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A inffância e sua
s literaatura na
a obra dee Josefin
na Plá
Andre R
Rezende Ben
natti1
umo: O preseente artigo see propõe a aanalisar a inffância na literatura e a litteratura infan
ntil de
Resu
Joseffina Plá, artiista hispano--paraguaia. P
Partiremos do
d principio de infância como consttrução
feita pelo homem
m em meado
os do séculoo XVII, assim discutirem
mos o lugarr da criança e sua
literaatura na sociiedade humaana, visando,, também, o homem com
mo um ser jjá criado pela sua
próprria mão, porrtanto, a infâância, tal coomo a conheecemos hoje,, como seguunda criação deste
homeem. Como baase para essaas observaçõões, utilizarem
mos as narrativas adultass “Sisé” e “S
Siesta”
e as coletâneas infantis
i
Marravillas de uunas Villas (2003) e Lo
os Animaless Blancos y otros
cuenttos (2001). Para
P
tanto, nos
n valeremoos de conceittos dos estud
dos literárioss e da infância na
literaatura e cultura.
Palavvras-chave: infância; Jossefina Plá; naarrativa.
Resu
umen: El preesente artículo se proponne a analizarr la infancia en la literattura y la liteeratura
infanntil de Josefiina Plá, artissta hispanopparaguaya. Partiremos deel principio de infancia como
consttrucción hechha por el hom
mbre en meaddos del siglo
o XVII, así discutiremos eel lugar del niño
n
y
su liteeratura en laa sociedad hu
umana, miranndo, también
n, el hombre como un serr ya creado por
p sus
propiias manos, por
p tanto, la infancia, tall como la co
onocemos ho
oy, como seggunda creaciión de
este hhombre. Com
mo base para estas obseervaciones uttilizaremos las narrativass adultas “Sisé” y
“Siessta” y las colactáneas inffantiles Maraavillas de un
nas Villas (20
003) y Los Annimales Blan
ncos y
otros cuentos (20001). Para taanto, nos valddremos de conceptos
c
de los estudioss literarios y de la
infanncia en la literratura y cultu
ura.
Palab
bras clave: infancia;
i
Joseefina Plá; naarrativa.

1 Cooncepçõess da infân
ncia
Quando remexemoss e fazemoss “arrumaçõ
ões” em nosssas casas, ddaquelas em
m que
tiram
mos o pó daqueles objeetos que quaase não usam
mos, daquelas em que reviramos todos
os paapéis antigoos há muito não vistos, que ficaram
m guardado
os bem ao fuundo das gaavetas
sob ttantas coisaas que agoraa julgamos m
mais imporrtantes ou de mais valiaa em nossa vida,
nessees momenttos sempre nos deparramos com
m um ou outro
o
papell ou objeto
o que
perteenceu à noossa infânciia. Então, uma torren
nte de mem
mórias espparsas comeeça a
borbuulhar em noossas mentees e, assim,, a memóriaa, fragmentada por nattureza, com
meça a
preenncher os vazios que a mente
m
criouu, por não co
onseguir gu
uardar tudo,, e as lembrranças
relaccionadas àquuele pedaço
o de papel ouu objeto rettornam, por vezes fictíccias, mas seempre
emoccionantes.
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O munddo que rod
deou nossaa infância, este que “esquecemo
“
os” quando
o nos
péis antigo
os há poucco mencion
nados,
tornaamos adultoos ou que, assim coomo os pap
deixaamos no fuundo das gavetas
g
de nossa mem
mória, é, como toda parcela da vida
humaana, uma criação,
c
nem
m sempre existiu da maneira que conheceemos repleto de
fantaasia, cores, sabores, magia.
m
Em
m grande paarte da hisstória humaana este mundo
m
simpplesmente não existia de
d tal formaa; até meado
os do século XVII o m
mundo adultto e o
munddo infantil compartilha
c
avam quase sempre os mesmos
m
terrritórios e peercepções.
Ao penssarmos a in
nfância, estte tempo qu
ue pertenceeu e/ou perrtence, d’alguma
form
ma, a todo ser humano
o que chegga à idade adulta, noss permitimoos entenderr não
someente sua hisstória, que ao
a longo do tempo, assim como to
oda parcela de vida hum
mana,
mudaa, mas tambbém pensar as diversass relações construídas em
e torno dee sua conceepção;
perm
mitimo-nos, dotados agora
a
da ddita “razão
o” que a maturidadee nos implanta,
comppreender um
m mundo criado
c
para nos “tirar”” deste mu
undo empíriico e ao mesmo
m
temppo nos inserrir nele. Porr isso faz-see importantee um olhar para
p seu deesenvolvimeento e
signiificado na modernidad
de, o conteexto no qu
ual esta foi criada, coomo a temo
os na
conteemporaneiddade,

com
mpreendenddo

os

momentos
m

favoráveiis

para

este

desennvolvimento.
A infânccia, como produto
p
da m
modernidad
de, não pod
de ser comppreendida se não
for relacionada a fatores que
q contribuuíram para sua constru
ução, conceb
ebidos diantte das
necessidades esttabelecidas pela racionnalização do
o homem em
m contexto ssocial.

La idea de
d la infancia aparece assí como entrrecrucijada inevitable, sii bien con
frecuenciia sólo lateente, de muuchos de lo
os rasgos fundamental
f
les de la
moderniddad literaria. Ahí están laa memoria, la temporalid
dad, el persppectivismo,
el énfasiis sobre la visión, el afán tan característica
c
amente modderno por
profundizzar en nuevo
os umbrales de experienccias (la exprresión es de Jauss), la
preocupaación de gen
nerar nuevass voces...2 (CABO
(
ASE
EGUINOLAZ
AZA 2001:
32).

Portanto, não nos reesta dúvida de que a ideeia que fazeemos hoje dde infância – esta
r
é ppermeada de
d contos dee fadas, os qquais fazem parte
rodeaada de fantaasias, cuja realidade
dela tornando “rreal” tudo o que a imaaginação perrmitir – se distingue, ppor exemplo
o, das

2

Traddução nossa: “A ideia da infância
i
apareece assim com
mo uma entreccuzilhada inevvitável, se beem que
com ffrequência sóó latente, de muitos dos rrasgos fundam
mentais da modernidade
m
liliterária. Aí estão
e
a
memóória, a tempooralidade, o perspectivism
p
mo, a ênfase sobre a visão
o, o afã tão caracteristicaamente
moderrno de aprofuundar em nov
vos umbrais dde experiênciaas (a expressãão é de Jauss)), a preocupação de
gerar novas vozes…
…”

12
23

ab
behachee
criannças retrataddas na pinttura de As Meninas, de Diego Velázquez,
V
ou do peq
queno
Lázaaro, de Lazzarillo de Tormes,
T
criianças que “viveram” em uma éépoca em que
q a
infânncia que coonhecemos não existiaa. Assim, o que pretendemos com
m este enssaio é
limiaar os dois períodos
p
em
m obra da arrtista hispan
no-paraguaia Josefina Plá, cujas obras
foram
m capazes de
d apreendeer os dois unniversos, o universo daa criança coom a infânccia tal
comoo estamos acostumados
a
s e o univerrso da criançça sem a inffância, no qqual o ser crriança
se faaz meramennte por umaa questão dee temporalidade natalíccia, contadaa apenas po
or um
espaççamento dee anos, não por atitudees, não por costumes, o ser criançça se faz ap
penas
por uuma questãoo numérica.
De acorddo do SARM
MENTO (22007), o con
nceito que se
s conhece sobre a inffância
que ffoi construíída historicamente é bbaseado em uma perceepção adultaa de tal fazzer da
vida.. No entantoo, assim com
mo podemoos perceber em outros vertentes
v
esstudos, por vezes
tais perspectivaas de um em
e relação ao outro se fazem problemátic
p
cas, ocultan
ndo a
realiddade social e cultural da
d criança nnecessitando
o, assim, dee uma ruptuura do modeelo da
infânncia até agora construíd
do. Assim, ttudo o que conhecemos, ou acrediitamos conh
hecer,
do uuniverso da infância fo
oi criado poor adultos. Desde os contos
c
de ffadas repletos de
magiia, de seres fantásticoss, de bruxass sempre más
m e de apaarência envvelhecida ussando
roupaas escuras até prínciipes e prinncesas perffeitos, dotaados de toodas as virrtudes
invenntadas pelo ser human
no, toda a ffantasia, asssim como por
p vezes a falta dela, tudo,
dos llivros infanntis ao vídeo
o game, tuddo foi criado por adultos, pensadoo por adulto
os, ou
seja, a infância é um produtto adulto.
Em confformidade com
c
as ideiias de ARIÈ
ÈS (1981), percebemoss que a infâância,
mento em que
q a
surgiiu juntamennte com oss primórdioos da socieedade industrial, mom
aprenndizagem formal
f
passsa a ser ressponsabilidaade da escola, enquannto à instittuição
familliar caberia o lugar da afeição.
Tais muddanças no comportame
c
ento da sociiedade ocorrreram em m
meados do século
s
XVIII e influencciaram na maneira
m
com
m que as prráticas educcacionais fooram postas, pois
até eentão o munndo da criaança e do addulto era o mesmo, nãão havia um
ma diferencciação
entree o meio dee um e de outro e a aprendizag
gem se davaa pela proxximidade dee tais
grupoos e, conseqquentementte, por meioo da observaação.
Aceitanddo-se a tese de ARIÈ
ÈS (1981), é preciso acolher a ideia de que
q a
infânncia, tal quaal é entendiida hoje, reesulta inexisstente antess do século XVII. Tod
dos os
grupoos das diveersas faixas etárias eram
m relativam
mente iguaiss, ou seja, nnão havia muitos
m
estággios de vidaa e os que ex
xistiam nãoo eram tão claramente demarcados
d
s. A criança tinha
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muitoo menos pooder ou inffluência do que atualm
mente tem em relaçãoo aos adulto
os. E,
provaavelmente, ficava maiss exposta à violência dos
d mais vellhos (ARIÈ
ÈS 1981), nãão era
proprrietária de seu própriio corpo. N
No entanto,, havia aqu
uelas, comoo Luiz XV
VI, na
Françça, que poossuíam pod
der sobre qqualquer co
oisa, no caso de Luizz XVI, do reino
franccês, sendo tratado com
mo igual ouu superior por todos. Assim com
mo havia os que
jamaais saiam da condição de infantee, como os escravos, que nunca possuíam poder
p
algum
m, eram classificados como dep endentes, tidos como seres inferriores. Nun
nca se
deve esquecer, claro,
c
que neste
n
períoddo o que eraa tido como
o infância qquase nada tem
t
a
ver ccom o que teemos hoje; por este mootivo temos tais comparrações.
No entannto, mesmo
o tal criaçãão sendo jáá secular, podemos
p
p erceber que por
diverrsas vezes, por se traatar talvez de algo que
q não estteja regidoo por lei, não
n é
“resppeitada”. Aiinda há, e provavelme
p
ente sempree haverá, aq
quela criançça cujo mun
ndo é
muitoo próximo ao do adullto, a ela nãão sendo po
ossibilitado
o o mundo dda fantasia ou o
munddo da criançça, tal qual estamos accostumados nos dias co
orrentes. Taais personag
gens –
pois aqui estamoos a tratar de
d literatura – às quais a infância é negada perrpassam div
versas
vezes a obra de Josefina Plá. Exemploo disso é a personagem
m Maria, doo conto “Sieesta”,
ma tarefa do
oméstica, po
ois sua avó não gosta que a
que ssempre devve estar fazeendo algum
meniina fique “oociosa”, “la chiquilina atrafagada
a limpiando el corredorr. María deebería
estarr descansanndo; pero Doña
D
Ceferin
ina ha salid
do, no volveerá hasta laas tres; y la vieja
no ppermite quee en su au
usencia la chiquilina esté ociossa”3 (PLÁ 1996: 187
7), ou
Cayeetana, que em um conto
o homônimoo é uma em
mpregada doméstica dessde tenra idaade.

2 In
nfância naa literaturra e literaatura para
a a infânccia
Ao busccarmos as concepçõess e origenss do que se entende por infân
ncia e
literaatura infanttil fica extrremamente difícil, parra não dizer impossíveel, ligarmos tais
pensaamentos àss lembranças de nosssa própria infância, assim
a
comoo as lembranças
recenntes de sobrinhos, filhos, alunos ou quaisqu
uer crianças com as quuais conviveemos.
Logoo nos vemoss cercados por
p históriass fantasiosaas, por seres mágicos, bbruxas e draagões.
Contudoo, algo recorrrente que nnos vem de pronto à memória
m
sãoo as históriaas que
nos fforam contaadas na infâância, ou seeja, a literattura da infância. Ao noos preocupaarmos
3

Traddução nossa: “a menininha atarefada liimpando o co
orredor. Maria deveria esta
tar descasando
o, mas
Dona Ceferina saiuu, não voltará até as três; e a velha não peermite que em
m sua ausênciaa a menininhaa esteja
ociosaa”.

12
25

ab
behachee
com tais memórrias e, conseequentemennte, com taiis histórias, nos vêm allgumas quesstões:
q foram criadas? Quais
Q
suas reais
r
intençções? Assim
m, de
de oonde surgiraam? Para que
acorddo com FIL
LHO (2009
9), conform
me avançamos no descobrimento, no remexeer das
mem
mórias de diiversos livros, percebeemos que a origem do
os famosos contos de fadas
data do século XVIII,
X
quan
ndo foram eefetivamente publicado
os, no entannto muitos destes
d
textoos, destes coontos de faadas foram adaptados a tal época,, pois são ooriundos dee uma
tradiçção oral, em
m grande parte servinddo não som
mente para crianças
c
com
mo também
m para
adulttos, mas quue com tal adaptação ppassam a atender
a
à ed
ducação doss pequenos,, pois
procuuram transm
mitir valoress morais parra a educação destes.
Ainda dee acordo co
om FILHO (2009), é somente
s
na segunda m
metade do século
s
XIX que a liteeratura criada para criianças, a que
q nós conhecemos como Literratura
Infanntil, tomou maior pro
oporção, poois “houvee um cresccente desennvolvimento
o dos
estuddos sobre peedagogia e psicologia
p
vvoltada paraa a educação
o”.
Com a industrializa
i
ação cada vvez maior daa sociedade a partir da segunda metade
m
do sééculo XVIIII, há o desen
nvolvimentto de novas classes sociiais, e os vaalores da an
ntiga e
tradiccional nobrreza, com seeus grandes clássicos da
d literatura que eram eensinados paara as
criannças por seeus precepto
ores, assim
m como a oralidade
o
caampesina, eem que crianças
tinhaam contato com históriias por meiio do contarr de seus pais, já não servem maais; os
valorres são desccartados em
m detrimentoo de outros novos, quee já não são mais os sim
mples
e ecconomicameente pobress camponeeses, assim como não
o pertencem
m à tradiccional
nobreeza, emborra tenham o mesmo pooderio econ
nômico destta. Nasce nneste século
o uma
classse emergentte: a burguesia.
Logo háá de se criarr algo que atenda aos anseios desta nova claasse sedentta por
noviddades, ocorrreu aí o surgimento dos cham
mados conto
os de fadaas, dentre outras
o
literaaturas voltaddas para criianças, paraa o aprendizzado. Histórias que antees eram con
ntadas
nos entremeios de novelas de cavalaarias, ou tãão fantasiosas quanto,, são editadas e
reediitadas. Indoo de enconttro a este ppensamento
o, temos seempre em m
mente a ob
bra de
Joseffina Plá, quue, em vida, publicou aapenas um livro
l
para crrianças, Maaravillas dee unas
Villaas, mas cujaas histórias para
p criançaas são inúm
meras. De accordo com M
MEDINA (2
2003:
9): ““Decía Doñña Josefina
a que sus hhistorias para la gen
nte de mennor edad ha
abían
empeezado comoo relatos ora
ales muy efficaces para
a tener cercca a sus nieetos un mom
mento
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más””4, ou seja,, relatos vo
oltados parra esta “claasse” criada pela mãoo do homeem, a
infânncia, prendeendo sua ateenção e ensiinando-lhe.
Assim, ao
a olharmoss com maiss atenção taais obras, podemos
p
peerceber que estas
são sempre posssuidoras de
d uma estr
trutura que abrange teemas de vaalores hum
manos,
valorres de socieedades humaanas, que fuuncionam, portanto,
p
co
omo “conduuta” a ser seguida
pelass crianças em toda sua vida. Quem
m não se lem
mbra da exp
pressão “mooral da história”,
utilizzada por vezes pelos próprios
p
conntadores de histórias paara facilitarr o entendim
mento
destaa e a “aprenndizagem” que ela quuer passar a todos seuss leitores innfantis? Essse é o
caso,, por exempplo, das fábu
ulas do sécuulo XVIII de Tomás dee IRIARTE (1976):

El gusanno de seda y la araña
Trabajando
do un gusano su capullo,
la araña, que tejía a toda
t
prisa,
de esta suertte le habló con falsa risa
a,
muy prropia de su orgullo:
o
«¿Qué
«
dice dde mi tela el seor gusano?
Esta mañanna la empecéé temprano,
y ya estaráá acabada all mediodía.
¡Mire qué suutil es, mire qué
q bella!...»
»
El gusanoo con sorna respondía:
r
«Usted tienne razón; asíí sale ella.»
SSe ha de conssiderar la ca
alidad de la oobra y no el tiempo que se
s ha tardadoo en hacerla.5

Na fábulla acima citada podemoos notar que no fim daa história háá uma menssagem
que finaliza o texto fazen
ndo com qque o leitor reflita so
obre a históória de maaneira
P
poortanto, perrceber
deterrminada, nãão havendo espaço paraa outra interrpretação. Podemos,
com mais convvicção que o texto liteerário voltad
do para criaanças desdee suas prim
meiras
mo o de Iriaarte ainda eem versos, tem
t
como intuito
i
reforrçar e/ou en
nsinar
concepções, com
uma “maneira de
d viver”, ensinamento
e
o este que já não é daado somentte pelos paais, os
quaiss passam menos
m
tempo
o com as criianças e maais tempo no
o trabalho, ffora do amb
biente
da caasa. “Se ha de considerrar la calida
dad de la ob
bra y no el tiempo que sse ha tardado en

4

Traddução nossa: “Dizia
“
Dona Josefina
J
que su
suas histórias para
p a gente de
d menor idadde haviam com
meçado
com rrelatos orais muito
m
eficazes para ter por pperto seus neto
os um momento mais”.
5
Traddução nossa: “O
“ bicho da seeda e aranha/T
Trabalhando um
u bicho da seeda em seu caasulos,/a aranh
ha, que
tecia com toda preessa,/Desta fo
orma, ela falouu com falso riso,/ e orgulho próprio:/‘O
O que diz de minha
tela seenhor bicho da
d seda?/Esta manhã
m
comeccei cedo,/e já estará acabada ao meio-diaa./Veja como é sutil,
olhe o quão é bonitta! ...’/O bicho
o da seda com
m ironia respon
ndia:/ ‘Você está certa; assim
m vai ela.’/Teem que
considderar a qualidade do trabalh
ho, e não o tem
mpo que levou
u para fazê-lo””.
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haceerla”, diz a fábula
f
de Irriarte, ensinnando os peq
quenos hum
manos que hhá de se fazeer um
nto custe paara fazê-lo.
trabaalho bem feiito sempre, não importtando o quan
Segundoo Nelly Nov
vaes COELH
HO, a Literaatura Infantil é:

Abertura para a formação de uma nova mentalidad
de, além dee ser um
instrumennto de emoçções, diversãão ou prazeer, desempen
nhada pelas histórias,
mitos, lenndas, poemaas, contos, teeatro, etc., crriadas pela im
maginação ppoética, ao
nível daa mente inffantil, que objetiva a educação integral daa criança,
propicianndo-lhe a ed
ducação hum
manística e ajudando-a na formaçãão de seu
próprio esstilo (COELH
HO 1991: 5)).

Assim poodemos pen
nsar em todda uma gama de literatu
ura criada oou compilad
da dos
relatoos orais a partir
p
do século XVII/X
/XVIII com
m esta exata função, insstruir e form
mar a
criannça. Tal fatoo perdura naa literatura em todo o ocidente. No
N século X
XX, por exem
mplo,
a auttora hispanoo-paraguaiaa Josefina P lá insere, co
omo já dito
o, seus relatoos infantis como
meioo para ficar mais
m próxim
ma e educarr seus próprios netos e também
t
seuus alunos.
No entaanto, quand
do tratamos deste assu
unto, não nos
n pode ffugir à mente a
repreesentação da
d própria criança
c
no m
meio literárrio. Há de se convir qque, se antes do
sécullo XVII/XV
VIII não hav
via uma liteeratura conccebida para crianças, quue atendia a seus
anseiios de aprenndizagem ou
o coisa quue o valha, havia,
h
e mu
uito, a preseença de crianças
repreesentadas dentro
d
de ob
bras literáriias. Como não
n remem
morar o pequueno Lázarro, de
Lazaarillo de Toormes, e su
uas inúmeraas fortunas e adversid
dades, nuncca sendo trratado
comoo uma criannça, tal qual conhecemoos na contem
mporaneidaade.

La margiinación socia
al en la cual se encuentra
a inmerso el Lazarillo see refleja en
una seriee de hechos que
q condicionnan el desarrrollo normal de su vida diaria. La
miseria infantil
i
se expresa
e
en pprivaciones tales como: abandono,, hambre,
trabajo y violencia inffantil, todo llo cual irá, en
e ciertas oca
asiones, arraastrando a
nuestro protagonista
p
al extremo de sobrepassar la fronteera de lo coonsiderado
por la socciedad como
o moralmentee correcto, por
p cuanto no
o trepidará een llevar a
cabo acciiones viciada
as, como es rrobar y el hu
urtar6 (OLGU
UÍN 2007: 1667-168).

Trata-se de uma inffância cercaada por prejuízos que nem
n de longge se parecee com
nfância hoje , pois se criiou a ideia de
d um períoodo no qual o ser
o quee reconheceemos por in
6

Traddução nossa: “A
“ marginalizzação social naa qual se enco
ontra imerso o Lazarillo se rreflete em um
ma série
de feitos que condicionam o deseenvolvimento normal de su
ua vida diária. A miséria infa
fantil se expressa em
privaçções tais como: abandono, fome, trabalhho e violênciaa infantil , tud
do o qual irá, em certas ocasiões,
arrastando nosso prrotagonista ao
o extremo de ssobrepassar a fronteira do considerado
c
peela sociedade como
morallmente corretoo, por quanto não
n trepidará em levar a cab
bo ações viciaadas, como é rroubar e o furtar”.
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humaano pequenno não pode passar por qualquer ad
dversidade. Mas o quee seria de Láázaro,
por eexemplo, seem tais adv
versidades? Os caminh
hos percorrridos, as deesventuras, tudo,
mesm
mo que de um modo que podem
mos chamar “torto”, também funcciona como
o uma
aprenndizagem para ele.

3 Inffância no coonto e conttar para a iinfância na
a obra de Jo
osefina Pláá

Para a arrtista Josefiina Plá – e aqui a trataamos por arrtista devidoo não someente à
diverrsidade de seu trabalh
ho, que vaii das letrass às artes plásticas,
p
m
mas ao statu
us de
criaçção de obra de arte estética, nos divversos gêneeros em que atuou:

En el artte, el hombree trata de reecuperar su perdido ritm
mo con el C
Cosmos. El
niño y el salvaje – loss creadores que realizan
n el desiderátum de crearr en plena
libertad psíquica
p
– esstán por esenncia más cerrca de ese ritmo. Y se haa señalado
decisivam
mente la radiical semejanzza entre el niño y el artissta en el actoo de crear.
Su terrenno es el subco
onsciente: ell terreno, prrecisamente, en que el hoombre late
al unísono con ese rittmo perdido.
Hay que buscar aquí la clave dde esta curio
osa aproxima
ación que hha existido
siempre entre las creaciones
c
ggeniales, lass más llena
as de espíriitu, y las
creacionees del homb
bre primitivoo. Y de ahíí que obras primitivas como los
bronces de Beni y los huacoss retratos nazcas
n
resulten asombrrosamente
modernoss7 (PLÁ 1991: 340).

Ou seja, para Plá, há uma aprroximação muito gran
nde do artissta e da criiança,
amboos criam unniversos próprios, sem eesquecer nu
unca que o universo
u
criiado pela crriança
é um
ma segunda criação, po
ois como vvimos anteriormente o mundo inffantil, visto
o aqui
comoo todo o aparato
a
necessário parra que a crriança se to
orne esta ccriadora da qual
estam
mos falandoo, é proporciionado peloo adulto.
Josefina Plá cria, em
m suas narraativas, distin
ntos universsos da infânncia, um preesente
em sseus contos adultos e outro
o
em suuas narrativ
vas infantis. Distanciaddos imensam
mente
em aalguns casoos, por sua grande carrga realistaa crítica, co
omo nos coontos adulto
os de
“Sisee” e “Siesta”, e sua lud
dicidade tam
mbém críticaa, dos conto
os infantis dde Maravilllas de
7

Traddução nossa: “Na
“ arte, o ho
omem trata dee recuperar seeu perdido ritm
mo com o Cossmos. A crian
nça e o
selvaggem – os criaadores que realizam o desiiderátum de criar
c
em plena liberdade ppsíquica – estão por
essênccia mais pertoo desse ritmo. E marca deci sivamente a radical semelh
hança entre a ccriança e o arttista no
ato dee criar. Seu teerreno é o subconsciente: o terreno, precisamente em que o homem
m bate unísson
no com
esse rritmo perdido. Há que buscar aqui a chhave desta curriosa aproxim
mação que exiiste sempre en
ntre as
criaçõões geniais, as
a mais cheiaas de espírito,, e as criações do homem
m primitivo. E daí que ass obras
primittivas como oss bronzes de Beni
B e os huaccos retratos nazcas resultem assombrosam
mente moderno
os”.
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unas Villas ou de
d Los Anim
males Blanccos, mas em
m alguns cassos como em
m “El calen
ndario
ño monstruuo”, Plá con
nsegue “unirr” os dois uuniversos criando
maraavilloso” ouu “El pequeñ
contoos fantásticoos em que há
h a presennça do fator lúdico, mass que se enccontra carreegado
de um
ma realidadde totalmentte crítica.
De acorddo com Án
ngeles MAT
TEO DEL PINO
P
(2002
2), toda a oobra narrativ
va de
Joseffina Plá é muito
m
meno
os conhecidda que o resstante de crriação literáária, sobretu
udo a
poesiia, pois tooda sua obrra foi pub licada em editoras lo
ocais de A
Assunção ou
u em
supleementos de jornais. Ap
penas um rromance, qu
uatro livros de contos adultos e um
u de
contoos infantis foram
f
publiicados em fformato de livro ainda que com peequenas tiraagens
enquuanto Josefinna ainda viv
via. De acorrdo com Jossefina Plá:

La narrativa es uno de mis modo
dos de expressarme; no una vertente exclusiva.
Escribo cuentos
c
cuan
ndo necesito hacerlo (ha
ace diez años que no loss escribo).
Escribo cuentos
c
por temporadas,
t
como necesiito por temporadas escriibir versos
o hacer cerámica.
c
Po
odría decir qque tengo fa
ases como la
a luna, sin poor eso ser
más lunáática que cu
ualquiera ottro escritor que se resp
pete. Porquee creo en
realidad que en todo escritor se da esa tend
dencia cíclica
a: el que meenos, tiene
dos fases: la activa y la del dolcee far niente. Yo, ésta, por desgracia ppara mí y
para todoos, no la cono
ocí nunca8 (P
PLÁ 1996: 52).
5

Assim poodemos ded
duzir que, sse há fases de
d criação estética
e
disttinta, há tam
mbém
algum
ma fase de criação em que a autoora se dedicaa à literaturra para adulltos e à literratura
para crianças. No
N entanto, há de se leembrar sem
mpre que a criação conntística adullta de
mas nunca a autora deiixou de prooduzir narraativas,
Joseffina Plá tevve sua épocaa de auge, m
mesm
mo que em
m menor qu
uantidade. D
Destas narraativas, sua incursão nnos universo
os da
criannça e em sua represeentação naa literatura adulta sem
mpre se deeu. Há div
versas
persoonagens de seus conto
os adultos, ccomo Severrina, Cayetaana, Maria, Delpilar, Sise
S e
Mariistela, que são
s represen
ntadas na naarrativa todaa ou grandee parte destaa em tenra idade,
i
mas sofrendo uma
u
carga que,
q
aos olhhos contem
mporâneos do
d que se teem por infâância,
diríam
mos que esta,
e
a inffância, foi retirada das
d personaagens de PPlá. Trata-sse de
persoonagens cuja infância lhes foi roubbada.

8

Traddução nossa: “A narrativaa é um de m
meus modos de
d expressar-m
me; não uma vertente exclusiva.
Escrevvo contos quuando necesssito fazê-lo ((faz dez anoss que não os escrevo). E
Escrevo conto
os por
tempooradas, como necessito porr temporada eescrever verso
os ou fazer ceerâmica. Podeeria dizer quee tenho
fases como a lua, sem
s por isso ser mais lunátiica que qualqu
uer outro escrritor que se reespeite. Porque creio
que naa realidade em
m todo escritor se dá essa teendência cíclica: o que men
nos, tem duas fazes: a ativa e a do
dolce ffar niente. Euu, esta, por desgraça para m
mim e para tod
dos, não a conh
heci nunca”.
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Não poddemos, no en
ntanto, nos esquecer da literatura de Josefinaa Plá na quaal não
ora no
há a criança reppresenta, mas para a qqual ela é direcionada. A incursãoo da escrito
munddo da literaatura para crianças
c
é m
muito anterrior à sua única
ú
obra literária in
nfantil
publiicada enquaanto ainda viva, em 11988, Maravillas de un
nas Villas. De acordo
o com
MAT
TEO DEL PINO
P
(2002
2), Josefina Plá se encaarregou de uma
u série, ““Cuentos dee ayer
y de hoy”, em um
u program
ma rádio, no qual recriaava históriass e contos j á existentess e de
diferrentes nacioonalidades e épocas. M
Mas somentee em 1975, por conta dde uma viv
vência
pessooal, começaa a produzzir contos lliterários in
nfantis próp
prios, histórrias nunca antes
contaadas.

En 1975 tuve una criisis de flebittis, me quedéé clavada en
n un sillón trres meses;
quería quue mis nietos (cinco y trres años) me acompaña
asen, y para ello eché
mano com
mo cebo de los
l cuentos qque se me occurrían, imprrovisando. V
Viendo que
los entendían y les gustaban, pennsé en darlees forma escrrita. El resuultado está
ahí9 (PLÁ
Á apud MAT
TEO DEL PIN
NO 2002: 17
7).

Depois do
d episódio
o, Plá se deedica com afinco
a
a pro
oduzir conttos infantis. Dos
mais de cem conntos infantis que a próp
ópria autora afirmava teer, a maioriaa não eram, nem
o sãoo ainda, pubblicados em
m livros; estees foram see perdendo em
e meio a jjornais e rev
vistas
locaiis.
Com seuus contos infantis
i
Jossefina Plá, conforme nos afirmaa MATEO DEL
PINO
O (2002), realiza
r
umaa prosa alim
mentada peela poesia, pelo humoor refinado,, pela
ironiia e pela refflexão. O ob
bjetivo dest es contos é fazer com que o cotiddiano seja lú
údico,
aindaa que isso implique em
e romper com a razzão mais elementar. N
Nos seus contos
c
infanntis, a fantassia ocupa tu
udo, todo o cotidiano; toda
t
a rotina de vida daas personag
gens é
fantáástica. No entanto,
e
há em todas aas narrativaas uma lógicca que susttenta a noção de
“verddade” à fanntasia criadaa pela artistta. Todo o cotidiano criado
c
por PPlá está forra das
leis naturais daa realidadee e, ainda de acordo
o com MA
ATEO DEL
L PINO (2
2002),
podeeríamos até dizer que se esquece da realidade. Não se trata de coontos cuja única
finaliidade seja a mensageem ou os ensinamenttos finais; ao contráriio, estas ap
penas
acom
mpanham o gozo do con
nto, pois estta é a finalid
dade destes, o deleite.

9

Traadução nossa: “Em 1975 tiive uma crisee de flebite, fiiquei cravada em uma cadeeira por três meses;
m
queriaa que meus netos (cinco e três anos) mee acompanhasssem, e para isso
i
enchi as mãos como isca
i
de
contos que me ocoorriam, impro
ovisando. Venndo que os esstendiam e go
ostavam, passsei a dar-lhes forma
escritaa. O resultadoo está aí”.
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Porque aunque
a
esta literatura,
l
sii no es, como la adulta, madurez em
mocional y
acción deecisiva, ella no deja de sser por eso un paralelo de la vida; y en ella,
como en la otra, cad
da hecho es ppor si ejemp
plar: es deciir tiene un ssignificado
propio paara el person
naje que lo realiza, y lo
o tiene tambiién, por tantto, para el
lector. Deebe pues opeerar ese hechho por sí missmo, sin neceesidad de mooralejas ni
de inyeccciones didáctticas10 (PLÁ apud MATE
EO DEL PIN
NO 2002: 22)).

Plá nos oferece con
ntos com m
mundos variiáveis cuja magia/fantaasia está seempre
prevaalecendo, toornando-se natural quiççá pelo cotiidiano impreegnado na nnarrativa. Assim,
A
a arttista faz com
m que tais contos, com
mo obras estéticas,
e
nãão se fixem
m exclusivam
mente
para o público adulto,
a
mas sim para um
m leitor de “espírito jo
ovem” capaaz de comov
ver-se
da ação fan
ntástica relaatada. Confforme
com a espontanneidade de cada narrattiva, de cad
MAT
TEO DEL PINO (200
02), o tambbém escritor Augusto Roa Bastoos denomino
ou os
contoos infantis de Plá co
omo “relatoos para la humanidad
d joven”, ppois para ele
e as
narraativas da esccritora voltaadas para o público inffantil poderiiam ser lidaas e sentidass com
a meesma intensiidade nas mais
m diversass idades.
Se em parte de sua
s
narrativva adulta Josefina Plá
P elege a criança como
protaagonista, em
m seus conttos infantis são os animais que, com
c
frequêência, entram
m em
cena para protagonizar ass histórias.. Muitas das
d vezes eles
e
estão envolvidos com
criannças, ou em
m diálogos, ou em entrrevistas cujas “notíciass” são inforrmações so
obre o
munddo animal fornecidas
f
para
p
a criannça, como nos
n casos dos
d contos qque se fazeem na
obra póstuma Loos Animaless Blancos y otros cuen
ntos, ou há ainda aquelles casos em
m que
um nnarrador, quue não é umaa criança, faará as inserçções das perrsonagens.
No entannto, mesmo
o com esta imersão e este afinco
o da artista na produçãão de
c
não podemos deixar de lado
l
o fato de que, na literatura adulta
a
literaatura para crianças,
produuzida por Josefina
J
Pláá, a presençça da criançça é uma co
onstante, m
mas não a crriança
comoo seus própprios netoss, que paraam por horras para ou
uvir as histtórias fantásticas
contaadas por suaa avó, e sim
m crianças a quem tudo é negado.
Maria, no
n conto “Siiesta”, é um
ma menininh
ha, “chiquillina”, que, aabandonadaa pela
mãe, vive em casa
c
com sua
s avó patterna e seu
u pai. A av
vó a obriga a trabalhaar nos
serviiços doméstticos: “[...]] la vieja nno permite que en su ausencia laa chiquilina
a esté

10

Traadução nossa: “Porque aind
da que esta liteeratura, se nãão é, como a adulta,
a
maduraa emocionalm
mente e
ativam
mente decisivaa, ela não deix
xa de ser por iisso um paralelo da vida; e nela, como nna outra, cada feito é
por sii só exemplar: ou seja, tem um significaddo próprio para a personagem que o realizza, e o tem tam
mbém,
portannto, para o leiitor. Deve, po
ois, operar estte feito por si mesmo, sem a necessidadee de morais nem
n
de
injeçõões didáticas”..
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ociossa. [...]”11 (PLÁ
(
1996: 187). E seeu pai não a reconhece como filhha nem falaa com
Mariia: “Si él la llama poca
as veces porr su nombree, tampoco ella
e le llamaa papá. No le ha
perm
mitido él tom
mar la costu
umbre”12 (PL
LÁ 1996: 188).
A maneeira com qu
ue Maria é construíd
da no conto
o “Siesta” revela-nos uma
conootação suballterna, oprim
mida pela aavó, que a reconhece
r
como
c
neta, m
mas a explo
ora, e
reneggada pelo pai,
p que nem
m lhe permiite tal nomiinação. A violência
v
é uuma das graandes
marccas do contoo: Maria é forjada noss moldes da
d opressão e da explooração, a ela não
cabe o sonhar, não cabe o ser criançça, a apren
ndizagem see dá por m
meio da forçça do
trabaalho e não pelo
p ensinam
mento.
O mesm
mo ocorre no
n conto aadulto “Sissé”, no quaal é narradda a história de
Sisennanda, ou simplesmen
s
nte Sisé, um
ma menina que perde a mãe ao nascer e que
q é
encontrada por empregados
e
s de uma faazenda no in
nterior do Paraguai.
P
Neesta ambien
ntação
a
do lugar, bebeendo no mesmo
m
camppesina, Siséé é criada como se ffosse um animal
vasillhame que os
o porcos: “[[...] Le dio leche, con la
l misma mamadera deel chanchito
o […]
(PLÁ
Á 1996: 1966)13 e comen
ndo sobras de ossos: “[…]La
“
cria
atura sentadda en el sueelo de
la coocina, chupaaba un hueeso que la ccocinera le pasaba de su plato […
…]” (PLÁ 1996:
196)14. Esta é a vida de Sissé até que eela, atingind
do certa idaade, no contto descrito como
mais ou menos doze anos,, começa a tomar form
mas mais feemininas, m
momento em
m que
outraa torrente de violência ainda maioor ingressa em sua vid
da, passandoo a ser estuprada
prim
meiramente pelo
p
dono da
d fazenda, depois por seus filhos. A violênccia segue atté que
Sisé engravida e é encontraada morta juunto a seu fiilho em umaa manhã de Natal.
Como poodemos perceber nos reelatos dos dois
d contos, e assim ocoorre em div
versos
nfância tal como
c
a connhecemos. O que
outroos contos addultos, as crianças nãoo têm sua in
elas têm é um “regresso”
“
a uma épocca em que a infância não existia. A
Assim, pod
demos
concluir que em
m sua vastaa obra poéttica Josefin
na Plá transsita para aléém dos div
versos
gêneros, nas peqquenas pecu
uliaridades de cada gênero em paarticular, com
omo as narraativas
para e com criannças.
As conceepções que temos hojee, como adu
ultos, do quee é infânciaa, certamentte são
totalm
mente distinntas da concepção quee tivemos deesta quando
o estávamoss nela, se é que a
perceebemos alggum dia enq
quanto ela transcorria,, seja a “infância” vivvida por Maaria e
11

Traadução nossa: “[...] a velha não
n permite qque em sua aussência a pequeenina esteja occiosa [...]”.
Traadução nossa: “Se ele a ch
hama poucas vvezes por seu
u nome, tampo
ouco ela o chhama papai. Ele
E não
permiitiu que ela tom
masse esse co
ostume”.
13
Traadução nossa: “[...] Deu-lhe leite com a m
mesma mamad
deira do porqu
uinho [...]”.
14
Traadução nossa: “[...] A criattura sentada nno chão da co
ozinha chupav
va um osso qque a cozinheira lhe
passarra de seu pratoo [...]”.
12
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Sisé,, seja a “inffância” imp
pregnada noos contos dee Maravilla
as de unas Villas ou de Los
males blancoos y otros cuentos
c
toddo o este un
niverso criado, a existêência do ho
omem
anim
enquuanto homem
m tem com
mo caráter pprimordial a dialética com o quee o cerca, com
c
o
univeerso no quaal ele está in
nserido. Fazz-se homem
m por “dialog
gar”, portannto o ser humano
é a pprópria denoominação daa linguagem
m, que desveenda o mistéério daquiloo que o cercca por
meioo da linguaggem, do disccurso, da crriação de um
m universo que expliquue o univerrso no
qual este ser criado está insserido. A litteratura, asssim como outras
o
criaçõões artísticaas não
e
para os misstérios do mundo
m
verbaais, é o prodduto no quaal este homeem cria as explicações
empíírico. No enntanto, paraa que este m
mesmo homem crie é necessário
n
qque ele se ad
dmita
comoo criação e crie, novam
mente, umaa máscara, uma person
na, a fim dee que sobree esta
possaa desenvolvver toda e qu
ualquer atittude, para a qual não fo
oi “moldadoo” quando de
d sua
prim
meira criaçãoo, homem e infante.
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