
PRESENTACIÓN

La Escuela Universitaria CEU de Magisterio de Vigo, con el afán de 
seguir formando e informando a los mediadores entre el libro y la 
lectura, sobre todo a los futuros maestros de Educación Infantil 
y Primaria de esta institución, continúa el camino iniciado hace 
unos años con la celebración de las I y II Jornadas de Literatura 
Infantil y Juvenil (LIJ), realizadas respectivamente en 2012 y 
2015, y la publicación de la monografía De la Literatura Infantil 
a la Promoción de la lectura (2013). En esta ocasión, entre las pro-
puestas con las que hacer más próxima la LIJ a los docentes de las 
nuevas generaciones se encuentra la edición de este libro-CD, así 
como la planificación de otros eventos para el año 2019.

A partir de las reflexiones derivadas de las últimas jornadas 
celebradas, Literatura Infantil y Juvenil (LIJ) y valores educativos 
acoge una decena de contribuciones que, desde diversas pers-
pectivas, se acercan a la LIJ de distintos ámbitos lingüísticos 
y/o a los valores educativos que esta puede transmitir. En esta 
nueva monografía, en la que se mantiene el idioma elegido por 
los autores y autoras (español, gallego o portugués), tienen ca-
bida estudios y reflexiones de relevantes investigadores del ám-
bito lingüístico español, como pueden ser las del Catedrático 
de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad 
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Complutense de Madrid Jaime García Padrino o el escritor, in-
vestigador incansable del folclore de transmisión oral y Premio 
Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, Antonio Rodríguez 
Almodóvar. También aportaciones de investigadores del ámbi-
to portugués, tal es el caso de Fernando Azevedo, profesor del 
Instituto de Educação de la Universidade do Minho, con trayec-
toria investigadora ya consolidada. 

A la par de estas contribuciones, se pueden encontrar otros tra-
bajos de autores y autoras que, aun no contando con la trayectoria 
de los citados, sí han realizado interesantes aproximaciones en los 
últimos tiempos al estudio de la LIJ de diferentes ámbitos. 

Así pues, LIJ y valores educativos se estructura en tres grandes 
bloques de contenido: «Aproximaciones teóricas y prácticas» y 
«Otras contribuciones», que componen la parte impresa de la 
publicación, y «Aportaciones de la Escuela de Magisterio CEU de 
Vigo a la LIJ», que acoge en formato electrónico las aportaciones 
acerca de los valores que la LIJ puede transmitir; los trabajos de 
este bloque han sido realizados por el alumnado de la Escuela y 
el profesorado ajeno en su formación al área de Didáctica de la 
Lengua y la Literatura.

El primer bloque, «Aproximaciones teóricas y prácticas», se 
inicia con dos estudios de autores de referencia en sus respec-
tivos ámbitos. Así, desde el ámbito portugués, «Quen é o Outro 
na literatura infantil contemporânea?», de Fernando Azevedo, 
se aproxima al concepto «alteridad» en la LIJ actual portugue-
sa y ofrece ejemplos de obras que abordan esa «otredad» desde 
diferentes perspectivas. En el ámbito castellano, Jaime García 
Padrino, en «Los clásicos de la literatura infantil española. ¿Un 
concepto mal entendido?», comenta cómo se han definido el au-
tor y autora clásicos, para proponer, después, su propio concep-
to de clásicos de la LIJ española.

A continuación, LIJ y valores educativos acoge media doce-
na de trabajos, de investigadoras en su mayoría, que ofrecen 
una visión más amplia de los valores que pueden trasmitirse 
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desde la LIJ o, incluso, de usos que esta permite. De esta mane-
ra, Alba Alonso Feijoo, de la Universidad de Vigo, en «¿Por qué 
Peppa Pig también sueña con ser una princesa? Introducción 
sobre cómo analizar la LIJ que ofrecemos a nuestro alumnado 
desde una perspectiva de género», se aproxima a este conocido 
personaje infantil desde una óptica de los Estudios de Género; 
Alexia Dotras Bravo, del Instituto Politécnico de Bragança, en 
«Que yo no creo en las personas normales. Lo que digo es “to-
dos somos especiales”. El rap recurso retórico, poético y literario 
en las clases de E/LE», toma como referencia este estilo musi-
cal para trabajar con adolescentes diferentes características de 
la literatura juvenil en la enseñanza del español como segunda 
lengua; Mar Fernández-Vázquez y María del Carmen Ferreira 
Boo, de la Universidad de Santiago de Compostela, ofrecen res-
pectivamente, en «Apuntes para una panorámica de la Segunda 
Guerra Mundial en la Literatura Infantil y Juvenil Gallega» y «As 
reescrituras dos contos de transmisión oral no álbum infantil en 
galego», dos aproximaciones a la LIJ gallega que permiten, en el 
primer caso, acercarse a una temática poco atendida, como es el 
tratamiento de la Segunda Guerra Mundial en las obras dirigidas 
a los más jóvenes y, en el segundo, una aproximación al álbum 
infantil y a las reescrituras de los cuentos de transmisión oral; 
Beatriz Sánchez Hita, de la Universidad de Cádiz, realiza un acer-
camiento a los manuales de Lengua Castellana y Literatura em-
pleados en varios centros educativos de Educación Primaria de 
Andalucía para observar qué obras y autores llegan a los niños a 
través del libro de texto; además, considera cómo se lleva a cabo 
la enseñanza de la literatura y qué valores se transmiten en las 
lecturas trabajadas por los discentes; y, finalmente, María Teresa 
Signes, Marcin Kamierckzak, Laura Amado, Amparo Acereda y 
Luis Mariano Bártoli, de la Universitat Abat Oliba del CEU, en 
«Literatura infantil y formación en valores: La autoestima como 
fundamento de una actitud resiliente», inciden en la importan-
cia que hoy en día supone una buena formación en valores que 
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ayuden al alumnado en su pleno desarrollo personal y apuestan 
por la LIJ, más concretamente, por los cuentos psico-afectivos, 
como herramienta para trabajar en las aulas el valor de la auto-
estima y el desarrollo de una actitud resiliente.

Por otro lado, la «Parte 2: Otras contribuciones» incluye la re-
flexión «Sobre los valores pedagógicos del cuento popular», de 
Antonio Rodríguez Almodóvar, y el texto denominado «Debuxar 
e escribir», del ilustrador gallego Jacobo Fernández Serrano. 
La primera se corresponde con el texto leído por Rodríguez 
Almodóvar en las II Jornadas de LIJ organizadas por la Escuela 
de Magisterio de Vigo alrededor, como su título anticipa, de los 
valores pedagógicos del cuento popular, en el que Almodóvar 
es un estudioso de referencia. Por su parte, la contribución de 
Fernández Serrano se corresponde con un texto creativo en que 
el ilustrador, a modo de diálogo con el alumnado que en muchas 
ocasiones se encuentra en diferentes centros educativos, pre-
senta cómo, en su caso, se inicia y produce el proceso creativo.

En definitiva, LIJ y valores educativos es una publicación mo-
desta que incluye aportaciones de grandes investigadores de la 
LIJ, al mismo tiempo que otras de investigadoras e investigado-
res que siguen sus pasos. Junto a estos trabajos se ofrecen tam-
bién las propuestas de futuros formadores o docentes en ejer-
cicio que, aunque ajenos hasta el momento a un conocimiento 
amplio de esta literatura dirigida a los más jóvenes, muestran 
interés por saber más de lo que esta les puede ofrecer.

APROXIMACIONES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS
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PARTE 1

APROXIMACIONES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS



11QUEM É O OUTRO NA LITERATURA 
INFANTIL CONTEMPORÂNEA?1

fernando azevedo
(CIEC, Instituto de Educação, Universidade do Minho, Portugal) 

Resumo: Partindo da dilucidação da categoria ontológico-filosó-
fica do Outro, rastreiam-se algumas das marcas da sua presença 
na literatura contemporânea de receção infantil, contextualizan-
do o papel desta no âmbito de um projeto educativo.

Palavras chave: alteridade, literatura infantil contemporânea, 
vozes silenciadas.

Abstract: Defining the ontological and philosophical concept of 
otherness, this paper tries to identify some examples of its pre-
sence on children’s literature, showing its role on the behalf of an 
educational project.

Keywords: contemporary Children’s literature, otherness, silen-
ced voices.

DILUCIDANDO O CONCEITO DE ALTERIDADE
As transformações das sociedades ocidentais nas últimas déca-
das –e pensamos explicitamente no conceito filosófico-político 
da União Europeia ou naquilo que hoje se chama a Globalização, 
com grandes movimentos migratórios que necessariamente 
questionam os conceitos de nação e de cidadania (Tomé, 2013)– 

1 Este trabalho recupera, atualiza e expande Azevedro (2004).



18

têm vindo a suscitar numerosas reflexões, de índole variada, so-
bre a questão do Outro. 

Pensar o Outro, encontra-lo e defini-lo implica recorrer a 
um conjunto de conceitos de âmbito sociológico, semiótico 
e filosófico. Morgado e Pires (2010: 23) assinalam que «todo o 
discurso sobre o Outro chama a atenção para os desequilíbrios 
de poder e de representação, bem como para as discriminações 
de raça e etnia, género e identidade sexual, classe social, idade 
e capacidade mental e física.» Pensar o Outro e reconhecê-lo 
implica poder representá-lo como uma formação discursiva e 
cultural (Tomé, 2013) que, de algum modo, se distingue ou se 
diferencia do conceito de grupo de referência, tal como foi de-
finido por Landowski (1997). O grupo de referência, entendido 
como instância semiótica difusa e anónima, fixa o inventário 
dos traços diferenciais que servirão para construir, diversifi-
car e estabilizar o sistema das imagens do Outro. É o grupo de 
referência que estabelece os códigos sociais e os parâmetros, 
valorizando determinados atributos herdados ou adquiridos. 
O Outro define-se pela sua dissonância em relação ao grupo 
de referência. Porém, a admissão, assimilação, segregação ou 
exclusão dos que são diferentes é determinada pelo grupo de 
referência, uma vez que é este grupo que fixa o inventário dos 
traços diferenciais que servirão para construir, diversificar e 
estabilizar o sistema das imagens do Outro, vigentes num de-
terminado espaço sociocultural.

Embora o conceito de alteridade e os mecanismos simbóli-
co-culturais para o expressar se revelem, em consonância com 
os códigos e convenções dominantes no sistema semiótico li-
terário, cultural e contextualmente dependentes, na aceção em 
que intimamente correlacionados com as significações que a 
tradição e as comunidades socioculturais sincronicamente exis-
tentes definem e explicitam como tal (Stephens, 1992; Yubero, 
Larrañaga e Cerrillo, 2004), é inegável que, no domínio dos estu-
dos literários, este conceito pressupõe a compreensão das múl-
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tiplas aceções incluídas naquilo que as sociedades designam 
como humanidade (Gardner, 2000). 

O Outro, termo que semanticamente se dá a ler como por-
tador de uma diferença ou dissonância fundamental relativa-
mente a uma totalidade assumida numa perspetiva homológica 
ou identitária, podendo situar-se, ideológica e pragmaticamen-
te, nas periferias ou interstícios simbólicos de um mundo 
possível, define-se e é definido em função de um tempo e de 
um espaço cognitivos, marcados pela presença de um sujeito 
da enunciação e em articulação com sistemas de valores e de 
ideias cuja natureza, sendo perspetivada numa ótica intrinse-
camente humana (cf. valores, qualidades e/ou desejos como o 
amor, a honra, a lealdade, a coragem, a amizade, etc.), se revela 
em larga medida trans-histórica.

Relembremos que historicamente, a designação de alte-
ridade provém do latim alteritas, significando «natureza ou 
condição do que é outro, do que é distinto» (Houaiss e Villar, 
2002: 219).

Nesta perspetiva, a ocorrência de situações que ostensiva-
mente recusem as limitações impostas pela racionalidade do 
mundo empírico e histórico-factual2 e/ou que explicitamente 
consubstanciem uma abertura de horizontes –numa aceção não 
restritiva do termo–, podem, em função dos contextos de inter-
pretação em que se situam os agentes da semiose, ser lidas como 
manifestações do Outro, já que este parece exprimir tudo aquilo 
que, pelo seu grau de afastamento factual ou simbólico relati-
vamente à perspetiva de um estar no mundo hegemónico, uni-
dimensional e totalitário, se mostraria como singular, questio-
nando e reclamando, pela sua presença e/ou pela visibilização 
mais ou menos conseguida dos seus gestos, também o direito à 

2 Cf., por exemplo, a convocação do maravilhoso, do inverosímil ou do assumidamente 
contrafatual. A este propósito, veja-se Rosemary Jackson (1995).
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plena existência e ao seu papel enquanto elemento co-definidor 
do sujeito da enunciação. 

A ALTERIDADE NA LITERATURA INFANTIL CONTEMPORÂNEA 
PUBLICADA EM PORTUGAL
Tentar perceber e explicitar alguns dos modos pelos quais a alte-
ridade se manifesta na literatura de receção infantil e juvenil será 
agora a nossa próxima tarefa.

Globalmente, consideramos que a temática da alteridade é 
dada a ler de múltiplas formas (Tomé, 2013), mas, para os efeitos 
deste texto, apenas consideraremos dois modos de explicitação: 
1) as vozes silenciadas e 2) a alteridade física.

AS VOZES SILENCIADAS

Fortemente condicionada, em termos diacrónicos, por preocu-
pações de natureza educativa e por uma tradição que parece 
visualizar a infância como uma etapa no desenvolvimento do 
sujeito, marcada por uma certa inocência idílica que importa 
preservar e proteger, a literatura de receção infantil e juvenil tem 
exibido o Outro e as suas manifestações de uma forma frequen-
temente simbólica ou alegórica. De facto, como sublinharam 
os editores da revista Bookbird (Freeman et al, 2003: 2-3), num 
número especialmente dedicado ao tratamento de temas po-
lémicos pela literatura infantil, há determinados assuntos que, 
pela sua natureza e em função dos contextos socioculturais em 
que os agentes da semiose se situam e interagem, não parecem 
ser passíveis de abordagem pela literatura que tem a criança 
como destinatário explícito, a não ser que assumam uma forma 
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ostensivamente eufemística. É, de facto, a partir desses lugares3 
que o Outro emerge e, manifestando-se polifonicamente, exibe 
a sua subjetividade, estimulando o leitor a interrogar o texto e, 
por via dele, o próprio metassistema social que nele se reflete 
mediatamente.

Nos contos tradicionais, por exemplo, o Outro ganha visibili-
dade e supera frequentemente a sua condição de alguém explici-
tamente colocado à margem pelos detentores do poder simbólico 
graças à sua força de vontade e ao seu próprio esforço, podendo 
ser auxiliado, no seu empreendimento, por aqueles que também 
partilham com ele essa natureza. Narrativas breves como a «Gata 
Borralheira» ou o «Patinho Feio» são, a este respeito, exemplos in-
teressantes. Também em «O Ganso de Ouro», dos Irmãos Grimm, 
é o filho mais novo de três, desprezado pela família, e significati-
vamente apelidado de «Parvo» ou de «João Bobo», consoante as 
versões em língua portuguesa, que alcançará o sucesso e o poder. 
De facto, é este que, mostrando possuir um coração puro e soli-
dário, consegue fazer rir a princesa e, depois de superadas uma 
série de provas exigidas pelo Rei, obter a sua mão em casamento, 
expressão simbólica do acesso ao Poder e à Autoridade. 

Na obra Desejos de Natal, de Luísa Ducla Soares (2007), são apre-
sentadas de três histórias que apelam a um olhar crítico sobre a rea-

3 Configurando-se como uma literatura cosmopolita, na aceção em que do seu cânone 
podem fazer parte não só os textos pertencentes ao património da língua e da cultura 
portuguesas, mas também os do património universal da cultura adequados à infân-
cia, o Outro ganha visibilidade também pela ostensiva presença de outras culturas, 
de outras raças e/ou de outras temáticas. Todavia, como adequadamente nos alerta 
Vivian Yenika-Agbaw (2003), num ensaio publicado na revista English Leadership 
Quarterly, a partilha de textos que abordem temáticas de natureza multicultural pelos 
mediadores com as crianças pode, em função dos objetivos que se pretendam atingir, 
implicar juízos valorativos acerca das práticas do grupo cultural em questão. E isto 
pode acontecer porque, dada a crescente iliteracia cultural, os mediadores e/ou as 
próprias crianças poderão não compreender experiências culturais com as quais não 
se encontram familiarizados. Daqui decorrem, em larga medida, muitas das preocu-
pações que enformam a investigação que se realiza atualmente no campo da tradução 
da literatura de receção infantil e juvenil.
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lidade das crianças que pouco ou nada têm na sociedade de con-
sumo em que se vive, e que ensinam que o Natal corresponde, no 
fundo, a olhar o Outro, a ouvi-lo e a dar-lhe atenção (Azevedo, 2011).

Graficamente, capa e contracapa constituem uma unidade de 
sentido: nelas vemos, em primeiro plano, os rostos em grande desta-
que de três crianças: uma branca, uma de uma criança provavelmen-
te africana e outra de uma criança oriental, todas elas subordinadas 
a uma grande estrela encarnada que se destaca no céu estrelado. As 
guardas, a azul e a branco, têm escritas, em caligrafia manual, uma 
série de palavras: nomes (Zeca, Liung e Tino, provavelmente das 
crianças já apresentadas na capa e contracapa) e objetos que po-
derão constituir os seus desejos: casaco vermelho, estrela, casa, bo-
tas, carro e Natal. A folha de rosto acentua esta hipótese interpretati-
va: sob a grande estrela encarnada, que acompanha o título da obra, 
encontramos os braços esticados das três crianças, como se estas 
tentassem, com o seu esforço, alcançar essa grande estrela de Natal.

A Viagem de Djuku, de Alain Corbel (2003), aborda a questão do 
trabalho imigrante na grande cidade. Construído sob o tópico da 
viagem, este álbum narrativo apresenta-nos uma mulher africana 
que, em busca de melhores condições de vida, abandona a sua al-
deia natal e chega a uma metrópole cosmopolita. Se a vida na cida-
de se caracteriza pela alteridade face à vida comunitária da aldeia, 
é aí que, partilhando com os que, por razões profissionais, lhe são 
mais próximos, a saudade que sente dos objetos, sons, paisagens, 
lugares e pessoas com que convivera, tanto tempo, no passado, 
Djuku reencontrará novamente a felicidade e a alegria de viver.

Capa e contracapa constituem uma unidade de sentido: uni-
das pela metade do rosto da mulher africana, os dois elementos 
estabelecem uma comunhão entre o espaço exterior da aldeia, 
aonde ficaram as memórias afetivas e comunitárias do passado, e 
o espaço interior da cozinha do restaurante, o local presente onde 
Djuku vive e ganha o seu pão.

As guardas, exibindo como uma espécie de marca, a face de 
uma mão humana, como se se tratasse de um qualquer registo 
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digital de uma presença, sempre acompanhado de uma flor esti-
lizada e de um pássaro colorido, num fundo verde, interrogam o 
leitor, estimulando-o a refletir sobre a importância e simbolismo 
desse registo. Quem é o Outro que se dá a ler por esta marca? Que 
história terá ele para contar?

Retrato da saudade de alguém que se sente longe da terra que 
a viu nascer, esta é uma obra que explicitamente interroga o leitor 
e o convida a ajudar o Outro a sentir-se em casa, fazendo parte de 
uma única e mesma família, independentemente das raízes bioló-
gicas ou do local donde se seja originário (Morgado e Pires, 2010).

No álbum narrativo Os de cima e os de baixo, Paloma Valdivia 
(2009) mostra-nos que todos, independentemente da sua cor, 
raça, língua, cultura, local de origem, modo de pensar, modo de 
agir ou de vestir, somos iguais e pertencentes a um mesmo mun-
do, global, com as mesmas preocupações, emoções e sonhos, 
indistinguíveis.

Ao longo de todo o texto, o espaço da página é dividido por 
uma linha horizontal que separa os dois tipos de habitantes do 
mundo: os de cima e os de baixo, sendo que as diferenças entre 
uns e outros são ínfimas, tal como é explicitamente referido pelo 
texto verbal e facilmente detetável pelo texto icónico. No entan-
to, a obra, não deixando de assinalar os preconceitos de que pa-
decem todos os habitantes deste mundo (o pensar que os outros 
são diferentes), encerra-se, convidando o leitor a assumir uma 
nova postura face ao mundo:

«Os de cima pensam 

que os de baixo são diferentes.

Mas são todos iguais,

Ainda que com ínfimas diferenças.»

(Valdivia, 2009: s/p) 

«De vez em quando, podes olhar ao contrário.»

(Valdivia, 2009: s/p) 


