou não). Tudo para todos os gostos e sob qualquer forma.  

Em conclusão, a literatura para a infância em Portugal foi alvo de estudos 

tardios, mas seguiu um desenvolvimento análogo à de outros países da Europa, partindo 

dos contos populares da tradição oral, que foram mais tarde escritos e publicados com a 
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introdução da tipografia. Houve depois a grande divulgação de obras estrangeiras 

traduzidas e a difusão de revistas infantis, até chegar aos nossos dias com os novos 

modelos de literatura para a infância dados pela televisão e os desenhos animados do 

cinema. Ao longo dos séculos, deu-se bastante espaço ao teatro e à poesia para a 

infância que conquistaram um amplo público.  

A produção literária para a infância está a ganhar um peso e um papel cada vez 

mais definido e importante no panorama da literatura portuguesa, conhecendo hoje um 

surpreendente reconhecimento inclusivamente no mercado livreiro estrangeiro, através 

da tradução.  
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Capítulo II  

Lídia Jorge e a Literatura para a Infância 

 

 

 

II.1 Lídia Jorge: elementos biográficos  

 

Lídia Jorge é uma escritora portuguesa nascida na região sul de Portugal, o 

Algarve, em 1946. É casada com o jornalista Carlos Albino, tem dois filhos e mora em 

Lisboa. Única filha de uma família camponesa, foi uma menina brilhante, apaixonada 

pela natureza e pelos livros. Apesar de morar numa casa isolada e longe do centro da 

aldeia de Boliqueime, conseguiu criar um grupo de amigos com os quais passava 

imenso tempo a vasculhar o mato e os animais misteriosos que o habitavam, procurando 

com eles uma comunhão profunda e o estabelecimento de um diálogo para obter uma 

revelação segreda. Foi portanto desde cedo que aperfeiçoou a sua sensibilidade para o 

mundo natural e para os pequenos elementos aparentemente insignificantes que 

ofereciam uma riqueza extraordinária para uma criança naquela época.  

A relação de cumplicidade e irmandade com a natureza e com as outras pessoas, 

no contexto pobre, camponês e retrógrado no qual a autora nasceu, ensinaram-lhe muito 

também do comportamento humano, e é mesmo com este olhar que reflete hoje sobre o 

mundo moderno. A vida no campo era difícil, o dinheiro pouco e a divisão entre classes 

sociais era bem marcada. Os pobres eram verdadeiramente pobres. A mesma autora 

lembra: 

 

[...] As pessoas sentiam que eram injustiçadas. Eu talvez muito cedo 

tenha percebido tudo isso e portanto esse meu olhar foi um olhar 

calado de criança vendo os camponeses sentirem isso talvez me tenha 

criado o olhar que eu transporto para as sociedades que depois eu 

experimentei. [...]
9
 

 

                                                             
9 Entrevista a Lídia Jorge, de Ana Peixoto em Entre Tantos, Tvi 24, 15/06/2019:   

https://tvi24.iol.pt/videos/entre-tantos/entre-tantos-convidado-lidia-jorge/5d0577060cf28b07e0c26cba 

https://tvi24.iol.pt/videos/entre-tantos/entre-tantos-convidado-lidia-jorge/5d0577060cf28b07e0c26cba
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Embora a sua família pertencesse à classe média, quando o avô e o pai partiram 

para África, deixando assim as mulheres ‘viúvas de vivos’, a mãe e as tias com quem a 

autora morava, tinham de sustentar-se sozinhas. Por isso, era preciso encontrar maneiras 

para sobreviver e para passar os dias da forma mais agradável apesar de tudo. A 

natureza, os animais e as imensas árvores de alfarroba, tão grandes que as pessoas as 

chamavam ‘navios’, foram bons companheiros de vida e de evasão também da solidão, 

sendo que era a única criança da família. Esta experiência marcou profundamente a 

consciência social da autora: para ela é fundamental a partilha com os outros, consciente 

do facto de que em cada pessoa fora de nós há, na verdade, uma parte de nós. Na base 

do seu pensamento há portanto a ideia de alteridade, o outro a ser pensado como irmão 

porque partilha connosco a vida nesta terra. A partilha torna-se um dever moral, uma 

estratégia de sobrevivência.
10

  

A autora viveu, pois, num contexto completamente feminino, com a mãe e as 

tias. e isso levou-a a ter uma sensibilidade delicada para as mulheres, sendo elas os 

únicos exemplos que teve durante anos. A mãe era uma boa contista e gostava de levar a 

filha a ver os nevoeiros; as tias eram cantoras. Relativamente à figura da mulher na 

época da autora, havia imensos preconceitos. Ela era rebelde nos atos mais do que na 

fala. Para afirmar-se tinham de lutar. Lídia Jorge foi a primeira menina da sua aldeia 

que foi para o ensino secundário, graças à mãe que entendeu que ia ser uma forma de 

libertação da condição a que ela estava destinada: ficar com a quarta classe, ir para um 

serviço qualquer. Era estudando que se libertava. Ao mesmo tempo também a sua mãe 

de certa forma foi rebelde: obteve o divórcio, uma coisa estranha para a época, sendo 

malvista e criticada.  

Na casa da sua infância havia também uma pequena biblioteca deixada pelo avô. 

Lídia Jorge, portanto, apesar do contexto pobre, teve contacto com os livros desde cedo 

e gostava de escrever pequenos relatórios de cada livro que conseguia ler pensando 

escrever para um destinatário invisível. Gostava de brincar com as histórias: escrevia o 

contrário, modificava os finais. A partir dos onze anos entendeu que queria escrever e 

começou a ver o livro como uma obra de beleza e o ato de escrever como uma maneira 

para acrescentar beleza ao mundo. Ainda hoje, Lídia Jorge escreve com este objetivo: 

criar beleza. Gostava de ler Sapo e Almeida Garrett, além dos contos para a infância 

                                                             
10 L. Jorge, A literatura é o prolongamento da Infância. Diálogo com José Jorge Letria, Lisboa, Guerra e 

Paz Editores, 2016, p. 29. 
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como Capuchinho Vermelho que a sua mãe lhe lia. Nomeadamente há o conto da Maria 

Tonta, uma menina com quem a autora se identificava e que sempre permaneceu ao seu 

lado e como fonte de inspiração. Para Lídia Jorge a infância foi uma espécie de percurso 

numa atmosfera leitosa, semeada pelo espírito das árvores.
11

 Foi neste período infantil 

que a autora entrou em contacto com as ideias de solidão, mistério, magia, luta, 

resistência, sofrimento, pobreza, elementos que voltam em cada sua obra. 

Depois do ensino básico, embora a mãe quisesse que a filha estudasse qualquer 

coisa de prático de modo a entrar diretamente no mundo do trabalho e ganhar desde 

cedo, a autora escolheu o liceu de Faro porque sentia que a sua vocação era ser escritora 

e professora e, como já foi dito, foi a primeira menina que conseguiu continuar a estudar 

após a quarta classe.  

Mais tarde, na hora de matricular-se na universidade, decidiu mudar-se para 

Lisboa, para estudar Filologia Românica na Faculdade de Letras. Este foi um salto 

desestabilizador, de grande importância para a formação profissional e humana da 

autora. Mudou-se de facto para a Lisboa dos anos 60, uma cidade em grande mudança, 

invadida pelas greves e manifestações políticas, congregações segredas de jovens contra 

a ditadura, ataques da polícia do governo, a PIDE, e em plena guerra colonial nas em 

África. A escritora foi catapultada para um contexto completamente diferente do que ela 

estava acostumada. Na grande confusão de Lisboa, conseguia entender o desejo extremo 

de liberdade de expressão das pessoas, de voto, de viajar e de pôr fim à guerra. 

Participava nos grupos, mas não era ativista. Participava na esperança de mudança. 

Posteriormente, após a licenciatura e depois de ter recusado a possibilidade de 

trabalhar como assistente na universidade, partiu para África onde se casou com um 

soldado. Lá viveu durante os anos da guerra colonial
12

, trabalhando como professora no 

liceu quer em Angola, quer em Moçambique. A vivência em África deixou uma marca 

profundo. Os filhos da escritora nasceram e cresceram lá, imersos num contexto de 

mudança lenta e violenta. A autora lembra-se do ensino de fraterna humanidade dado 

entre as mulheres africanas sobretudo no período em que o seu filho estava a nascer, 

tanto que, por sua escolha, a levaram para a enfermaria onde só as africanas davam à 

luz.  

                                                             
11 Ibid., pp. 21-22. 
12 Guerra Colonial ou Guerra de Libertação combatida entre 1961 e 1974 nas ex-colónias portuguesas 

(Angola, Moçambique e Guiné Bissau), pelos países submissos para pôr termo ao domínio português. 
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Escrever depois destas experiências fortes, de fraternidade em África, foi mesmo 

uma necessidade, um estímulo obrigado, para testemunhar a lição de alteridade. Por 

outro lado, havia também a ideia de dar-se com pessoas que estavam do lado de lá, que 

pertenciam a forças contrárias à sua. A esse respeito, a autora afirma
13

 que percebia que 

a razão estava do lado de lá.  

De volta de África, após o divórcio, trabalhou em Lisboa como professora por 

muitos anos, fez parte da Alta Autoridade para a Comunicação Social, foi membro do 

Conselho Geral da Universidade do Algarve e ainda hoje colabora com alguns revistas e 

jornais (como o jornal Público) e integra também júris de prémios literários. Recusou, 

contudo, qualquer carga política que lhe ofereceram porque nunca sentiu o desejo e a 

vocação de ter um lugar específico no contexto político. Como o escritor José Jorge 

Letria afirma em entrevistacom a autora: “[...] se porventura o tivesse feito, a sua voz 

teria sido incómoda e desafiante [...]”
14

.  

 Lídia Jorge representa uma voz singular no cenário literário português que 

contribuiu para dar início a uma nova fase da literatura portuguesa. Faz parte da nova 

geração dos escritores dos anos 80. Com a Revolução dos Cravos
15

 no dia 25 de abril de 

1974 e o fim da ditadura salazarista, a produção literária portuguesa ganhou um novo 

impulso. Durante o governo de Salazar, a publicação era limitada e os livros eram 

sujeitos a uma ação de censura rigorosa que obrigava os escritores a exprimir-se 

utilizando alegorias e metáforas, sem fazer referência nem a tópicos políticos, salvo para 

elogiar o regime, nem às péssimas condições de vida. Não havia, portanto, liberdade de 

expressão, mas como em cada regime ditatorial, havia o controlo e uma dura seleção das 

obras que podiam circular.  

Só depois do fim da ditadura, que vigorou entre 1926 e 1974, teve início uma 

nova fase da produção literária portuguesa. Agora os escritores e sobretudo as 

escritoras, como a própria Lídia Jorge, floresceram após um longo silêncio obrigado, 

com novos tópicos, mais liberdade de expressão e um grande desejo de falar e partilhar 

ideias. Foi mesmo neste período que a autora começou a escrever, por impulso do 25 de 

abril, diante de um país aberto ao progresso com a ideia que o mundo que tinha vivido 

                                                             
13 Entrevista a Lídia Jorge, de Ana Peixoto, em Entre Tantos TVI24, 17/06/2019:  

https://www.youtube.com/watch?v=3l6lXsGc1nY 
14 L. Jorge, A literatura é o prolongamento da Infância, cit., p. 17. 
15 Revolução e Golpe de estado provocados pelas Forças Armadas portuguesas no dia 25 de abril de 1974 

que determinou o fim da ditadura.  
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iria ver uma mudança. O Dia dos Prodígios (1978), o primeiro romance, foi uma 

mesmo necessidade para guardar a memória do que tinha sido antes da revolução. 

Houve, portanto, um renascimento na produção de livros, mais escritores e mais 

leitores. Isso levou a uma maior circulação de ideais e à criação de uma sociedade 

menos amedrontada e mais corajosa que queria uma desforra e aspirava à criação de 

uma nova identidade nacional. De facto, os escritores estavam à procura do seu próprio 

marco, o elemento distintivo e exclusivo daquele povo, antes reprimido e silenciado. Os 

tópicos mais abordados abrangiam a revolução, o período da ditadura, mas sobretudo 

sobre o domínio colonial de Portugal nas colónias africanas, a opressão, as barbáries 

cometidas pelo governo português. A procura do real, do histórico, das testemunhas 

reais, insere-se num contexto ficcional. Lídia Jorge é uma representante desta fase de 

denúncia do que acontecera, mas com o desejo de busca de uma identidade nacional e 

de uma autodefinição do seu próprio valor artístico.  

A autora aborda temas cotidianos do tempo em que a sua obra se insere. A sua 

infância, o contexto rural e o contacto íntimo com a natureza à procura de uma 

revelação e as suas sucessivas experiências de vida foram os estímulos e a inspiração 

para os seus trabalhos. Como já foi dito, em particular, o período africano marcou-a 

profundamente, o que a levou a falar do sistema colonial, que ela viveu em primeira 

pessoa, do ponto de vista quer dos africanos, quer dos portugueses, descrevendo as 

dinâmicas dos acontecimentos, a sociedade em mudança e as dificuldades decorrentes, 

denunciando as injustiças e conferindo grande importância ao valor da liberdade de 

expressão, ao tópico da pobreza, ao contexto rural. Um dos temas mais abordados na 

sua escrita concerne às figuras femininas, a sua emancipação no contexto africano. A 

autora testemunha:   

 

Várias vivências que me deram uma consciência da razão das 

mulheres bem mais alargada do que as teorias de independência que 

eu trazia do mundo universitário. [...] Cheguei a conclusão de que o 

caminho de emancipação das mulheres nunca seria apenas uma luta 

com uma só direção. A luta teria de ser simultânea e simétrica pela 

libertação de ambos. E enquanto os homens não tomassem, eles 

próprios, consciência de que respeitar as mulheres seria respeitarem-se 

a si mesmos, a relação pessoal, onde tudo se joga, esse campo secreto, 
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não iria alterar-se.  A situação das mulheres só iria melhorar quando 

os dois campos se aproximassem.
16

 

 

Os seus romances caracterizam-se pela grande sensibilidade que a autora 

demonstra em relação a cada uma das suas personagens.  

 

 

II.2 Lídia Jorge: as obras e os prémios 

 

Lídia Jorge sempre foi apaixonada pela leitura, mas desde pequena soube que 

gostava mais de escrever. Durante a adolescência e os anos da universidade gostava de 

escrever ensaios de reflexão sobre o que se estava a passar na época. Mas o impulso à 

escrita foi dado sobretudo pela vivência em África: 

 

Ver pessoas que são mortas à traição marca-nos para sempre. Traição 

no sentido amplo, traição das malhas da História. Eu tive essa 

experiência. Foi essa experiência, a de assistir às vítimas do 

descompasso dos velhos impérios, que me disse que eu não devia 

continuar a escrever ensaios de escrita, exercícios experimentais, 

precisava de partilhar. Só que, durante alguns anos, não fui capaz de 

lidar com os elementos que eu tinha trazido de África. Porque África, 

além da situação histórica, proporcionava na altura, e penso que, ainda 

hoje, proporciona, sentimentos muito vivos, uma vez que se mantêm, 

lado a lado, situações reais que as sociedades europeias viveram há 

muitos séculos, misturadas com propostas contemporâneas. Nada de 

mais perturbador e, ao mesmo tempo, energético para quem tem o 

sentido de observação da vida do encontrar misturados elementos do 

extremo passado com aqueles que já anunciam o futuro. Também 

trouxe de lá lições antropológicas inesquecíveis. [...]
17

 

 

A sua carreira como escritora começou em 1980, com a publicação de O dia dos 

prodígios. Trata-se de um livro quase biográfico que relata a história de uma família do 

                                                             
16 L. Jorge, A literatura é o prolongamento da Infância, cit., p. 93. 
17 Ibid., pp. 91-92. 
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Sul de Portugal no período da Revolução dos Cravos, das consequências e da 

dificuldade de fazer lidar esta revolução com o contexto mágico e utópico do mundo 

rural do sul do país.  Outros romances seguiram-se a este nos anos seguintes, sendo bem 

recebidos pelos leitores, como por exemplo O cais das merendas (1982), que trata do 

embate entre o desejo de se modernizar e o de manter ao mesmo tempo vivas as 

tradições num período de mudança histórica e social. De facto, a autora está muito 

ligada às tradições da sua aldeia e da sua região e à valorização dos contos, das canções 

e dos poemas populares que com a modernização vão se perder e esquecer, mas que na 

verdade são riqueza de grande importância, as raízes de uma comunidade, de um povo.  

 Em 1984 saiu Notícia da cidade silvestre, um texto de viragem porque é 

ambientado na cidade de Lisboa e não nos campos do Sul do país, em que o tema da 

mulher é central.   

Em 1988 publicou A costa dos murmúrios, um romance que testemunha a 

experiência africana da autora e de outras mulheres portuguesas e as dinâmicas de 

influência e controlo do Estado Novo sobre os cidadãos. Teve grande sucesso e 

continua uma referência ainda hoje, sendo um dos romances de destaque da autora.  

Seguem-se nos anos seguintes outros trabalhos, como A última dona (1992), O 

jardim sem limites (1995), O vale da paixão (1998), O vento assobiando nas gruas 

(2002), Combateremos a sombra (2007), A noite das mulheres cantoras (2011), O 

organista (2014), Estuário (2018). 

Fora do género ficcional, em 2009 editou também um ensaio intitulado Contrato 

sentimental e em 2014 publicou outro grande sucesso, Os memoráveis, um livro-

documentário sobre o período da Revolução dos Cravos entre utopia e distopia e o 

percurso difícil para a democracia. 

Durante os anos a escritora apresentou também quatro coleções de contos para 

adultos: Marido e outros contos (1997) que recolhe 7 contos entre as quais A 

instrumentalina, texto sobre o amor e a infância ambientado num contexto agrícola do 

Sul do país e O conto do nadador; Belo adormecido (2003) formado por seis contos 

principalmente sobre a infância e a passagem para a adolescência e o mundo adulto; 

Praça de Londres (2008), uma coletânea de cinco contos de marco intimista e irónico; 

O amor em Lobito Bay (2016), que recolhe nove contos com a temática comum do 

amor, analisada de diferentes pontos de vista e situações.  
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Entre os contos que mais tiveram mais sucesso e que foram bem acolhidos pela 

crítica literária, destacam-se A instrumentalina (1992), O conto do nadador (1992), O 

organista (2014). Por fim, embora a autora sempre se tenha interessado pela poesia, só 

em 2019 apresentou o seu primeiro livro de poemas, O livro das tréguas, uma coletânea 

de 50 poemas de marco autobiográfico.  

Lídia Jorge escreveu também obras teatrais, como A Maçon (1997), Instruções 

para voar (2016) e, a partir de dois romances Praça de Londres e O dia dos prodígios, 

foram criados espetáculos teatrais. Além disso a partir do romance A costa dos 

murmúrios foi realizado um filme em 2004 pela realizadora Margarida Cardoso. 

A autora dedicou-se também à literatura para a infância, publicando três breves 

contos que são objeto de análise e tradução para o italiano neste trabalho: O voo do 

pardal (2007), O romance do Grande Gatão (2010), O conto da Isabelinha (2018). 

Além disso, em 2019 saiu uma adaptação para jovens (a partir dos 12 anos de idade) do 

Conto do nadador, ilustrado por Alain Corbel.  

Segundo alguns críticos a carreira literária de Lídia Jorge divide-se em dois 

percursos: um, entre O dia do prodígios e O cais das merendas, ancorado na 

experiência da infância e orientado a sublinhar a sociedade arcaica que ia 

desaparecendo;  o segundo com os outros livros, marcado pela rutura ocorrida com o 

texto Notícia da Cidade Silvestre onde prevalece o mundo urbano e se procura fugir da 

linguagem imagética do mundo rural fantástico para a realidade urbana que se abre para 

a modernidade, a mudança. Passa-se aí de uma linguagem barroca construída a uma 

linguagem mais realística.
18

 

Em virtude da sua obra, a escritora ganhou vários prémios e títulos. 

Nomeadamente ganhou pelos seus primeiros dois romances o Prémio Literário Cidade 

de Lisboa; para o conto O vale da paixão foram-lhe atribuídos: o Prémio Dom Dinis da 

Fundação da Casa Mateus, o Prémio Bordallo de Literatura da Casa da Imprensa, o 

Prémio Máxima de Literatura, o Prémio de Ficção do P.E.N. Clube, o Prémio Jean 

Monet de Literatura Europeia e o título de Escritor Europeu do Ano (2000). 

Posteriormente ganhou o Grande Prémio da Associação Portuguesa de 

Escritores e o Prémio Correntes de Escritas para o romance O vento assobiando nas 

                                                             
18 Entrevista por Teresa Sampaio no programa Ler mais Ler Melhor – Vida e obra de Lídia Jorge do dia 

21 de julho de 2011: 

https://www.youtube.com/watch?v=qTQx_4S6Mz8&list=PL0E67A902741AFEFA&index=7 
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gruas. Em 2010 recebeu também, pela Universidade do Algarve, o doutoramento 

Honoris Causa. De novembro de 2010 até março de 2011, para os 30 anos da publicação 

de O dia dos prodígios, o Conselho de Loulé organizou uma exibição comemorativa 

sobre a obra da autora intitulado 30 Anos de Escrita Publicada. Durante este longo 

período de celebração, foram organizados também visitas guiadas, encontros com a 

escritora e conversas literárias. A autora mereceu também o Prémio da Latinidade, João 

Neves da Fontoura conferido pela União Latina em 2011.  

Em 2016 saiu uma biografia da autora sob a forma de diálogo com o amigo e 

poeta José Jorge Letria intitulada A literatura é o prolongamento da infância. Neste 

projeto, a escritora fala da sua infância, partindo das recordações desde criança, 

passando pela adolescência, o período da universidade e a permanência em África, até 

aos primeiros romances e aos nossos dias. Sobre sim mesma afirma a autora: 

 

Quando me perguntam como é que eu me defino, costumo dizer que 

sou uma cronista do tempo que passa, mas uma cronista que não 

dispensa a alucinação e a fantasia. Pelo contrário assumindo-as como 

parte integrante do testemunho.
19

 

 

Trata-se de um trabalho interessante e útil para conhecer melhor a artista. Em 

164 páginas, o volume reúne fotos históricas e lembranças da autora, anedotas contadas 

a um amigo que nos permite entender bem o contexto no qual a escritora se foi 

formando, as experiências e os estímulos recebidos. Fala-se por exemplo do primeiro 

poema que leu, dos professores que lhe mudaram a maneira de olhar para a vida e que 

lhe ensinaram mais que as disciplinas escolares, da Lisboa dos anos 60, da distopia dos 

anos após a Revolução dos Cravos, da marca de África na escrita, do primeiro romance, 

da amiga Adelaide Cabete, do tempo que passa, da sua ideia de escrita e de outros 

tópicos que atravessaram a sua vida e que continuam a influenciá-la. Nas últimas 

páginas a autora explica o título do diálogo e afirma: 

 

Na verdade, a literatura é o prolongamento da infância, é o 

prolongamento da infância do mundo. A literatura mantém-nos diante 

da vida com o olhar da criança, o olhar do regenerador, aquele que 

                                                             
19 L. Jorge, A literatura é o prolongamento da Infância, cit., pp. 113-114. 
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acredita que existe uma salvação. E, se isso se perder, então sim, não 

haverá trégua e a humanidade não terá consolo.
20

 

 

A autora conta-se também em várias entrevistas. Nomeadamente na última, 

realizada no programa Entre Tantos por Ana Peixoto e transmitida pela TVI24 no dia 

15 de junho de 2019, a escritora afirma que a literatura e a arte criam uma revolução 

interior nas pessoas
21

, têm um poder lento. A leitura vem de encontro a uma espécie de 

necessidade que temos de exercitar um cérebro lento, um cérebro em que é possível 

evitar o correr do tempo e entrar no tempo subjetivo onde é possível tirar conclusões, 

refletir. Hoje verifica-se uma corrida contramão, onde não há espaço para a literatura.
 
A 

literatura é arte mais exigente de todas, exige de nós uma transfiguração que é feita a 

partir dos mínimos sinais possíveis que são as pequeninas letras escuras sobre papel 

branco. Todos os nossos sentidos partem do mínimo estímulo e a partir da matéria-

prima que é o nosso próprio pensamento. A perda de leitores encaminha-nos para um 

estado de selvajaria e é na leitura que se aprende a criar os valores. 

 

 

II.3 Os contos infantis 

 

A infância da Lídia Jorge e as experiências vividas neste capítulo da sua vida 

foram um marco importante para toda a obra da autora. A escritora, todavia, estreou-se 

como romancista e não como contista para crianças. Experimentar a escrita infantil foi 

uma tentativa, um desejo de se desafiar e uma necessidade pessoal de escrever para um 

destinatário diferente, que no caso da autora eram inicialmente os seus dois filhos. 

Como já se referiu no primeiro capítulo, escrever de adulto para crianças é, 

talvez, ainda mais difícil do que escrever de adultos para adultos. É preciso ter uma 

sensibilidade profunda, ser-se delicados, usar palavras simples, mas ao mesmo tempo 

enviar mensagens, entreter, contar a realidade sob o filtro certo. É necessário voltar 

criança, olhar para o mundo com olhos quase primitivos, como se fosse a primeira vez 

que o observamos, para conseguir ver também e, possivelmente sobretudo, dar valor aos 

                                                             
20

 Ibid., p. 157. 
21 Entrevista a Lídia Jorge, de Ana Peixoto em Entre Tantos, TVI 24, 15/06/2019:   

https://tvi24.iol.pt/videos/entre-tantos/entre-tantos-convidado-lidia-jorge/5d0577060cf28b07e0c26cba 

 

https://tvi24.iol.pt/videos/entre-tantos/entre-tantos-convidado-lidia-jorge/5d0577060cf28b07e0c26cba
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pormenores que, de adultos, nem vemos porque estamos condicionados e já construímos 

a nossa visão do mundo que nos guia e que não nos permite entrar na realidade mágica e 

autêntica das crianças. Portanto os contos para crianças são sim dirigidos a eles, mas 

podem ser úteis também para os adultos, para descobrir de novo e ver com outros olhos 

alguns valores fundamentais em termos de sentimentos, relações de amizade e 

familiares, descobertas. 

Lídia Jorge inspirou-se para tal na sua própria infância, passada num contexto 

agrícola, pobre, isolado, subdesenvolvido, onde as únicas formas de evasão eram as 

relações com as outras crianças, a natureza, os animais e os livros. Nomeadamente os 

animais são protagonistas dos três contos para crianças que a autora escreveu: O grande 

voo do pardal (2007), Romance do Grande Gatão (2010), O conto da Isabelinha 

(2018). Embora sejam um lugar comum nos contos para crianças, são de facto, quase 

que espelhos de alguns hábitos do ser humano e, em segundo lugar, são facilmente 

antropomorfizados pelas crianças, que olham para os animais como para os humanos, 

não conseguindo entender de todo a diferença. A mesma autora diz numa entrevista
22

 

que um dia o padre da sua aldeia lhe explicou a importância do batismo e de batizar as 

crianças para propiciar uma vida longa e saudável; da mesma forma, quando regressou 

para casa, olhando para os animais do jardim, a escritora batizou-os a todos, porque 

igualmente queria assegurar uma vida longa e saudável também a eles, sem nem 

perceber a diferença. Lídia Jorge na mesma entrevista acrescenta também a importância 

de manter na própria memória os nossos comportamentos durante a infância para depois 

conseguir perceber os outros e sobretudo as crianças, pois não podemos julgar os 

comportamentos das crianças utilizando os parâmetros adultos, ou pelo menos nem 

sempre.  

É comum para os autores de livros infantis não só trazer inspiração da sua 

própria experiência, mas também da observação das crianças por perto. E Lídia Jorge 

tendo uma infância tão rica sob o aspeto humano e de experiências, levou para os seus 

contos as suas recordações e a sua experiência como mãe, olhando para o 

comportamento e as necessidades dos seus filhos. Em primeiro lugar a natureza foi, já 

na época da sua infância, fonte de inspiração que a fazia navegar com a fantasia, criando 

mundos paralelos e sonhando diálogos com as plantas, as rochas e os animais, como se 

                                                             
22 Entrevista a Lídia Jorge, de Mário Carneiro no programa Mar de Letras, 13/09/2013: 

https://www.youtube.com/watch?v=b-W1PhVsnI8  

https://www.youtube.com/watch?v=b-W1PhVsnI8
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tivessem alma. Em segundo lugar, África sempre foi o sonho cobiçado da autora, foi o 

lugar idealizado e criado a partir das cartas que o avô e o pai, que lá migraram, lhe 

enviavam: África está presente nos seus contos infantis, bem como as relações entre 

africanos e portugueses/brancos. Em terceiro lugar, a autora tirou inspiração também de 

acontecimentos reais, encontros reais, pessoas reais, que depois levou para os seus 

textos. Por fim, os seus próprios filhos e a necessidade de entretê-los alimentaram o seu 

desejo de criar histórias para crianças, tal como Sophia de Mello Breyner Andresen 

fizera com os seus filhos, não encontrando textos para crianças realísticos, bem feitos e 

adequados. 

Os três contos para a infância que a autora escreveu são destinados a crianças do 

primeiro e segundo ciclo de escolaridade e estão incluídos no Plano Nacional de 

Leitura
23

, um projeto nacional que visa promover a leitura entre os alunos até ao 11º ano 

de escolaridade, criando a cada ano uma lista de livros recomendados para melhorar as 

competências linguísticas e desenvolver o gosto pela leitura como forma de 

aprendizagem e enriquecimento. 

 

II.3.1 O grande voo do pardal 

Este livro foi o conto de estreia no mundo da literatura infantil de Lídia Jorge. 

Saiu em 2007 e é a primeira incursão da autora na literatura para crianças. A autora 

confessou numa entrevista
24

 que sempre tivera o desejo de se dedicar também a este tipo 

de contos e que se tivesse mais tempo, escreveria outros. O texto foi ilustrado por Inês 

Oliveira. 

Trata-se da história de um homem, Henrique Gaspar, que na sua vida tem já 

tudo: uma casa bonita, uma vida cheia de trabalho, uma loja, amigos.  

 

 [...] possuía a casa mais linda das redondezas. Ninguém sabia onde 

ele ia buscar aquilo – árvores com flores cheirosas, relva lisa como 

carpete, uma piscina que parecia um espelho
25

.  

 

                                                             
23

 Cfr. http://pnl2027.gov.pt/np4/home  
24 Entrevista a Lídia Jorge, por Mário Carneiro no programa Mar de Letras de 13/09/2013: 

https://www.youtube.com/watch?v=b-W1PhVsnI8 
25 L. Jorge, O grande voo do pardal, Lisboa, D. Quixote, 2007, p. 7.  

http://pnl2027.gov.pt/np4/home
https://www.youtube.com/watch?v=b-W1PhVsnI8
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A ambientação do texto é esta casa imersa num contexto verde campestre num espaço e 

tempo indefinidos. O homem gosta de cuidar da sua casa e odeia os pássaros que sujam 

o telhado. Inventa constantemente novas estratégias para afastar as aves. Odeia 

sobretudo os pardais:  

 

[...] esses pássaros, que dizia terem as penas enxovalhadas, cinzento 

encardido, além de serem, de entre todos os pássaros, os mais 

irrequietos, os mais glutões, os mais atrevidos
26

.  

 

Portanto, quando num dia de primavera encontra na relva um montinho de 

plumas de pardal, o primeiro pensamento é dar-lhe um piparote. Mas é naquele 

momento que começa a sua transformação. Entende que mesmo que quisesse, não 

conseguiria dar-lhe um piparote: “Mas de repente não soube como dar o piparote. 

Porque entre pensar e dar um piparote, vai uma grande diferença, acreditem em mi.”
27

 

Henrique Gaspar descobre depois que este pardalinho tem só uma perna e assim começa 

uma relação de afeição mútua, de cuidado e compaixão: “Com estes cuidados todos, 

escusado será dizer que o pardal não só sobreviveu como em breve estava a ocupar um 

lugar de destaque na casa de Henrique Gaspar.”
28

 O protagonista redescobre a 

importância das relações de amizade e deixa cair para segundo lugar o esmero pela casa 

e pelo jardim, elementos antes importantes, agora secundários.  

 

Chegava mesmo a telefonar aos amigos para os prevenir: “Tragam 

roupa usada, olhem que o meu pardal suja onde quer que calha!”
29

  

 

Henrique Gaspar ao longo da história faz outra descoberta: entende que um 

pardal não pode viver como um ser humano, precisa de voar, ficar com os outros 

pássaros, ter filhos e viver livre no ar, atingir a sua forma de felicidade no seu habitat 

natural. Faz, portanto, várias tentativas para libertar o pardal e deixá-lo à sua vida de 

                                                             
26

 Ibid., p. 11. 
27 Ibid., p. 14. 
28 Ibid., p. 16. 
29 Ibid., p. 17. 
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animal: “E pensando na felicidade do seu amigo de perna só, começou a retirar os 

espantalhos de cima do telhado. Agora já não lhe importava que viessem.”
30

  

Até aquele momento tinha passado a vida toda a afastar os pardais em qualquer 

maneira, boa ou má: agora desejava com todo o seu coração a volta daqueles animais. 

Depois de muitas tentativas e estratégias, o pássaro consegue voar com os outros e 

começa a sua viagem no céu. Neste ponto da história, o protagonista, de novo sozinho, 

volta a ser o do começo: o que odeia os pássaros e que instala espantalhos no telhado.  

 

Tinha-se habituado ao companheiro. Precisava de sentir no ombro o 

seu peso de quase nada. Para lhe passar a angústia, só pensava numa 

certa acção – Iria retomar os espantalhos, guardar as vasilhas com 

água, preparar-se de novo para ser mau, muito mau, para com os 

pardais.
31

  

 

Encontra-se aqui uma proposta de reflexão: em primeiro lugar, o amor 

transforma-nos e, em segundo lugar, é mesmo quando nos sentimos abandonados e 

sozinhos que voltamos a odiar? De que forma o ódio é uma maneira de suportar a 

solidão?  

Mas sendo que a transformação do protagonista já tinha acontecido, o ódio não 

podia ter longa vida:  um dia, Henrique Gaspar ouve alguém bater na janela. É o pardal 

com uma perna só que, depois de uma longa volta pelo céu, decidiu voltar para o seu 

amigo humano. Henrique Gaspar não pôde deixar de abrir a janela. Entenderam ambos 

que não conseguiam ficar sozinhos. A relação de amizade profunda e amor que tinham 

criado era mais forte, ainda mais forte do que o próprio instinto de animal. Tinha-se 

criado uma relação de dependência recíproca tão forte que a reconciliação era 

inevitável. 

Esta história ensina o valor do altruísmo, da importância de deixar alguém livre 

à sua natureza se verdadeiramente o amamos. Trata-se do bem-estar pessoal derivado do 

bem-estar do outro. Forçar a ficar não leva a nada, leva à rutura da relação, enquanto 

deixar livre, sofrer também pela perda inicial, pode levar a uma reconciliação ainda 

mais forte, graças a um período de solidão e autorreflexão. É preciso entender as 

                                                             
30 Ibid., p. 21. 
31 Ibid., p. 26. 
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necessidades do outro e experimentar todas as estratégias para o ajudar a atingir a sua 

natureza, mediante um amor incondicional. Há, portanto, um percurso de 

transformação, de aprendizagem graças ao encontro com um ser inicialmente 

insignificante e irritante, que ensina uma lição de vida ao seu amigo humano. Do outro 

lado, ensina também o valor da partilha e do diálogo com o outro, que conduz sempre a 

um diálogo interior com nós mesmos.  

A natureza, como em todos os textos de Lídia Jorge, ocupa um lugar central na 

história: é mesmo graças a ela que para o protagonista é possível livrar-se da raiva, do 

ódio contra os pardais e os outros animais, dar menos importância às coisas materiais e 

entender, pelo contrário, o valor das relações humanas/animais com outros seres, que 

são fundamentais para a nossa vida, pois sozinhos não atingimos nada de eterno. 

O conto fecha-se com uma pergunta que leva o leitor a refletir sobre o valor da 

liberdade e sobretudo da sua partilha: 

 

Agora quando passamos junto da casa formosa e não ouvimos ‘Ahuf! 

Ahuf! Ahuf!’, imaginamos que lá dentro dois amigos falam. Os dois 

são livres mas querem estar juntos. Há lá maior liberdade no 

Mundo?
32

 

 

Uma possível interpretação desta questão é que somos livre de verdade só 

quando podemos escolher o que queremos fazer, onde e com quem queremos ficar, 

como queremos viver a nossa liberdade; o amor pelo outro manifesta-se mesmo 

deixando-o livre de escolher.  

Relativamente à linguagem, ela é simples e ao mesmo tempo cuidada e rigorosa. 

O texto está cheio de reflexões em voz alta, sugestões de questionamento dadas pelo 

narrador, que não se limita a contar a história, mas acrescenta opiniões pessoais. Cria-se 

um envolvimento direto do leitor. Seguem-se alguns exemplos: 

  

Porque entre pensar e dar um piparote, vai uma grande diferença, 

acreditem em mim. (p. 14)  

 

Mas as coisas são como são. (p. 20) 

                                                             
32 Ibid., p. 28. 
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É preciso dizer que nem sempre Henrique Gaspar tinha bom génio. (p. 

10) 

 

Além disso o narrador fala do protagonista sempre usando o nome e o apelido. 

Percebe-se que há, por um lado, um certo respeito e boa consideração do protagonista e, 

por outro, cria-se uma certa distância em relação a ele. Poderá, no entanto, ser também 

uma estratégia para marcar o nome do protagonista na cabeça dos leitores e para ajudar 

a construir a imagem de um homem respeitável. 

Relativamente às ilustrações do conto, foram obra de Inês Oliveira, uma artista 

que nasceu no Porto e trabalha quer em Portugal, quer na Suíça e que ganhou vários 

prémios, como o Prémio Nacional de Ilustração em 2008 e em 2009, sendo também 

finalista na quarta edição dos CJ Picture Book Awards da Coreia do Sul em Seul em 

2011. Participou em diversas exposições, como na Bienal de Ilustração de Bratislava 

em 2009, na exposição dedicada a Gianni Rodari La Grammatica delle Figure durante a 

Feira do Livro Infantil de Bolonha em 2010 e a exposição Como as Cerejas também, 

em Bolonha em 2012, em São Paulo em 2013, em Bogotá em 2013 e em Lisboa em 

2014. O estilo desta artista é bastante diferente dos outros ilustradores escolhidos para 

os outros contos infantis de Lídia Jorge.  

 

 

Imagem 1: Capa do livro O grande voo do pardal 

 

De facto, neste caso as cores são mais claras e os tons pastéis, conduzindo a um 

mundo infantil mais delicado. São desenhos realistas que poderiam ser usados também 

no desenho animado deste conto. As curvas de nível são macias e arredondadas. Como 
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no caso dos outros contos, também neste as ilustrações criam uma história paralela que 

ajuda na compreensão do texto e alimenta a imaginação do leitor.  

 

II.3.2 Romance do Grande Gatão 

O segundo texto de Lídia Jorge para a infância saiu em 2010 e é o Romance do 

Grande Gatão, ilustrado por Danuta Wojciechowska e dedicado aos sobrinhos da 

autora, Augustín e Emiliano. A autora foi inspirada por um acontecimento real e por um 

gato verdadeiro, como afirma numa entrevista: 

 

(Jornalista) “Pelas suas palavras, o Romance do Grande Gatão não 

podia ser outra coisa que não fosse uma história de amor...” 

(Lídia Jorge) “(Risos) E é uma história de amor, de muitos por um 

gato e de um gato por muitos… Sabe que essa história é inventada a 

partir de um gato real, o mais lindo que vi na minha vida. O meu 

vizinho, no Algarve, tinha um gato listado, cinzento e cor-de-laranja, 

com uma cara redonda, redonda, redonda, parecia uma boneca, era 

lindíssimo! Mais tarde, fiquei a saber que o gato tinha fugido e que 

tinham desaparecido todas as suas fotografias. Foi um desgosto 

enorme. Mas reconstituí de memória. Se está morto fi-lo ressuscitar; 

se foi para fora fi-lo regressar… E depois coloquei-o naquela 

vizinhança conturbada – uma outra história que conhecia de duas 

famílias, uma africana e outra portuguesa. A isto tudo juntei as 

romãzeiras da minha mãe. E assim criei um espaço por inteiro. Com 

os desenhos da Danuta, que são maravilhosos, há um território e uma 

atmosfera que, a partir de agora, existem. Isso é que é bom nas 

histórias.
 33

 

 

Como se pode perceber, trata-se da história de um grande gatão, que se apresenta 

em primeira pessoa: 

 

Sou apenas um entre os outros. Às vezes suponho me chamam grande 

por alguma coisa importante que eu tenha feito, muito mais do que 

                                                             
33 Entrevista a Lídia Jorge, conduzida por Mónica Brito de 01/05/2011: https://glosas.mpmp.pt/lidia-

jorge-sobre-o-romance-do-grande-gatao/  

https://glosas.mpmp.pt/lidia-jorge-sobre-o-romance-do-grande-gatao/
https://glosas.mpmp.pt/lidia-jorge-sobre-o-romance-do-grande-gatao/
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pela minha aparência de gato. Mas se tal aconteceu, não dei conta de 

nada. Sinto-me em tudo um gato comum, que tem a grande sorte de 

viver nos arredores de uma grande cidade, sempre pronto e à espera da 

sua ração.
34

 

 

 Abandonado e depois salvo por uma família portuguesa, este gato conta a sua 

vida enquanto vítima do barulho dos biscoitos dentro da caixa, agitada no ar pelos seus 

donos para o chamar. Passa os seus dias em cima da romãzeira, à espera da comida e do 

regresso dos donos grandes e pequenos que o enchem de atenções e carícias: “Mas eu 

estou sempre com um olho na ração e outro na porta, porque gato alimentado é gato 

fugido, só que nem sempre eles mo permitem.”
35

 

Tudo corre bem, até que um dia entra na casa do lado, atraído pelo cheiro de 

peixe, para além do muro que divide o número 30 do 32 da Rua Dra. Margarida, onde 

há uma casa velha em ruínas na qual moram três famílias africanas. Não há uma 

ambientação clara: só sabemos o nome da rua e os números das casas. O gato foi bem 

recebido pela nova família e pela “grande mãe”, a cozinheira, quer pelas crianças, que 

gostam de brincar com ele. Começa assim o grande dilema:  

 

O paraíso tinha duas moradas, eu estava no meio, e ambas se 

encontravam abertas à minha pessoa. Para que lado me virar? – 

Grande felicidade! De um lado bolachas, do outro, cozido.
36

 

 

O gato sempre fica em cima do muro ou em cima da romãzeira a olhar para as 

duas casas, indeciso entre os biscoitos da casa dos “brancos” e o peixe da casa dos 

“pretos”. Em pouco tempo os donos que o salvaram começam a pensar que os donos da 

casa de lado roubaram-lhes o gato: “Mas nem tudo iria ser assim tão fácil. Em breve se 

estabeleceu uma luta por minha causa. E não foi coisa boa de se ver.”
37

 

O conto a partir daí aborda a relação péssima que se estabelece entre as duas 

famílias, que antes daquele momento nunca se tinham falado. Emergem os tópicos do 

racismo, da discriminação, dos preconceitos da família branca contra a família africana, 

                                                             
34

 L. Jorge, Romance do grande gatão, Lisboa, D. Quixote, 2010, p. 10.  
35 Ibid., p. 12. 
36 Ibid., p. 19. 
37 Ibid., p. 22. 
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que, sendo de pretos, são “ladrões de gatos”, e ao mesmo tempo a vontade do gato de 

ser livre, de não pertencer nem a uma nem a outra família.  

 

Um dia a dona velha africana, a que cozinhava, apareceu à porta, e a 

vizinha, a jovem mãe do número 30, disse assim – “Você é de África, 

vá para a sua terra, não precisamos aqui de pessoas que roubem gatos. 

[...] A grande mãe gritou: “A Terra é de todos, eu só quero o meu 

bocado! Ouviu, sua avarenta?”  

Mas enquanto elas discutiam, eu ria-me a bom rir, afastando as pontas 

das minhas orelhas o mais que podia. Sou um gato normal.
38

 

 

A figura do gato encarna, por um lado, as pessoas que não querem decidir qual é 

a parte onde querem ficar, mas que gostam das comodidades e querem tirar benefícios 

de ambas as partes. Por outro lado, ele quer fugir das excessivas atenções que recebe 

das duas famílias e também dos possíveis problemas criados por ele, quer atingir a sua 

liberdade e afirmação, não quer saber de nada mais se não da liberdade e da comida.  

A relação complicada entre as duas famílias começa a mudar quando as crianças 

brancas pedem a ajuda das pretas: os seus pais querem esterilizar o gato para evitar que 

ele fuja. E é mesmo neste ponto da história que começa a mudança: também os donos 

do número 32 acham que o gato tem de ser esterilizado. Há, portanto, uma outra 

divisão, agora entre os pequenos do lado do gato contra os adultos.  

Por isso o gato, sentindo-se em perigo, foge guiado pelo luar, pelo ar fresco e 

pelo cheiro da liberdade. Mas quando a alcança, e de pagar as consequências: a falta de 

comida, a luta constante pela sobrevivência, a dificuldade da vida em contextos pobres:  

 

Pois onde estava ele, o alimento que me fazia correr ágil, pelos muros 

fora? – Grandes eram os telhados, vastos eram os quintais, mas 

comida, essa, não existia em lugar nenhum. Pessoalmente, era como 

se me tivessem empurrado para um novo quintal, feito de pedras e 

areias. E então, eu voltei.
39

 

 

                                                             
38 Ibid., pp. 23-24. 
39 Ibid., p. 32. 
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O gato decide voltar, mas não para ficar: volta de noite na escuridão só para 

comer as delícias deixadas pelas duas famílias, que, entretanto, começam a preocupar-se 

com a ausência do animal. O gato faz assim por duas noites, até que no terceiro dia de 

viagem tem de enfrentar uma grande luta contra outro gato selvagem e é assim, que o 

gato normal, volta com dificuldade para casa: “Eu sabia que a Terra era redonda e o 

centro dela era o murete do 30 e do 32.”
40

 É o dono branco que o encontra no meio da 

rua, frio e quase morto. E é mesmo neste momento que os donos do número 30, 

tomados pelo trabalho, pedem à “grande mãe” preta para cuidar do gato e deixam-lhe 

ainda a chave da sua casa no caso de precisar de alguma coisa. Dá-se, portanto, o início 

da aproximação entre as duas famílias através da troca de ajuda e de amor pelo mesmo 

animal.  

A mãe preta toma conta do gato e consegue curá-lo através de um curativo 

natural africano, que por muito que seja simples e pobre, funciona e sobretudo colide 

com a ideia de branco avançado que tudo pode curar. Neste caso os brancos não têm 

nem tempo nem os conhecimentos para cuidar do gato, mas confiam e aceitam as 

competências da família dos africanos, antes considerados ladrões.  

 

A minha mãe africana tinha a chave da casa do lado, a minha primeira 

casa, onde agora ela entrava e saía como se fosse sua, e eu andava de 

um lado a outro, atrás das sais dela, roçando-me por ela, entre belas 

bolachas e boas postas de peixe, e assim me recompus e refiz a minha 

vida, com um pouco da minha orelha direita a menos e uma pata 

amolgada para sempre. Mas não importa, já esqueci.
41

 

 

O conto termina com a reconciliação das duas famílias e com a festa para 

celebrar a recuperação do gato.  

Relativamente aos temas abordados e ao simbolismo, este texto é muito rico.  O 

gato representa os que nascem numa condição pobre e que depois, graças ao amor de 

outros, conseguem ter uma vida boa, mas que a certa altura querem voltar ao passado, 

só para ter de novo a liberdade. A história do gato é uma história de aprendizagem no 

curso da vida: ele experimenta a liberdade, mas paga pelo seu ato de rebeldia e volta 

                                                             
40 Ibid., p. 37. 
41 Ibid., p. 40. 
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outra vez para onde tinha atenções e amor. Além disso, o gato torna-se também o 

artífice da reconciliação das duas famílias, que no final conseguem ultrapassar os 

preconceitos, estabelecem uma relação de confiança e decidem criar uma porta na 

parede, antes símbolo de divisão e agora símbolo de comunicação. Dessa forma, no 

final triunfa a aceitação, a amizade e a partilha entre duas famílias, antes separadas pela 

cor da pele e agora unidas, graças a um pequeno animal que se tornou um grande gatão. 

 

Ah! Grande Gatarrão, o que tu fizeste das nossas vidas! [...] Mas como 

já perceberam, eu não fiz nada de mais. Eles é que imaginam que eu 

fiz, e eu consinto, pois o que hei-de fazer? Agora mesmo encontro-me 

eu no alto da romãzeira e estou em silêncio, a rir-me todo por dentro.
42

 

 

Há depois outros tópicos abordados. Em primeiro lugar a relação entre os 

adultos e a entre as crianças das duas famílias. Enquanto os adultos ficam presos aos 

preconceitos e tudo parece estar ligado à origem da família africana; por outro lado, a 

relação entre crianças é mais pacífica, elas só discutem de quantas presas o gato lhe traz 

em frente da porta de casa, não consideram a cor da pele, ou a proveniência, pelo 

contrário, no final há uma colaboração das crianças contra os adultos para proteger o 

gato da esterilização. Este trecho sublinha a pureza das crianças, capazes de ir além dos 

preconceitos.  

Também os cuidados do gato são diferentes: por um lado há carinho excessivo, a 

imposição das regras da casa ao animal (o horário do jantar tem de ser igual para todos) 

e a decisão final do pai de fechar o gato num quarto para evitar que fuja, gesto que leva 

o animal a ir para a outra família. De facto, a família do número 32, os africanos, tratam 

o gato de forma mais livre, deixando-lhe o seu espaço e as suas atitudes de animal, sem 

lhe impor regras humanas.  

Há depois o tema da esterilização de um animal para evitar que fuja. Sobre este 

assunto, as duas famílias estão de acordo, em oposição às crianças que veem a operação 

como uma tortura para o animal. É por isso que o gato, que tudo ouve e tudo 

compreende, sai de casa e vai embora.  

Outro tema enfrentado é o dos gatos selvagens, guerreiros da sobrevivência que 

se opõem ao gato protagonista pretensioso e gordo. Ainda mais há a relação forte com a 

                                                             
42 Ibid., pp. 41, 43. 
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natureza e, nomeadamente, com a lua, considerada a mãe que indica a direção na 

escuridão da noite.  

As mensagens essenciais deste conto são a importância do perdão, da superação 

dos preconceitos, da tolerância e da gratidão que tem de ser demonstrada a quem nos 

ajuda. Trata-se de um conto para crianças, mas que tem muito para ensinar também aos 

adultos.  

A história é contada em primeira pessoa pelo gato; a linguagem é simples e 

clara, rica mas de fácil compreensão.  

As ilustrações foram realizadas por Danuta Wojciechowska, uma artista que 

nasceu no Québec em 1960, mas vive há muitos anos em Lisboa. É especializada em 

ilustrações para crianças, mas trabalha também em outros projetos pedagógicos. É a 

fundadora do atelier Lupa Design, uma empresa que se ocupa da realização de 

atividades de comunicação visual, combinando design, criatividade e a ilustração. A 

artista ganhou vários prémios, entre os maiores há o Prémio Nacional de Ilustração em 

2003 e no ano seguinte o prémio para o Melhor Livro Ilustrado da FIBDA
43

; nesta 

ocasião foi candidata portuguesa ao Prémio Hans Christian Andersen. Chegou também 

a Itália, quando, em 2004, as suas ilustrações foram escolhidas pela exposição 

internacional da Feira do Livro para Crianças de Bolonha.  

 

 

Imagem 2: Capa do livro Romance do Grande Gatão 

 

No caso das ilustrações do livro em questão, as cores são vivas e berrantes, 

sendo quase representações oníricas: os elementos estão suspensos na página e cada 

                                                             
43 Festival Internacional de Banda Desenhada da Amadora. 
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figura não é exclusivamente a imagem que representa mas, se olhada com atenção, há 

no seu interior ou ao seu redor outros elementos que permitem uma leitura diferente da 

imagem. Nas páginas 22 e 23, por exemplo, a figura que à primeira vista chega ao 

leitor/observador é a de um grande gato; de facto, só com uma olhada mais atenta pode-

se notar que dentro do corpo do gato há as ilustrações que representam as cenas daquela 

parte da história: a discussão entre a dona do número 30 e a do 32. É criado, portanto, 

um jogo de cores e de sobreposições que colidem mas que ao mesmo tempo, passa bem 

a ideia do texto. De facto, os desenhos são claros, facilmente reconhecíveis e criam uma 

história paralela à contada por meio das palavras, necessária para a compreensão global 

do conto. Há páginas que são dedicadas completamente às ilustrações (pp. 20 e 21) e 

também ilustrações que contêm texto (p. 43). 

 

II.3.3 O conto da Isabelinha 

O último conto para crianças escrito pela autora foi publicado em 2018 e é 

ilustrado por David Sutton. Este livro saiu numa edição bilingue, em português com a 

tradução inglesa ao lado feita por Ana Clara Bárbara. O conto fala da história de uma 

menina e da sua irmã burra chamada Isabela, tal como famosas rainhas da história, 

portuguesa e não só. Chama-se com um nome de pessoa, porque o desejo de ter uma 

irmã era tão grande, que quando chegou a burra, foi recebida como se fosse realmente a 

irmã desejada. Há, portanto, também nesta história a presença de um animal que, como 

nos outros dois contos da autora, é o artífice da transformação dos humanos da história.  

O conto é precedido de uma nota da autora que avisa os leitores: “Ao lerem este 

livro, lembrem-se que em Portugal não é hábito dar nomes de pessoas a animais.”
44

 Esta 

advertência serve para os leitores anglófonos que poderão vir a ler a versão inglesa do 

texto. Há depois uma introdução onde a protagonista e narradora da história pede perdão 

às grandes rainhas de todos os tempos e países e todas as suas amigas que se chamaram 

ou se chamam Isabel.  

A este ponto começa o conto com a chegada da burra na casa da protagonista. A 

Isabelinha não é uma burra qualquer, porque tem algumas características pouco animais 

e muito humanas; há por isso, como quase sempre acontece nos contos pela infância, a 

antropomorfização do animal. Não se deixa montar, não tem cascos nas patas, dá 

                                                             
44 L. Jorge, O conto da Isabelinha, Lisboa, D. Quixote, 2018, p. 2. 
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pontapés à direita e à esquerda. Apesar disso, apesar das opiniões péssimas dos 

familiares da menina sobre a Isabelinha, a protagonista afirma:  

 

Mal via a albarda, começava aos pinotes e a zurra. Não me importava. 

Gostava dela na mesma. O facto de gritarem com ela, de dizerem que 

se tratava de uma burra selvagem, que nunca iria prestar serviço, que 

iria ser um animal sem utilidade, não diminuía o amor que eu lhe 

tinha.
45

 

 

Alguns dias depois, acontece algo ainda pior do que os pontapés. No dia do 

casamento dos tios da protagonista, quando regressam a casa descobrem que todos os 

bolos deixados na mesa da cozinha tinham sido comidos pela burra, que ainda estava lá 

com as patas sujas de chocolate e de papel pisado. Ninguém achava que uma burra 

pudesse ultrapassar as portas da casa, de ir do estábulo até à cozinha, mas foi mesmo 

isso que aconteceu. A situação piora ainda mais quando a Isabelinha, que não estava 

acostumada a comer bolos, sendo uma burra que come erva, começa a ter dor de barriga 

e a largar sons desagradáveis.  

O tio fica tão zangado que comenta:  

 

Estúpida burra. É uma maçada para te tosquiar, para te ferrar, não 

consentes albarda, e ainda por cima comeste os bolos do nosso 

casamento. Vais ser vendida, assim eu não me chame António.
46

 

  

É claro que a burra tinha feito uma grande confusão e era compreensível também 

que o tio estivesse tão furioso, mas a menina não pode aceitar que a sua burra-irmã seja 

vendida, por isso pensa, com a mãe, numa estratégia para salvar a Isabelinha: nos dias 

seguintes a burra é instruída para ser montada e, em pouco tempo, a protagonista já 

consegue andar bastante bem, depois de muitas quedas. Quando chega o negociante 

para a comprar, a burra deixava-se cavalgar tão bem que o tio se deixa convencer pela 

mãe da protagonista que aquela não era a mesma Isabel do começo: agora é uma 

                                                             
45 Ibid., p. 8. 
46 Ibid., p. 12. 
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verdadeira burra, útil. É assim que a burra continua a viver junto daquela família, sendo 

também uma irmã de todos. 

O conto acaba com as mesmas palavras do início, o pedido de perdão a todas as 

rainhas que se chamaram Isabel e a todas as pessoas que hoje se chamam assim: 

 

Que me perdoem Isabel da Áustria, Santa Isabel de Portugal e as duas 

rainhas, Isabel I Isabel II do Reino Unido, mais todas a nossas amigas 

da Terra inteira que usaram e usam esse tão lindo nome.
47

 

 

Trata-se, em suma, de uma história de amor e amizade entre uma rapariga e uma 

burra e da sua luta contra o antagonista. Como na maioria dos contos para a infância, 

não é especificado nem o tempo nem o lugar preciso, mas fala-se de uma casa qualquer 

no meio do campo.   

Os tópicos do conto são muitos. Em primeiro lugar há a ideia que qualquer 

pessoa (neste caso animal) com dedicação e vontade pode atingir os objetivos 

prefixados e demonstrar o seu valor. Portanto, é bom dar a todos uma possibilidade para 

comprovar as capacidades escondidas. Em segundo lugar, é sublinhada, como nos 

outros contos de Lídia Jorge, a importância dos animais, que têm um papel fundamental 

nas famílias e sobretudo para as crianças, podendo ajudar a ultrapassar os mal-

entendidos. Por fim há uma forte relação de entreajuda entre a menina e a mãe, que faz 

de intermediário entre a filha e o tio, que representa o mau, o antagonista da história.  

A linguagem é simples com referências históricas às rainhas portuguesas e não 

só, chamadas Isabel. Nas últimas páginas encontra-se um pequeno glossário quer em 

português, quer em inglês, das palavras mais difíceis como almocreve, albarda, alforge, 

aro, boda, desencabrestar etc. O enredo é linear, rápido e claro. 

David Sutton foi o ilustrador deste conto. Ele é um artista escocês e trabalha com 

diferentes tipos de ilustrações, quer com livros para crianças, quer com desenhos 

animados, ilustrações para eventos, sketchbooks, pinturas, vinhetas publicitárias... Como 

afirma o mesmo no seu site, “Illustration serves a purpose greater than merely giving 

the reader a pretty picture to look at. [...] Art makes things easier to read. It can be the 

first thing to draw your eye in.”
48

. 

                                                             
47 Ibid., p. 22. 
48 https://www.davesutton.co.uk/about.html 
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Imagem 3: Capa do livro O Conto da Isabelinha 

 

O seu estilo é diversificado dependendo do tipo de ilustração que está a realizar. 

Relativamente aos desenhos do conto em questão, o estilo é claro e simples, colorido, às 

vezes caricaturado, sobretudo no caso das rainhas no começo e no final do texto, mas 

mesmo assim muito realístico. As ilustrações ficam quase sempre na parte inferior da 

página, por baixo ou à volta do texto. Não se trata de um desenho único, mas são 

elementos colocados nas páginas num fundo branco. As ilustrações representam cada 

cena da história, portanto oferecem uma leitura adicional do conto, que pode ser feita 

também para crianças que ainda não conseguem ler.  

 

 

II.4 Lídia Jorge traduzida no estrangeiro 

 

II.4.1 A literatura portuguesa traduzida 

A tradução de um autor pertencente a um contexto literário tão desenvolvido, 

mas tão pouco conhecido no estrangeiro, como o português, significa muito. Em 

Portugal o órgão que se ocupa da promoção das obras literárias portuguesas é a 

Direcção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB). A tarefa deste 

organismo é a de divulgar as obras literárias e as ilustrações portuguesas e os seus 

autores não só nos países de línguas portuguesa como Angola, Moçambique, Cabo 

Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, mas sobretudo no contexto 

europeu e extraeuropeu.  
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A divulgação do livro no panorama estrangeiro é feita sobretudo por meio da net 

ou nas Feiras Internacionais do Livro, pelos agentes, os que servem de ponte entre o 

escritor e as editoras. Um papel importante é depois o das editoras, dos autores e dos 

críticos literários, das bibliotecas e das livrarias. Apesar destas entidades, a DGLAB tem 

ligações com grupos internacionais de escritores e trabalha com outras parcerias no 

estrangeiro, com as quais mantém contactos para que a troca de obras seja constante e 

haja um trabalho em rede na difusão da literatura. Entre as principais parecerias contam-

se a Poetry Internacional Web (PIW), a Literature Across Frontiers (LAF), o Centro do 

Livro e do Disco de Língua Portuguesa (TFM) com base em Frankfurt, a Librarie 

Portugais & Brésilienne, com sede em Paris, a Nova Cultura, com base na Alemanha.  

Sendo a publicação de um livro, mas sobretudo a sua promoção no estrangeiro, 

muito difícil e sendo o panorama muito concorrencial, a DGLAB oferece alguns apoios 

aos escritores. Há por exemplo, o apoio financeiro para uma parte da tradução, para os 

editores portugueses ou estrangeiros que decidem publicar obras de autores portugueses 

em tradução. Este incentivo está destinado às traduções inéditas das edições de obras 

portuguesas dos autores elegíveis, nos domínios da ficção, poesia, ensaio literário e 

literatura infantojuvenil, segundo os critérios de seleção que estabelecem quais são as 

possíveis obras a ser traduzidas: como já foi dito, em primeiro lugar obras inéditas, de 

escritores de relevo no panorama nacional, obras significativas também para a difusão 

da literatura portuguesa.  

A DGLAB também proporciona um apoio financeiro à publicação no Brasil de 

obras portuguesas, dirigido a editores brasileiros, bem como o apoio financeiro à 

produção de livros ilustrados de autores portugueses e estrangeiros.  

Por fim, existem outros tipos de apoio para a divulgação de obras nacionais no 

estrangeiro sob diferentes formas: apoiando a participação de autores em festivais, feiras 

do livro, lançamentos e outros eventos de âmbito internacional; apoiando projetos 

pontuais que promovem ações de divulgação internacional integrando autores 

portugueses ou temas da literatura portuguesa. Nomeadamente no caso do panorama 

anglófono, a DGLAB empenha-se na produção e difusão de materiais e outros suportes 
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de promoção sobre literatura portuguesa em língua inglesa, por exemplo a brochura 

Sight from the South, e a infantil Portuguese children’s books.
49

 

Relativamente as Feiras Internacionais, Portugal participa nas principais: em 

Frankfurt, em Bolonha e em Leipzig (no próximo 2021). Além disso ao longo dos anos 

a literatura portuguesa esteve presente como país tema também em outras manifestações 

internacionais, como na Bienal do Livro em 1999 no Rio de Janeiro, no Salão do Livro 

de Paris em 2000 e no de Genebra em 2001, em Liber/Barcelona em 2002, no Salão 

Internacional do Livro de Turim em 2006, na Feira do Livro Infantil e Juvenil de 

Bolonha em 2012, na Feira Internacional do Livro de Bogotá em 2013 e na Feira 

Internacional do Livro de Guadalajara em 2018.  

Há, como é sabido, fatores de marketing que desempenham um papel importante 

na divulgação mais ou menos ampla de um escritor, independentemente da qualidade 

literária do texto. Relativamente aos grandes clássicos, estes estão excluídos dos 

critérios de seleção da DGLAB porque são tão exemplares do panorama literário 

nacional que se tornam também os textos fundantes da literatura nacional, o cartão de 

visita no estrangeiro, sendo obras de máximo nível literário.  

 

II.4.2 Lídia Jorge em tradução 

Relativamente à difusão de Lídia Jorge fora de Portugal, ao longo dos anos 

foram realizadas várias traduções da sua obra, que foi bem recebida no estrangeiro. Os 

textos da autora portuguesa encontram-se traduzidos em cerca de vinte línguas 

diferentes: albanês, alemão, árabe, búlgaro, croata, esloveno, espanhol, francês, galego, 

grego, hebraico, holandês, húngaro, inglês, italiano, romeno, sérvio e sueco. Graças a 

esta grande variedade linguística das traduções, a difusão dos trabalhos da escritora e a 

sua entrada no contexto internacional foi afirmando-se cada mais. 

A primeira tradução data de 1988 e trata-se do livro Notícia da cidade silvestre 

traduzido em francês. O texto mais traduzido parece ser O vale da paixão, publicado em 

13 línguas diferentes e, por vezes, com mais de uma edição. Segue-se A costa dos 

murmúrios, traduzida em 8 línguas. Há depois Notícia da cidade silvestre, A 

instrumentalina e O vento assobiando nas gruas, publicados em 5 línguas diferentes. 

Estas são também as obras mais premiadas quer em Portugal, quer no estrangeiro. 

                                                             
49http://livro.dglab.gov.pt/sites/DGLB/Portugues/divulgacaoEstrangeiro/Paginas/Divulgacaoestrangeiro_.

aspx   

http://livro.dglab.gov.pt/sites/DGLB/Portugues/divulgacaoEstrangeiro/Paginas/Divulgacaoestrangeiro_.aspx
http://livro.dglab.gov.pt/sites/DGLB/Portugues/divulgacaoEstrangeiro/Paginas/Divulgacaoestrangeiro_.aspx
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No caso dos contos infantis, não há nenhuma tradução para nenhum idioma, o 

que leva a considerar a produção para crianças da autora de peso menor. 

O país estrangeiro onde a obra da autora é mais representada é sem dúvida a 

França, com a qual a escritora tem uma relação privilegiada há muito tempo: foi várias 

vezes convidada para entrevistas e participações nos programas culturais franceses. Em 

segundo lugar, há a Alemanha, onde as publicações foram oito. Seguem-se a Espanha e 

a Inglaterra.  

Mesmo no estrangeiro a autora foi homenageada em diferentes ocasiões. Entre 

as mais importantes há o Prémio Internacional Albatroz de Literatura pela Fundação 

Günter Grass em 2006 e o Prémio Sociedade Portuguesa dos Autores pela Millenium 

BCP em 2007 na Alemanha. No mesmo ano, na Itália ganhou o Prémio Especial 

Giuseppe Acerbi, Escrita Feminina. Na França, em 2005 foi nomeada France 

Commandeur de l’Ordre des Artes et des Lettres pelo presidente da República Francesa 

Jacques Chirac; em 2008, foi-lhe atribuído, graças ao romance Combatermos a sombra, 

o Prémio Michel Brisset pela Associação Francesa de Psiquiatria. No mesmo ano 

participou no primeiro Festival Internacional dos Escritores em Jerusalém. Em 2013, 

no Brasil a autora foi entre os finalistas do Prémio Passo Fundo Zaffari & Bourbon de 

Literatura com o livro A noite das mulheres cantoras. Por fim, na Espanha foi-lhe 

reconhecido o Prémio Luso-Espanhol de Arte e Cultura em 2014, atribuído pelo 

Ministério espanhol da Educação, Cultura e Desporto e pela Secretaria de Estado da 

Cultura de Portugal. Em 2015 ganhou também o Prémio Vergílio Ferreira. Finalmente, 

em 2019 foi selecionada entre os 13 finalistas do Prémio Médicis em França com o livro 

Estuário, apresentado na tradução francesa editada por Métailie e realizada por Marie-

Hélène Piwnik com o título Estuaire.  

A escritora obteve, portanto, grande sucesso principalmente na França, mas teve 

muito seguimento também no Brasil. Foi mesmo no Brasil que foi criada uma antologia 

inédita de contos seus escolhidos por Marlise Vaz Bridi, professora na universidade de 

São Paulo de literatura portuguesa. Foram realizadas também duas edições de A 

instrumentalina e de O vento assobiando nas gruas em português na variante brasileira.  

Uma coleção parecida foi realizada também em Marrocos escrita em árabe, 

publicada em 2010. A aparição destas coletâneas se, por um lado, ajudam na difusão 
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dos contos da autora, por outro fazem com que os livros originais seja, vítimas de uma 

seleção estrangeira que segue critérios próprios do país de destino.  

O grande sucesso da escritora e a alta qualidade das obras, reconhecida por 

várias figuras da crítica literária, o empenho na divulgação do marco lusófono e a 

procura continua dos traços marcantes do mundo literário português, permitiram a 

escritora de entrar como tópico entre os programas de literatura portuguesa nas 

universidades de línguas da Europa.  

Quanto à publicação de obras da autora na Itália, o primeiro texto  de Lídia Jorge 

que foi traduzido para o italiano foi A costa dos murmúrios (La costa dei sussurri), 

publicado em 1992 com tradução de Rita Desti. Surge depois L’eredità dell’assente (O 

vale da paixão), traduzido pela mesma Rita Desti e publicada em 2003. Em 2006 saíram 

também duas versões do conto O marido (em italiano: Il marito): uma traduzida por 

Marcello Sacco e publicada num número especial de Crocevia. Scritture straniere, 

migranti e di viaggio e outra traduzida por Vincenzo Barca em Antologia del racconto 

portoghese, ou seja, a edição italiana de Antologia do conto português organizada por 

João de Melo).  

Posteriormente, saiu La strumentalina (A instrumentalina), traduzido por 

Martina Diani e publicada em 2010. Há depois a coletânea Piazza Londra (Praça 

Londres), traduzida por Anabela Ferreira em 2016. Segue-se I memorabili (Os 

memoráveis) publicado em 2018, na tradução de Marco Bucaioni. Por fim, regista-se a 

tradução de Marisa Mourinha de O conto do nadador (Il racconto del nuotatore) 

publicada em 2019. 

São, ao todo, cinco textos traduzidos e difundidos na Itália a partir de 1997 até 

hoje. Neste trabalho, como já foi dito, apresenta-se uma proposta de tradução dos contos 

para a infância da autora.  
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Capítulo III 

Tradução dos contos 

 

 

 

III.1 Traduzir para a infância 

 

A tradução é aquele processo que leva um texto escrito ou oral a partir dum 

idioma de origem para um idioma de destino. O termo "traduzir" deriva do latim 

traducere ou seja transportar. Trata-se, portanto, duma passagem de um lugar para 

outro. Na visão de Umberto Eco, em Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di 

traduzione
50

, a tradução é um ato de negociação, perde-se algo do original, mas adquire-

se algo mais do idioma alvo. É necessário, no entanto, esclarecer o facto que na 

tradução, o significado não pode ser completamente separado do elemento sensível que 

o transmite, do signo em que ele se encarna (palavra, frase, texto) e revesti-lo de uma 

forma diferente sem qualquer preconceito sobre a sua integridade. Cada palavra, cada 

elemento da linguagem de origem tem esse significado, tem esse valor preciso dentro de 

seu contexto linguístico e a única tradução literal não cobre o mesmo intervalo de 

conteúdos, significados e valores no idioma de destino. Portanto, é uma tarefa delicada e 

meticulosa.  

Em relação ao mundo da tradução da literatura infantil, o desafio é ainda mais 

difícil porque os destinatários são crianças, um público especial e específico. Os livros 

para infância são escritos por adultos que têm a própria ideia de criança e tentam 

transmitir nas obras os valores e os ensinamentos que eles acham fundamentais para a 

formação do menino. Portanto há uma seleção pessoal dos tópicos a ser enfrentados e de 

quais devem ser censurados. No caso da tradução, pode haver uma dupla censura: 

acontece de facto que os tópicos do livro de partida sejam demasiado violentos para a 

cultura de chegada e devem assim ser modificados. Pensa-se por exemplo ao tema da 

morte, que no século XX foi fortemente proibido nas obras para crianças devido aos 

acontecimentos históricos que estavam a correr. Nesta visão o adulto aparece portanto 

                                                             
50 Eco, U., Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, Milano, Bompiani, 2003. 
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como uma autoridade omnipotente que escolhe e decide para a criança, considerada 

como um ser com uma experiência de vida muito limitada e portanto que deve ser 

protegido pelos tópicos inadequados (como os tabu). Na visão de Fraiberg
51

, a vida de 

facto está cheia de perigos e riscos e, em segundo lugar, nós não sabemos exatamente o 

que acontece na criança a ouvir falar da morte por exemplo. Portanto a férrea censura 

não seria útil às crianças que devem também apreender como lidar com os elementos 

dolorosos da vida. De ideia parecida é também Ronnberg
52

. A autora afirma que as 

crianças seriam capazes de distinguir a verdadeira violência da falsa, ou seja eles 

reconhecem que, o que para os pais é violência nos desenhos animados por exemplo, na 

verdade é uma farsa, sendo um conto de fada surreal. O problema seria em vez nos 

filmes para crianças com atores verdadeiros: neste contexto as crianças não seriam 

capazes de entender o que é real e o que não é.  

A correta tradução de obras infantis resulta portanto fundamental para não 

incorrer em erros culturais e más interpretações que riscam de causar danos. É 

importante que o tradutor, em frente ao conto de fadas a traduzir, recorde a criança que 

mora nele para comunicar diretamente com os futuros leitores e para entender o que que 

eles gostariam de ler, as suas expectativas. Quanto aos leitores, na maioria dos casos, 

são os pais que compram o livro e o leem. O tradutor portanto, também deve levar em 

conta essa passagem, não deve abordar apenas a criança, mas também os pais que atuam 

como intermediários.  

Em segundo lugar, é importante ter em mente que os livros de contos de fadas são 

o primeiro contacto que a criança tem com o mundo da literatura, então o autor, 

primeiramente, mas também o tradutor, tentará manter essa trilha cativante presente no 

texto original. Como não se trata de uma simples tradução literal de termos individuais, 

mas de um estudo aprofundado que leva a fazer algumas escolhas precisas em vez de 

outras e, portanto, também traduz a esfera cultural, é importante que o tradutor relate na 

versão de chegada tudo o que faz parte da infância de uma criança, mas colocando tudo 

na sua perspetiva: se o lobo na visão cultural de chegada não é visto como o mau, é 

óbvio que Chapeuzinho Vermelho não pode ser enganado por um lobo, dificilmente 

seria credível; em vez disso, ele deve ser substituído por um animal que tenha as 

                                                             
51 Fraiberg, S. H., The Magic Years: Understanding and Handling the Problems of Early Childhood. New 

York, Charles Scribner’s Sons, 1959. 
52 Rönnberg, M., Skitkul! Om sk skräpkultur. Uppsala: Filmförlaget, 1989. 
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mesmas características (ruim, bajulador, trapaceiro...). As traduções para crianças às 

vezes levam a reformular o texto original em profundidade, mudando as personagens ou 

mudando a sua natureza. Esta é uma manipulação necessária porque o público é 

composto de crianças que não têm o conhecimento do mundo adulto, não sabem que em 

outras culturas o lobo é por excelência o mau, e portanto não se reconhecem no conto 

clássico de fadas de Chapeuzinho Vermelho enganada pelo lobo mau. Por isso, é 

importante recriar a familiaridade concreta da criança destinatária no texto traduzido. 

Da mesma forma, uma personagem feminina, por exemplo, muito libertina, aventureira, 

independente, solitária, não pode ir bem no mundo islâmico porque representa um 

modelo de mulher que não é aceita no país de chegada e corre o risco de criar escândalo 

e ofensa no leitor. Em vez disso, será necessário dar-lhe outras características ou mudar 

a moral da história. Em tais casos não se trata duma traição do original, mas mais de 

uma adaptação, na qual cenas impróprias, inadequadas ou que apresentam modelos 

negativos ou tabu, são manipuladas ou censuradas
53

. É necessário encaixar ponto com 

ponto, valor com valor, cânone com cânone, modelo com modelo, o texto inicial com o 

texto de chegada, sem distorcer o que pode ser mantido. A autora Rita Oittienen diz no 

livro Translating for Children:  

 

She claims that there are two main reasons for adapting stories for 

children: “adjusting the text in order to make it appropriate and useful 

to the child, in accordance with what society thinks is ‘good for the 

child’” and “adjusting plot, characterization and language to the 

child’s level of comprehension and his reading abilities.”
 54

 

 

A literatura infantil deve ser estimulante, mas antes de mais, deve transmitir uma 

mensagem baseada em modelos culturais e modelos de civilização do país de origem: 

muda o país, mudam os modelos. O texto deve ser adaptado, porque os destinatários são 

crianças e não têm a elasticidade mental, a experiência e o conhecimento do mundo de 

um adulto que pode entender que alguns usos e costumes que atendem à leitura de um 

livro estrangeiro são típicos e distintivos do povo que o produziu. Uma criança não 

consegue entender. É necessário recriar o ambiente familiar em que ele vive; o conto de 

                                                             
53 Oittinen, R., Translating for children, New York, Garland Publishing, 2000, p. 90.  
54 Ibid, p. 86. 
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fadas deve representar um mundo semelhante ao dele. E se não for, no caso de estar a 

falar do mundo chinês por exemplo, será forçoso explicá-lo, seja através das ilustrações 

do livro, ou através de pequenas anotações, ou diretamente pelo pai, que para os 

chineses é normal comer sentados no chão. Portanto, uma adaptação forçada não é 

obrigatória: as crianças descobrem o mundo através dos livros também! Uma criança 

apreende muito do livro, não só nomes de cidades, de flores: as crianças necessitam de 

ser envolvidos emocionalmente para entender melhor os sentimentos e o estado de 

espírito duma pessoa em contextos diferentes. Colocar-se na pele duma outra pessoa é 

muito mais simples através dum livro que na verdade.  

Segundo Lawrence Venuti
55

, a adaptação é um fenómeno ligado estreitamente 

com o tempo, a sociedade, as regras e o poder de um contexto social que trai o texto 

original. Para além da adaptação o autor fala também da domesticação e do 

foreignizing:  

 

Foreignization generally refers to a method (or strategy) of translation 

whereby some significant trace of the original ‘foreign’ text is retired. 

Domestication, on the other hand, assimilates a text to target cultural 

and linguistic values.
56

 

 

Acrescenta também que o original é eterno, enquanto a tradução é datada. 

Relativamente a ideia da invisibilidade do tradutor, o tópico principal da sua obra⁶, 

Venuti afirma que o tradutor torna-se invísivel quando não é possível distinguir o conto 

original do traduzido. Na verdade segundo Rita Oittinen, escrevendo um texto para 

infância a presença do escritor/tradutor aparece no sentido em que o autor deixa sair a 

sua ideia de criança no texto. Ela diz também que não se trata só de como se adapta, 

mas do porquê a adaptação é feita: por qual razão.  

Por outros autores, adaptar os contos para crianças seria desnaturizar e 

pedagogizar a literatura infantil e criar uma versão reduzida do texto original. 

 Na verdade, fala-se de adaptação não só no caso das traduções para crianças, mas 

também em muito outros contextos. Existem por exemplo a adaptação dos clássicos que 

                                                             
55 Venuti, L., The Translator's Invisibility: A History of Translation, London, Routledge, 1995. 
56 Trecho citado em: Oittinen R., Translating for children, New York, Garland Publishing, 2000, p.74. 
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devem ser re-escritos para ficar vivos no tempo. Podem ser adpatados quer para um 

público infantil, do mesmo país ou de outros países para ser conhecidos, quer para os 

adultos de hoje. Neste caso a adaptação torna-se obrigatória para que a criança e 

também o adulto, consigam ler a história apresentada numa linguagem simplificada e 

atualizada.  

Há depois outros tipos de adaptações para outras formas artística, como a 

televisão, o cinema, a rádio, o teatro, o livro interativo, a versão lida do texto. De facto 

cada tipo de adaptação torna-se necessária quando se passa a um outro meio de 

comunicação, com outras regras. Atuam-se modificações do conto, acrescenta-se, curta-

se partes da história para que seja mais eficaz possível. Pensa-se por exemplo nas 

versões da Disney dos maiores contos para a infância: a história no fundo é a mesma, 

mas é romantizada, acrescenta-se ou curta-se algumas partes e as personagens são 

caracterizadas mais ou menos, adquirem elementos que o livro não especifica: a cor do 

cabelos, o tamanho do corpo, a voz,... Trata-se daqueles elementos que as crianças 

imaginaram sozinhos na própria cabeça ou viram nas ilustrações.  

Sendo as adaptações sempre diferentes uma da outra, falam-se de ‘grau de 

adaptação’: quanto e em que maneira a obra original foi manipulada no texto de destino. 

Segundo Klingberg
57

, quanto o grau de adaptação é alto, tanto a história torna-se mais 

fácil a ser lida. Vice-versa, o texto está de difícil compreensão. O autor diz também que 

traduzir é produzir igualdade: a adaptação não seria necessária porque o escritor já 

adaptou o conto para o seu público, não é preciso modificá-lo ainda, deve-se só ser feita 

a tradução literal do texto, a transposição para a língua de destino, uma equivalência 

funcional. Cada adaptação ulterior seria uma manipulação. O Klingeberg aceita no 

entanto a adaptação do contexto cultural, sendo a criança sem a experiência suficiente. 

Ele fala de purificação e modernização das obras, ou seja: 

 

(modernization) [...] moving the rime nearer to the present time or 

exchanging details in the setting for more recent ones. 

(purification) [...] getting the target text in correspondence with the 

values of the presumptive readers, or – as regards children’s books – 
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rather with the values, or the supposed values, of adults, for example, 

of parents.
58

 

 

A purificação pode ser entendida como a censura dos tabus por motivos políticos, 

sociais, culturais e comerciais. Existem várias abordagens à purificação: podem de facto 

ser eliminado tudo o que é inadequado ou simplesmente escolhendo de não publicar a 

obra naquele país. A modernização em vez, é a reescrita do texto numa linguagem mais 

moderna e atualizada ou a modifica de alguns elementos em chave mais moderna. 

Cada vez que uma história é relida depois de muito tempo com uma nova 

bagagem cultural e experiências, traduzida e reilustrada, adquire um novo significado e, 

em certa forma, também a obra original pode ser vista como uma adaptação da versão 

original da vida do escritor. Cada tradução é portanto uma adaptação obrigatória, é uma 

leitura pessoal da história feita pelo tradutor que no ato de traduzir, insere também não 

só a sua própria ideia de criança, mas também a sua experiência de vida e os valores 

morais que lhe pertence e que quer transmitir. O valor mais importante deve ser a 

lealdade, o respeito do texto original. O tradutor aproxima o texto ao leitor através de 

uma língua familiar, mas não deve distorcer a história.  

Um papel importante em textos para crianças é tomado por imagens que, de 

alguma forma, também devem ser traduzidas, serem transportadas no contexto cultural 

de chegada. O aspeto gráfico do livro desempenha uma tarefa importante para que a 

obra seja apreciada ou menos pelo leitor/ouvidor. As imagens, o tipo de layout das 

páginas, o tipo de letra escolhida, itálico, negrito influenciam a perceção do leitor e o 

aspeto visual final do texto. Estes elementos dialéticos conferem ritmo à história e 

devem ser traduzidos no mesmo e adaptados a cultura de destino. Parece por exemplo, 

segundo alguns estudos
59

, que as letras em itálico sejam de difícil compreensão para os 

pequenos leitores americanos. Será portanto tarefa do tradutor escolher o tipo de letra 

mais adequado.  

 Voltando as ilustrações dos livros para crianças, podem ser definidas como 

interpretações do texto pelo ilustrador, de apoio para compreender melhor a história às 

vezes, outras demasiado específicas e detalhadas que limitam a imaginação do leitor. 

Podem acrescentar ou eliminar informações à história, podem refletir a ideia criada pela 
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criança ou ser completamente longe e indicar uma outra via de interpretação. A criança 

de facto observa as imagens, para se reconhecer nelas e para confirmar que o que sua 

mãe acabou de ler é efetivamente, o que que ele imagina, e está pronto para fazer mil 

perguntas se encontrar um desenho estranho a ele, que não representa o que ele 

imaginou com base em seu conhecimento do mundo. Existe de facto uma forte relação 

entre o texto e as ilustrações que influência a construção da história na cabeça da 

criança. As imagens para ser traduzidas, devem em primeiro lugar ser lidas pelo 

ilustrador-tradutor, compreendidas e depois transplantadas na cultura de destino e na 

história traduzida. Se por um lado as ilustrações influenciam o texto no sentido que 

ilustrações diferentes da mesma história podem construir ideais diferentes da história na 

cabeça do leitor, por outro, também o texto pode influenciar as ilustrações, sendo que 

uma versão diferente da mesma história e portanto, palavras diferentes levam a imagens 

diferentes. A tradução das imagens é portanto tão complicada e delicada, quanto a 

tradução das palavras. Sempre se deve ter em consideração a cultura de destino e 

sempre se há a ver com duas histórias: a contada e a ilustrada, ambas a ser traduzida na 

forma mais leal possível. Sobre o trabalho do ilustrador, Joseph Schwarcz
60

 afirma que: 

 

The ilustrator, consciously or unconsciously, tastefully or cruelty, 

interprets. The ilustrator of children’s books, like any artist, suggests 

meanings which she/he recognizes in the text and wishes to 

communicate through the content and style of his work.
61

 

 

Relativamente aos livros com canções de embalar ou rimas, devem ser ao mesmo 

traduzidas e manter na medida do possível as caraterísticas suprassegmentais do 

original, tentando de refletir os intentos didáticos e lúdicos do autor.    

Os contos de fadas desempenham um papel educativo importante, têm que 

transmitir os valores sociais, éticos e as tradições do país e se a tradução é mal feita ou 

não respeita os valores do país de chegada, pode causar dúvidas na criança ou pode 

riscar de não ser publicada.  

                                                             
60

 Schwarcz, J. H., Ways of the Illustrator: Visual Communication in Children’s Literature. Chicago, 

American Library Association, 1982. 
61 Citado em: Oittinen R., op. cit., p. 113.  

 



79 

 

Por fim, outra tipologia de tradutores são os autores que se auto traduzem. Eles 

gozam de maior liberdade, têm os próprios direitos de autor, maior autoridade e podem 

sem medo reinterpretar, modificar, acrescentar ou eliminar partes do original. No 

panorama literário esta categoria de textos produzidos em diferentes línguas pelo 

mesmo autor, têm uma importância e um valor maior das obras traduzidas por outros 

tradutores. Bakthin
62

 afirma no entanto que também os autores quando se auto traduzem 

não são as mesmas pessoas de quando escreveram a primeira versão da história: passou 

o tempo, mudou se calhar o lugar, como as emoções e as experiências vividas e os 

objetivos do livro. Portanto a versão estrangeira do livro, é de facto uma 

adaptação/revisão moderna do original também neste caso. Existem depois, como no 

caso de Roald Dahl, autores que se auto adaptam. Ele por exemplo, adaptou alguns dos 

seus livros destinados a um público adulto, para as crianças. A história pode ficar a 

mesma, mas muda a linguagem, a estrutura do texto é simplificada, o enredo é mais 

linear e em ordem cronológica, o final e a moral são bem claros.  

Depois desta panorâmica sobre a tradução para a infância, vão ser agora 

apresentados os desafios encontrados na tradução dos contos infantis da Lídia Jorge, do 

português para o italiano.  

 

 

III.2 Os desafios da tradução: os contos infantis de Lídia Jorge 

  

No caso da tradução dos contos para a infância da autora Lídia Jorge, o trabalho 

de adaptação foi bastante linear. Em primeiro lugar Itália e Portugal são dois países 

europeus com uma cultura e uma língua de origem latina que têm diferentes pontos de 

ligação, com dois sistemas linguísticos predominantemente afins. Em segundo lugar, os 

contos que se decidiu traduzir são recentes e não foi preciso atuar uma modernização 

dos mesmos. Durante a tradução, evidenciaram-se porém alguns elementos transversais, 

ou seja, dificuldades recorrentes nos três contos, nomeadamente os diminutivos, os 

nomes próprios, a presença de termos “técnicos”, que, por exemplo, determinaram a 

decisão de manter o glossário presente em O Conto da Isabelinha, e as formas de 
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tratamento. Estas últimas pertencem inclusivamente ao âmbito das diferenças culturais, 

que episodicamente emergem nestes contos.  

 

III.2.1 Os diminutivos 

Os diminutivos são palavras formadas com um sufixo que designam ideia de 

pequenez ou valores afetivos. São utilizados tanto na língua portuguesa, como na 

italiana, podendo ser adjetivos, advérbios ou nomes, como: quartinho, casinha, 

homenzinho, jornaleco. 

Relativamente aos três textos analisados, sendo contos para a infância, a 

presença de diminutivos (quer sintéticos quer, menos frequentemente, analíticos) é 

muito elevada na versão portuguesa, o que se tentou reproduzir também na tradução 

italiana, com uma distribuição flexível dos mesmos. 

Seguem-se alguns exemplos relativos ao primeiro conto em análise, O grande 

voo do pardal, com a respetiva tradução italiana proposta: 

 

 pequeno molho; molhinho – ciuffetto (p. 8) 

 montinho – grumo (pp. 14, 26) 

 pequeno pardal; pardalinho; pardalito – passerotto (pp. 14, 22) 

 passarinho – uccellino (pp. 16, 22) 

 pequenas lágrimas – goccioline (p. 17) 

 bichinhos voadores – bestiole volanti (p. 21) 

 novelinho cinzento – gomitolino grigio (p. 26) 

 

Em alguns casos, sentiu-se a necessidade de acrescentar no italiano um 

diminutivo que não havia no original, sobretudo em relação a palavras ligadas à esfera 

animal, que ficam assim suavizadas, tais como:  

 

 animal – animaletto (p. 14) 

 cabeça – testina (p.14) 

 pata – zampetta (p.14) 

 

Relativamente ao segundo texto, Romance do Grande Gatão, além dos 

diminutivos, encontra-se já no título um duplo aumentativo: o gato, além de ser um 
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gatão é também grande. No italiano a redundância foi mantida com: La storia del 

grande micione. Neste conto a ocorrência de diminutivos também é avultada e nem 

sempre foi possível mantê-los em tradução, como no caso do advérbio devagarinho: 

 

 passeata – passeggiatina (p. 10) 

 murete, pequeno muro – muretto (p. 10) 

 focinho – musetto (pp. 11, 30) 

 gatinho – gatinho (p. 15) 

 pedrinhas – sassolini (p. 16) 

 pedacinhos – pezzettini (pp. 19, 29) 

 pequeno bichano – piccolo micetto (p. 19) 

 pobrezinho – poveretto (p. 33) 

 devagarinho – lentamente (pp. 33, 37) 

 pratinho – piattino (p. 34) 

 

Em relação ao último conto, O conto da Isabelinha, já no título se encontra o uso 

do diminutivo, mantido no italiano com Bettina. Seguem-se outros exemplos de 

diminutivos, que se tentou manter, sempre que possível, na tradução: 

 

 burrinha – asinella (p. 4) 

 papelinhos – pirottini (p. 12) 

 passinhos muito pequenos – passetti corti (p. 16) 

 direitinha – bene (p. 20) 

 

Como compensação dos casos em que o diminutivo português não pôde ser 

transferido para o italiano, há também neste caso alguns exemplos em que no italiano 

foi utilizado um diminutivo que não havia no original: é o caso de burra (p. 10) 

traduzido por asinella, sendo que asina no italiano é usado mais como depreciativo para 

designar uma pessoa que não gosta muito de estudar; porta muito baixa (p. 10) – 

porticina bassissima.  
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III.2.2 Antropónimos 

Os antropónimos são elementos que podem ser difíceis de traduzir e que já 

foram alvo de reflexão em âmbito tradutivo. No caso de duas línguas próximas, como o 

português e o italiano, bem como no caso de o nome da pessoa não incluir um elemento 

semântico fundamental na história, é possível deixar o nome original. No caso, pelo 

contrário, de o nome da pessoa ser significativo e conter elementos semânticos 

fundamentais para a compreensão do texto, é importante encontrar uma equivalência 

tradutiva.  

Em geral, segundo afirma Newmark
63

, por tradição só se traduzem os nomes 

próprios de imperadores, soberanos e papas, princípio que nos norteou na tradução. Em 

relação ao primeiro texto, O grande voo do pardal foi deixado inalterado o nome do 

protagonista, Henrique Gaspar. No segundo conto, Romance do Grande Gatão, não 

aparecem antropónimos, além do nome da rua, Dra. Margarida que foi traduzido com 

Dott.ssa Margherita no intuito de reproduzir o mesmo efeito que o 

antropónimo/topónimo português produz nos leitores do texto-fonte.  

No caso do terceiro conto, O conto da Isabelinha, o nome da protagonista, a 

burra Isabel, foi traduzido por Bettina. No princípio do texto, é dada uma advertência 

importante para os leitores: em Portugal não é comum dar nome de pessoas aos animais. 

Há também uma pequena introdução onde são lembradas todas as maiores rainhas que 

tiveram o nome de Isabel. Sendo portanto um nome próprio que se refere explicitamente 

a soberanas, escolheu-se traduzir também o nome da burra pelo nome italiano 

correspondente: Isabel por Elisabetta e Isabelinha pelo diminutivo Bettina, mantendo 

assim quer o sentido do nome, quer o diminutivo. Neste conto aparecem outros dois 

nomes próprios dos tios da menina narradora: tia Alice e o tio António. Sendo nomes 

próprios comuns, de que existem correspondentes homógrafos em italiano, foram 

deixados inalterados. Em relação á versão inglesa deste último conto, pode-se observar 

que, pela mesma lógica, os nomes principais também foram traduzidos: Isabel por 

Elizabeth, Isabelinha por Lilibeth.  
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III.2.3 Realia, marcas, termos técnicos e idiomatismos 

Os realia são todas aquelas palavras e locuções que indicam objetos específicos 

de uma cultura, elementos que lhe pertencem exclusivamente. São por isso mesmo 

difíceis de traduzir. As formas de tradução dos realia são diferentes. Podem ser 

simplesmente omitidos ou substituídos por elementos da cultura recetora. Podem ser 

explicitados, explicados ou ser deixados inalterados, ou podem ainda ser substituídos 

por um neologismo criado na língua-alvo partindo do original.  

Nos textos, encontram-se, em particular, alguns elementos culinários próprios da 

cultura de origem e interessantes no momento da tradução sendo as duas cozinhas e 

tradições culinária, a portuguesa e a italiana, bastante diferentes, para além da presença 

do elemento cultural africano no Romance do Grande Gatão. Como orientação geral, 

decidiu-se adaptar as referências gastronómicas, mantendo porém uma tradução quase 

literal quando possível.  

Relativamente ao Romance do Grande Gatão, há uma grande variedade 

culinária mencionada. Em primeiro lugar encontra-se o lombo de carapau (p. 19) 

traduzido com filetto di spinarello; febras da perna da galinha que no italiano foi fettine 

di coscia di pollo; cozido traduzido com bollito, embora não seja a mesma coisa, mas o 

cozido português não tem um correspondente preciso na cozinha italiana. De facto, 

bollito mantém a mesma importância a nível culinário e cultural italiano que o cozido 

no panorama português. Por fim, encontra-se um estupendo sarrajão estufado (p. 27) 

traduzido com stufato di sarde stupendo. Enquanto no português o nome do prato é 

dado pela matéria-prima, o sarrajão, na versão italiana, o nome do prato é dado pelo tipo 

de cozedura, um stufato. Para além disso, embora na cozinha italiana este prato não seja 

muito comum, parece aceitável e eficaz a tradução literal do prato: de facto, um gato 

pode comer e apreciar muito esse tipo de peixe. 

Entre os nomes de produtos e  marcas difundidas, um exemplo significativo foi 

detetado no conto O grande voo do pardal, onde aparece uma marca de sofás: Divani 

(p. 17). Na Itália essa marca não existe, mas optou-se por Divani & Divani que, mesmo 

que não seja conhecido diretamente pela criança, por um lado não se distancia muito do 

texto original, por outro é de fácil compreensão e é um nome que facilmente terá 

ouvido.  
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No mesmo conto, surge a marca de um desinfetante, que aparece ao lado da 

designação química de certos compostos: sulfamidas e Betádine (p. 14). Sendo a marca 

Betádine comercializada e bastante difundida também na Itália, decidiu-se manter o 

nome da marca também na versão italiana, ao lado do termo químico correspondente: 

sulfamidici e Betadin. A autora de facto, embora use quase sempre uma linguagem 

muito clara e de fácil compreensão, às vezes insere termos mais técnicos, que podem 

exercer certo fascínio e alargar a esfera de conhecimentos dos leitores.  

No caso dos três contos em questão surgem também muitas expressões 

idiomáticas ou afins. Referimos abaixo os elementos mais relevantes a nível de 

expressões cristalizadas, provérbios e expressões populares, como no caso de “Quem 

com porcos se mistura, farelo come.” traduzido no italiano com “Chi va con lo zoppo, 

impara a zoppicare.” Ou “Chi va con il lupo, impara ad urlare”. O sentido é parecido, 

mas os verbos e os personagens utilizados são diferentes, sendo a cultura diferente. O 

italiano apresenta duas formulações da mesma ideia, uma usando um animal (“lobo”) 

símbolo de agressividade, a outra o portador de um defeito físico. O português usa um 

animal não muito nobre, famoso pela sua gulosice, onde se justifica o verbo “comer”. 

Deve-se notar também que os três verbos que indicam as ações praticadas (comer 

farelo/urrar/mancar) são depreciativos.
 64

 

Começando com o primeiro conto, O grande voo do pardal: 

 

 tinha um bom génio – aveva un buon carattere (p. 10) 

 se bem pensou, melhor o fez – non solo lo pensò, ma lo fece pure (p. 21) 

 foi mais longe – fece di più (p. 23) 

 

Neste conto regista-se ainda o neologismo perna-só (p. 23) para indicar o pardal; 

na tradução operou-se o mesmo processo, propondo o neologismo “zampa-sola” mas 

com valor adjetival, ou seja “il passero zampa-sola”. 

No caso do segundo texto, Romance do Grande Gatão encontram-se outros 

elementos interessantes neste âmbito. Em primeiro lugar, encontra-se a expressão: 

“pensava eu com os pêlos dos meus botões” (p. 18), que revisita a expressão idiomática 

dizer com os seus botões, no sentido de falar consigo mesmo. Na tentativa de reproduzir 
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a expressão idiomática de forma criativa, sem perder a relação com o mundo animal, 

optou-se pela tradução em itliano  “pensavo tra me e i miei peli”.  

Seguem-se outros exemplos de expressões cristalizadas, incluindo casos em que 

a autora interveio criativamente: 

 

  assim sem mais nem menos – così, all’improvviso (p. 11) 

 gato alimentado, é gato fugido – un gatto con la pancia piena, è un gatto che 

alza i tacchi (p. 12) 

 eu ria-me a bom rir – ridevo di gusto (p. 24) 

 colocar boa gordura em cima do lombo – rafforzare la schiena con del buon 

grasso p. 24) 

 levar à faca – portarlo sotto i ferri (p. 29) 

 para não dar nas vistas – per non dare nell’occhio (p. 29) 

 

Pelo, em O conto da Isabelinha, não se encontraram expressões deste género 

que exigissem especial atenção.  

 

III.2.4 Formas de tratamento 

Como quarto elemento transversal, evidenciam-se as formas de tratamento 

utilizadas especialmente em dois contos. Quer no italiano quer no português, a terceira 

pessoa é utilizada como forma de cortesia dirigida a pessoas mais velhas, com um nível 

de escolarização maior, com cargas sociais especiais e com pessoas com as quais não há 

familiaridade. No entanto o português europeu caracteriza-se por uma hierarquização 

mais segmentada no tratamento formal, que constitui uma assimetria no plano da 

pragmática. No caso de O conto da Isabelinha por exemplo, a mãe da protagonista 

dirige-se ao tio (que supostamente é seu irmão ou cunhado) utilizando o pronome você: 

«Pois anule a venda», «A burra que você vendeu [...]» (p. 20). No italiano, contudo, 

preferiu-se optar pela forma coloquial tu, em conformidade com as formas de 

tratamento habitualmente usadas em contexto familiar: «Allora annulla la vendita», 

«L’asinella che hai venduto [...]».  

No caso do Romance do Grande Gatão, não se encontram formas de tratamento 

relevantes: a dona do número 30 fala com a dona africana do número 32, usando a 

terceira pessoa, você, mantendo uma compreensível distância:  
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«Você é da África, vá para a sua terra, não precisamos aqui de pessoas que 

roubem gatos.» (p. 23) 

 

«A Terra é de todos, eu só quero o meu bocado! Ouviu, sua avarenta?» (p. 

24).  

 

Também no italiano manteve-se a terceira pessoa, perfeitamente natural como forma de 

tratamento entre vizinhos que não têm intimidade:  

 

«Lei viene dall’Africa, torni alla sua terra, non abbiamo bisogno qui di 

persone che rubano i gatti» 

 

«La Terra è di tutti, io chiedo soltanto il mio pezzetto! Ha sentito la sua 

cattiveria?» 

 

Por fim, no conto O grande voo do pardal, usa-se a terceira pessoa singular com o 

pássaro (você). Neste caso o você expressa uma forma peculiar de carinho, embora o 

homem odeie os pássaros.  

 

«Seu tonto! Por onde você, seu pardalito maluco? Que loucura andou a 

fazer para assim perder a sua pata?» (p.14) 

 

«Sciocchino! Dove sei andato, passerottino matto? Che pazzia hai fatto per 

perdere così una zampetta? 

 

Na versão italiana preferiu-se a segunda pessoa singular no primeiro exemplo, pois esse 

uso carinhoso da terceira pessoa não tem uma correspondência na língua italiana, ainda 

que a forma lei possa adquirir valências irónicas, mas distantes do espírito da fala acima 

reproduzido. 
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III.3 Proposta de tradução  

 

 

Il grande volo del passero 

 

 

Per José Luís, per i suoi cinque figli.  

INÊS DE OLIVEIRA 

Per Joana e per Júnior, miei figliocci. 

LÍDIA JORGE 

 

 

 

Henrique Gaspar aveva la casa più bella della zona. Nessuno sapeva come 

l’aveva trovata: alberi con fiori profumati, erba liscia come un tappeto, una piscina che 

sembrava uno specchio. Nei fine settimana, chi passava per di lì sentiva così: “Ahuf! 

Ahuf! Ahuf!”. Era Henrique Gaspar che sistemava la terra attorno alle piante. Non 

faceva altro. Non appena concludeva le faccende domestiche, andava subito a lavorare 

in giardino. 

Un giorno di primavera, stava proprio potando degli arbusti, quando notò un 

ciuffo di piume che si muoveva. Era un ciuffetto grigio a terra, che sembrava respirare, 

lì vicino ad un roseto. 

«Cos’è questo?”» - chiese Henrique Gaspar, mettendosi gli occhiali per vederci 

da vicino. Ma subito si raddrizzò, tutto turbato.  

«Oh! Un altro! Un maledetto passero!» 

Bisogna dire che non sempre Henrique Gaspar aveva buone idee. Come si sa, 

nessuno è perfetto. E infatti se c’era una cosa che non sopportava, erano i passeri. Gli 

piacevano le allodole, i merli, i pettirossi, gli usignoli e altri di cui non sapeva nemmeno 

il nome, ma i passeri, quelli no. Detestava questi uccelli che diceva che avevano le 

piume macchiate di grigio sporco, al di là di essere, tra tutti gli uccelli, i più irrequieti, i 

più ghiotti, i più sfacciati.  Aveva i suoi motivi, dal momento che per quanto facesse, i 

passeri, in grandi stormi, gli invadevano il tetto di casa, si intrufolavano nelle fessure, e 
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nonostante li scacciasse con furia, finivano sempre per fare nidi sotto le tegole. Un 

fastidio. Dal canto loro, durante la notte, i gatti randagi attaccavano i nidi, mettevano 

sottosopra qualsiasi cosa fino a trovare le uova, e cominciava così un festival di 

miagolii, voli e tegole rotte e capovolte. «Un orrore, un orrore!» Si lamentava spesso 

Henrique Gaspar che non si stancava di mettere, in cima ai camini, grandi 

spaventapasseri fatti di panni colorati svolazzanti. Inoltre, ogni volta che uno stormo di 

passeri si appollaiava sul terrazzo, il padrone di casa li scacciava urlando e saltando. Li 

detestava. E ora, mentre camminava e fischiettava bello distratto, in quella domenica 

mattina, lì come fosse nato da un’erba, gli appariva vicino ai piedi, un passero! La cosa 

non sarebbe rimasta lì.  

«Ci rimane!»  

E gli stava per dare un buffetto.  

Ma, all’improvviso, non sapeva più come si davano i buffetti. Perché tra il 

pensare e il dare un buffetto, c’è una grande differenza, credetemi. Immaginatevi di 

avere davanti un ciuffetto di piume che sta lì a respirare, a respirare. Come si fa a 

spostarlo da dove è? Si colpisce con un piede? Con la mano? Con la zappa?  

Pensando a questo, solo ora Henrique Gaspar si rendeva conto che, a quel punto, 

qualsiasi altro passero sarebbe volato via. Perché quel passero non volava via? Perché 

stava fermo nello stesso posto? Incuriosito si avvicinò di più, allungò un dito al grumo 

di piume che respirava, e vide per sua sorpresa che il piccolo passero aveva solo una 

gamba. Sentì un tonfo al cuore.  

«Una sola zampa! Oh! Povero passerotto!» 

Henrique Gaspar prese tra le dita l’animaletto, lo mise nel palmo di una mano, lo 

accarezzò per calmarlo con l’altra, avvicinò la testina del passero alla bocca per 

scaldarlo e andò a casa a medicarlo.  

«Sciocchino! Dove sei andato, passerottino matto? Che pazzia hai fatto per 

perdere così una zampetta? Perdere la tua zampetta destra? Dimmi, dimmi...» - E 

medicò la ferita con un sacco di sulfamicidi e Betadin messo nel cotone.  

Con tutte queste cure, non servirà dire che il passero non solo sopravisse, ma in 

poco tempo conquistò anche un posto speciale nella casa di Henrique Gaspar. Una 

faccenda seria, ve lo posso garantire. Indipendentemente da chi veniva per cena, il 

passerotto non si spostava da quel posto. Saltava da un tavolo all’altro, di sedia in sedia, 
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si appollaiava sul bordo degli scaffali, sulla cornice dei quadri, ma il posto che preferiva 

erano le spalle del padrone di casa.  

Appoggiato sulla sua unica zampa, saltellando un po’ storto, il passero saliva e 

scendeva dal braccio di Henrique Gaspar, si accoccolava vicino al colletto, rimaneva 

ben dritto sopra le spalle, quando il padrone di casa si abbassava per aggiungere acqua 

allo stufato sul fuoco. Gli amici, che erano molti, fotografavano il passero in questi 

preparativi.  

«Questo sì che è amore! Eh? » - si stupivano. 

E lo era per davvero. Il passero e il padrone della bella casa si amavano 

veramente. Tanto che ad Henrique Gaspar non importava proprio se il passero senza 

zampa andava da un lato all’altro, spargendo chicchi di grano e goccioline di popò che 

macchiavano di grigio i bei sofà bianchi comprati da Divani&Divani. Chiamava anche 

gli amici per avvisarli: 

«Portatevi vestiti usati, attenti che il mio passero sporca dove gli pare!» 

Gli amici ubbidivano. Quelli che portavano la macchina fotografica e gli altri 

invece, a cui bastava comparire nella foto accanto al passero. Nessuno lasciava la casa 

di Henrique Gaspar senza portarsi dietro un ricordo del passero inquilino.  

Ma le cose vanno come devono andare. 

Henrique Gaspar aveva la sua vita, aveva il suo negozio in città e la verità è che 

passava giorni interi fuori casa e il passero sembrava già un giovane fatto, gli anni 

passano molto veloci per i passeri. Tuttavia, l’habitat giusto di un passero, francamente, 

non potrà essere sempre rinchiuso dentro casa perché i gatti non lo prendano. La vita di 

un passero ha i suoi rischi e le sue mete di felicità. Ha bisogno di vivere con gli altri 

uccelli della sua specie, ha bisogno di essere uno tra gli altri, di essere parte dello 

stormo, volare con gli altri, un passero ha bisogno di trovare una passerotta, fare un 

nido, aiutare a deporre e covare le uova, portare il cibo per i nuovi uccelini quando ci 

saranno, ed infine, ha bisogno di essere un vero passero. Come fare dunque? Henrique 

Gaspar era preoccupato, e senza dirlo, si sorprese a desiderare che i passeri passassero 

da casa sua.  

«Mi è venuta un’idea!» 

E pensando alla felicità del suo amico con un sola gamba, cominciò a togliere gli 

spaventapasseri da sopra il tetto. Ora non gli dispiaceva più che venissero.  
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La strada era libera. Ma lo stesso, soltanto uno o due passeri più audaci osavano 

avvicinarsi. La persecuzione era stata tanto intensa, e gli animali, credete a me, si 

raccontano il bene e il male l’un l’altro, da non dimenticarsene. Tuttavia, per quanto gli 

pesasse, pensava Henrique Gaspar, era necessario che uno stormo arrivasse e si portasse 

via il passero addomesticato. Forse l’acqua, sì, forse rimettere dei vasi d’acqua nel 

terrazzo che attirassero dal cielo la sete delle bestiole volanti. Non solo lo pensò, ma lo 

fece pure.  

Il padrone di casa si sedeva in giardino, con l’uccellino posato sulla mano aperta, 

aspettando che volasse per incontrare gli altri. Gli altri venivano, bevevano, correvano 

sul pavimento saltellando, saltellando e il passerotto curato, prendeva coraggio fino a 

terra, si muoveva in mezzo agli altri della sua specie, ma non appena lo stormo 

prendeva il volo rumorosamente, battendo forte le ali, il passero zampa-sola ritornava 

alla spalla di Henrique Gaspar.  

«Allora, allora? Non vuoi essere un vero passero? Non lo vuoi?» – gli chiedeva 

Henrique. 

Il passero si strusciava contro la barba dell’amico, e non andava.  

«Vai, Vai, passero. Voli già bene, non vai più storto, scommetto che non ti fa più 

male niente...» 

Un pomeriggio Henrique fece di più. Si stese sopra una stuoia, vicino 

all’abbeveratoio, con il passero che gli saltellava sopra, e aspettò. Aspettò e aspettò. Gli 

stormi volavano nei dintorni, ma non si avvicinano. Allora imitò il cinguettio del 

passero, e sia stato per questo o per un altro motivo, motivo di passero, uno stormo 

venne a bere. Tantissimi passeri. Saltellavano, correvano, svolazzavano, immergevano 

le ali nell’acqua dei vasi, schizzavano ovunque, andavano e venivano. Il passero con 

una sola zampa scese a terra, saltò sul bordo del secchio con l’acqua, si elevò sopra i 

roseti e salì in aria in mezzo agli altri. Era uno tra molti.  

«Vai, vai...» - disse Henrique Gaspar, felice e nello stesso tempo angosciato. Si 

era abituato al suo compagno. Aveva bisogno di sentire il suo peso leggero sulla sua 

spalla. Per farsi passare il dolore, pensava solo ad una cosa: avrebbe rimesso gli 

spaventapasseri, messo via i vasi d’acqua, si sarebbe preparato a essere cattivo, molto 

cattivo, con i passeri. Ma questo non accadde, perché il giorno seguente, all’ora 

dell’abbeveraggio, il batuffolo di penne grigie ritornò. Il gomitolino grigio appoggiava 
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il petto bianco alla finestra, beccava contro il vetro, voleva entrare. Era venuto con uno 

stormo, ma non voleva ripartire di nuovo con loro. Era scritto che il piano di 

persecuzione contro i passeri non sarebbe stato messo in pratica, perché Henrique 

Gaspar era disposto a tutto per accettare chi arrivava. E quindi aprì la finestra 

spalancandola.  

Il passero entrò subito, e saltellando sulla sua unica zampa, percorse le spalle del 

suo amico uomo, volando tra le sue mani e il suo collo. Posando la zampa sui tavoli e 

sui divani.  

Oggi, quando passiamo vicino alla casa bella e non sentiamo “Zac! Zac! Zac!”, 

immaginiamo là dentro i due amici a parlare. I due sono liberi, ma vogliono rimanere 

uniti.  

C’è forse una libertà maggiore al mondo? 
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La storia del Grande Micione 

 

 

Ho scritto questo libro per Agustín ed Emiliano, miei nipoti,  

giacché i gatti parlano tutti la stessa lingua sulla terra.  

 

 

 

Ciao, buonasera, io sono il grande micione. O almeno è così che sono conosciuto 

nei quartieri più vicini, anche se non mi si distingue dai più per quanto riguarda la 

stazza. Quando sorge la luna e mi ritrovo seduto insieme con quelli della mia specie e la 

nostra ombra si proietta sulla parete dei balconi, non saprei dire quale ombra mi 

appartenga.  

Sono soltanto uno tra gli altri. A volte penso che mi chiamino grande per 

qualcosa di importante che ho fatto, più che per la mia stazza di gatto. Ma se è stato 

così, non mi sono accorto di nulla. In generale, mi sento un gatto comune, che ha la 

grande fortuna di vivere nella periferia di una grande città, sempre pronto per una 

passeggiata e in attesa della sua razione. La vita mi va bene.  

 

Alla fine del giorno, all’ora in cui i miei padroni sono soliti rientrare a casa, li 

aspetto come meglio posso. Non appena sento il rumore dei motori in fondo alla via 

Dr.ssa Margherita, salto sul muretto che separa il civico 30 dal 32 e resto lì a sentirli 

avvicinare. Non appena ne confermo l’arrivo, faccio un salto, salgo in cima al 

melograno del giardino, perché possano ammirare la mia agilità ad arrampicarmi; 

appena scendono dalla macchina, scendo anch’io, mi rotolo a terra, nascondo il musetto 

tra le zampe e ritiro le unghie, per mostrargli come mantengo le mie armi tutte ritirate 

davanti alle loro figure. Nel frattempo, aspetto che si apra una porta e, no appena riesco 

a infilarmi in una qualsiasi apertura, entro in casa come una saetta, faccio due giri 

attorno al tavolo ed esco in strada sparato come un razzo, tutto questo solo perché non 

smettano di notare la mia presenza. «Ah! Grande gatto, vieni qua!» gridano i miei 

padroncini, da una parte e dall’altra del muretto, e io pur sentendoli bene, non torno tra 
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le loro braccia, così, senza tante storie. Io sono un animale indipendente, sono un gatto 

normale. 

Così normale che i padroni del civico 30 facilmente mi conquistano con i 

biscotti. Quando mi vogliono far rientrare, agitano la scatola in aria, li fanno risuonare, 

ed io, prigioniero di quell’inganno, non gli so resistere mai. So che dentro ci sono dei 

biscottini croccanti, al gusto di selvaggina o di pesce, e il mio appetito si fa 

incontenibile. Miagolando per la disperazione, mi avvicino alla scatola, guardo 

l’apertura dalla quale scendono a cascata dentro il piatto. I miei padroncini capiscono, 

mi riempiono la ciotola fino al bordo, si abbassano fino alla mia altezza e restano a 

guardarmi sgranocchiare la razione croccante, piena di colori. Una delizia. Ma io 

rimango sempre con un occhio alla ciotola e uno verso la porta, perché si sa che un gatto 

con la pancia piena è un gatto che alza i tacchi. Solo che non sempre me lo permettono.  

Mentre ancora mi sto leccando dagli ultimi croccantini infatti che già i miei 

padroni mi prendono in braccio, mi imprigionano tra le loro braccia, mi spazzolano e mi 

pettinano. Mi amano troppo. Ed io, che come ho già detto sono un gatto normale, non 

mi dimeno e non graffio chi mi vuole bene, preferisco aspettare con pazienza e 

ricambiare il loro affetto, offrendogli le mie fusa più rumorose. A loro piace la mia 

ricompensa. Così, chiudo subito gli occhi, lascio che mi passino la mano sulle spalle e 

metto in moto la macchina dell’affetto. Non faccio niente di che. La felicità ha il sapore 

degli affari, tu mi dai i biscotti, io ti faccio le fusa. E semplice. Perché quindi mi 

chiamano Grande Micione? 

Pensandoci bene, nella mia vita non è mai successo nulla di grande. E non sono 

nemmeno nato ricco. Non ho nemmeno memoria del mio primo letto e i miei primi 

tempi sono molto tristi da ricordare. Ho il ricordo di aver viaggiato dentro un sacco 

nero, dal quale mi hanno scaricato in mezzo alle erbacce. Ricordo di aver sentito l’odore 

di scorze, noccioli duri, alcune pietre e, pieno di fame, ho iniziato a gattonare, 

miagolando disperato in mezzo ai rottami. Nei paraggi, non c’era né latte, né cibo di 

nessun tipo, né essere vivo a cui affidarmi. Ed io lì, con la pancia vuota, a desiderare di 

vivere, a desiderare di camminare, a desiderare di trovare una fonte che mi desse del 

cibo. Lì a miagolare disperatamente, a trascinarmi sopra la sabbia e le pietre lisce dove 

non c’era nulla che potesse aiutare un gatto. Finché una mattina, quando già non vedevo 

più bene dove mettevo le zampe, sentii qualcuno prendermi per il pelo del collo e 
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diceva: «Guardate chi c’è qui a darci il benvenuto! Chi ti ha portato qui, gattino 

striato?» 

Erano i proprietari della casa attorno alla quale vagavo e venivano ad abitarci. 

Una giovane coppia e due bambini birichini, che arrivavano in cortile, in mezzo a 

decine di valigie e scatole che uscivano da un furgoncino dei traslochi che non la 

smetteva di scaricare cose. Inutile dire che, per mia grande felicità, mi adottarono. 

Sì, potete immaginare come andò.  

Da un momento all’altro avevo latte, cibo per cuccioli, un letto, una lettiera con 

la ghiaia, vitamine e disinfettante. Giocattoli che rotolavano per tutta la casa sotto le mie 

zampe. Avevo cuscini ovunque. E, soprattutto, avevo affetto fino a dir basta. I miei 

padroncini erano un maschio e una femmina, quasi della stessa età. Mi circondavano di 

attenzioni, mi trattavano come fossi umano e tanto giocavano con me e mi portavano 

nelle loro camere che ad un certo punto mi sentii soffocare. Soffocare soprattutto per la 

disciplina imposta dai padroni grandi, che mi volevano nella cuccia all’ora in cui i loro 

figli andavano a letto e volevano che i miei pasti coincidessero con i loro.  

Pretendevano che facessi la pipì in una stanza e che mangiassi in un’altra, 

quando a me piaceva invece trascinare il cibo dalla scatoletta di latta fin sotto a qualche 

mobile, per far finta di vivere sotto un bidone. Sì, sì, fui sgridato. Mi presi un foglio di 

giornale sulla schiena. Finché la vita cambiò.  

 

Infatti, passati alcuni mesi, salivo già sul melograno in giardino che si affaccia 

su l muretto, quando notai che dall’altro lato, il lato del civico 32, una casa vecchia che 

non era stata demolita, si spalancava tutta e ci entrava una famiglia numerosa. Due 

coppie africane, sette bambini e una grande mamma, che non appena arrivò, cominciò 

subito a cucinare. Pesce, carne, legumi robusti, cibo profumato che riempiva quella zona 

della città di un profumo meraviglioso. Io non sapevo nemmeno dove girarmi. «Toh!» 

pensavo tra me e me. «Guarda cosa mi è toccato!» 

Completamente impazzito per quel profumo, con quell’abbondanza di rumori, 

cominciai a saltare il muro e cercare le spine di pesce e i resti, a rotolarmi verso 

quell’odore meraviglioso e a osare a raggiungere la cucina, da dove nessuno mi 

cacciava. Al contrario, alla mamma più vecchia ero entrato in simpatia, tanto che 
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sceglieva pezzetti di filetto di spinarello e fettine di coscia di pollo, che metteva sotto i 

miei baffi dicendo: «Ah! Quando sarai grande, piccola bestiola, sarai un gran micione!» 

E i sette bambini del civico 32, si stendevano per terra per vedermi mangiare, e 

mi chiamavano gattino e giocavano con la mia coda e poi quando si stufavano, mi 

spingevano da dietro per farmi andar via. Ed io correvo in cima al muro e rimanevo a 

vedere cosa succedeva da una parte e dall’altra. Non sapevo da che parte preparare il 

salto delle mie zampe. Il paradiso aveva due indirizzi, io stavo in mezzo ed entrambi 

erano aperti per me. Da che parte andare? – Grande felicità! Da una parte croccantini, 

dall’altra, lo stufato. 

Ma non sarebbe stato tutto così semplice. Di lì a poco nacque una disputa per 

colpa mia. E non fu una bella cosa da vedere.  

 

Le cose andarono in questo modo. I proprietari del civico 30 di via Dott.ssa 

Margherita, quelli che mi avevano trovato, si sentirono derubati e iniziarono a 

chiudermi dentro casa. Gli inquilini del civico 32, d’altro canto, sentivano la mia 

mancanza e, essendo sette bambini, iniziarono a chiamarmi, ed io, bloccato, diventavo 

matto, sbattevo contro le porte e le finestre, facevo grandi miagolii di quelli che avevo 

imparato a fare non appena ero uscito dal sacco nero e, a cominciare da quel momento, 

nessuno mi sopportava più. Il padrone di casa compariva nel vano della porta, con 

valigetta e occhiali, mi guardava dall’alto e, insensibile, mi richiudeva dentro. Finché i 

bambini non capivano la mia sofferenza e mi liberavano. Una volta liberato, saltavo il 

muretto volando e partivo più veloce di una saetta in direzione di quella cucina dove 

abitava una cosa ancora più meravigliosa del cibo di mia madre, della quale nemmeno 

mi ricordavo, ma sapevo che era esistita. I sette bambini del vicinato, soprattutto i due 

maschietti della stessa età dei proprietari del civico 30, mi prendevano in braccio 

soddisfatti e mi esibivano. Trionfanti. Come se dicessero: «Oh! Oh! Eccolo tornato!». 

Un giorno la vecchia signora africana, quella che cucinava, apparve sulla porta e la 

vicina, la giovane mamma del civico 30, disse così: «Lei viene dall’Africa, se ne torni a 

casa sua, qui non ci servono persone che rubano i gatti.» 

Discussero. La grande madre gridò: «La Terra è di tutti, io chiedo solo il mio 

pezzettino! Ha sentito, avara che non è altro?»  
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Ma mentre loro discutevano, io ridevo di gusto, allontanando le punte delle mie 

orecchie più che potevo. Sono un gatto normale. Infatti nel frattempo continuavo a 

crescere e ingrassare, prendendo le mie forme. Tanti croccantini da una parte e tanto 

pesce dall’altra, mi riempivano lo stomaco, facendomi ingrossare la coda, illuminare il 

pelo, rafforzare la schiena con del buon grasso. I miei baffi rimanevano lunghi, ben 

saldi come fossero di ferro. Buone ciglia, buone sopracciglia. Avevo così tanta energia 

che succedeva di rado che non trascinassi uno scarafaggio, un verme, un uccellino, alle 

porte dei civici 30 o 32, per ricambiare con i miei trofei di caccia il bene che mi 

facevano. E i bambini da una parte e dall’altra chiedevano:  

«Allora, che animaletto ha portato alla tua porta?» 

«Nessuno!» 

«Nessuno? Oh! A lui piacciamo molto più noi che voi. Alla nostra porta questa 

mattina abbiamo trovato questo grande topo!» 

Intanto i fratelli del civico 30 saltavano il muretto, entravano nel cortile dell’altra 

casa e rimanevano a guardarmi. Io, felice, passeggiavo accanto alla mia preda. Mi 

rotolavo davanti a lei. Se avessi potuto ogni notte avrei cacciato due topi per far felici 

tutti. Allora, i ragazzi della casa vecchia mi prendevano, mi alzavano in aria, mi 

consegnavano: «Vai, prendetelo voi ora questo gatto matto... ». 

I miei padroni originari, i miei salvatori, mi prendevano dalle braccia dei miei 

nuovi padroni, mi portavano in braccio dall’altra parte. Potete immaginare come non si 

sentiva desiderato, questo felino striato che sono io.  

 

Ma una sera d’inverno le cose cambiarono. I bambini del civico 30 si 

avvicinarono al muro e parlarono alle orecchie degli altri bambini. I bambini africani 

avevano dei berretti a righe che gli tappavano le orecchie. 

«Toglietevi i berretti se volete sentirci. Ci dovete aiutare!» 

«Aiutare per cosa?» 

«Perché i nostri genitori lo sterilizzeranno. Non vogliono che fugga, che vada 

sopra i tetti. Dicono che non lo vogliono perdere... » 

«Castrarlo?» 

«Allora, va bene, prendiamolo.» 
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Risposero i bambini del civico 32 e mi portarono con loro, mi misero nella casa 

accanto, nella quale per cena si stava preparando uno stufato di sarde stupendo. Come 

era abitudine in quella casa, durante la cena, uno a uno, tutti riempivano il mio piatto. 

Quella sera d’inverno, mi riempirono di buoni codini e pancette meravigliose ed io 

mangiai fino a non poterne più. Ma le cose sembravano essere agitate da tutte le parti. 

Ad un certo punto, la vecchia signora africana mi prese in braccio, mi guardò e mentre 

io le offrivo le mie fusa migliori, appoggiato alla sua pancia, anche lei pensò che io 

dovessi essere castrato. Parlò ai nipoti.  

«È così, miei cari, se vi piacciono gli animali, dobbiamo portarlo sotto i ferri. Al 

contrario, scappa sui tetti, litiga, si perde, nessuno lo vedrà più. I nostri vicini non sono 

fiori che profumano, ma in questo caso, hanno piena ragione... ». 

Ve l’ho già detto, ero un gatto normale. C’era ancora un pezzetto di sarda e 

avevo ancora un angolino di stomaco vuoto e visto che non avevo la minima idea né di 

passato né di futuro, mi ingozzai con ciò che restava. Qualcosa mi diceva che dovevo 

andar via. Il mio stomaco diceva «Resta, resta!», ma le mie gambe dicevano il contrario 

– «Scappa, scappa, gatto, che c’è qualcosa nell’aria, qualcuno ti vuole prendere». 

Ingoiai l’ultima fetta, mi leccai per bene, mi avvicinai alla porta, lentamente, per non 

dar nell’occhio e guardai la strada.  

Lei era lì, aperta davanti a me. E poi? Poi, prima che qualcosa succedesse alle 

mie spalle, partii verso il giardino dei vicini, spinto dalla punta del mio musetto. Chi 

avrebbe potuto prendermi? In cielo, c’era una luna meravigliosa, i balconi erano 

illuminati come fosse pieno giorno, le macchine che passavano di sotto puntavano i 

fanali in fondo alla strada, non abbagliavano nessuno. La luna grande, davanti, era lì che 

mi chiamava. Ebbi l’idea che mi volesse per lei, ed io volevo raggiungerla. Mi 

importava poco di ciò che rimaneva dietro. In quel momento di fuga, la mia vita era 

proiettata solo al futuro. Sui tetti, incontravano i miei fratelli di razza che non avevo mai 

visto prima, ora miei familiari, miei nemici e amici, un grande gruppo in movimento, 

distesi sui tetti, pensai: «Diamoci una mossa, gatti di tutte le razze, ascoltatemi», quella 

notte era il nostro momento, il nostro giorno. E così passammo notti e giorni, in quel 

viaggio, ed io non volevo più tornare. Mai più. Non voglio dire che non volessi 

mangiare. Dov’era quel cibo che mi faceva correre agilmente oltre i muri? Erano grandi 

i tetti, vasti i campi, ma il cibo, lui, non esisteva da nessuna parte. Personalmente era 
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come se mi avessero portato in un nuovo campo fatto di pietre e sabbie. E quindi, 

ritornai.  

O meglio, non tornai. Feci solo una rapida incursione nella via Dott.ssa 

Margherita, entrando come una spia nei giardini dei miei padroni all’alba. E per mia 

grande gioia, avevano lasciato del cibo sparso per la strada, come se mi aspettassero. 

Mangiai rapidamente perché non si accorgessero di me. Quando già mi leccavo i baffi, 

al momento della partenza, capii che una finestra si stava aprendo e i proprietari del 

civico 30 gridavano: «Eccolo lì! È tornato!» 

Agii d’impulso, si accesero le luci del civico 32. Queste già non le sentivo più. 

La luna era passata da rotonda a una striscia a forma di unghia, ma lei mi chiamava allo 

stesso modo e con la stessa energia. Mi catapultai fuori dal muretto, mentre i cortili dei 

miei padroni, da un lato e dall’altro, si riempivano di grida inutili.  

Ritornai a fare rifornimento tre giorni dopo, alla stessa ora, prima dell’alba, dopo 

una nottata di corse e litigi. Una fame da impazzire. Ma lì c’erano le ciotole, con 

croccantini da un lato, sardine dall’altro. Stavo quasi finendo, nel crepuscolo dell’alba, 

quando udii delle voci. Erano i proprietari grandi che si parlavano, vicini al muro, 

formando un solo gruppo.  

«Guarda, eccolo lì un’altra volta. Com’è dimagrito, il poverino... », diceva la 

grande mamma africana. 

«Se avessi un gamberone, gliel’avrei lanciato... ». 

«Dal momento che non ce l’abbiamo, facciamo piano, vicina, andiamo da dietro 

e prendiamolo...», diceva la signora del civico 30, parlando a bassa voce, per non fare 

confusione. 

Questa era la situazione, da una parte e dall’altra, tutti si capivano e 

concordavano piani tra loro. Ma, non mi avrebbero preso, di sicuro no. Quando le due 

donne si avvicinarono, molto lentamente e in maniera subdola, ancora con i pigiami 

addosso, addentai più cibo che potei e partii, attratto dalla luna che non si vedeva 

nemmeno, ma che io sapevo dov’era e che mi stava chiamando. I miei fratelli di razza 

erano lì, in fila sui tetti lontani, e provai una sensazione più forte di ciò che mi 

aspettavo. Ma prima, mentre mi leccavo alla fine del muretto, camminando già sul 

bordo, sentii ancora una donna dire all’altra: «Che gran seccatura, questo gatto 

fuggiasco! Visto che stiamo uscendo tutti e dato che lei è l’unica che resta, guardi, se 
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dovesse ritornare, gli dia pure i nostri croccantini! C’è qui la nostra chiave, entri in casa 

nostra, li metta nel piattino, magari la bestia ritorna... ». 

La bestia ero io, chiaro, ed essendo un gatto normale, continuai per la mia strada, 

ma partii scosso. Non che mi fossi inselvatichito, questo no! I miei padroni dovevano 

conoscere un gatto selvaggio per sapere che nome dare a questo loro animale. Trascorsi 

solo alcuni giorni sui tetti, accadde il grande problema, la grande lotta tra la mia persona 

e un gatto selvatico. Sì, ci fu una grande rissa.  

A dire la verità, non so dire da dove fosse arrivato, il selvatico. Era un mio 

simile tutto grigio, con un piccolo occhio azzurro e l’altro verde, e anche così, aveva un 

gran successo con le femmine dei balconi. Anch’io. E quindi lottammo fino all’alba. 

Nessuno vinse, ma per quanto mi riguarda, rimediai un orecchio lacerato e un’anca 

rotta.  

Non serve dire che il mio naso puntava verso casa. Sapevo che la Terra era 

rotonda e che il suo centro era il muro tra il civico 30 e 32. Mi trascinai rasente al suolo 

per un giorno e una notte e non riuscii a raggiungere nemmeno il giardino. Rimasi 

dietro il muro senza riuscire a saltare, miagolando pianino, pianino, piangendo per tutta 

l’alba. La rugiada cadde su di me, sentivo che stavo morendo. Intanto il padrone del 

civico 30, che usciva già a quell’ora con la sua valigetta verso l’automobile, 

avvicinandosi al garage, si accorse della mia presenza. Cominciò a chiamare: «Guardate 

chi è arrivato! Venite qui!» 

Sì, dovevo essere molto importante per loro, forse anche più importante di 

quanto lo fossi per me stesso. Infatti successe che da una lato e dall’altro anche le 

finestre si aprirono e le persone apparvero in vestaglia per vedermi e la vecchia grande 

madre, che aveva uno scialle sulle spalle, se lo tolse e mi avvolse con quello, davanti ai 

nove bambini e alle tre coppie di adulti, che mi guardavano, sorpresi. 

«Ah! In che condizioni sei tornato gattone! Sei stato investito?» 

«Che peccato che dobbiamo uscire tutti. Lei può prendersi cura di lui?» –  chiese 

la signora della casa nuova, quella del numero 30. 

«Certo che posso, sì, sono abituata. Mi lasci vedere. In Africa facciamo così, 

curiamo tutto ungendo con olio di girasole o con olio di palma...». 

Ed io, più morto che vivo, già tra le sue braccia, a vedere tutti che partivano 

verso le scuole, il lavoro, le commissioni. Sì, rimanevo al sicuro. La mamma africana 
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aveva la chiave della casa accanto, la mia prima casa, dove ora lei entrava e usciva 

come se fosse sua e io andavo da una parte all’altra, dietro alla sua gonna, strusciandomi 

su di lei, tra croccantini e filetti di pesce deliziosi e così mi rimisi e tornai alla mia vita, 

con un orecchio destro più piccolo e una zampa ammaccata per sempre. Ma non 

importa, me ne sono già dimenticato. Adesso è estate, caccio abbastanza, offro ogni 

mattina le mie prede, le lascio davanti alle porte dei miei padroni e loro mi nutrono 

bene. Soprattutto nei giorni di festa, quando i vicini del civico 32 fanno il giro dei 

cancelli di via Dott.ssa Margherita con grandi pentoloni appesi al collo e i padroni della 

casa accanto stendono tovaglie sul tavolo dove io mi piazzo sin da subito e nessuno mi 

sposta. 

 Il padrone del civico 30 ancora domanda: «Ma non è anti-igienico, un gatto 

seduto sulla nostra tovaglia?» 

«È molto ecologico, caro vicino, che gli animali vivano con le persone, è 

ottimo» –  risponde uno dei signori africani.  

E la grande madre aggiunge: «E la fortuna? Sapete la fortuna che porta un gatto 

striato disteso sul tavolo di qualcuno?» 

«Va bene, allora lasciamolo rimanere... » –  dice la padrona del civico 30. 

A metà pranzo, i vicini che prima vivevano arrabbiati, brindano e dicono: «Ah! 

Grande Micione, che cosa hai fatto alle nostre vite!». E risuonano allo stesso tempo, 

sedici bicchieri che sbattono uno contro l’altro. Perfino i bambini bevono in mio onore.  

Ma come avete già potuto capire, io non ho fatto niente di che. Sono loro che 

credono che io abbia fatto qualcosa e io glielo permetto. Che poi, cosa dovrei fare? 

Proprio adesso, sono sul melograno, a ridere tra me e me.  

Comunque, quando mi vedete molto tranquillo, ma non mi sentite, sapete già che 

sto ridendo. O cantando. I gatti celebrano per sazietà e per allegria in questo modo, così. 

Dio mi ha dato la voce per chiedere con il mio miagolio e per ringraziare con le mie 

fusa rumorose. Ma questi due, sono canti di calore minore, sono canti per il proprio 

conforto, niente di più. Soltanto il mio silenzio, steso sopra il melograno, è il mio canto 

di vero elogio. Là sotto c’è il muretto bianco che i bambini scavalcano da una parte 

all’altra, senza nessuno sforzo. Ora, quel muretto si è trasformato in un luogo per 

esercitarsi, per fare ginnastica, ora non divide più nulla.  
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I miei padroni parlano addirittura di far aprire una porta a metà, perché io possa 

passarci, quando sarò vecchio e mi farà male l’anca. Ma manca ancora qualche decina 

di anni. Ho ancora molto tempo per giocare con i miei padroncini finché non 

diventeranno uomini e donne adulti.  
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La storia della piccola Bettina 

 

 

Questo libro è per Hannah Victoria. 

 

Quando leggerete questo libro, ricordatevi che in Portogallo non è abitudine 

dare nomi di persone agli animali.  

 

 

 

Che mi perdonino la regina Elisabetta II del Regno Unito e la regina Elisabetta I 

dell’antica Inghilterra, che mi perdonino la regina Santa Elisabetta di Portogallo e 

l’imperatrice Elisabetta d’Austria, che mi perdonino, soprattutto, tutte le mie amiche che 

hanno questo stesso nome, ma devo confessarvi che in passato ho avuto un’asinella 

chiamata Elisabetta.  

Lo so che non si dovrebbero dare nomi di persone agli animali. É una mancanza 

di rispetto molto grande, ma è successo che, da piccola, volevo avere una sorella alla 

quale avrei voluto dare questo bel nome, e, dal momento che non l’ho avuta, e in casa 

arrivò invece un’asinella alla quale mi affezionai fin da subito, la battezzai con il nome 

di questa sorella che non avevo. In verità, l’asinella Elisabetta fu la mia vera sorella.  

Quando arrivò a casa nostra, era molto piccola, tutta marrone, con il pelo 

arricciato, con quattro cavigliere bianche, una per zampa e cerchi bianchi attorno ai 

grandi occhi neri. Era così giovane che non aveva ancora gli zoccoli ferrati, il che era un 

bene poiché nei primi giorni scalciava senza sosta, e perfino io finii per prendermi un 

gran calcio sulla pancia. Fu molto doloroso. Lo mostrai a tutte le persone che venivano 

a trovarci. Appena sopra l’ombelico, rimasi diversi giorni con un segno a mezzaluna, 

inizialmente viola, poi rosso, poi verde, poi giallo, finché scomparve. Man mano che 

scompariva il segno del calcio, scompariva anche il mio risentimento. E volli montarla. 

Ma non me lo lasciò fare.  

Non appena vedeva il basto, cominciava a saltare e a ragliare. Non mi 

importava. Mi piaceva comunque. Nonostante le urlassero contro, nonostante dicessero 

che era un’asina selvatica, che non avrebbe mai fatto il suo lavoro, che sarebbe stata un 
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animale inutile, l’amore che provavo per lei non diminuiva. Finché un giorno accadde 

un fatto molto strano.  

Mia zia Alice si sposò e fece una grande festa nuziale. I dolci che avanzarono 

furono messi su grandi vassoi e riposti in cucina. Dal momento che la porta che 

collegava la stalla alle camere e queste alla cucina era abbastanza piccola, non passò per 

la testa a nessuno che l’asinella Bettina, in nostra assenza, potesse staccarsi dalla 

mangiatoia, scavezzarsi, passare sotto la porticina bassissima, attraversare un corridoio, 

due stanze, entrare nella cucina e mangiare tutti i dolci. Ma fu proprio così che andò.   

La domenica successiva al matrimonio andammo tutti a una festa e quando 

tornammo, sentimmo uno strano rumore in casa. Erano forse dei ladri? No, era la mia 

asinella in cucina che non riusciva a ritrovare la strada di ritorno alla stalla.  

La sposa cominciò a gridare quando capì che i dolci erano state tutti mangiati: 

rimanevano soltanto i pirottini schiacciati sotto le zampe di Bettina. Lo sposo andò a 

prendere un bastone per punire la piccola Bettina che, nel frattempo, sentendosi male, 

cominciò a emettere dei suoni assai sgradevoli. Come si sa, un asino mangia paglia, 

erba, avena, fave, mangime di vari tipi, ma non mangia dolci. A questo punto l’asinella 

Bettina sentendosi colpevole, si distrasse e sporcò il pavimento della cucina, 

schiacciando tutto con le zampe già provviste di pesante ferratura. 

Fu un giorno disastroso. L’asinella uscì dalla porta del corridoio, legata a una 

corda, sotto una pioggia di grida. Lo sposo disse: «Stupida asina. È una faticaccia 

tosarti, metterti gli zoccoli, non ti fai mettere il basto e ora hai pure mangiato i dolci del 

nostro matrimonio. Ti venderò o non è vero che mi chiamo Antonio!» 

«Non se ne parla. Non sarà venduta.» - disse mia madre da parte mia. 

«Certo che lo sarà!» - disse lo sposo. «Sarà venduta ad un mulattiere che la 

venderà a sua volta al Giardino Zoologico di Lisbona. Lì ci sono animali che mangiano 

carne di asino. Bettina sarà venduta e finirà nella pancia di leoni e tigri. Ah! Che bel 

pasto avranno! E noi il denaro nel portafoglio...» 

«E questo affare è già stato deciso?» Chiese mia madre da parte mia. 

«Tutti i mesi il commerciante di asini passa di qui. Attorno al giorno 20, l’affare 

sarà chiuso...» - concluse lo sposo. 
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Ma non sarebbe andata così. Mia madre non lo permise e si inventò uno 

stratagemma. Secondo lei dovevamo dimostrare l’utilità di quell’asinella tanto birichina 

quanto bella.  

Il giorno seguente, quando gli sposi partirono per andare a lavorare in città, mia 

madre prese una coperta, la mise sul dorso dell’asinella, mi prese in braccio e mi disse 

di montarla. Inizialmente fu difficile, ma, dopo tre giorni, ce ne andavamo a spasso per i 

campi. Sembrava un miracolo. Io sopra di lei, lei molto attenta, faceva passi corti, solo 

ogni tanto qualche piccola impennata che mi faceva cadere. La mamma diceva 

dolcemente: «Ecco, forza, piccola Bettina!» Gli zii non si accorgevano di nulla. 

Fu così che il sabato dopo, il giorno in cui l’acquirente sarebbe arrivato con un 

furgoncino verde tutto chiuso senza nemmeno una finestra, apposta per trasportare gli 

asini, Bettina uscì in strada portandomi in groppa. C’erano anche le mie amiche e 

avremmo fatto a turno per salirci. Eravamo in sette in tutto, la mamma, quattro amiche, 

io e Bettina. Avevamo anche una bisaccia, una borsa con due tasche pendenti, una per 

lato della pancia dell’asinella con le provviste per un grande pic-nic, e perfino un 

aquilone e le racchette per giocare a badminton.  

Quando eravamo pronte per partire, arrivò lo sposo in cortile: «E allora, cosa sta 

succedendo? Dove state andando con l’asina? Non sapete che l’ho venduta?» 

«Allora annulla la vendita» - disse la mamma. «L’asinella che hai venduto non è 

la stessa di ora. Guarda come si lascia montare dalle bambine. Guarda come porta bene 

il carico. Guarda com’è docile e utile. Ti saluto! Andiamo a fare un pic-nic in riva al 

mare!» 

E fu così che l’asinella Bettina rimase con noi finché volle e io finii per 

considerarla per sempre come mia sorella Elisabetta. Che mi perdonino Elisabetta 

d’Austria, Santa Elisabetta di Portogallo e le due regine, Elisabetta I e Elisabetta II del 

Regno Unito e tutte le nostre amiche della terra intera che hanno portato e che portano 

questo stesso nome tanto bello.  

 

 

GLOSSARIO 

 

BASTO: sella fatta di stoffa e paglia da mettere sul dorso di alcuni animali. 

BISACCIA: una specie di sacca, di pelle o stoffa da portare a tracolla o a cavallo con le 

provviste. 
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CAVEZZO: corda o fascia di cuoio che si mette nel muso o nella testa dell’animale. 

DORSO: schiena degli animali. 

FERRATURA: oggetti di ferro che si collocano nella parte inferiore degli zoccoli di alcuni 

animali. 

FESTA NUZIALE: festa di matrimonio, banchetto. 

IMPENNATA: salto brusco e improvviso di un animale davanti ad un ostacolo. 

MANGIATOIA: recipiente nel quale mangiano gli animali nella stalla. 

RAGLIARE: il verso dell’asino.  

SCAVEZZARSI: atto di togliersi il collare. 

TOSARE: rasare il pelo agli animali. 
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Conclusão 

 

 

 

O presente trabalho dedicou-se à apresentação e à análise dos três contos infantis 

da autora portuguesa Lídia Jorge, muito conhecida dentro e fora de Portugal sobretudo 

pela sua produção para o público adulto. Como a própria autora salientou em várias 

ocasiões, toda a sua produção literária foi marcada profundamente pela sua mesma vida 

e sobretudo pela sua infância, vivida num contexto de pobreza e de atraso técnico, 

científico, económico e político, onde as diferenças entre as classes sociais era bem 

definidas, mas rico de tradições e contos populares, com uma forte cultura folclórica. 

O cerne da tese trata, com efeito, da literatura infantil e da sua tradução, que se 

diferencia da tradução para os adultos, e inclui em particular a tradução inédita e 

comentada para italiano dos contos infantis da referida autora, sob a orientação das 

considerações de especialistas como Rita Oittinen, que chega a afirmar que a tradução é 

“the mirror which not only reflects but generates light”
65

. 

Os trabalhos para a infância de Lídia Jorge são sem dúvida obras de referência 

no panorama da literatura infantil portuguesa, tanto que foram inseridos no Plano 

Nacional de Leitura. Se por um lado, contam histórias de fácil compreensão, com 

elementos guardados na memória da autora, por outro lado conseguem, através de uma 

linguagem simples e de um ritmo envolvente, chegar diretamente às crianças. Às vezes 

encontram-se alguns termos mais técnicos, que a autora escolhe introduzir também para 

enriquecer o texto e, possivelmente, incentivar os pequenos leitores a aprender novos 

termos e conhecimento.  

Estes textos abordam temas da vida do dia a dia, como o amor, a amizade, a 

família, temas positivos, tão simples de mencionar quanto difíceis de tratar. 

Nomeadamente foram duas as temáticas que tornam os contos muito modernos e que 

lhes permitem alcançar um público vasto: a discriminação racial e o valor dos animais. 

Numa época de migrações clandestinas e de grande tentativas, sobretudo no contexto 

escolar, de integração dos alunos estrangeiros como pessoas não diferentes no sentido 

negativo, mas no sentido de riqueza, de quem se pode apreender muito, o texto 

                                                             
65 R. Oittinen, op. cit., p. 80. 
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Romance do Grande Gatão, não pode deixar de ser um exemplo eficaz para ajudar as 

crianças a entender que a cor da pele diferente não deve ser motivo de separação, não 

deve ser usado como categoria de classificação social de uma pessoa. Em segundo 

lugar, no texto acima referido, mas também nos outros dois contos, O grande voo do 

pardal e O conto da Isabelinha, a presença de um animal, que é também protagonista 

das histórias, é fundamental. Os dois contos, por vias diferentes, ensinam a importância 

do animal dentro das nossas vidas, motivo não só de afeto, alegria e companhia, mas 

também elemento essencial para a união das pessoas e a sua transformação. 

Na versão italiana tentou-se manter as características linguísticas e estilísticas 

dos textos, tentando adaptar sem distorcer o original. No caso dos realia por exemplo, 

tentou-se sempre encontrar as formas italianas correspondentes que mais se 

aproximavam do sentido original, mas que bem funcionassem na língua de destino.  

Durante o processo de tradução dos contos selecionados do português para o 

italiano emergiram alguns importantes elementos transversais, especialmente relevantes 

para as línguas envolvidas neste trabalho. Além de questões que se prendem com a 

assimetria entre sistemas linguísticos, como, por exemplo, a seleção dos tempos verbais, 

destaca-se, em primeiro lugar, o uso frequente dos diminutivos, próprio de ambas as 

línguas, mas com uso diferenciado nas duas. Em segundo lugar a escolha de tradução 

dos nomes próprios, como no caso peculiar do nome da burra do terceiro conto, 

Isabelinha – aqui traduzido por Bettina. Um outro elemento recorrente nos três textos 

são os realia, ou os termos especificamente próprios de uma cultura, que podem ser 

traduzidos de acordo com diferentes estratégias.  

A tradução dos contos infantis de Lídia Jorge foi uma experiência muito 

enriquecedora e um desafio muito estimulante, que disponibiliza agora estes contos para 

uma possível publicação e divulgação junto de um público de leitores italianos.  
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Apêndice 

 

 

LÍDIA JORGE: LA LETTERATURA È IL PROLUNGAMENTO 

DELL’INFANZIA – DIALOGO CON JOSÉ JORGE LETRIA 

 

 

LA BAMBINA CHE ERA LIBERA COME LA NATURA 

 

Ciò che Lídia Jorge racconta della sua vita contribuisce a saperne di più sulla sua 

carriera. Si tratta di un lavoro costruito partendo da un’osservazione lucida della vita. Si 

parla della sua infanzia da figlia unica nell’Algarve, dove viveva con altri bambini, 

come lei, ai quali piaceva giocare e decifrare i piccoli misteri della Natura presente nelle 

erbe, nelle piante e nella libertà degli animali. Fu in questo modo che la bambina che 

instaurò una relazione di complicità fraterna con le pietre, la terra, gli alberi e gli 

animaletti, costruì nel tempo la sua visione primordiale del mondo. Poi arrivò il periodo 

della scuola e la lettura dei libri. E l’apprendimento non cessò, sempre accompagnata da 

nuovi dubbi e domande. Al liceo ebbe insegnanti che la aiutarono a plasmare il suo 

spirito ribelle e interrogativo.  

Ci fu poi il trasferimento a Lisbona e l’esperienza come studentessa della 

Facoltà di Lettere, con la singolare compagnia di Luís Lindley Cintra, di David Mourão-

Ferreira o di Manuel Antunes. Avrebbe potuto accettare l’invito come assistente di 

quella facoltà, ma il matrimonio la portò in Africa, dove ebbe a che fare con i drammi 

quotidiani di una terra in lotta per l’indipendenza. Imparò molto dalla sofferenza delle 

donne e dallo schema sociale in cui bianchi e neri vivevano, in una società sull’orlo del 

cambiamento. Costruì così la densa tela di fatti, ricordi e relazioni che poi si trasformò 

nella trama narrativa che sarebbe diventata Il giorno dei Prodigi, il suo romanzo 

d’esordio. Voleva essere una scrittrice e fu modellando questa identità in modo tale che, 

vivendo, imparò anche come donna e come cittadina, mai indifferente a ciò che la 

circondava e costantemente la sfidava.  

Ha scritto altri libri, è stata insegnante per molti anni, ha vinto premi importanti, 

è stata tradotta e non ha mai smesso di interrogarsi sui grandi misteri e perplessità della 
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vita, che la interessavano fin dai tempi in cui la piccola Maria Tonta era il personaggio 

innocente e libero delle avventure quotidiane.  

Si preoccupata della vita e del mondo, non dimenticando mai la sua condizione 

di donna la cui libertà si è rafforzata e è diventata più interrogativa e critica, grazie alla 

scrittura. Ha appreso, come rivela in questo dialogo sulla sua vita e sul suo lavoro, che 

“il libro è una scultura del pensiero”. Ci sono nella vita, molte cose che la inquietano e 

la interrogano. Non demorde e non rinuncia a manifestare lo sconforto e l’inquietudine 

con i quali osserva le cose ingiuste della vita. Ha viaggiato molto, anche grazie alla 

letteratura e in questo modo approfondisce i dubbi che continuano a non darle pace 

quando pensa che un libro può cambiare una vita e quando si rende conto che, al 

contrario di ciò che pensava il filosofo Kant, non esiste la pace eterna. Possiamo essere 

sull’orlo di un collasso profondo e di una forte scossa, ma è ancora presto per 

immaginare come e quando avverranno. Ed è così che nuovi libri nascono 

nell’inquietudine dello spirito, ponendosi le domande che quotidianamente vengono 

rinviate.  

Sarebbe potuta entrare in politica seriamente, in modo attivo e deciso. Ma 

confessa di non aver mai sentito questo desiderio e questa vocazione. Se magari l’avesse 

fatto, la sua voce sarebbe stata scomoda e provocatoria, perché nel suo stile pacato e, nel 

modo in cui osserva il comportamento umano, non c’è spazio per la rassegnazione o per 

la rinuncia.  

Parla di ciò che vive e di ciò che scrive con l’eleganza inquieta di chi sa che il 

punto cruciale non sarà mai risolto né nei libri, né al di fuori di essi, al di là di ciò che 

siamo capaci di immaginare e di domandarci. Ha così imparato ad ammirare il medico 

repubblicano Adelaide Cabete, sulla quale ha scritto un testo teatrale messo in scena da 

Carlos Avilez. 

È sempre stata e sempre continuerà ad essere, quella bambina curiosa che 

condivide con il vento, gli alberi e gli uccelli le domande alle quali solo il tempo e il 

sogno forse sono capaci di dare una risposta. Così è stato costruito questo dialogo, una 

finestra aperta verso uno spazio illuminato nel quale si muove, libera e inquieta, una 

donna che scrive e non si adegua alle ingiustizie del tempo e del mondo. 

Giugno 2016 
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LÍDIA JORGE: LA LETTERATURA È IL PROLUNGAMENTO DELL’INFANZIA 

 

4 Febbraio 2016 

 

José Jorge Letria: Partiamo dalla sua infanzia in Algarve. È nata nel 1946, a 

Boliqueime. Ci parli dell’infanzia, delle sue relazioni familiari, della scuola. Che 

ricordo ha della scuola, del suo contatto con i libri: è cresciuta tra i libri, com’è stato il 

contatto iniziale con loro? Quand’è che ha capito di amare la scrittura e com’è che 

questo appare nella sua vita personale, scolastica e familiare? 

Lídia Jorge: Come ha ben detto, sono nata in Algarve, a Boliqueime, il suo 

centro geografico. I miei ricordi più lontani sono associati a questa campagna. Sono tra i 

due e i tre anni. Forse il ricordo più antico è di mia madre che mi porta in braccio a 

vedere la nebbia. Questa è l’immagine che mi ha accompagnato nel corso della vita. 

Quando evoco l’infanzia, penso sempre a questa specie di camminata in un’atmosfera 

lattiginosa, cosparsa dello spettro degli alberi.  

Per quale motivo questa immagine mi è rimasta così vivida, tanto che, ancora 

oggi, la sento come una specie di ambiente simbolico di tutta la mia vita? Forse, per 

aver fatto questo viaggio, chiamiamolo così, protetta dalle braccia di mia madre, mentre 

camminavamo in direzione di qualcosa di sconosciuto. Andare verso queste sagome 

ferme e capire che erano alberi, ma alberi che apparivano sotto un’altra sembianza. 

Questo mi riporta a ciò che è stata la mia infanzia in termini di Natura. Ho creato quindi 

un legame molto forte con gli animali e le cose.  

A quel tempo, nella regione dell’Algarve, in un paesaggio irregolare, vivevamo 

in un ambiente molto arretrato. Direi che era così arretrato che gli usi e costumi, 

nonostante una certa meccanizzazione, erano medievali e il rapporto con la terra stretto 

e diretto, come all’inizio dei tempi, perché le persone vivevano dipendendo da ciò che la 

terra dava. Era una vita dura.  

E così, l’immagine che io ho di questo tempo è duplice. Infatti, lo ricordo anche 

come un luogo di estrema allegria data dalla libertà che sentivo in mezzo a quei grandi 

alberi, le enormi carrube che le persone chiamavano ‘navi’. La gente diceva “che grande 

nave”, quando un albero di carrube era rigoglioso. Queste grandi ‘navi’ e i mandorli in 

fiore sono state presenze magnifiche che mi hanno fatto molta compagnia. Ricordo di 
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aver mangiato i petali dei fiori di mandorlo, io ed altri bambini. Era una vita selvaggia, 

una vita rozza, è vero, ma di una immensità straordinaria.   

 

SOLA CON I BAMBINI E LA NATURA 

 

JJL: Ha fratelli? 

LJ: No, sono figlia unica. Non solo non avevo fratelli, ma dal momento che la 

nostra casa era isolata, raramente si vedevano bambini da quelle parti. Ad un certo 

punto però entrai a far parte di un gruppo e lì cominciarono ad accadere cose 

straordinarie. Noi, bambini, vivevamo in gruppo. Far parte di una compagnia era molto 

formativo. Ci incontravamo a metà strada e partivamo facendo un gran baccano verso il 

bosco. Nel bosco c’erano lepri, pernici, gatti selvaggi, ci abitavano rettili di varia specie. 

La relazione con tutti questi animali era qualcosa di fortissimo, tra il terrore e 

l’attrazione. Ma, dall’altro lato, la lotta quotidiana per la sopravvivenza era qualcosa che 

mi toccava profondamente, tanto che, molte volte, non mi lasciava dormire.  

Non lasciava dormire né me, né gli altri bambini, perché, a volte, ne parlavamo. 

La lotta per la sopravvivenza era dura. Raccogliere i frutti degli alberi era qualcosa che 

facevamo sotto un caldo torrido. La lotta del lavoro nei campi non ci dava tregua. Il 

concetto di classe sociale era radicato, si capiva perfettamente chi era molto povero, chi 

era meno povero e chi erano i proprietari terrieri. Questi ultimi, in generale, erano 

brutali con gli altri.  

La mia famiglia apparteneva a quelli che stavano nel mezzo, non avevamo molto 

ma era abbastanza perché i miei nonni avessero dei salariati al loro servizio, il che 

voleva dire avere una posizione di leggero vantaggio. Ma in verità, i miei amici, la 

maggior parte di loro, non avevano praticamente niente in casa. Molti di loro giravano 

scalzi, erano denutriti, avevano problemi alla pelle, problemi di qualsiasi natura e questa 

situazione di testimonianza della povertà, mi ha segnata per sempre. Credo che non 

smetterò mai di guardare le persone che non hanno niente, senza pensare ai miei 

compagni di scuola elementare; è stata un’esperienza determinante.  

JJL: Questo segna anche la sua coscienza sociale, che si baserà molto anche su 

questo ricordo e su questa suddivisione dei ceti sociali. Tutto ci marca e condiziona, 

tutto ci trasforma. 
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LJ: Sì, credo di aver raggiunto una certezza, la certezza che la condivisione, 

oltre ad essere un obbligo morale, corrisponde ad una strategia di sopravvivenza delle 

società umane. Ho colto l’idea che possiamo non essere certi che esista una dimensione 

metafisica, ma c’è una cosa che la fisica primaria dimostra, ovvero che siamo nati per 

essere fratelli. La sopravvivenza degli uomini c’è solo, quando ci si sente fratelli e si 

agisce da tali. Quando non lo si fa, ci si decima. Questa è la storia degli uomini, sin da 

quando si separarono dalla natura primitiva. Ho imparato concretamente questa lezione, 

quando ero bambina e non vedo motivo per non mantenere questa idea fino alla fine. E 

non è neppure necessario associare a tale convinzione parole grandiose come ‘bontà’, 

‘amore’ o ‘compassione’, basta aggiungere la semplice nozione di alterità, il semplice 

riconoscimento che nell’altro esiste un io.  

Ma devo dire che, in questo contesto, c’è stata anche l’esperienza di un’altra 

dimensione importante. Come gli altri bambini, anch’io vivevo ansiosa di trovare una 

specie di rivelazione delle cose. Volevamo che gli oggetti ci parlassero, volevamo 

trovare l’anima degli alberi, ricordo che parlavamo con loro, interrogavamo le piante. 

Dal momento che la cultura religiosa era molto presente, l’idea che ci fossero esseri 

invisibili che stavano con noi era molto forte e forse per questo mi accompagna, da 

allora, la sensazione che a ogni domanda segue una risposta. In generale, cerco di non 

prendere in considerazione questa dimensione mentre scrivo, ma credo di non 

allontanarmi mai del tutto dall’idea che siamo più delle due date tra le quali nasciamo e 

moriamo. 

È una prospettiva che si scontra con il mondo della razionalità, ma la verità è che 

questa è una delle ragioni che mi portano a scrivere, che mi conferma il principio 

secondo cui nessuno è solo, che c’è sempre gente del passato e gente del futuro che 

resta con noi, l’idea che siamo un prolungamento del mondo che ci circonda, essendo il 

mondo, a sua volta, un prolungamento infinito di ciò che esiste in noi. Forse è questa la 

base fondante di qualsiasi poesia. Nel mio caso, è la base della mia vita. E non faccio 

distinzione tra ciò che è condotta nella vita e l’esperienza nella scrittura. Ho la 

convinzione di far parte di una totalità, di cui non so definire l’ultimo cerchio, il più 

distante, ma conosco il centro, perché mi sento uno di loro, tra milioni di centri 

indefinibili inscritti in circonferenze concentriche che via via si allargano, e così, non 

sono mai da sola.  
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Ma ciò che importa dire è che questo sentimento di essere una persona tra le 

altre, deriva dalla mia infanzia. L’idea che non sono mai sola, che nessuno è mai solo e 

che, guardando bene, è impossibile essere soli. Credo di aver iniziato a scrivere, proprio 

per questo. Usando parole pompose, per sentimenti puerili, già allora era per glorificare 

la comunione con il mondo.  

 

LIBRI FIN DA PICCOLA 

 

LJ: Sì, da sempre ho avuto libri in casa. Le famiglie dei miei nonni avevano dei 

libri, soprattutto la famiglia dei miei nonni materni. Esiste perfino la figura di un 

bisnonno materno che ha una storia incredibile con i libri, che ho già raccontato e per 

questo non la ripeterò. Era un uomo misterioso. Pensiamo che sia stato un carbonaro. I 

libri che aveva in casa suggerivano questo. Deve aver fatto parte di gruppi clandestini 

della fine del XIX secolo, inizi del XX, che prendevano come riferimento, i 

rivoluzionari italiani. Contadini con idee liberali e, naturalmente, cospiratori. Era un 

uomo povero. Quindi perché aveva questi e altri libri di letteratura in casa? Crediamo li 

abbia ricevuti dai suoi correligionari. Li deve aver comprati e scambiati spinto da loro. 

La verità è che era un uomo colto per il suo tempo. Lasciò questa piccola biblioteca a 

mia nonna, che l’ha lasciata a me quando ero bambina, con l’idea di intrattenermi. 

In verità, questi libri cominciarono a farmi così tanta compagnia che presi 

l’abitudine di scrivere alcune relazioni sui passaggi dei libri che riuscivo a leggere, con 

l’idea che stavo scrivendo per qualcuno, che c’era qualcuno dall’altra parte delle pagine. 

Lettere per qualcuno. E la consapevolezza che la scrittura è soprattutto questo, una 

lettera per qualcuno, si conserva fino ad oggi e, forse, si conserverà fino alla mia ultima 

pagina che scriverò, l’idea che scrivo con un indirizzo, per fare compagnia, per portare 

un messaggio. Sarà un’ambizione piccola o grande? 

A volte mi mettono davanti a un dilemma, mi chiedono se scrivo per piacere o se 

scrivo per impegno e io rispondo che scrivo per entrambi i motivi ma, soprattutto, per 

un altro molto forte. Per il desiderio di creare con le mie mani un oggetto di bellezza, 

per aggiungere bellezza al mondo, pensando che non ha l’armonia sufficiente per 

soddisfare la nostra natura avida di incanto. È forse un comportamento arrogante? Non 

importa. Tra poco sarò una donna anziana e per questo posso dire la verità, affermare 
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senza timore di essere presa per fantasiosa, che quando ero piccola era questo il 

sentimento che mi faceva scrivere quelle recensioni lunghe che gli insegnanti 

consideravano strane. Erano resoconti in cui io, diciamo, non riuscivo a contenere il 

piacere di disegnare le lettere, l’allegria di creare frasi che io credevo contenessero 

bellezza. Un gioco che mi faceva piacere, come sempre accade con i bambini quando 

giocano.  

Ricordo anche che in quel periodo, quando dovevo rimanere sola in casa, 

cantavo a voce molto alta. Ho sempre cantato molto male, al contrario delle mie zie che 

avevano un buon orecchio e bellissime voci da soprano. Ma lo stesso, provavo felicità e 

volevo cantare per sfidare il mondo che mi stava attorno. Soprattutto quando pioveva, 

cominciavo a cantare. Mia madre diceva: “Eccola lì. Non c’è bisogno di andare alla 

finestra. Sappiamo già che quando canta è perché fuori piove.” Sentivo questa allegria e 

avevo l’idea che quando cantavo univo le cose. Non c’era bisogno di nessun altro, 

avevo la sensazione di essere in comunione con un’entità potente. Non avevo le parole 

giuste, ma conservo ancora questo sentimento, è lo stesso di oggi. Per cui penso che stia 

tutto lì, nell’infanzia.  

JJL: In seguito arrivò l’adolescenza, un periodo di cambiamenti, continua 

scoperta e rivolta. Come si ritrova in essa e in questo periodo? 

LJ: Ha ragione, poi arrivò l’adolescenza, il periodo dell’avventura nel reale, del 

grande scontro con i limiti e dello scontro con la famiglia. Tutto ciò che un adolescente 

vive, io l’ho vissuto. Iniziai a non volere che mia madre mi accompagnasse nel posto in 

cui lei credeva di dovermi accompagnare. Il mio posto era, naturalmente, dal lato 

opposto.  

 

IL LUOGO DI STUDIO E SEDE DELL’UNIVERSITÀ 

 

JJL: Qual era questo posto? 

LJ: Una guerra. Mia madre riteneva che io dovessi frequentare un corso tecnico, 

visto che stava facendo un grande sforzo per permettermi di studiare. Mio padre se n’era 

andato, la vita non era come mia madre voleva e mio padre ci inviava poco denaro. Era 

lei, praticamente da sola, chi mi doveva mantenere e tutto questo era difficile. Per 

questo, per prima cosa, voleva che facessi qualcosa di concreto per cominciare a 
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guadagnare presto. Poi, quando vide che io preferivo continuare a studiare, ritenne che 

dovessi iscrivermi a un corso tecnico, un corso che avesse a che fare con cose concrete 

per essere sicuri che sarebbe stato redditizio. Mi aveva sempre regalato dei libri, ma ora 

pensava fosse strano che volessi fare qualcosa con oggetti che raccontavano soltanto 

storie. Credeva che mi sarei persa a fare Lettere e sarei finita a fare l’insegnante. Dal 

momento che avrei continuato, allora voleva che il suo sforzo fosse coronato diventando 

madre di un ingegnere, un architetto, un avvocato. Non era per niente d’accordo, 

credeva che la mia scelta fosse una perdita di tempo e lottò molto perché prendessi 

un’altra direzione.  

JJL: Ma lei voleva essere insegnante e metteva in preventivo di diventarlo, 

seguendo il cammino che pensava di seguire? 

LJ: Sì, ma tenni la scrittura nel mio orizzonte, anche se in silenzio. Sa, nella mia 

infanzia c’è stato un episodio molto curioso. Le persone nate nel mio anno si ricordano 

di sicuro che quando avevamo undici anni fummo raggiunti dalla celebre influenza 

asiatica, un’epidemia che sterminò molti bambini. Nei primi giorni di quell’ottobre, 

stetti molto male per l’influenza e perso molte lezioni. Quando sono ritornata a scuola, i 

professori non si ricordavano più di me. Il giorno che tornai, la prima lezione era di 

portoghese e la professoressa disse che avremmo fatto un tema. Il tema era: “Cosa farò 

da grande.” Non era un tema molto originale, ammettiamolo, ma era un tema comune. E 

ciò che successe fu che io credetti di poter raccontare la verità a quella professoressa.  

Conoscevo la storia di Saffo, non la storia intera, evidentemente, ma Lesbo per 

me era un’isola greca e Saffo già esisteva perché in casa mia c’era un’immagine di 

Saffo aggrappata agli scogli, come vuole la leggenda.  

Allora io scrissi che avrei voluto essere come Saffo. In litografia, Saffo era 

scritto con ph e io scrissi esattamente, con ph. La professoressa, che non si ricordava più 

che io esistessi, si accorse di me e mi tirò le trecce con un’aria di disapprovazione. 

Camminò in maniera solenne lungo la pedana e disse: “Qui c’è una bambina che pensa 

che io vi abbia chiesto di scrivere una favola. Dal momento che lei non è venuta alle 

lezioni, non sa e, quindi, sta dicendo che quando sarà grande vuole essere come un 

rospo. Io non ho chiesto una favola, ho chiesto una professione, quello che voi volete 

diventare. Lei dovrà cambiare ciò che ha scritto.” E cominciò ad elencare le professioni 

che avremmo potuto scegliere.  
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Allora io avrei voluto chiarire l’equivoco, alzarmi dalla sedia e dirle: 

“Professoressa, quando sarò grande, voglio essere come Saffo, una poetessa e non un 

rospo.” Ma non fui capace di alzarmi. Le gambe cominciarono a tremarmi e allora, ho 

cancellai e riscrissi: “Quando sarò grande, voglio essere un’insegnante.” 

In qualche modo questo episodio ha segnato tutta la mia vita. Volevo scrivere e 

avevo undici anni e quindi significa che questa storia ha una data. Gli adulti a volte 

creano storie sulla propria infanzia. Ma qui non c’è nessuna fantasia, a undici anni 

avevo questa ambizione. Fin da piccola avevo l’idea che un giorno avrei pubblicato dei 

libri. Non sapevo cosa significava pubblicare, ma vedevo i libri e volevo che i titoli che 

io inventavo fossero scritti in una copertina di quelle. Non avevo la minima idea di che 

cos’era un editore, non ne sapevo nulla. La mia ambizione si riassumeva a questo, 

riempire con i miei testi le pagine intere di un libro, molti libri. 

 

IL RICORDO DELLA PRIMA POESIA LETTA,  

“O NOIVADO DO SEPULCRO
66

” 

 

JJL: Mi dica una cosa. Aveva in casa un’immagine di Saffo. Quali erano le sue 

letture all’epoca, le prime letture? Per esempio, si ricorda quale fu il primo poeta che 

lesse? 

LJ: Non ricordo il primo poeta che ho letto, ma ricordo la prima poesia che ho 

imparato, “O Noivado do Sepulcro”. Il cliché super romantico, una tragedia 

insopportabile. Sono testimonianza di qual era l’abitudine in campagna, le persone che 

recitavano poesie di questo tipo di sera e, questa, mi è capitata tra le mani.  

JJL: L’Algarve ha una tradizione orale molto forte, ha una tradizione orale 

legata al mondo contadino. 

LJ: Esatto, ce l’ha e continua ad averla. Per questo, all’epoca, le poesie copiate 

ad inchiostro passavano di mano in mano. Io stessa feci una copia di questa poesia a 

matita. Ma soltanto più tardi ho scoperto il titolo originale, perché io copiai “O Noivado 

                                                             
66 (N.d.T.) “O Noivado do Sepulcro” (“Lo sposalizio del sepolcro”), poesia de Soares de Passos, in 

Antologia Poética (1826):  

 

Vai alta a lua! na mansão da morte  

Já meia-noite com vagar soou;  

Que paz tranquila; dos vaivéns da sorte  

Só tem descanso quem ali baixou. [...] 
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Sepulero”. Scambiai la c per una e e il do non c’era. È un aneddoto, ma io imparai 

questa poesia funebre come se sepulto (sepolto) fosse un aggettivo di senso positivo. 

Molto ironico, una vendetta dell’ignoranza. 

Leggevamo anche poesie di Almeida Garrett, ma noi bambini non sapevamo 

cosa stessimo dicendo. Salivamo sulle rocce e recitavamo. Era uno dei nostri giochi. 

Non avevamo nient’altro, quello era il nostro mondo. 

A quell’epoca avevo già fatto altre letture. Mia mamma mi aveva comprato libri 

fin da piccola. Libri di fate, naturalmente, tutti questi tipi di storie terribili ma, allo 

stesso tempo, meravigliose. Quando si dice che Cappuccetto Rosso serve solo per 

mettere paura ai bambini, si dimentica che i bambini si devono scontrare con la 

rappresentazione del pericolo e dell’indicibile, rappresentato dal traditore. I bambini 

devono imparare ad immaginare che, se fossimo esperti e coraggiosi, potremmo vincere 

gli esseri terribili. Questi libri furono il mio primo sillabario, imparai a leggere con loro. 

Mi ricordo perfettamente del mio primo libro, nel quale tutti gli animali parlavano. E di 

un altro, diverso, del quale ricordo ancora le prime frasi. Era un libro su un personaggio 

speciale, Maria Tonta.  

La prima pagina iniziava così: “Maria Tonta, Maria Tonta, Maria Tonta. Da 

tanto che la chiamavano così, non ricordava più qual era il suo vero nome, Maria 

Francisca, come la madre la chiamava quand’era piccola.” Maria Tonta era una figura 

drammatica e provavo molta simpatia per lei. Abitava in campagna, era molto bruttina e 

maldestra e per questo la chiamavano così. Ad un certo punto fece un viaggio nella 

capitale ma non andò bene perché continuava a fare stupidaggini. Per esempio, le 

chiedevano di preparare il tè e lei pensava che doveva schiacciare le foglie secche tra le 

dita, sbucciandosele in lacrime. Fu rispedita in campagna, ma al ritorno sentendo di 

nuovo la voce dei pini che la chiamava Maria Tonta, non le importava più. Ritornava 

alla sua terra e non si sentiva male perché erano i suoi familiari che la chiamavano così.  

Per questo la sua figura mi commuoveva molto e io pensavo a Maria Tonta 

come se fossi stata io. È stata la figura che durante l’infanzia ha simboleggiato 

l’immagine dello sconfitto. In fondo un’immagine ontologica dell’incapacità di essere 

ciò che sogniamo. Questa storia con un falso lieto fine fu molto importante e mi 

introdusse nel mondo dei sentimenti contraddittori. Una figura tanto incisiva che ancora 
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oggi sta al mio fianco. Quando sbaglio non sono mai da sola, Maria Tonta è sempre con 

me.  

 

RICORDANDO SEMPRE MARIA TONTA 

 

JJL: In questo dialogo che abbiamo costruito, ci sono due idee che compaiono e 

che si consolidano. Da un lato, l’idea della solitudine. Una figlia unica che cresce nella 

solitudine che il contesto familiare le impone, ma che scopre nella sua relazione con la 

Natura, che esiste il mistero e la magia. Quindi, la solitudine, il mistero e la magia sono 

elementi che permangono anche nel processo di scrittura, insieme ad una combattività 

basata su un elemento che si nota parecchio in lei, ovvero la resistenza poetica che è 

anche un’essenza della sua libertà, del suo desiderio di libertà. Com’è stata la sua vita al 

liceo? Cos’è che l’università le ha regalato? Come si è evoluto il suo processo di presa 

di coscienza nella società in cui viveva, visto che viveva in un’epoca che condivido 

anch’io, in termini di memoria della società? Com’è che Lídia Jorge matura in questo 

processo e in questo tempo? 

LJ: Credo che tra le varie coincidenze della vita, una di queste è stata aver 

incontrato professori ottimi al Liceo di Faro. Infatti, sono figlia della scuola e forse per 

questo, credo che la scuola sia il luogo trasformatore per eccellenza, soprattutto in una 

società culturalmente arretrata come la nostra. Nel mio caso, è stata la scuola pubblica 

ad educarmi in un periodo in cui gli stimoli culturali erano scarsi. Mi ha trasmesso la 

disciplina, il desiderio di sapere, i criteri per decidere.  

Mi ricordo di un professore di storia, il professor Almôdovar, che coltivava un 

atteggiamento critico verso i manuali scolastici. Ci diceva: “È lì, nel vostro manuale, ma 

non seguite ciò che si dice lì...” Per esempio, la figura del Marchese di Pombal mi è 

arrivata tramite una via interpretativa non solo lusinghiera, ma anche critica sul suo 

centralismo persecutorio. Per ragazzi che avevano 14/15 anni, a quell’epoca, fu molto 

importante il comportamento non dogmatico che questo professore sviluppò in noi. 

E c’era poi un professore, il professor Neves, un’altra figura straordinaria. Era 

un professore di geografia, ma in realtà era un geografo filosofo perché ci metteva 

davanti la mappa delle stelle, il mistero del cosmo. Ci faceva lezioni pratiche di 

geografia. Di notte, ci portava sul balcone, visto che eravamo piccoli, sotto al cielo 
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stellato. Poi, ci diceva di leggere i Pensieri di Pascal. Era difficile non essere toccati da 

persone con questo tipo di dedizione. Il professor Neves non si limitava alla sua 

materia, la allargava in maniera trasversale a tutte le altre e ci faceva capire l’utilità del 

sapere incorporato. Ma, nel mio caso, la figura fondamentale fu senza dubbio il 

professor Joaquim Magalhães. Era un insegnante di portoghese e francese che non 

insegnava mai la grammatica. Diceva che non valeva la pena insegnare la grammatica, 

che essa veniva con la letteratura e la poesia. Entrava in aula recitando. Ancora oggi 

Fernando Pessoa esiste grazie alla sua voce. È stato professore di Maria Aliete Galhoz, 

la prima grande pessoana. Entrava in aula e ci diceva: “Vem, Noite antiquíssima e 

idêntica / Noite Rainha destronada...”
67

 Per noi lui era un gigante. Ho imparato con lui. 

Quando un insegnante si avvicina agli alunni con una poesia nella testa e ci guarda negli 

occhi e la recita, noi restiamo con l’idea che lui stesso è parte della poesia, l’idea che 

non c’è separazione tra la sua voce e il nostro cuore, quando riceve la voce. Crediamo 

che la poesia sia un alimento indispensabile. Questo è stato molto importante.  

Ancora oggi, poeti francesi come Baudelaire, Rimbaud, Verlaine hanno la voce 

di Joaquim Magalhães. Fu questo professore ad avvicinarmi alla letteratura francese e 

poi, alle altre letterature. Ci invitava a casa sua e ci prestava libri. Diceva che tutto ciò 

che avessi scritto, lui l’avrebbe letto, e lo leggeva davvero. Del resto, leggeva i testi di 

tutti i giovani, suoi alunni. Camminava sempre con un pacco di fogli sotto il braccio. 

Capirà ora per quale motivo ho scelto Lettere rattristando mia madre.  

Ma ci fu anche un’insegnante di filosofia, la professoressa Maria Eurídice che 

leggeva Eça de Queiroz in aula e altre pagine di narrativa di autori della stessa epoca, 

stabilendo un legame tra i testi narrativi e i filosofi positivisti come Auguste Comte, 

                                                             
67 (N.d.T.) “Vem, Noite antiquíssima e idêntica” (1914) è una poesia di  Álvaro de Campos (eteronimo 

di Fernando Pessoa). È stata tradotta come “Vieni, Notte antichissima e identica” dal cantautore 

Roberto Vecchioni: 

 

Vem, Noite antiquíssima e idêntica,  
Noite Rainha nascida destronada,  

Noite igual por dentro ao silêncio. Noite  

Com as estrelas lantejoulas rápidas  

No teu vestido franjado de Infinito. [...] 

 

Vieni, Notte antichissima e identica, 

Notte Regina nata detronizzata, 

Notte internamente uguale al silenzio, Notte 

con le stelle, lustrini rapidi 

sul tuo vestito frangiato di Infinito. [...] 
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Stuart Mill, Hippolyte Taine. Alla fine del corso, la nostra classe aveva 20 alunni. Da 

questa classe uscirono giornalisti, polemisti, giuristi, professori fedeli.  

 

  



121 

 

Bibliografia 

 

 

 

Bibliografia ativa 

 

JORGE, Lídia, A Costa dos Murmúrios, Lisboa, Dom Quixote, 1988. 

 

JORGE, Lídia, A Instrumentalina, Lisboa, Dom Quixote, 1992. 

 

JORGE, Lídia, “Escrita e Emancipação”, in Revista Critíca de Ciências Sociais n.º 

18/19/20, fevereiro de 1986, pp. 57-62. 

 

JORGE, Lídia, Lillibeth’s Tale, trad. Ana Clara Bárbara, Lisboa, Dom Quixote, 2018. 

 

JORGE, Lídia, O Amor em Lobito Bay, Lisboa, Dom Quixote, 2016. 

 

JORGE, Lídia, O conto da Isabelinha, Lisboa, Dom Quixote, 2018. 

 

JORGE, Lídia, O Conto do Nadador, adatapção para crianças, Porto, Edições 

Afrontamento, 2019. 

 

JORGE, Lídia, O Dia dos Prodígios, Lisboa, D. Quixote, 1980. 

 

JORGE, Lídia, O Grande Voo do Pardal, Lisboa, Dom Quixote, 2007. 

 

JORGE, Lídia, Os Memoráveis, Lisboa, Dom Quixote, 2014. 

 

JORGE, Lídia, Romance do Grande Gatão, Lisboa, Dom Quixote, 2010. 

 

 



122 

 

Traduções 

 

JORGE, Lídia, La Costa dei Sussurri, trad. Rita Desti, Firenze, Giunti, 1992. 

 

JORGE, Lídia, L’Eredità dell’Assente, trad. Rita Desti, Milano, Bompiani, 2003. 

 

JORGE, Lídia, “Il Marito”, trad. Marcello Sacco e Gianluca Miraglia, in Crocevia. 

Scritture straniere, migranti e di viaggio, Salento Books, 2006, pp. 65-71. 

 

JORGE, Lídia, “Il Marito”, trad. Vincenzo Barca, in MELO, João de (org.), Antologia 

del racconto portoghese, Roma, Cavallo di Ferro Editore, 2006, pp. 517-526. 

 

JORGE, Lídia, La Strumentalina, trad. Martina Diani, Perugia, Urogallo, 2010. 

 

JORGE, Lídia, Piazza Londra, trad. Anabela Ferreira, Forlì, L’Arcolaio, 2016. 

 

JORGE, Lídia, I Memorabili, trad. Marco Bucaioni, Perugia, Urogallo, 2018. 

 

JORGE, Lídia, Il Racconto del Nuotatore, trad. de Marisa Mourinha, Perugia, Urogallo, 

2019. 

 

 

Bibliografia passiva e crítica 

 

AMBROGI, Marlise Vaz Bridi, “Entrevista com Lídia Jorge”, in Estudos Portugueses e 

Africanos, v. 5, 1985. 

 

BAYMA, Gloria, Os Maraguás e a literatura infanto-juvenil indígena de autoria 

feminina, na perspectiva da tradução de cinco obras de Lia Minápoty, Venezia, 

Università Ca’ Foscari Venezia, a.a. 2016/2017. 

 



123 

 

CAPPELARI, Simone – COLOMBO, Giorgio, “Letteratura del Portogallo”, in 

Quaderni del Premio Letterario Giuseppe Acerbi, n° 8, 2007. 

 

CARMIGNANI, Ilide, Gli autori invisibili. Incontri sulla traduzione letteraria, Lecce, 

Besa Editrice, 2008. 

 

CAVAGNOLI, Franca, La voce del testo, Milano, Feltrinelli, 2019. 

 

D’OREY, Stephanied – BROOKESMITH, John, “Interview with Lídia Jorge”, in Lídia 

Jorge in other words / por outras palavras, Portuguese Literary & Cultural Studies, vol. 

2, 1999, pp. 167 -174. 

 

ECO, Umberto, Dire quasi la stessa cosa – Esperienze di traduzione, Milano, 

Bompiani, 2003. 

 

FONTES, Olga Maia, Literatura Infantil: Raízes e Definições, Caderno de Estudo 14, 

Porto, Escola Superior de Educaão de Paula Frassinetti, 2014, p.4.  

 

GUERREIRO, Carla Alexandra Ferreira do Espírito Santo, A Literatura para a Infância 

em Portugal nos séculos XIX e XX: Contextos Socioculturais e Contributos 

Pedagógicos, Tese de Mestrado, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 2010. 

 

CINTRA, Lindley – CUNHA, Celso, Nova Gramática do Português Contemprâneo, 

Lisboa, Sá da Costa, 2015.  

 

LETRIA, José Jorge, A literatura é o prolongamento da Infância. Diálogo com José 

Jorge Letria, Lisboa, Guerra e Paz Editores, 2016. 

 

NEWMARK, Peter, La traduzione: problemi e metodi, Milano, Garzanti, 1988, 

(Approaches to Translation, Oxford, Pergamon Press, 1981). 

 

OITTINEN, Riitta, Translating for children, New York, Garland Publishing, 2000. 



124 

 

 

O’ SULLIVAN, Emer, Comparative children’s Literature, Oxon, Routledge Taylor & 

Francis Group, 2005. 

 

O’ SULLIVAN, Emer, Historical Dictionary of Children’s Literature, Lahnam, 

Scarecrow Press, Inc., 2010. 

 

PIRES, Maria Laura Bettencourt, História da Literatura Infantil Portuguesa, Lisboa, 

Editorial Vega, 1982. 

 

ROCHA, Natércia, Breve História da Literatura para Crianças em Portugal, 2ª edição 

atualizada até ao ano 2000, Lisboa, Editorial Caminho, 2001. 

 

ROSADO, Isabel Maria Simões Catrola, Literatura para a Infância – Concepções e 

Acompanhamento Parental em Idade Pré-Escolar com Vista à Promoção de Hábitos de 

Leitura, Tese de Mestrado, Universidade de Coimbra, 2011. 

 

TOSI, Laura, La fiaba letteraria inglese – Metamorfosi di un genere, Venezia, Marsilio 

Editori, 2007. 

 

TOSI, Laura – PETRINA Alessandra, Dall’ABC a Harry Potter – Storia della 

Letteratura inglese per l’Infanzia e la Gioventù, Bologna, Bononia University Press, 

2011. 

 

VENUTI, Lawrence, L’invisibilità del traduttore. Una storia della traduzione, Roma, 

Armando, 1999 (The Translator’s Invisibility, London/New York, Routledge, 1995). 

 

 

Artigos eletrónicos 

 

LUSA, “Felicidade é poder ter mais literatura portuguesa à venda no estrangeiro”, in 

Diário de Notícias, online, 24/11/2018: 



125 

 

https://www.dn.pt/lusa/felicidade-e-poder-ter-mais-literatura-portuguesa-a-venda-no-

estrangeiro---ministra-da-cultura--10232802.html (último acesso: 15/01/2020) 

 

VASCONCELOS, Ana Cristina, “O Grande Voo do Pardal, de Lídia Jorge e Inês de 

Oliveira: uma incursão na filosofia para crianças na educação para os valores”, in A 

inocência recompensada – A literatura para a Infância, a Juventude e não só,  27/02/ 

2011: 

https://recipp.ipp.pt/bitstream/10400.22/14081/1/ART_MacedoAna_2011.pdf  (último 

acesso: 15/01/2020) 

 

 

 

Sitiografia 

 

Associazione Italiana Editori: 

https://www.aie.it/ 

 

Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale: 

https://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/free.jsp 

 

David Sutton – site oficial: 

https://www.davesutton.co.uk/about.html 

 

Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas: 

http://dglab.gov.pt/ 

 

Dizionario Treccani (online): 

http://www.treccani.it/ 

 

Lídia Jorge – site oficial: 

https://www.lidiajorge.com/  

  

 

https://www.dn.pt/lusa/felicidade-e-poder-ter-mais-literatura-portuguesa-a-venda-no-estrangeiro---ministra-da-cultura--10232802.html
https://www.dn.pt/lusa/felicidade-e-poder-ter-mais-literatura-portuguesa-a-venda-no-estrangeiro---ministra-da-cultura--10232802.html
https://recipp.ipp.pt/bitstream/10400.22/14081/1/ART_MacedoAna_2011.pdf
https://www.aie.it/
https://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/free.jsp
https://www.davesutton.co.uk/about.html
http://dglab.gov.pt/
http://www.treccani.it/
https://www.lidiajorge.com/


126 

 

Fontes multimediais 

 

Baseado numa História Verídica, Entrevista a Lídia Jorge, 22/07/2011: 

http://videos.sapo.pt/iqw2p7gLhvLj8rSiYUqY (último acesso: 15/01/2020) 

 

BRITO M., Lídia Jorge, sobre ‘O Romance do Grande Gatão’, 2011 

https://glosas.mpmp.pt/lidia-jorge-sobre-o-romance-do-grande-gatao/ (último acesso: 

15/01/2020) 

 

Entre Tantos, Entrevista a Lídia Jorge, em TVI 24, 15/06/2019:   

https://tvi24.iol.pt/videos/entretantos/entretantosconvidadolidiajorge/5d0577060cf28b0

7e0c26cba (último acesso: 15/01/2020)  

 

Entrevista Lídia Jorge TVI24, 17/06/2019: 

https://www.youtube.com/watch?v=3l6lXsGc1nY (último acesso: 15/01/2020) 

 

FNAC Revista Estante, Entrevista a Lídia Jorge, maio de 2014: 

https://www.youtube.com/watch?v=_PikdtSw6LE (último acesso: 15/01/2020) 

 

Ler Mais Ler Melhor, Vida e Obra de Lídia Jorge, 21/07/2011 

https://www.youtube.com/watch?v=qTQx_4S6Mz8&list=PL0E67A902741AFEFA&in

dex=7 (último acesso: 15/01/2020) 

 

Mar de Letras, Entrevista a Lídia Jorge, 13/09/2013: 

https://www.youtube.com/watch?v=b-W1PhVsnI8 (último acesso: 15/01/2020) 

 

http://videos.sapo.pt/iqw2p7gLhvLj8rSiYUqY
https://glosas.mpmp.pt/lidia-jorge-sobre-o-romance-do-grande-gatao/
https://tvi24.iol.pt/videos/entretantos/entretantosconvidadolidiajorge/5d0577060cf28b07e0c26cba
https://tvi24.iol.pt/videos/entretantos/entretantosconvidadolidiajorge/5d0577060cf28b07e0c26cba
https://www.youtube.com/watch?v=3l6lXsGc1nY
https://www.youtube.com/watch?v=_PikdtSw6LE
https://www.youtube.com/watch?v=qTQx_4S6Mz8&list=PL0E67A902741AFEFA&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=qTQx_4S6Mz8&list=PL0E67A902741AFEFA&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=b-W1PhVsnI8


Agradecimentos  

 

Agradeço a minha família que sempre me apoiou nas escolhas da vida e me 

ajudou para que os meus sonhos, até agora, se realizzasem: a minha mãe Rosanna e o 

meu precioso irmão Andrea, pela paciência infinita; os meus tios, Loris e Sagri, pelo 

afeto costante.  

Agradeço, por fim, os meus amigos que sempre conseguiram suscitar-me um 

sorriso nos dias cinzentos e foram essenciais para me despreocupar, nomeadamente: 

Alessia, Mara, Roberto, Franco e Vanni.  

 

Ringraziamenti 

 

Ringrazio la mia famiglia che mi ha sempre appoggiato nelle scelte della vita e 

mi ha aiutato affinché i miei sogni, fin’ora, si realizzassero: mia mamma Rosanna e il 

mio prezioso fratello Andrea, per la pazienza infinita; i miei zii, Loris e Sagri, per 

l’affetto costante. 

Ringrazio infine, i miei amici che sono sempre riusciti a strapparmi un sorriso 

nei giorni grigi e sono stati essenziali per spensierarmi, in particolare: Alessia, Mara, 

Roberto, Franco e Vanni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


