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Introdução 

 
É indiscutível a importância do teatro como forma artístico-literária na 

cultura ocidental. Em todos os tempos e em todas as épocas, o gênero sempre 
esteve ligado à formação individual e coletiva dos seres humanos. O teatro 
comunica, ao vivo, ideias, reflexões e conflitos humanos e, constitui-se, por 
isso, objeto para estudar as relações entre os seres humanos e os momentos 
históricos e sociais que os envolvem.  

RESUMO: Este trabalho se propõe a levantar uma 
discussão sobre a produção do gênero dramático para 
crianças e jovens no Brasil. Esse objetivo tem origem no 
interesse do mercado editorial brasileiro em oferecer 
obras de qualidade para estes segmentos, visto ser um 
público em crescente expansão. Pensar no gênero 
dramático destinado a leitores em formação não procura 
apenas tecer considerações sobre como isso pode ser 
aplicado em sala de aula e, muito menos, se a 
apresentação teatral do texto lido se faz necessária. Pelo 
contrário, as crianças e os jovens não se habituaram a ler 
textos dramáticos exatamente por conter neles a 
excessiva teatralização escolar. Desse modo, só se lê o 
que pode ser representado ou resumido em trabalhos ou 
“provas do livro”. Desse modo, este trabalho apresenta o 
lugar do gênero dramático nos acervos do PNBE 
(Programa Nacional Biblioteca da Escola), tomando 
como exemplos obras destinadas ao Ensino 
Fundamental I. Cumprindo esse objetivo, propomos a 
seguinte sequência: 1). Aspectos do gênero dramático ou 
teatro; 2). O PNBE e o lugar do teatro nos acervos 
distribuídos às escolas públicas brasileiras, no segmento 
do Ensino Fundamental I. 
 
PALAVRAS-CHAVE: teatro; literatura infantil e juvenil; 
PNBE. 
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No século XX, com a massificação da arte, o teatro passa a ser 
explorado pela indústria cultural que o destina a diferentes públicos. É assim 
também com a chamada literatura infantil, que surge na Europa no contexto de 
consolidação da sociedade burguesa no séc. XVII, mas que, a partir da 
segunda metade do séc. XX, por causa do surgimento do mercado editorial e 
de novos públicos consumidores, passa a ter um direcionamento diferenciado 
para jovens.  

Entretanto, no Brasil, a publicação dos gêneros literários, ao menos 
quando destinados ao público infantil e juvenil, não recebe o mesmo tratamento 
das editoras Assim, pela dificuldade de vir a público, a poesia e o teatro 
encontram nessa conjuntura mais dificuldades para que, em relação a eles, se 
fortaleça um esquema de criação, produção, circulação e consumo das obras, 
consequentemente, pouco ou quase nada são os estudos sobre esses dois 
gêneros.  

Isso não quer dizer que não sejam publicadas peças de teatro para 
crianças e jovens no Brasil. Com o investimento da indústria cultural no campo 
da cultura para esses dois públicos nas últimas décadas, observa-se que várias 
instâncias aparecem para legitimar o gênero para esses dois públicos no país. 
Entre outras, surgem prêmios, festivais, indicações oficiais de leitura, 
companhias que representam exclusivamente para o público infantil ou juvenil. 

Desse modo, o PNBE (Programa Nacional Biblioteca da Escola) é 
fundamental para que possamos entender os ideais e as políticas públicas 
vigentes para a disseminação da leitura de todos os gêneros literários no 
perímetro da escola, sem exclusão das peças teatrais.  
 
 
O gênero dramático: conceitos e discussões 
 

Antes de iniciarmos nosso estudo sobre a presença e a qualidade de 
livros de gênero dramático ou teatro nos acervos do PNBE, de 2002 e 2003, é 
importante situarmos o texto teatral enquanto gênero literário, considerando 
algumas de suas especificidades. 

O teatro é uma arte que permanece na memória de quem a presenciou, 
pois cada apresentação é única. Segundo Anne Ubersfeld, “a representação é 
uma coisa instantânea, perecível, somente o texto é duradouro”. 
(UBERSFELD, 1978, p. 8). Por isso, apesar de ter se desenvolvido voltado 
para a representação nos palcos, o teatro se solidificou enquanto gênero 
literário escrito e também sua produção escrita avançou na relação dicotômica 
forma X conteúdo. 

O livro Teoria do drama moderno (2001), de Peter Szondi, é uma 
ferramenta importante para a fundamentação crítica das discussões sobre a 
evolução do teatro moderno. 

Para Szondi (2001), cada obra fornece as premissas para a sua 
interpretação. O autor acredita que as obras se articulam no tempo e a 
importância delas não se deve ao fato de expor um aspecto da realidade, social 
ou individual, mas na maneira como se faz isso. Segundo o autor, não 
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devemos só pensar as características e os limites dos gêneros poéticos 
modernos, a partir da análise das próprias obras, mas a partir do modo como 
elas se constituíram historicamente. Desse modo, a preocupação do autor é 
conceber um processo de historicização da poética em que identifica as 
oposições entre os sistemas formais e as mudanças históricas, entre os 
exemplos do passado e as práticas do presente.  

Trata-se de esquematizar como os gêneros artísticos são pensados 
como manifestações próprias de cada época e não como formas pré-
estabelecidas, alheias à história, ou seja, como regras prescritas. Para Szondi, 
nesse contexto, as categorias fundamentais dos gêneros poéticos tornam-se 
dialéticas, ou seja, assimilam-se inteiramente ao regime da contradição e é 
nessa linha de reflexão que propõe a sua teoria. 
 Segundo Szondi, na “antinomia interna” de cada obra em particular é 
estabelecida uma relação entre o "enunciado da forma" e o "enunciado do 
conteúdo". Para ele, ambos se criticam um ao outro e apontam um no outro os 
seus próprios limites, historicizando-se e fundindo-se nesse processo.  

Szondi, ao discutir as mudanças por que passam as artes, procura 
avaliar o processo em que a crise de um gênero possibilita ou impõe a 
alteração de sua forma tradicional, muitas vezes, a partir de um campo 
temático novo que tenta se adequar a ela. Desse modo, estamos sempre 
caminhando para mudanças na “forma” e no “conteúdo”. No entanto, enquanto 
muitos gêneros textuais e literários se fundiram ou “se misturaram”, o gênero 
dramático modificou-se dentro de seu próprio círculo fechado em si e em suas 
raízes históricas. 

Esse debate conduz às discussões sobre a especificidade de cada 
gênero e, nesse sentido, como resume Vilibor (2010), a relação entre literatura 
e teatro é complexa. Entre outras questões, isso se dá em função da relação 
que estabelece com os gêneros épico e lírico e também porque, ainda que lido, 
o texto pressupõe o espetáculo teatral, o que implica novas condições de 
produção, circulação e recepção. Para ele, assim como para Szondi (2001), é 
preciso notar que os gêneros são construções históricas e, por isso, modificam-
se de acordo com as configurações políticas e sociais dos contextos em que 
estão inseridos. 

Todos os elementos extra-textuais a determinada obra influenciam na 
representação, formando outra obra. A partir do século XX, a moderna teoria 
do teatro vê com cautela uma definição do texto dramático que o identifique e o 
diferencie, pois a tendência contemporânea é a de que é possível utilizar 
qualquer tipo de texto para uma eventual encenação. Para Patrice Pavis, “todo 
texto é teatralizável, a partir do momento que o usam em cena” (PAVIS, 1999, 
p. 405). 

Contudo, mesmo assim, é possível esboçar algumas características que 
constituem o gênero dramático, pois o texto teatral traz, em sua estrutura, 
marcas específicas: diálogos, conflito, situação dramática, noção de 
personagem e, muitas vezes, ausência de narrador. No modo dramático, há o 
uso exclusivo da cena: “por cena entenda-se a representação do diálogo das 
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personagens, efetuada por meio do uso do discurso direto” (FRANCO JUNIOR, 
2003, p. 41).  

Uma das características mais importantes se define quando este gênero 
apresenta as suas personagens emancipadas de um narrador. Esse aspecto 
diminui a distância entre o sujeito e o objeto, o qual se apresenta somente 
diante do espectador (SZONDI, 2001).  

Outro ponto importante diz respeito à questão temporal, pois no teatro, 
diferentemente do gênero épico que trabalha com o passado e do gênero lírico 
que almeja um presente eterno, o tempo é sempre o presente, baseado e 
desdobrado no diálogo dos personagens, que é a base para o conflito 
dramático. Desse modo, sempre recebemos informações sobre o passado a 
partir das próprias personagens em seus diálogos. O encadeamento das ações 
se direcionam a resolução dos conflitos. Isso faz com que a trama geralmente 
se inicie pelo modo in media res, o que insere na discussão a questão das 
anacronias (SZONDI, 2001). 

As rubricas ou didascálias constituem outro elemento específico do texto 
teatral. Ao indicar os elementos do cenário ou intenções de falas, remetem 
diretamente à montagem, criando tempo e espaços próprios e definindo a 
ambientação das ações. 

Patrice Pavis (1999, p. 206) assim define a rubrica:    
 
Todo texto (quase sempre escrito pelo dramaturgo, mas às 
vezes aumentado pelos editores como para SHAKESPEARE) 
não pronunciado pelos atores e destinado a esclarecer ao leitor 
a compreensão ou o modo de apresentação da peça. Por 
exemplo: nome das personagens, indicações das entradas e 
saídas, descrição dos lugares, anotações para a interpretação 
etc.  
 

Costa (2002) aponta que a rubrica é o elemento de ligação entre o texto 
escrito e a apresentação cênica, refletindo a posição crítica do autor a respeito 
do fazer teatral. Neste artigo, não consideramos as possibilidades cênicas do 
texto teatral, mas tratamos do texto dramático enquanto gênero literário, 
enquanto leitura literária e, nesse sentido, ressaltamos a importância da rubrica 
e das outras especificidades do gênero, como elementos de indeterminação do 
texto, responsáveis por convocar o leitor a exercer sua participação e co-
autoria na obra.  

Diante disso, passamos a refletir sobre a leitura do texto teatral. Se, por 
um lado, a leitura do texto dramático pode trazer dificuldades, por outro, pode 
proporcionar prazer. Costa (2002, p. 170) esclarece que 

 
ao olharmos o espetáculo ao vivo, mergulhamos na interação, 
entre esses signos no momento mesmo em que se produzem, 
no calor da hora. Ao olharmos a página escrita, acionamos 
mecanismos imaginários que transformam em cores, luzes, 
sons, movimentos e magia as letras bidimensionais, silenciosas 
e monocromáticas.  
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A indeterminação do texto dramático faz do gênero um terreno instável e 

esta é uma questão crucial para a leitura, visto que o texto fica aberto para 
concretizações divergentes. Locais, tempo, aspectos físicos variam em função 
da leitura e da elucidação do contexto social do leitor.  

Entendemos que essa instabilidade do texto dramático possa ser 
entendida, com base nas teorias recepcionais, como fator estimulante para o 
preenchimento dos vazios, proporcionando leituras e releituras interessantes e, 
assim, atuar como fator importante na formação do leitor crítico. No entanto, 
essa mesma instabilidade pode provocar, no leitor despreparado, uma 
desorientação. Essa dificuldade pode ser um dos motivos que tenha levado 
professores não habituados a essas leituras a um afastamento pessoal da 
leitura do texto dramático e, consequentemente, privando os alunos do contato 
com este gênero literário. É fato comprovado em escolas e institutos de ensino 
que o texto teatral ou gênero dramático é o menos lido por alunos dos Ensinos 
Fundamental (1º a 9º ano) e Médio. No próximo tópico, conheceremos mais 
sobre o texto de teatro para crianças e jovens. 
 
 
O texto de teatro para crianças e jovens 

 
É preciso levantarmos algumas questões que envolvem problemas 

enfrentados pelo teatro infantil e, para isso, elaboramos um pequeno histórico 
dos caminhos trilhados pelo teatro infantil no Brasil. Lembrando que somente 
neste início de século temos encontrado raras distinções entre a literatura 
infantil e juvenil. 

O teatro infantil pode ser explicado como um teatro cujo destinatário 
principal é a criança. Assim como a produção de literatura infantil enfrenta um 
preconceito, por se dirigir a um público não amadurecido, da mesma forma, o 
teatro infantil sofre um status de inferioridade, sendo considerado, em muitos 
setores, como uma arte menor, um estágio por que passam dramaturgos, 
atores e diretores, com o objetivo de alcançar o teatro adulto. 

No contexto atual do teatro infantil, encontramos variedade e diversidade 
de temas, de abordagens e até de qualidade. Como em todas as áreas, há 
profissionais menos qualificados que se utilizam de adaptações de histórias 
conhecidas ou de programas televisivos, que divertem e, ao mesmo tempo, 
empobrecem o cenário da produção teatral infantil e juvenil. 

Ângela Paiva (2000, p. 65) comenta que 
 
o costume dessas montagens, em geral de péssima qualidade, 
é substituir um bom texto e uma produção cuidada por eternas 
adaptações de contos tradicionais ou pelo aproveitamento de 
personagens de programas de televisão ou filmes. Com isso, 
vai-se criando uma passividade no espectador infantil, que 
passa a ver as salas de espetáculo como locais muito chatos 
em função das parcas e redundantes produções que são 
apresentadas.  
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O teatro brasileiro nasceu com o início da colonização, mais 
especificamente com o início da catequização. Segundo Magaldi (1962, p. 12), 
devemos o início do teatro brasileiro a José de Anchieta:   

 
Na tarefa civilizadora do gentio e também dos portugueses que 
para aqui vieram, o jesuíta José de Anchieta, nascido nas 
Canárias, escreveu e representou os primeiros autos 
compostos no país. Era um estrangeiro que trazia do centro 
colonizador o instrumento cênico, de alcance seguro na 
catequese. Mas, ao invés de impor na nova terra os padrões 
europeus, logo se afeiçoou ao espírito indígena, chegando a 
realizar peças inteiras na língua tupi.  
 

Quando pensamos nas primeiras encenações teatrais realizadas no 
país, chegamos ao teatro jesuítico, que, no século XVI, utilizava a forma 
dramática como instrumento pedagógico voltado para a catequese dos 
indígenas brasileiros. A esses espetáculos comparecia um público enorme, em 
meio ao qual, certamente, muitas crianças.  

Em 1897, Olavo Bilac e Coelho Neto publicam uma obra intitulada 
Theatro Infantil, sendo que o próprio Coelho Neto publica outra, com o mesmo 
título, em 1928. No ano de 1938, Henrique Pongetti e Joraci Camargo lançam 
seu Teatro da criança e Figueiredo Pimentel, a obra Theatrinho infantil. Cabe 
ressaltar que esses textos eram de cunho moralizante e nacionalista e a escola 
detinha o monopólio do teatro para crianças. Deve-se à escola um papel 
fundamental na transformação da sociedade brasileira dos séculos XIX e XX. 
Assim,  

 
como é à instituição escolar que as sociedades modernas 
confiam a iniciação da infância tanto em seus valores 
ideológicos, quanto nas habilidades, técnicas e conhecimentos 
necessários inclusive à produção de bens culturais, é entre os 
séculos XIX e XX que se abre espaço, nas terras brasileiras, 
pra um tipo de produção didática e literária dirigida em 
particular para um público infantil (ZILBERMANN; LAJOLO, 
1984, p. 25). 

 
O nascimento oficial do teatro infantil brasileiro ocorre com a estreia, em 

1948, de O casaco encantado, de Lucia Benedetti, pois esta foi a primeira vez 
que uma companhia de atores profissionais realizou um espetáculo teatral 
especialmente voltado para o público infantil.  

Quando se monta uma peça, não é essencial que se utilize um texto 
dramático. Muitas vezes, são adaptadas histórias conhecidas como matéria-
prima para encenações teatrais para crianças. Zilberman (2005) afirma que boa 
parte das histórias endereçadas à infância pode ser adaptada para o tablado, 
pois se baseia na ação de um herói imediatamente reconhecível. Assim, os 
encenadores dispõem de um acervo duradouro de temas e enredos, garantindo 
a contínua produção teatral. A facilidade tem consequências: é relativamente 
pequeno o número de obras escritas em princípio para o palco, isto é, que não 
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resultem do ajuste de uma trama conhecida às disponibilidades dos atores e às 
condições do fazer dramático. (ZILBERMAN, 2005, p. 144-145)  

É importante que se reconheça em Maria Clara Machado, a principal 
responsável pelo desenvolvimento da dramaturgia brasileira para crianças. 
Além de autora, Maria Clara Machado foi também a responsável pela criação 
de “O Tablado”, uma escola de atores e núcleo produtor de espetáculos 
infantis. A importância do “Tablado” vai além da atividade convencional de uma 
escola de teatro, pois formou talentos, público, profissionais de cenários, 
figurinos, iluminação, trazendo técnica, competência e dignidade para o teatro 
infantil brasileiro. Para Camarotti (1984, p. 18),  

 
[...] grandes nomes do teatro brasileiro, entre autores, diretores, 
atores, cenógrafos, figurinistas e técnicos, além de ter atuado 
como elemento gerador de outros grupos e de exercer grande 
influência, por meio de sua principal responsável, sobre os 
jovens atores que foram surgindo a partir daí.  
 

A estreia de Maria Clara Machado foi em 1953, com o texto O boi e o 
burro a caminho de Belém. Em 1954, foi a vez de O rapto das cebolinhas, 
distribuído em um dos acervos do PNBE 2002, e, em 1955, com Pluft, o 
Fantasminha, a autora alcançou o grande público e conquistou a crítica. 

Muitos foram os sucessos de Maria Clara Machado e do “Tablado”.  A 
autora elevou a dramaturgia infantil a um patamar de excelência, privilegiou 
personagens infantis, o humor, a trama, e as soluções surgem sempre a partir 
de iniciativas das personagens. Seguindo o exemplo do “Tablado”, surgem, 
então, outros grupos, outras escolas e outros textos.  

Na década de 70, o teatro infantil assume status de gênero específico, 
com direito à crítica especializada, encontros, seminários e discussões acerca 
de suas especificidades. Além de assumir temas mais profundos e 
contestadores, o teatro infantil discute questões sociais e de poder. São dessa 
época os seguintes trabalhos: Teatro Navegando, de Lucia Coelho, Os 
Saltimbancos, de Chico Buarque de Holanda, o Grupo Hombu, de Silvia 
Aderne e Beto Combra, o Teatro Quintal, de Bia Bedran e o Grupo de Teatro 
Vento Forte, de Ilo Krugli. Também, no mesmo período, nasce a Casa de 
Ensaio, de Sylvia Orthof, montando produções infantis a partir de textos de sua 
autoria e com características absolutamente originais.  

São várias as ações que têm legitimado e fortalecido o gênero dramático 
para crianças e jovens no País. Como exemplo, podem ser citados prêmios 
literários (FNLIJ), prêmios ligados à produção e circulação (APCA, Coca-Cola 
de teatro infantil, Coca-cola de teatro jovem, APETESP), Programas oficiais de 
leitura disseminados pelo Governo Federal (Literatura em minha casa, PNBE), 
revistas eletrônicas especializadas, catálogos de editoras, Instituições sem fins 
lucrativos que visam à união dos profissionais da área e a expansão de um 
teatro de qualidade (CBTIJ – Centro Brasileiro de Teatro para a Infância e a 
Juventude, CPT – Cooperativa Paulista de Teatro), companhias que encenam 
teatro especialmente para o público infantil e juvenil (A caixa de fuxico e Cia 
Trololó de Teatro/SP, Associação de Teatro Luz e Cena e Grupo Cuidado que 
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Mancha/RS, Ateliê de Criação Teatral e Cia do Abração/PR, Grupo Moitará e a 
Cia de Tadeu Aguiar - subvencionada pela UNESCO – no Rio de Janeiro). 

Diante do exposto, se o mercado editorial para obras dramáticas, dentro 
do campo da literatura infantil e juvenil, mesmo com a agitação dos últimos 
anos, ainda é incipiente, principalmente se comparado com o mercado de 
narrativas e se é nítida a falta de pesquisas acadêmicas que atualizem o tema, 
pode se inferir também que a principal questão que se apresenta, diante de tal 
desprestígio, é que se ignora a importância do texto dramático para a formação 
de leitores no País. Desse modo, é relevante que se realizem estudos que 
busquem dar validade ao caráter dramático dentro do espaço editorial e 
escolar. Nos acervos do PNBE, por exemplo, ainda é muito pequeno o espaço 
do texto teatral. É o que veremos a seguir. 

 
  

PNBE e a distribuição de livros de teatro 
 
 Escolhemos a título de exemplo obras do gênero dramático ou teatro 
distribuídas pelo PNBE 2002 e 2003, pois, nestes dois anos Programa 
substituía o Programa Literatura em Minha Casa, vigente até 2001, quando o 
selo do PNBE já se encontra nas capas dos livros, dando início ao maior 
Programa de disseminação da leitura e da literatura já visto em escolas 
públicas brasileiras. 
 Nos acervos destinados à 4ª série ou 5º ano do Ensino Fundamental I, 
em 2002, tínhamos: 
 

ACERVO 1 
VOLUME 1 – POESIA – Simplesmente Drummond, de Carlos Drummond de 
Andrade. 
VOLUME 2 – CONTO – Meninos, eu conto: Bezerro sem mãe, de Rachel de 
Queiroz; Mãe, de Rubem Braga; Por um pé de feijão, de Antônio Torres; A 
menina da varanda, de Leo Cunha; Ministro, de Zélia Gattai; A bola e o goleiro, 
de Jorge Amado; A bailarina e o vaso chinês, de Marco Túlio Costa; Os 35 
camelos, de Malba Tahan; Macacos me mordam, de Fernando Sabino. 
VOLUME 3 – NOVELA – A terra dos meninos pelados, de Graciliano Ramos. 
VOLUME 4 – CLÁSSICO UNIVERSAL – O mágico de Oz, de L. Frank Baum. 
VOLUME 5 – TEATRO – História de lenços e ventos, de Ilo Krugli. 
* Informações retiradas das capas dos livros. 
 

ACERVO 2 
VOLUME 1 – POESIA – Poemas que contam a história: I-Juca Pirama (trecho), 
de Gonçalves Dias; O caçador de esmeraldas, de Olavo Bilac; O navio 
negreiro: tragédia do mar (trecho), de Castro Alves; Ouro Preto, de Manuel 
Bandeira; Romance XXXI ou De mais tropeiros, Romance LIX ou Da reflexão 
dos justos, de Cecília Meireles; Hino da independência, de Evaristo da Veiga; 
Auto do frade (trecho), de João Cabral de Melo Neto; O major, de Manuel 
Bandeira. 
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VOLUME 2 – CONTO – Em família: Plebiscito, de Artur Azevedo; Casa de vó é 
sempre domingo, de Marina Martinez; A maravilhosa ponte do meu irmão, de 
Ana Maria Machado; Meu amigo, o canguru, de Ziraldo; Felicidade Clandestina, 
de Clarice Lispector; A menina de lá, de João Guimarães Rosa. 
VOLUME 3 – NOVELA – A casa da madrinha, de Lygia Bojunga. 
VOLUME 4 – CLÁSSICO UNIVERSAL – Contos de Grimm: Animais 
encantados: A serpente branca, O ganso de ouro, A raposa e o gato, Os dois 
irmãos e Os sete corvos, de Jacob & Wilhelm Grimm, tradução e adaptação de 
Ana Maria Machado. 
VOLUME 5 – TEATRO – Zé Vagão da Roda Fina e sua mãe Leopoldina, de 
Sylvia Orthof. 
* Informações retiradas das capas dos livros. 
 

ACERVO 3 (sem o nome dos autores) 
VOLUME 1 – POESIA – Um poema puxa o outro. 
VOLUME 2 – CONTO – Conta que eu conto. 
VOLUME 3 – NOVELA – O irmão que veio de longe. 
VOLUME 4 – CLÁSSICO UNIVERSAL – As aventuras de Pinóquio. 
VOLUME 5 – TEATRO – O rapto das cebolinhas. 
* Informações retiradas das capas dos livros. 
 
 Em 2003, o PNBE enviou para as Escolas de Ensino Fundamental I  
quatro acervos, destinados aos alunos da 4ª série ou 5º ano. 
 

ACERVO 1 
VOLUME 1 – POESIA – Poesia das crianças: Meus oito anos e Minha mãe, de 
Casimiro de Abreu; O remédio, Deus e A avó, de Olavo Bilac; Infantilidade, de 
Artur Azevedo; Baladas, de Francisco Mangabeira; A órfã na costura, de 
Junqueira Freire; O sono de um anjo, de Luís Guimarães Júnior; Cromo e 
Berço, de B. Lopes; O vaga-lume, de Fagundes Varela; O caroço, Presente de 
Natal, O remédio e A avó, de Bastos Tigre; O patinho e O dedinho de mamãe, 
de Francisca Júlia e Júlio César da Silva; Robinson Crusoé, de Afonso Arinos; 
Para ir à lua, O vestido de Laura e Sonho de Olga, de Cecília Meireles; Sapo-
cururu, Versos de Natal, Velha chácara e Natal sem sinos, de Manuel 
Bandeira; Infância, de João Cabral de Melo Neto; Se as coisas fossem mães, 
de Sylvia Orthof; Seja bem-vinda, volte outra vez, Feijoada e Nana neném, de 
Ciça. 
VOLUME 2 – CONTO – Meninos e Meninas: Rubens, o semeador, Marília bela 
e Leila menina, de Ruth Rocha; O menino que espiava pra dentro, A menina 
que vivia perdendo e O natal de Manuel, de Ana Maria Machado; A história de 
José, de Sonia Robatto. 
VOLUME 3 – NOVELA – Do outro lado tem segredos, de Ana Maria Machado. 
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VOLUME 4 – CLÁSSICO UNIVERSAL – Clássicos de Verdade: mitos e lendas 
greco-romanas: Jupiter e os lenhadores, O urso e os viajantes, A gansa dos 
ovos de ouro, O leão velho, Teseu e o Minotauro, Dédalo e Ícaro, Cupido e 
Psiquê, Eco e Narciso, A tapeçaria de Aracne, Píramo e Tisbe, adaptação de 
Ana Maria Machado. 
VOLUME 5 – TEATRO – Os cigarras e os formigas, de Maria Clara Machado. 
* Informações retiradas das capas dos livros. 
 

ACERVO 2 
VOLUME 1 – POESIA – Poesia fora da estante para crianças: Alcides Buss, 
Dilan Camargo, Elias José, Gilberto Mendonça Teles, Henriqueta Lisboa, Mário 
da Silva Brito, Mauro Mota, Millôr Fernandes, Paulo Leminski, Paulo Seben, 
Roseana Murray, Sérgio Caparelli, Walmir Ayala. 
VOLUME 2 – CONTO – Histórias do Bruxo do Cosme Velho, de Machado de 
Assis. 
VOLUME 3 – NOVELA – Os meninos da Rua da Praia, de Sérgio Caparelli. 
VOLUME 4 – CLÁSSICO UNIVERSAL – Uma história de Natal, de Charles 
Dickens. 
VOLUME 5 – TEATRO – A fada que tinha ideias, de Fernanda Lopes de 
Almeida. 
* Informações retiradas das capas dos livros. 
 

ACERVO 3 
VOLUME 1 – POESIA – Fazedores de amanhecer: Augusto Massi, José Paulo 
Paes, Manoel de Barros, Ricardo Silvestrin, Tatiana Belinky e Thiago de Mello. 
VOLUME 2 – CONTO – Contos para rir e sonhar: Ruth Rocha e Sylvia Orthof. 
VOLUME 3 – NOVELA – Raul da Ferrugem Azul, de Ana Maria Machado. 
VOLUME 4 – CLÁSSICO UNIVERSAL – As loucas aventuras do Barão de 
Munchausen, de Rudolph Erich Raspe, tradução e adaptação de Heloisa 
Prieto. 
VOLUME 5 – TEATRO – Dois corações e quatro segredos: uma farsa poetica, 
de Beto Andretta e Liliana Iacocca. 
* Informações retiradas das capas dos livros. 
 

ACERVO 4 (sem o nome dos autores) 
VOLUME 1 – POESIA – Poemas do Mar. 
VOLUME 2 – CONTO – Contos da Escola. 
VOLUME 3 – NOVELA – Uólace e João Victor. 
VOLUME 4 – CLÁSSICO UNIVERSAL – Tom Sawyer. 
VOLUME 5 – TEATRO – Baile do Menino Deus, de Ronaldo Correia de Brito e 
Assis Lima, apresentação de Ruth Rocha. 
* Informações retiradas das capas dos livros. 
 
 Nestes dois primeiros anos do PNBE, a estrutura dos acervos 
distribuídos manteve-se igual: poesia, conto, novela, clássico universal e teatro. 
Nos anos seguintes, o que vemos é uma queda no número de obras de teatro, 
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em detrimento da narrativa. Em 2002 e 2003, portanto, temos sete obras 
distribuídas sob o gênero Teatro: História de lenços e ventos, de Ilo Krugli; Zé 
Vagão da Roda Fina e sua mãe Leopoldina, de Sylvia Orthof; O rapto das 
cebolinhas, de Maria Clara Machado; Os cigarras e os formigas, de Maria Clara 
Machado; A fada que tinha ideias, de Fernanda Lopes de Almeida; Dois 
corações e quatro segredos: uma farsa poetica, de Beto Andretta e Liliana 
Iacocca; Baile do Menino Deus, de Ronaldo Correia de Brito e Assis Lima. 
 Analisando as obras podemos verificar se os traços do genero dramático 
ou teatro se encontram presentes também nos textos produzidos para a 
criança. Tal verificação de suas características mais caras valorizam a obra e o 
texto nela contido, assim como o seu público leitor. 
 Em Histórias de lenços e ventos, do escritor argentino naturalizado 
brasileiro Ilo Krugli, temos uma lição de solidariedade, em que um pequeno 
papel – uma espécie de Dom Quixote moderno, defensor da paz e da liberdade 
– e seus amigos lutam contra as injustiças, buscando salvar a protagonista 
(Azulzinha) das mãos de um poderoso vilão (Rei Metal Mau), que queria casar-
se com ela. As personagens são espirituosas e se movimentam de modo 
interativo no palco, pois não há divisão entre atores e plateia. 
 No início de sua obra, o autor elenca as personagens: Azulzinha, Papel, 
Rei Metal Mau, Soldados, Lencinho Pequenos, Lenços Grandes, Guardanapo 
Branco, Nuvem, Dragão, Guarda-Chuva,Galinha Observatriz, Chuva e 
Narradores. Observa-se a não nomeação das personagens, o que confere o 
caráter lúdico e reflexivo para o universo infantil. Na descrição de sua 
protagonista já encontramos este traço: “Azulzinha: um lenço azul é o 
protagonista. Representa a vontade de correr atrás da aventura, da liberdade e 
do amor ao novo. Desobediente, ela faz acontecer a história” (KRUGLI, 2002, 
p. 8). 
 As rubricas ou didascálias induzem uma possível representação e 
reforçam o tempo presente do texto: “Enquanto cantam, os atores vão 
pendurando no varal os lenços que tiram do próprio figurino. Cada ator os 
transformará em personagens, através da manipulação. Uma parte do pano 
que cobre a mão faz a cabeça; o restante do pano, o corpo” (KRUGLI, 2002, p. 
12). 
 Além das rubricas ou didascálias, também temos orientações do autor 
durante a história. Percebemos essas intromissões por não estarem em itálico. 
Elas se fazem importantes, pois explicam parte da história para o público 
infantil, com função semelhante a de um narrador: 

 
Azulzinha e Branquinho se conhecem. Branquinho fala sobre 
diversos personagens: os guardanapos, os panos de prato, 
toalhas. Falam das diferenças entre as pessoas e de seus 
desejos. Azulzinha deseja voar com as nuvens. E voa. Voa e 
cai. Os atores decidem então que um novo personagem 
surgirá. Quem será? Músicas, sons dão ‘dicas’ sobre ele. O 
suspense se instala (KRUGLI, 2002, p. 18).  
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 Também chama a atenção da presença das personagens “Narradores”. 
Estas personagens “narram” os acontecimentos através das músicas que vão 
cantando ao longo do texto. Suas funções assemelham-se ao antigo coro das 
tragédias gregas. Do mesmo modo que a intromissão do autor se faz 
necessária para que a criança compreenda todos os acontecimentos, estas 
personagens aumentam o caráter lúdico do texto, com suas músicas e ações. 
 No final do livro, encontramos um pequeno dicionário sobre teatro e 
também as notas musicais das músicas apresentadas na obra. Tudo leva a 
uma possível representação do texto em sala de aula. O texto é construído, 
portanto, com todos os elementos possíveis para que as crianças consigam 
compreendê-lo e possam representá-lo. 
 A obra Zé Vagão da Roda Fina e sua mãe Leopoldina, de Sylvia Orthof, 
reflete especialmente sobre a relação entre mãe e filho, focando seus 
respectivos comportamentos diante de situações diárias. Como no nosso 
cotidiano, a mãe da peça está sempre preocupada. No caso, com a roda do 
vagão, achando que ela está muito fina. Por isso, insiste para que o filho tome 
“mamadeira de espinafre’’. Na primeira parte do texto, a Estação aparece como 
conselheira e conciliadora dos conflitos entre mãe e filho. A Bruxa Jubilosa, 
personagem irônica, nada tem a ver com maldade, mas tira “as coisas dos 
trilhos”. Ela é a favor da liberdade, dos sábados e domingos, da roda-gigante, 
dos pássaros. A Bruxa Jubilosa e a locomotiva Leopoldina acabam discutindo 
seus diferentes pontos de vista. Dona Locomotiva defende a ordem, o trabalho, 
as regras. Já a bruxinha briga a favor da liberdade. No final, de forma 
surpreendente, a Locomotiva faz de conta que virou avó, e o Zé Vagão passa a 
ser o pai. Ou seja, trocando de papéis acabam entendendo as diferentes 
responsabilidades de cada um. E a Bruxa Jubilosa recita: 

 
A história é uma só: toda mãe que é briguenta vira uma boa 
vovó. Todo trilho quando envelhece veste um paletó. Nesta 
história sempre igual, sou a falta de moral. Sou um pássaro 
borboleta, vôo em círculo atmosférico, no domingo tudo é lindo, 
faço cócegas nos meus críticos (ORTHOF, 2002, p. 48).  
 

 São quatro as personagens dessa obra e elas são caracterizadas do 
seguinte modo no início do livro: Estação de Trem (conselheira), Leopoldina (a 
locomotiva mãe de ferro), Zé Vagão da Roda Fina (detesta andar nos trilhos, 
filho da locomotiva Leopoldina) e a Bruxa Jubilosa (defende a alegria de viver).  
Estas personagens, dados os seus nomes e funções, completam o carater 
lúdico do texto infantil, ativando a imaginaçao da criança para as aventuras da 
história. 
 Diferente da obra analisada anteriormente, as rubricas ou didascálias 
presentes nessa obra não procuram preencher a falta da função de um 
narrador. Talvez por ser este texto mais linear do que o primeiro. Não temos 
nenhum resquício de narrador nesta história e ela, aparentemente, não busca a 
representação, mas sim a leitura de um texto teatral. Portanto, não aparecem 
dicionário de termos teatrais e nem orientações para uma possível 
representação. 
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 Na obra O rapto das cebolinhas, de Maria Clara Machado, o tema 
principal é o desaparecimento das cebolinhas indianas do Coronel Felício, 
capazes de proporcionar (para aqueles que tomarem o seu chá) vida longa e 
muita alegria. Para piorar a situação, são esses os últimos exemplares 
existentes em todo o Brasil. Para desvendar o intrigante mistério entram em 
cena os personagens Maneco e Lúcia (netos do coronel), Florípedes (a gata), 
Gaspar (o cachorro), Simeão (o burro) e Camaleão Alface (suposto detetive). 
Camaleão oferece sua ajuda ao coronel e, após muita confusão, incrimina o 
inocente cachorro Gaspar. Maneco e Lúcia, muito desconfiados do Camaleão, 
resolvem investigar o caso. Maneco, disfarçado de espantalho, acaba por 
desmascarar o grande vilão da história, Camaleão Alface, o ladrão das 
cebolinhas, cujo nome verdadeiro era Camaleão Tiririca, meliante procurado 
pela polícia, desde que roubou a horta da rainha Elizabeth da Inglaterra e fugiu 
para o Brasil. Descoberto o ladrão, a paz volta a reinar na vida dos valentes 
heróis. Por sorte, um pé de cebolinha resistiu aos muitos lances divertidos 
dessa história de detetives, o que permitiu ao coronel seguir com o cultivo de 
suas “mágicas” cebolinhas da Índia. 
 Assim como nas duas obras analisadas, as personagens são do 
universo infantil, temos duas crianças, um cachorro, um camaleão alface, uma 
gatinha, um burrro. Do mesmo modo que as personagens adultas, estes 
também são importantes para o desenvolvimento da narrativa e fazem com que 
o conflito se desenrole. 
 Quanto as rubricas ou didascálias, em alguns momentos, elas se 
assemelham a voz de um narrador, mesmo estando todas marcadas pelo 
itálico: “Florípedes, assustada, vai até o canteiro, olha, mia, volta para junto de 
Simeão e, miando com convicção, faz que não, ofendida, como dizendo: ‘Isso é 
pergunta que se faça?’” (MACHADO, 2002, p. 11); “Os dois olham-se 
espantados, pensam um pouco; e depois, ao mesmo tempo, Florípedes sobe 
no banco e faz um gesto, indicando que o ladrão era muito alto, miando 
prolongado, e Simeão se abaixa relinchando, indicando que o ladrão era muito 
baixo” (MACHADO, 2002, p. 13). 
 O rapto das cebolinhas, de Maria Clara Machado (2002), não traz em 
sua apresentação no formato de livro nenhuma indicação de uma possível 
representação. Este texto busca a leitura do texto e não somente a sua 
representação teatral. O livro, assim como, outros dessa coleção, busca atiçar 
o gosto leitor e a formação desse gosto.  
 A obra Os cigarras e os formigas, também de Maria Clara Machado, traz 
a história de duas famílias: a família dos Cigarras é vizinha e inimiga da família 
dos Formigas. Mas, seus filhos estão apaixonados e eles vão ter que rever as 
suas diferenças. Esta obra mistura a fábula da cigarra e da formiga à famosa 
história de Romeu e Julieta. 
 Seus personagens são bastante simples, caricatos e divididos entre a 
família dos Cigarras: Dona Canária, cantora de ópera; Billy Rubina e Maria 
Rubina, filhos de Dona Canária; e a família dos Formigas: Amadeu, funcionário 
público; Dona Judith, dona de casa e esposa exemplar; Julieta, filha dileta do 
casal. Além destes, também temos a família Batista, formada por três 
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solteironas, Dona Lota, Dona Dedé e Dona Pureza, e os sobrinhos delas, 
Haroldinho. Assim como o Romeu, de Shakespeare, temos os amigos de Billy 
Rubina, Zeca Preguiça e Juquinha Faz-Nada. 
 As três mulheres que formam a família Batista possuem a função de 
tecer comentários durante o desenrolar da história. Esses comentários são 
bastante parecidos com o do coro da tragédia grega ou com a função de um 
narrador.  

 
Nesta casa reina a ordem / Nesta casa tudo sempre tem seu 
tempo e lugar / Que bom poder apreciar / A vida tão feliz de 
Judith e Amadeu / Que bom respirar / O mesmo ar desta 
família crente a Deus! / Que bom sermos vizinhas de formigas 
tão ordeiras... / 7 horas, 7 horas, 7 horas / 7 horas, o relógio já 
bateu / É hora, é hora do dr. Amadeu / Voltar do seu trabalho... 
(MACHADO, 2003, p. 8-9). 
 

 As rubricas ou didascálias, por sua vez, cumprem o seu papel de situar o 
leitor no modo como tal ato deve ser executado: 

 
(Entram em casa; ouve-se em sonoplastia o respirar da família 
Formiga e da família Batista. Apagaram-se as luzes; tudo está 
tranquilo. De fora da cena são jogados sacos e mochilas em 
cena cantando – em fusão com as primeiras frases das 
músicas das Batistas) (MACHADO, 2003, p. 17). 
 

A fada que tinha ideias, de Fernanda Lopes de Almeida, em versão para 
o teatro, apresenta a história da pequena Clara Luz, uma fada que se nega a 
aprender pelo antiquado livro das fadas, porque quer inventar suas próprias 
mágicas. Sua teoria para explicar o mundo é que quando alguém inventa 
alguma coisa, o mundo anda. Quando ninguém inventa nada, o mundo fica 
parado. É por isso que Clara Luz não para de ter idéias mirabolantes faz 
bolinhos de luz, cria a chuva colorida, inventa a brincadeira de modelagem de 
nuvens e escorrega no arco-íris com sua professora de horizontologia. Em sua 
incessante luta contra as ideias e mágicas “emboloradas”, ela conquista o 
cargo de conselheira do palácio das fadas. 

Assim como nas obras anteriores, as personagens dessa obra são 
bastante simples e já fazem parte do imaginário infantil, com fadas e bruxas. 
Ao todo são 20 personagens: Clara Luz, Fada-Mãe, Fada 1, Fada 2, Fada 3, 
Fadinha 1, Fadinha 2, Fadinha 3, Passarinho, Vermelhinha, Gota de Chuva, 
Professora de Horizontologia, Senhor Relâmpago, Dona Relâmpaga, Irmão 
Maior, Irmão do Meio, Relampagozinho, Rainha, Conselheira 1, Conselheira 2. 

Duas personagens se destacam dentre tantas, Clara Luz, por sua 
incansável busca pela novidade e pela mudança nos padrões estabelecidos, e 
a Professora de Horizontologia, primeira pessoa a observar os dotes de Clara 
Luz e abrir seus olhos para as possíveis mudanças. 

As rubricas ou didascálias cumprem o seu papel e orientam o leitor pelos 
caminhos da história. Talvez por ter um texto mais longo do que os demais, 
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nessa obra, não temos nenhum sinal de narrador, letras menores e nenhuma 
instrução para a encenação da obra, além das rubricas ou didascálias. 

Dois corações e quatro segredos: uma farsa poética, de Beto Andretta e 
Liliana Iacocca, traz a história de Manoel, Manoela e Zé das Botas, em um 
triângulo amoroso, em que a Morte é peça-chave. Mário de Andrade, o poeta, e 
seu amigo Felisberto são os observadores de tal história. Manoel planta milho 
na fazenda de Zé das Botas e é apaixonado e correspondido por Manoela, 
também paixão do fazendeiro. Este faz um acordo com a Morte para tê-la e, no 
rompimento de tal acordo, acaba por perdê-la. 
 Os personagens da Peça são caricatos e remontam a crendices 
populares: Mário de Andrade, Felisberto, Narrador, Manoel, Milharal (atores-
milho), Coronel Zé das Botas, Manoela, Padre, Morte, Nego Véio, Caboclinhos, 
Mula-sem-Cabeça, Boi, Marujos, Moça Bonita (Morte). Os autores da obra dão 
sugestões para a formação do eleno, do cenário, do figurino e da maquiagem, 
bem como para o som, a música e os efeitos especiais. Além disso, no final, há 
notas explicativas sobre Mário de Andrade, o folclore, as festas e as tradições 
brasileiras. 
 As rubricas ou didascálias são simples e cumprem somente a sua 
função, pois na peça há a personagem do Narrador que comenta e retoma os 
fatos mais importantes da história, parecendo-se com o coro grego: “Nossa 
história aqui começa / Com Manoel apaixonado. / O coronel Zé das Botas, / 
Ruim, mandão e malcriado. / A disputa por Manoela, / E um casamento 
marcado”. (IACOCCA;  ANDRETTA, 2003, p. 21).  
  Baile do Menino Deus, de Ronaldo Correia de Brito e Assis Lima, é uma 
história que gira em torno de uma festa que vai acontecer, tendo os brincantes 
como personagens que seguem de casa em casa e um palhaço, Mateus, 
conduzindo a narrativa. Com sua estrutura simples, sem rodeios, é uma 
narrativa que dialoga com as emoções de todo o tipo de pessoa. Na peça, o 
Natal não valoriza as compras nem a comilança da festa, mas elege, como 
foco principal, o Menino Deus e o que ele representa, como símbolo do 
renascimento e da esperança. 

Na introdução de Baile do Menino Deus, Ruth Rocha explica como a 
obra pode ser facilmente adaptada e encenada por grupos escolares ou 
teatrais. 

 
Depois de revisto e atualizado pelos autores, o texto é 
apresentado integralmente, contando ainda com um glossário 
para facilitar a compreensão de alguns termos. Assim, se o 
leitor não conhece as expressões usadas pelas crianças do 
nordeste, logo pode saber que zabelê é uma ave do sertão, 
que boca-de-forno é uma brincadeira de prendas e caboclinhos 
é o nome dado aos grupos fantasiados de indígenas, que 
desfilam em todo carnaval nordestino (ROCHA, 2003, apud 
BRITO; LIMA, 2003, p. 6-7). 
 

 Como em todas as obras analisadas até aqui no genero dramático ou 
teatro, Baile do Menino Deus traz personagens simples e voltadas para o 
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público infantil, o que não significa que as obras não sejam reflexivas, críticas 
ou complexas. Esta, por exemplo, é bastante complexa e remonta ao fantástico 
e ao lúdico de uma forma bem construída e através da fala dos personagens. 
 As rubricas ou didascálias cumprem o seu papel e favorecem o 
desenrolar do conflito apresentado. Não temos nada que se pareça com um 
narrador, no entanto, há músicas por toda a obra e elas ilustram determinados 
momentos da história: 

 
CENA 5 
(José aparece montado numa burrinha e Maria, de porta em 
porta, procura pousada). 
MÚSICA: JOSÉ E MARIA 
José carpinteiro 
Procura agasalho 
As horas se passam 
Já cantou o galo 
Ninguém abre a porta 
Naquela cidade 
José entristece 
Tão pobre e cansado. 
 
José Carpinteiro 
E a Virgem Maria 
Procuram pousada 
Numa estrebaria 
A noite chegou 
E a hora esperada 
Maria suspira 
Tão pobre e cansada. 
 
[...] (BRITO; LIMA, 2003, p. 18). 

 
 
Considerações Finais 
 

Citando Ilo Krugli (2002), em sua epígrafe para o livro História de lenços 
e ventos: 

 
Fazemos teatro para que os nossos pés e mãos não esqueçam 
sua longa e maravilhosa história de artesãos do movimento da 
alma do homem no amar e criar. E das nossas mãos saíram 
barcos pequenos e lenços azuis como o céu à procura da 
liberdade e de um destino escolhido. 
 

 Desse modo,  fazer teatro para crianças e jovens é dar luz à imaginação 
e ao poder de criação da mente infantil/juvenil. Não que todos os textos do 
gênero dramático necessitem de representação cênica. Muitas vezes, senão 
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em todas, esta representação é criada na memória da criança ou do jovem que 
lê. 
 Levantar obras, analisá-las e discutir as possibilidades de trabalho com o 
gênero dramático ou teatro em sala de aula ou através da divulgação de 
acervos, como o é o do PNBE (Programa Nacional Biblioteca da Escola) faz 
com que este gênero saia em busca de seus leitores e espectadores. 
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