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"Seu rei mandou me chamar
Pra casar com sua fia;
S6 de dote ele me dava
Oropa, Fran<;ae Bahia." (folclore brasileiro)

1. A ideia de fazer um livro para crian<;asmostrando as realidades nacionais, sua beleza
e seus problemas data do seculo XIX. Pretende-se com isso mostrar a unidade e a
identidade nacionais e uma possivel integra<;ao das crian<;ascomo cidadaos do pais.
Urn dos primeiros livros escritos com essa inten<;ao e de 1877 e se chama:"Le Tour de
France par deux Enfants", de Augustine Tuillerie. Narra a hist6ria de 2 crian<;asque fogem
da Als<iciaocupada e reatam as liga<;oesfamiliares.
Outro livro com 0 mesmo intuito e de 1886, foi muito lido e comentado no Brasil e se
chama "Cuore" (Cora<;ao - Diario de urn Aluno), do italiano Edmondo De Amicis. Neste
livro 0 autor fala dos habitantes da Italia, numa tentativa de integra<;ao e constru<;ao da
unidade nacional. Segundo Monteiro Lobato 0 livro era irnportante, "tendente a fazer
italianinhos" .

o Ministerio da Educayao da Suecia contratou Selma Lagerloff para escrever um
livro que falasse da Hist6ria, Geografig e dos mitos e lendas do pais, a fim de estimular as
crianyas a conhece-lo e ama-Io .. Depois de algum tempo Selma ja pensava em desistir de
tal tarefa, certa de que nao seria capaz de cumpri-Ia, quando, de repente, vieram-Ihe as
ideias a cabeya, e ela escreveu urn dos mais lindos livros infantis de todos os tempos: "A
Viagem Maravilhosa de Nils Holgersson atraves da Suecia".
Em 1910 e publicado" Atraves do Brasil", de Olavo Bilac e Manoel Bomfim. Seus autores
acreditavam que s6 a educayao e 0 conhecimento do Brasil poderiam integrar os brasileiros
e toma-Ios cidadaos. Era uma das primeiras liyoes de cidadania e de formayao moral..

2. Selma Otilia Luisa Lagerlof nasceu na Suecia em 1858, foi a 1a mulher a receber 0

premio Nobel de literatura e a 1a mulher a se tomar membro da Academia Sueca de Letras.
Era uma pessoa muito generosa e recebeu em sua casa muitos perseguidos pelo nazismo, 0

que fez com que seus livros fossem proibidos na Alemanha.

Selma Lagerlof, Olavo Bilac e Manoel Bomfim redescobrem as respectivas pcitrias e
falam do povo, suas lendas, seus mitos, sua coragem e perseveran<;a, com enorme paixao e
ressaltam os valores civicos e morais, destacando especialmente a solidariedade e a
amizade. Urn outro autor a falar com enorme paixao da sua terra e de seu povo e Euclides
da Cunha com 0 seu livro "Os Sertoes".·



3. "A Viagem maravilhosa de Nils Holgersson"- Apresental(ao do protagonista: Nils
era urn menino mau: judiava dos animais, quebrava os ovos nos ninhos, prendia os pais no
s6tao, era indolente e preguil(oso. Numa manha de domingo, no inieio da primavera, seus
pais estavam prontos para ir a igreja, ele deeidiu que nao iria. Seus pais deram-Ihe como
tarefa lero Novo Testamento e os eomentarios de Lutero sobre 0 sermao que 0 pastor faria
naquele dia. Eram 14 paginas. Ele eome9a a ler e adormece. Ao aeordar, pereebe que a
tampa da area de sua mae estava aberta e que urn duende esta equilibrado na borda da area.
Ele pega uma rede de eal(ar borboletas e prende 0 homenzinho que se debate inutilmente.
Para salvar-se 0 duende promete varias eoisas ao moleque que eoncorda em liberta-lo; mas
pensando melhor, ele balanl(a a rede e pensa em exigir que 0 duende 0 fal(a aprender
imediatamente a lil(ao que os pais the passaram. S6 que 0 duende ja se libertara e apliea-lhe
urn bofetao e vai embora. 0 garoto eusta a perceber que 0 duende 0 enfeitil(ara e agora ele
estava com urn palmo de altura! Ao entender a realidade, ele vai para 0 quintal. As galinhas
eomel(am urn caearejar sem fim que quase 0 eniouqueee; e mais, ele eonseguia entender as
falas dos animais. Com a aproxirnal(ao do gato ele ere que esta salvo e 0 bichano 0

protegera das aves; mas ele judiara tanto do gate, que este 0 quer comer; nao 0 faz por
causa da sua dona que 0 tratava rnuito bem e ficaria muito triste com a perda do filho.
Nils sobe a urn muro e observa a passagem de urn bando de gansos selvagens, que partiam
para a Laponia. 0 bando ao passar, convida os gansos domesticos para ir com eles. Na
verdade era s6 uma gozal(ao, pois estes yoavam muito mal e nao conseguiriam acompanhar.
Marten, urn linda ganso branco, fica assanhado com a ideia e tenta voar, mas nao consegue:
desaprendera a tecniea. Nils pula em cima dele para evitar a sua fuga, seria urn grande
prejuizo para os pais; mas 0 ganso se lembra e eome«;a a voar: s6 que Nils esta no seu
pescoyo e agora eles ja esmo hi no alto. Comeyararn os seus problemas: ele vera como e
dificil ser pequeno e enfrentar a for«;ae a prepotencia dos grandes e fortes.

Temas: Biologia: Para falar de sucessao animal, a autora nos conta uma eletrizante
batalha entre ratos cinzentos e ratos pretos.

Para falar de reprodul(ao, cio e conquista do parceiro, somos levados a uma reuniao
de animais em urn lugar protegido, onde uma especie respeita a outra e todos assistem as
dan«;ase lutas caracteristicas com que os machos cortejam as femeas: veados exibindo seus
chifres e executando uma luta violenta. A luta transtoma a todos, mas os animais nao
pensam mais em lutar: "Em vez disso, tanto os alados como os demais, todos os animais
tinham impetos de erguer-se pela etemidade, all(ar-se acima das nuvens, procurar 0 que se
escondia atnis delas, abandonar 0 corpo opressivo que os retinha a terra, e subir rumo ao
infinito. Esse anseio pelo inatingivel, pel os misterios ocultos para alem desta vida, era coisa
que os animais senti am apenas uma vez ao ana: no dia em que compareciam a grande dan«;a
dos grous."

Descri«;ao de animais e vegetais; preocupa«;ao com 0 meio ambiente. Urn incendio
na floresta e 0 medo e a coragem dos animais. Diferenyas entre os animais em estado
selvagem e os domesticos

Rela«;ao entre pais e filhos: a velha camponesa, que morre totalmente abandonada
pelos filhos que haviam emigrado para os Estados Unidos. Ela passara a vida esperando
que as crian«;ascrescessem para ajudar nos afazeres da fazenda. Os filhos casam-se antes de
partir e deixam os filhos para a av6 cuidar. Quando estas crian«;as crescerem, a vida vai



melhorar: eles vao me ajudar a cuidar da fazenda. Eles crescem e vao ao encontro dos pais.
Mas as charnecas serao drenadas e ali os cereais serao cultivados. Ela vai escrever a eles
que voltem, pois a fazenda produzira 0 suficiente para 0 sustento de todos. Mas ela morre
antes de escrever.

Nils era urn garoto estranho, nao gostava de ninguem, nem mesmo do pai ou da mae,
nao tinha amigos, nao sentira saudade dos pais e so ficara bem entre os gansos, gozando a
liberdade e a volupia de voar acima da terra pelo espa~o afora. Ele chora de tristeza ao
pensar que tera de voltar para a casa e voltar a ser humano. Ao olhar os retratos dos filhos
da velha camponesa, ele tern a" ... impressao de que eles fitavam cegamente 0 vazio, sem
querer ver nada". So entao ele pensa nos pais e se pergunta se eles sentiriam saudadedele ...
mas ele nao fizera nada para deixar saudades ...

Supersti~ao: Asa e 0 irmao Matts eram dois orruos e, como Nils, eram guardadores de
gansos. Eram as unicas pessoas por quem Nils sentia algum afeto. A mae morrera por ter
recebido, em sua casa, uma mulher que tinha a maldi~ao de uma cigana: toda e qualquer
pessoa que ajudasse a mulher teria a vida desgrayada. Logo depois a mulher morre e a mae
de Asa ve seus filhos mais velhos morrer e 0 marido fugir de casa espavorido percebendo
que a filha mais velha, a sua preferida, esta a morte. Com a morte dos filhos e 0

desaparecimento do marido, a mae de Matts muda-se com os menores para urn lugar onde
ela pudesse trabalhar. Depois de poucQ tempo ela morre deixando as crianyas oms. Pouco
depois, as crian~as ouvem uma palestra sobre tuberculose e creem que a mae morreu dessa
doen~a. Conversam com 0 conferencista e este lhes garante que a mae efetivamente
morrera da doenya e nao de uma maldiyao qualquer... Assim eles decidem procurar 0 pai,
que esta na Laponia, para contar-L~ea verdade.

E e em busca do pai que Carlos e Alfredo saem do Recife, num domingo, no
come yOda primavera.

4. A partir da aventura de 2 irmaos, Carlos, de 15 anos, Alfredo, de 10 anos, em busca
do pai, os autores mostram a paisagem do Brasil, de Pernambuco ao Rio Grande do SuI, e
ao mesmo tempo, contam parte da Historia e 0 modo de prodw;ao caracteristicos dos
Estados por eles percorridos. Durante a viagem conhecem Juvencio, urn moleque de 17
anos, criado no interior de Pernambuco, que os ajuda muito ensinando-lhes onde encontrar
agua no sertao nordestino castigado pelas secas, a encontrar comida e compartilha dela com
os meninos e trabalha para conseguir dinheiro para 0 prosseguimento da viagem.

Carlos, 0 mais velho, recebe urn telegrama com a noticia de que 0 pai , viuvo,
estava doente numa pequena localidade no interior de Pernambuco, e resolve fugir do
colegio, onde ele e 0 irmao foram internados, depois da morte da mae. 0 pai era engenheiro
e trabalhava na construyaode uma estrada de ferro. Os 2 meninos, depois de fugir do
colegio, comeyam uma peregrinayao por trem, a cavalo, ape, por barcos pequenos e
grandes e chegam a Pelotas na estancia onde moravam a avo materna e seus dois filhos,
rios de Carlos e Alfredo.

o 10 cenario e 0 vale do Sao Francisco, a apresentayao do "rio da unidade
nacional", 0 rio que e exclusivamente brasileiro. Alem disso, ao longo do livro somos
apresentados a muitos tipos humanos, sendo Juvencio a personagem mais fascinante,



calcada na figura de urn trabalhador do engenho Bomfim, de propriedade do pai de
Manoel.

A viagem come~a em Recife; os meninos partem, de trem, do litoral para 0 interior,
ate Palmares, fazem baldea~ao e dirigem-se para Garanhuns e recebem a 1a ajuda de uma
senhora africana. Tern pouco dinheiro e precisam economizar ou nao havera 0 suficiente
para 0 resto da viagem. Ficam sabendo que 0 pai esta em Boa Vista, a 40 leguas de
Piranhas, que e 0 ponto mais distante onde chega a estrada de ferro. Eles teriam de
percorrer, a cavalo, 25 leguas ate Piranhas, no estado de Alagoas, dai ate Boa Vista. 0
doutor Cunha, urn engenheiro da estrada de ferro e amigo do doutor Menezes, 0 pai das
crian~as, da-Ihes dinheiro para a viagem e despesas miudas; contrata I "mateiro", que
conhece bem os caminhos, para guia-Ios e escreve uma 1 carta de recomenda~ao para 0

major, em Jatoba, a fim de que ele providenciasse meios para a subida do rio (Sao
Francisco).

A cavalo: de Garanhuns para Alagoas; Carlos conta a hist6ria de Caramuru e da
antropofagia. Palavras indigenas no portugues. A vida selvagem e a vida dos brancos.
Conta como viviam os indios, seus usos e costumes. Depois, param numa fazenda; esta
pertence ao pai de 2 amigos de Carlos que estudam no mesmo internato em Recife. Na
fazenda eles assistem a uma roda de samba com os empregados e da qual Benvindo, 0 guia
que viera com eles, participa.

No caminho eles avistam a vegeta~ao, quase inexistente: quase urn deserto; calor
abafado e sufocante, arvores rnirradas, enfim a paisagem da caatinga, que os nativos
chamam de carrascal. Casa de amigos de Benvindo e sempre a boa vontade dos sertanejos.

Piranhas: hospedam-se em urn hotel e veem 0 Sao Francisco, que e a divisa entre os
Estados de Sergipe e Alagoas: a fazenda do capitao Paulo Silveira, onde eles ficam por
alguns dias, situa-se no estado de Alagoas.Em Piranhas, Benvindo se despede dos garotos,
que tomam 0 trem para Jatoba, ja em Pernambuco.

Encontro com urn caixeiro viajante. Esta9aO de Sinirnbu e a cachoeira de Paulo
Afonso, que, para ele, era 0 espetaculo mais belo da terra. Do trem escuta-se 0 ronco da
cachoeira. " ...as aguas crescern, confundem-se, brigarn, separarn-se, tornarn a chocar-se
nurna peleja titanica com urn fragor que ensurdece. Em torno da cachoeira, todo 0 espa~o
fica toldado de urn nevoeiro dense, fonnado pelo vapor da agua que espadana em espuma.
Irnaginern agora 0 sol atravessando esse vapor e acendendo nela varios arco-iris em que
brilham topazios, rubis, esmeraldas e safiras!"

Entrarn pel a ponte do rio Moxot6: e 0 estado de Pernambuco. 0 rio separa Alagoas
de Pernambuco. 0 viajante aproveita uma pergunta de Alfredo para explicar as capitanias
hereditarias e as fronteiras entre os estados. Chegararn a Jatob:i. 0 major os recebe e os
coloca numa canoa, com urn born canoeiro conhecedor do Sao Francisco. 7 dias de viagem;
a guerra do Paraguai e comentada pelo capitan , amigo do major e que fizera a carnpanha
com ele.

Chegados a Boa Vista ficam sabendo que 0 pai doente fora para Petrolina. Os
meninos van de lancha para Petrolina, Pe, e Juazeiro, Ba . Descobrern que 0 pai rnorrera:
urn rnarujo Ihes da a noticia. Decidern ir para Salvador e la tentar urna cornunica9ao com os
parentes do Rio Grande do SuI. Deveriam fazer 25 leguas, a pe, ate Vila Nova da Rainha.
No caminho, encontram Juvencio: descri9ao dos trajes dos caboclos e a sua solidariedade.
o caboclo Juvencio os ajudara em tudo; e urn her6i, carMer sem ja~a, amigo, companheiro



e "pau pra toda obra". Donnem numa choya abandonada. Sistema de governo; 0 sertanejo e
a seca. Juvencio conta a propria historia.

Os tropeiros e 0 10 salario de Carlos. Vma fazenda de criayao de bois; os meninos
trabalham, ganham algum dinheiro e a viagem continua. Nao ha cidades: so aldeias, casas
isoladas, arraiais e gente boa e solidaria, pronta a ajudar, a dar urn pouso, comida e 0

carinho da compreensao e da amizade. Os lugares nem sequer tern nome. Pobreza, sempre
pobreza ... e solidariedade, muita solidariedade. Remedio: cachaya.

Os lugares de pouso sac sempre os que possuem agua e vegetayao; os seres humanos
que encontram sac viajantes, migrantes e tropeiros. Estes estao sempre dispostos a ajudar e
a pagar pelo serviyo que lhes for prestado. Essa foi uma forma dos meninos fazerem algum
dinheiro para prosseguir a viagem. De carona com os tropeiros as crianyas conseguem fazer
mais 9 leguas e chegam a uma fazenda de gada e de algodao. Ai ganham mais algurn
dinheiro e aprendem como se faz 0 cultivo do algodao. E descobrem a importancia do
trabalho, qualquer trabalho.

o quotidiano do Brasil: A cruz da estrada. Os assassinos e os santos. As lavadeiras.
A improvisayao para fazer comida e providencia-Ia: caya e pesca.

A ida a Riachinho: brigas, acusayOes e trapayas para enganar trapaceiros.
A ida para Jaguari e trabalho para 0 ferreiro Juvencio. Descriyao de pequenas

oficinas: uma forjaria. 0 anuncio no jornal. Ja estao sendo procurados pela familia da mae
que mora em Pelotas. Precisavam chegar a Vila Nova da Rainha e pegar 0 trern para
Salvador. Na verdade ha urn trem que -liga Juazeiro a Salvador, mas as crianyas nao tern
dinheiro. A distancia entre as 2 cidades e de mais de 500 km. 0 encontro com 0 velho
rnoribundo e a bondade dos rneninos, 0 trem de novo. Travam conhecimento com urn
negociante de fumos e descobrem as riquezas da Bahia: auro, diamantes, ferro, furno, cacau
(na epoca ainda nao havia sido descoberto 0 petroleo na Bahia e nem a sua irnportancia
industrial ).

Descem em Catu e tomam conhecimento da rnalha ferroviaria do nordeste e da
imporrnncia dos caminhos de ferro; visitam urn engenho e usina de ayucar. "0 ruido do
motor batendo surdamente, 0 chiado do esguicho do caldo, 0 ranger da moenda, 0 bague
das canas atiradas, 0 arfar dos tachos cheios do melado fervente, as vozes dos trabalhadores
- tudo isso fonnava urn alarido continuo, urn grande concerto de rumores confusos, uma
atmosfera de sons atroadores."

Chegada a Salvador; alojam-se na casa de Imicio Mendes, urn negociante, que os
procurava a mando da familia, visitam a cidade, despedem-se de Juvencio, que ira trabalhar
em Manaus, e ernbarcarn para 0 Rio Grande do SuI.

o norte do pais, destacando Manaus, 0 rio Amazonas e a pororoca sac descritos na
viagem de Juvencio.

A viagem para 0 suI: as jangadas; Vitoria e Rio de Janeiro acomodayao em casa de
amigos de Inacio Mendes. A entrada no porto, a vista da cidade; Guanabara: aguas
escondidas; a cidade grande, enta~ capital federal. 0 gigante indio de pedra com cocar:
Gavea, Corcovado e Pao de Ayucar e outras rnontanhas.

Do Rio para sac Paulo e Santos: 0 progresso paulista; a lavoura de cafe. A viagem,
de trem, do Rio para Sao Paulo; a conversa com urn engenheiro de minas, de Minas; a
malha ferroviaria brasileira; os minerios e metais de Minas, Goias e Mato Grosso. Navio
para 0 Rio Grande, passando por Paranagua e Florianopolis. Chegada a Pelotas; visita it
estancia da avo e dos tios.

A descoberta: 0 pai esm vivo e vira busca-Ios em companhia de Juvencio.



Carlos e Alfredo saD 2 crianyas amorosas, ligados ao pai; a separayao s6 ocorrera
porque a mae havia falecido. Ligam-se com facilidade a outras pessoas, haja vista a
amizade profunda e sincera que sentem por Juvencio. Nao e necessario ensinar-lhes 0 amor.
Talvez por isso s6 encontraram solidariedade, pessoas simpaticas e gentis sempre dispostas
a colaborar, a dar informayoes e distribuir conhecimento. Nils encontra sempre 0 perigo e a
ameaya de morte, representada pela raposa, sempre disposta a destrui-lo e ao bando de
gansos selvagens que ele acompanha. 0 conflito entre 0 bem e 0 mal e representado pela
luta entre a raposa Smirre e Nils; para os meninos brasileiros, 0 mal e a falta de dinheiro e a
natureza in6spita.

5. Olavo Bras Martins dos Guimaraes Bilac nasceu no Rio de Janeiro em 16 de
dezembro de 1865. Come90u a Faculdade de Medicina e depois de algum tempo a
abandonou. Aos 19 anos inicia sua colaborayao literaria nos jornais cariocas, 0 que durara
a vida toda. Suas poesias eram conhecidas por todos e ele era uma figura popular. Era urn
apaixonado por educayao e acreditava que s6 uma boa educa9ao redimiria 0 pais e
solucionaria os seus problemas. Com Manoel Bomfim escreve livros para crianyas, com
fins didaticos e de forma9ao moral; foi ~'secretario de educa9ao" do municipio do Rio de
Janeiro e editou, tambem com Manoel Bomfim, uma revista pedag6gica.
Bilac e Bomfim acreditavam que s6 a educayao poderia trazer 0 progresso e fazer a
integra9ao do povo brasileiro. Queriam que 0 livro Atraves do Brasil fosse 0 unico livro de
leitura, nas 1as series e dele 0 professor poderia retirar os temas para 0 ensino de todas as
materias. 0 livro seria apenas urn guia para 0 professor, que deveria completar 0 ensino
usando tambem outras fontes.

Olavo BiJac e Manoel Bomfim preocupavam-se com a forma9ao cfvica e moral das
crian9as e tinham ideias a respeito de ensino e aprendizagem que ainda hoje seriam
consideradas modemas.

Manoel Jose do Bomfim nasceu em Aracaju em 8 de agosto de 1868, sendo 0 seu
pai urn comerciante e dono de engenho, onde ManQel trabalhou algum tempo, antes de
iniciar seus estudos de medicina, na Bahia e concluidos no Rio de Janeiro. Como Bilac, foi
secretario de Educayao, ajudou a fundar a revista de Pedagogia, e tambem acreditava que s6
com a educa9ao 0 pais poderia superar os seus impasses economicos e que preparando as
crian9as para amar e compreender seus concidadaos, poderiamos chegar a urn nivel de
prosperidade e distribui9ao de riquezas. Pode-se dizer que Bomfim foi 0 10 soci610go
brasileiro e que conhecia 0 pais como poucos.

Bitac morre em 1918 e Bonfim em 1932; Selma Lagerlof em 1942.

6. "Os Sertoes", de Euclides da Cunha, paginas 111, 112:
"Percorrendo certa vez, nos fins de setembro, as cercanias de Canudos, fugindo a

monotonia de urn canhoneio frouxo de tiros espa9ados e soturnos, encontramos, no descer
de uma encosta, anfiteatro irregular, onde as colinas se dispunham circulando urn vale
unico. Pequenos arbustos, icozeiros virentes vi9ando em tufos intermeados de palmat6rias
de flores rutilantes, davam ao lugar a aparencia exata de algum velho jardim em abandono.
Ao lado uma arvore unica, uma quixabeira alta, sobranceando a vegeta9ao franzina.

o sol poente desatava, longa, a sua sombra pelo chao e protegido por ela - bra90s
largamente abertos, face volvida para os ceus - urn soldado descansava.

Descansava ... havia tres meses.



Morrera no assalto de 18 de julho. A coronha da Mannlicher estrondada, 0 cinturao
e 0 bone jogados a uma banda, e a farda em tiras, diziam que sucumbira em luta corpo a
corpo com adversario possante. Caira, certo, derreando-se a violenta pancada que lhe
sulcara a fronte, manchada de uma escara preta. E ao enterrar-se, dias depois, os mortos,
nao fora percebido. Nao compartira, por isto, a vala comum de menos de urn covado de
fundo em que eram jogados, formando pela ultima vez juntos, os companheiros abatidos na
batalha. 0 destino que 0 removera do lar desprotegido fizera-Ihe afinal uma concessao:
livrara-o da promiscuidade lugubre de urn fosso repugnante; e deixara-o ali ha tres meses-
brayos largamente abertos, rosto voltado para os ceus, para os sois ardentes, para os lugares
claros, para as estrelas fulgurantes ..."

Haveria urn mar unico: 0 Atl<lntico e 0 Pacifico se fundiam e 0 Amazonas era urn
canal que separava as ilhas desse mar. Mas houve uma 'sublevayao' e os Andes e terras
circunvizinha se elevaram e 0 Amazonas tomou-se 0 rio-mar, possivelmente no periodo
Terciario.
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