
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

Centro de Letras e Comunicação 

Bacharelado em Letras 

  Redação e Revisão de Textos 

  

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

 

 

 

 

 

 

 

A Bolsa Amarela: a discussão de gênero na literatura infantil 

 

 

 

 

 

Aline D'Arisbo 

 
 
 



 

 

Pelotas, 2018 
Aline D’Arisbo 

 
 
 
 
 
 

A Bolsa Amarela 

A discussão de gênero na literatura infantil 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso 

apresentado ao Centro de Letras e 

Comunicação da Universidade Federal de 

Pelotas como requisito parcial à obtenção do 

título de Bacharel em Letras - Redação e 

Revisão de Textos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientadora: Andrea Perrot 
 



Universidade Federal de Pelotas / Sistema de Bibliotecas
Catalogação na Publicação

D111b D'Arisbo, Aline
D'AA bolsa amarela : a discussão de gênero na literatura
infantil / Aline D'Arisbo ; Andrea Perrot, orientadora. —
Pelotas, 2018.
D'A36 f.

D'ATrabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em
Letras - Redação e Revisão de Textos) — Centro de Letras
e Comunicação, Universidade Federal de Pelotas, 2018.

D'A1. A bolsa amarela. 2. Gênero. 3. Literatura infantil. I.
Perrot, Andrea, orient. II. Título.

CDD : 808.066

Elaborada por Maria Inez Figueiredo Figas Machado CRB: 10/1612



 

 

 

 

 
Aline D’Arisbo 

 
A Bolsa Amarela: A discussão de gênero na literatura infantil 

 
Trabalho de Conclusão de Curso aprovado, como requisito parcial, para obtenção 
do grau de Bacharel em Letras – Redação e Revisão de Textos, pelo Centro de 
Letras e Comunicação, Universidade Federal de Pelotas. 
 
Data da Defesa: 
 
 
Banca examinadora: 
 
...................................................................................................................................
Prof. Dr. Andrea Czarnobay Perrot 
(Orientador) 
Doutor em Letras – Literatura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) 
 
................................................................................................................................... 
Prof. Dr. Claudia Lorena Vouto da Fonseca.  
Doutor em Letras – Literatura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) 
 
................................................................................................................................... 
Prof. Dr. Renata Kabke Pinheiro  
Doutor em Letras – Linguística Aplicada pela Universidade Católica de Pelotas 
(UCPel) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico este trabalho à criança que fui, 
descobrindo nos livros um modo de fugir e de se 

salvar. 
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Resumo 
 

D’ARISBO, Aline. A Bolsa Amarela: a discussão de gênero na literatura infantil. 
Trabalho de Conclusão de Curso- Bacharelado em Letras Redação e Revisão de 
Textos, Centro de Letras e Comunicação, Universidade Federal de Pelotas, 
Pelotas, 2018. 
 
 
Este trabalho analisa o livro A Bolsa Amarela, de Lygia Bojunga, e se propõe a 
questionar se os leitores desta obra conseguem perceber a discussão de gênero 
presente no texto, uma vez que, apesar de o livro apresentar assuntos de cunho 
social, ele não os explicita. Também é discutido gênero e literatura infantil e qual a 
importância da literatura infantil para o desenvolvimento dos leitores. Para isso, foi 
realizada uma minuciosa análise do livro de Lygia Bojunga, com o amparo de 
estudos bibliográficos de teóricos da literatura infantil como Zilberman, Coelho e 
Hunt, e teóricos de estudos de gênero como Scott, Bourdieu e Beauvoir. Ao fim, 
sabendo-se da capacidade do leitor da idade recomendada para a leitura desse 
livro, chega-se à conclusão de que esses leitores são capazes de perceber a 
discussão de gênero presente no livro, e que o livro pode ser considerado 
feminista, além de explorar tantas questões sociais. 
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Abstract 
 

D’ARISBO, Aline. A Bolsa Amarela: the discussion about gender in the infantile 
literature. Work for End of Course, Course- Bacharelado em Letras Redação e 
Revisão de Textos, Centro de Letras e Comunicação, University Federal of 
Pelotas, Pelotas, 2018. 
 
This work analyzed the book A Bolsa Amarela of Lygia Bojunga and its propose to 
question if the readers of this labor could see the discussion of gender present in 
the book, despite that the book have issues of social way, it doesn’t explicit that. 
Also is discussed gender and infantile literature and what is the importance of 
infantile literature for the development of the readers. For that was made a 
detailed analysis of the book of Lygia Bojunga, with the support of the 
bibliographic studies of theorists of infantile literature like Zilberman, Coelho and 
Hunt, and theorists of genders studies like Scott, Bourdieu and Beauvoir. At last, 
knowing of the capacity of the reader of the age recommended of this book, was 
gotten the conclusion that the child readers are capable of realize the discussion 
of gender present in the book, and that the book may be considered feminist as 
well as reflect about others many others social questions.  
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa pretende discutir gênero e literatura infantil em A Bolsa 

Amarela, e também questionar outros assuntos de cunho social abordados nesse 

livro. Questiona-se, assim, se uma criança, ao lê-lo, seria capaz de assimilar seus 

conteúdos sociais e de analisar a presença do feminismo. Para isso foi escolhida 

esta obra de Lygia Bojunga para ser trabalhada, pois A Bolsa Amarela é um livro 

infantil que discute gênero e outros assuntos, sem ser de maneira explícita, pois 

não há, em sua descrição, algo que o relacione de forma direta com temas como 

feminismo e outros. Porém, em toda a narrativa esses assuntos estão presentes. 

A autora, Lygia Bojunga, nascida em Pelotas e morando no Rio de Janeiro, 

sempre foi uma leitora ávida, que começou a escrever para seu sustento, depois 

descobrindo que essa era a maneira como queria viver, criando histórias de 

fantasia, mas também de crítica social.  

 

O realismo mágico e a psicologia reúnem-se numa obsessão pelo social 

e pela democracia A escritora, que iniciou a sua atividade quando ainda 

no Brasil vigorava a ditadura, foi uma ativista da resistência. Esta luta 

surge depois transposta para o domínio da literatura infantil já que, 

segundo a escritora, os generais não liam livros destinados a crianças e 

adolescentes. (CRISTÓFANO, 2011, p.2-3) 

 

Apesar de a crítica considerar suas histórias voltadas para o público infantil 

e adolescente, não considera suas obras para um público fixo, deixa que o 

público decida quem deve ler seus livros. A autora tem sua própria editora e foi a 

primeira brasileira a receber o prêmio Hans Christian Andersen, maior prêmio da 

literatura infanto-juvenil, pela sua obra integral. Com 23 obras publicadas, uma 

das causas do seu sucesso como escritora é o fato de ela não fugir de assuntos 

de cunho social, mesmo escrevendo para crianças. Sua voz narrativa se mantém 

altamente coloquial, para a época da publicação do livro, tornando sua obra 

distante do didático e não visando a dar lições de moral. 
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Como afirma Hoki-Fernandes,  

 

No que se refere à singularidade da obra de Lygia Bojunga, uma das 

principais características é o aspecto social, recorrente em todas 

narrativas. Por meio de sua escrita, a autora busca denunciar a 

sociedade sem privar as crianças da realidade. Com uma linguagem 

peculiar, ela mistura fantasia e veracidade, trata de assuntos sérios, tais 

como: o abandono infantil, as inseguranças que permeiam o mundo 

infanto-juvenil, a exploração das crianças, a pedofilia, o não 

reconhecimento da capacidade inventiva e criativa dos pequenos, entre 

outros temas que dão vida aos seus personagens, sempre autênticos. 

(HOKI-FERNANDES, 2015, p.97) 

 

Sua obra faz uso de uma escrita extremamente coloquial, em que dialoga 

com as crianças, não se colocando em uma posição superior ou, ainda, 

procurando ensiná-las. Não fala como um adulto com elas, sendo similar a um 

autor em quem Bojunga se inspira, o qual leu quando criança, Monteiro Lobato 

que, por sua vez, foi um dos precursores da literatura infantil brasileira, que surgiu 

no final do século XIX no Brasil, com o crescimento também do público infanto-

juvenil.  

Até o surgimento de Monteiro Lobato, os autores de obras para a literatura 

infantil dedicavam-se apenas a realizar traduções de obras internacionais, com 

foco mais didático e moral. Com ele, surgiu mais a obra infantil como 

entretenimento para o público infanto-juvenil, e com falas menos “cultas”, 

semelhança que vemos no trabalho das obras de Bojunga. Outros fatores em 

comum entre ambos autores e suas obras são suas personagens femininas 

“sabichonas”, como Narizinho, do Sítio do Pica Pau Amarelo, e Raquel, de A 

Bolsa Amarela, animais falantes, aventureiras, em boa parte fabulares e 

imaginativas. O livro de Bojunga, apesar de se passar no ambiente urbano, traz 

muitas características do campo, seja pelos animais que Raquel cria, os galos 

Rei/Afonso e Terrível, seja pela vontade da personagem de voltar a morar na 

roça. 

No livro, Raquel, a personagem principal, tem três vontades que esconde 

de todos: a de ser grande, a de ser um garoto e a de ser escritora. Após ganhar a 

bolsa amarela da família, mais como a sobra que ninguém quis, esconde suas 
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vontades ali, mas, com a chegada da bolsa, outras histórias começam a se 

desenrolar, como a vinda do Galo Rei/Afonso, que foge de uma de suas histórias 

e pede para morar na bolsa. Ele ainda encontra um primo na rua, o galo de briga 

Terrível, além de encontrar uma guarda chuva no caminho, que está enguiçada, 

assim como sua própria história. 

Raquel acaba tendo que ajudar a todos, e eles, com suas histórias, 

acabam ajudando a menina a lidar com seus problemas, bem como com suas 

vontades, deixando ao final do livro uma Raquel mais feliz consigo mesma e com 

mais voz e força para enfrentar o mundo. 

Mas esse tom leve com que a autora escreve não a afasta de abordar 

temáticas sociais mais complexas. Ao analisarmos minuciosamente A Bolsa 

Amarela, percebemos que os mais diversos assuntos estão presentes na 

narrativa, como o machismo inerente à sociedade, a transgeneridade, o aborto, a 

ditadura militar vivida na época e a violência gerada por ela. O tom fabular da 

obra, porém, não torna esses assuntos explícitos, visto que tais assuntos até 

mesmo hoje são vistos como tabu.  

A autora utiliza-se de muita simbologia e de uma narrativa “mágica” para 

lidar com eles. Porém, esse trabalho não quis menosprezar a interpretação dos 

leitores crianças, sendo que a média de idade recomendada para este livro é de 

11 anos, idade na qual já existe um leitor fluente e até mesmo maduro, capaz de 

refletir sobre o que está lendo. Nota-se que não foi a autora que estabeleceu uma 

faixa etária para a sua obra, mas críticos e professores. 

Quanto às temáticas sociais que podem ser encontradas no livro, um ponto 

a ser trabalhado é a função social da literatura infantil. Se, além do “felizes para 

sempre”, os livros para crianças podem ensinar-lhes algo mais do que a moral da 

história e, também, se é possível que a literatura infantil seja um palco para 

debates sociais, uma vez que ela é responsável pela formação das crianças, uma 

vez que “livros lidos na infância permanecem na memória do adolescente e do 

adulto, responsáveis que foram por bons momentos aos quais as pessoas não 

cansam de regressar” (ZILBERMAN, 1982, p.9).  

Aqui caberiam as duas perguntas principais quanto à discussão de gênero 

presente no livro: (1) poderia realmente A Bolsa Amarela ser considerado um livro 
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feminista? e (2) uma criança, ao lê-lo, poderia captar a discussão de gênero 

presentes na narrativa? 

Como foi dito anteriormente, o leitor desta obra já é um leitor maduro, 

capaz de refletir sobre a obra e teorizar sobre o que lê. Este leitor está mais 

voltado a se interessar em personagens do tipo humano, com histórias realistas, 

ou heróis, em histórias de aventuras. Nesse sentido, A Bolsa Amarela abrange as 

duas características, pois trata de uma personagem humana e das aventuras por 

ela vividas com seus amigos e sua bolsa. O que ocorre como quebra de padrão é 

que essas aventuras são muito mais interiores que externas. Raquel vive mais no 

mundo da imaginação e usa isso para lidar com seus problemas. Algo a se 

esperar é a identificação do leitor com ela, pois ela não é diferente das crianças 

para quem esse livro é recomendado. O ser humano procura identificação com os 

personagens, o leitor quer se reconhecer na obra, e nada melhor para um leitor 

pré-adolescente do que uma personagem se identificando no mundo. 

 

Podemos dizer que a conjunção entre fantasia e realidade contidas em A 

Bolsa Amarela constrói um mundo coerente, racional, e, 

simultaneamente, alimenta-se da fantasia e do imaginário de Lygia 

Bojunga. Desta forma, concilia a racionalidade da linguagem com a 

ficção, em que ao mesmo tempo que rege a criação imaginária, não se 

afasta do contato com a realidade. Devido a esta característica 

ambivalente, a narrativa provoca um efeito também duplo no leitor: 

aciona sua imaginação e fantasia e desencadeia uma posição 

intelectual. Na medida em que atua tanto no âmbito individual, como no 

social: no social transporta-o para um mundo que, por mais longe que 

esteja do quotidiano, leva-o a refletir e a enriquecer a sua vivência e a 

sua experiência. Já no âmbito social permite que o leitor socialize a sua 

experiência de leitura, compartilhando-a com outros leitores para a troca 

de ideias e opiniões. (CRISTÓFANO, 2011, p. 4) 

 

Eis o que é importante em A Bolsa Amarela, uma história que fala com o 

leitor, com uma personagem identificável que vive aventuras engraçadas e 

divertidas, mas tudo isso com um pano de fundo social. Mais do que nunca, na 

atualidade, é discutida a questão de gênero, quer as pessoas queiram, quer não. 

O assunto está presente nos mais diversos meios, e cada vez mais cedo as 
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pessoas entram em contato com ele. O questionamento dessa pesquisa refere-se 

ao modo como as crianças recebem este assunto e interpretam textos e mídias 

que lidam com a discussão de gênero. 

A metodologia desta pesquisa será a análise minuciosa do texto a partir de 

teóricos do feminismo e de gênero e também de teóricos que discutem a literatura 

infanto-juvenil e o desenvolvimento infantil, com a intenção de responder às 

questões principais do trabalho.  

A pesquisa será de natureza bibliográfica, contando com textos de 

Bourdieu, Scott e Beauvoir, autores que falam de gênero, Bourdieu fala do 

machismo estrutural da sociedade em que vivemos e como ele está naturalizado 

em nossas vidas e vivências, assim sendo reproduzido até mesmo por mulheres, 

como no exemplo em A Bolsa Amarela, em que, na família de Raquel, sua irmã 

reproduz machismo em suas ideias e atitudes, e sua tia é proibida de trabalhar 

pelo marido. Como explica Bourdieu: 

 

A divisão entre os sexos parece estar “na ordem das coisas”, como se 

diz por vezes para falar que é normal, natural, a ponto de ser inevitável: 

ela está presente, ao mesmo tempo, em estado objetivado nas coisas 

(na casa, por exemplo, cujas partes são todas ‘sexuadas’), em todo o 

mundo social e, em estado incorporado, nos corpos e nos habitus dos 

agentes, funcionando como sistemas de esquemas de percepção, de 

pensamento e de ação. (BOURDIEU, 2002, p. 8) 

 

Esta “ordem natural” também pode ser maléfica para os homens, uma vez 

que manter os padrões masculinos de honra, virilidade e dominação, muitas 

vezes leva a atitudes violentas e agressivas, o que gera perigos a sua saúde e 

vida, e muitos homens que não seguem esses padrões sofrem com preconceito e 

imposições, assim como a maioria dos personagens masculinos do livro. 

Por sua vez, Scott, em seu texto sobre análise de gênero, nos ajudou a 

definir o que é gênero e a explicá-lo, como em “...as feministas começaram a 

utilizar a palavra “gênero” mais seriamente, no sentido mais literal, como uma 

maneira de referir-se à organização social da relação entre os sexos” (SCOTT, 

1995, p.2). Além da origem desse termo e a evolução de seu uso, a sua relação 

com o termo ‘sexo’, pois ambos são usados erroneamente como sinônimos, e 
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explicar também, porque muitas vezes o termo gênero é utilizado no lugar de 

feminismo. 

E por fim utilizamos Beauvoir, com seu texto icônico e sempre importante O 

Segundo Sexo (1949). Quando o assunto discutido é gênero, esse livro foi 

utilizado para explicar, neste trabalho, como uma pessoa constrói sua identidade 

e/ou expressão de gênero segundo as características estabelecidas pela 

sociedade, como nos casos da personagem a guarda chuva e no caso da própria 

Raquel, que tem dificuldade de aceitar o próprio gênero em sua ideia do que é 

“ser mulher”. Nesse caso, também dialogando com Bourdieu (ele com sua “ordem 

social” e Beauvoir com seus “mitos sociais”). Raquel desgosta do fato de 

mulheres serem frágeis e submissas, e também pela falta de independência e 

liberdade que seu gênero carrega. Ou até mesmo como Beauvoir fala que “o 

mundo sempre pertenceu aos machos” (2004, p. 79). 

Outros textos usados nesta pesquisa são sobre literatura infanto-juvenil 

como os de Coelho, Zilberman e Hunt. Coelho e Zilberman são importantes na 

hora de falar de literatura infantil brasileira.  Por fim, será realizada uma análise 

crítica da presença da discussão de gênero no livro A Bolsa Amarela, além da 

observação de outros questionamentos sociais que o livro explora. 

O trabalho é dividido em capítulos intitulados de: Gênero, em que há uma 

explicação do termo e de sua evolução; Gênero e Literatura Infantil, em que se 

discute a literatura infantil e sua relação com gênero, desde como as personagens 

femininas são retratadas e a função da literatura infantil para o ensino e o 

desenvolvimento de crianças. Já no capítulo O Livro, há toda a análise de A Bolsa 

Amarela de Bojunga; além disso, apresenta Introdução e Considerações Finais. O 

trabalho foi dividido desta forma para haver uma melhor explanação das ideias 

que quer desenvolver: o livro A Bolsa Amarela, a literatura infantil e a discussão 

de gênero e sua assimilação por crianças. 

Desde o início o livro escolhido foi A Bolsa Amarela, não só pela 

importância literária que ele possui no Brasil, mas também por motivo pessoal, 

pela importância emocional que este livro carrega. Assim como Zilberman (p.9) 

fala de alguém ter um livro favorito na infância e mais tarde, quando adulto, voltar 

a lê-lo novamente, esse trabalho causou esse efeito, de ver a obra com um novo 
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olhar e descobrir-lhe novos significados. Mesmo após tantos anos esse livro não 

perdeu a força e a mensagem que carrega. 

 

Sendo assim, toda a análise feita levou à conclusão de que o livro é capaz 

de trazer a reflexão e discussão sobre ideia de feminismo e discussão de gênero 

para o seu leitor, que por sua vez tem a capacidade de captá-la. Talvez os leitores 

mais assíduos e interessados também consigam perceber os detalhes e críticas 

sociais que estão mais encobertos. 
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1 GÊNERO 

Como este trabalho discutirá questões de gênero, pode-se perguntar: o que 

seria gênero? Como este termo se liga ao feminismo ou aos movimentos das 

mulheres? Afinal, ele está presente em diversas áreas, desde a biológica, para se 

classificar cientificamente os seres, à gramatical, que linguisticamente classifica 

as palavras em categorias. 

Para Scott, gênero “é um elemento constitutivo de relações sociais 

baseado nas diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é uma forma 

primeira de significar as relações de poder” (1995, p. 21). Ou seja, desde o início 

da vida é uma forma de separar homens e mulheres e de colocar mulheres em 

uma categoria inferior, sendo apagadas como sujeito. O homem sempre é o 

sujeito e a mulher vive para ele, ou seja, é seu objeto, uma das violências sofridas 

pelas mulheres. É também a separação entre os gêneros que leva à imposição de 

maneiras de agir e de ser, assim também como à proibição de certas 

características. 

Além disso, existem na dicotomia masculino X feminino, ideias pré-

concebidas do que seria uma mulher e do que seria um homem, ideias de quais 

seriam as características sociais, emocionais, comportamentais de cada gênero. 

A mulher usar rosa, ser frágil, ter serviços domésticos a fazer, enquanto os 

homens são fortes, usam azul, tem que ser agressivos, não cuidam da própria 

beleza...  

De acordo com o pensamento feminista, os dois gêneros tem direito a 

igualdade. Dentro desta ideia, o feminismo quer dar a sua posição de direito, de 

sujeito no mundo, quer que todos respeitem a sua existência e quer discutir a 

opressão que o feminino sofre do masculino: desde situações simples, como ter 

direitos iguais, até a possibilidade de mulheres andarem na rua em paz na rua. 

Gênero, neste sentido, pode ser considerado uma construção social: 

 

 

O 'masculino' e o 'feminino' são criações culturais e, como tal, são 

comportamentos apreendidos através do processo de socialização que 
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condiciona os sexos para cumprirem funções sociais específicas e 

diversas. Essa aprendizagem é um processo social. (ALVES e 

PITANGUY, 1985, p. 55) 

O termo nasceu entre feministas americanas para distinguir de sexo, 

separando-se de uma visão biológica e focando numa visão social, deixando de 

lado a questão anatômica e física (sexo) e focando no desenvolvimento social e 

intelectual (gênero). Dessa maneira, o fato de alguém nascer de uma forma não 

faz essa pessoa identificar-se com o gênero, mas sim a forma como ela pensa e 

se comporta, além do que foi dito no seu nascimento. Pode ser apontado também 

que era uma forma acadêmica de nominar trabalhos feministas e sobre mulheres. 

“Neste âmbito estão os estudos recentes do uso do Gênero, que acabaram 

virando sinônimo de Mulher. Onde se lia antes Mulheres, agora leia-se Gênero” 

(GUEDES, 1995, p. 9). Até para se afastar da imagem um tanto negativa a que o 

termo feminista acabou sendo associado, mais como preconceito. Infelizmente, 

dada a ignorância atual, o termo gênero tem ganhado carga negativa (vide a 

bizarra expressão ideologia de gênero). 

O feminismo brasileiro, apesar de ter tido algumas mostras antes, se tornou 

mais evidente na década de 1970, em sua primeira fase (que foi até 1985), 

querendo mostrar que as mulheres também fazem parte da população brasileira e 

são importantes cidadãs. E, na época, queriam ter o direito a participar de 

escolhas do bem comum. A segunda fase (de 1985 a 1988) foi mais intelectual e 

de produção, em que o foco era produzir e mostrar novas ideias. A terceira fase 

(que vai de 1989 até hoje) é a busca pela aliança entre mulheres e buscando 

expandir-se para outras áreas sociais (GUEDES, 1995, p.7). 
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2 GÊNERO E LITERATURA INFANTIL 

 

Na literatura infantil é comumente encontrada a representação do gênero 

feminino estereotipada na mulher frágil e indefesa, pois “as histórias infantis 

também reproduzem os papeis diferenciados: a mulher é passiva, espera que o 

homem, ativo, a 'salve', é passivamente dada em casamento como prêmio, sem 

que se cogite de sua vontade." (ALVES e PITANGUY, 1985, p. 64). Desde o início 

da literatura infantil, os contos de fadas com princesas em perigo esperando que 

heróis viessem a salvá-las, bem como com personagens sem muita profundidade 

além de sua beleza exterior. 

Em sua maioria os livros não tinham personagens principais femininas 

independentes, no Brasil o primeiro autor a criar personagens femininas principais 

fortes foi Monteiro Lobato. Mais tarde, as personagens femininas têm novo foco 

nas décadas de 1970 e 1980, com o aumento da produção das histórias infantis. 

Porém, pode se questionar qual seria o impacto da literatura infantil, se ela 

poderia ser a porta de entrada para as crianças tomarem contato com as causas 

sociais, para enxergarem preconceitos, ou se ela seria somente entretenimento, 

com uma ou outra história com uma moral que aconselha a criança a agir de 

alguma forma ou de outra, ou a ter certos “cuidados”, como as histórias de 

Charles Perrault e dos Irmãos Grimm. 

Podemos considerar que a literatura infantil tem o papel potencial de 

mostrar à criança o mundo que está à sua volta.  

 

Os livros paradidáticos são um lugar mágico de desvelamentos, contudo, 

informam, formam e imprimem estetizações e modalidades 

comportamentais que podem ser revestidas ou revertidas em padrões de 

ser, estar e se comportar. Como lugar de imaginação, os livros conformam 

parte do mundo da criança. Ao lê-los, a criança mixa seu imaginário com o 

imaginário pretendido no livro e passa a adotá-lo como lugar de prazer, 

onde pode encontrar o mundo perfeito, bastando para isso, explorá-lo. 

Como lugar de formação e informação, o livro infantil capacita o 

afloramento de uma visão de mundo inédita, onde a fantasia e as 

diferentes emoções entrelaçam-se, dialogam e entram em conflito, 

formando formas, normas e possiblidades de desenvolvimento cognitivo e 

afetivo.  (SANTOS, 2009, p. 263) 
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Neste caso, livros paradidáticos são livros usados nas escolas como 

material de ensino, mas não são os livros utilizados para ensino das disciplinas 

escolares, e sim com o intuito de ensinar às crianças seus papéis humano e 

cidadão. Eles surgiram em torno da década de 1970 no Brasil e têm muita 

utilização política, tanto que muitos livros paradidáticos são distribuídos pelo 

governo para as escolas. Durante muito tempo o livro A Bolsa Amarela foi usado 

como livro paradidático nas escolas, sendo perfeitamente adequado para esse 

uso, sendo ótimo para discutir assuntos sociais e conscientizar os alunos, ao 

mesmo tempo em que é bastante divertido para os mesmos lerem. 

A literatura, em geral, ocupa um lugar importante na aprendizagem infanto-

juvenil. Livros infantis, mesmo sem serem pedagógicos, acabam gerando um 

conhecimento para o leitor, pois:  

o livro infantil é entendido como uma ‘mensagem’ (comunicação) entre 

um autor-adulto (o que possui a experiência do real) e um leitor-criança 

(o que deve adquirir experiência). Nessa situação, o ato de ler (ou de 

ouvir), pelo qual se completa o fenômeno literário, se transforma em um 

ato de aprendizagem.  (COELHO, 1991, p. 31). 

Assim como a literatura em geral tem o papel muitas vezes transgressor, 

de dar voz às mais diferentes personagens, na literatura infantil isso não é 

diferente, dado o fato de que crianças tendem a uma maior imersão na história. 

Hunt compara a literatura infantil ao feminismo, pois “afinal de contas, o mundo 

literário e crítico está organizado como uma família nuclear, com o patriarca mais 

importante que a mulher, e a mulher mais importante que os filhos” (COELHO, 

1991, p.30-31).  

Nesse sentido A Bolsa Amarela tem o papel subversivo de dar voz tanto 

para uma criança quanto para uma garota (mulher). E nesse caso ainda uma 

personagem feminina que não tem ligação ou dependência de um homem, ela é 

completamente independente. Além, é claro, de todos os assuntos que ele aborda 

e das quebras de padrão através de seus personagens “homens”, que negam 

suas características masculinas, e personagens que escolhem a qual gênero/sexo 

querem pertencer. Mostra a subversão de Raquel ao encontrar sua voz no mundo 

e a de todos os outros personagens de quererem lutar contra o modo como as 
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coisas são. Esse livro, por tudo isso, tudo desempenha um papel transgressor/ 

subversivo. 

3 O LIVRO 

Como já foi mencionado anteriormente, este trabalho aborda o livro A Bolsa 

Amarela, de Lygia Bojunga, publicado pela primeira vez em 1976, em plena 

ditadura militar, sendo o terceiro livro da autora. Nessa obra, é narrada a história 

de Raquel, a personagem principal, que possui três vontades que “de repente vão 

crescendo e engordando toda a vida” (BOJUNGA, 2012, p.9), vontades estas que 

a menina esconde na bolsa amarela: ser grande (ser adulta); ter nascido um 

garoto (ser homem) e ser escritora. 

Essas vontades podem ser vistas como a necessidade de Raquel se situar 

no mundo, adquirir sua independência e identidade, além de ter voz, algo que ela 

não conseguia ter na sua realidade do início do livro. Com a elaboração das 

vontades, ela achou que tinha descoberto as causas de seus problemas (não ter 

nascido homem, não ser adulta). Através de suas histórias e aventuras, vividas 

em decorrência de tudo isso, ela consegue se aceitar como é, e também se livrar 

desses problemas, aceitando ter nascido mulher e ser criança, e até mesmo 

gostando disso. 

Com uma família grande, formada basicamente por adultos, ela acaba 

sendo deixada de lado por todos. “‘A Raquel nasceu fora de hora. A Raquel 

nasceu quando a mãe não tinha mais condições de ter filho’. Tô sobrando, André. 

Já nasci sobrando”. A família a trata com menosprezo, nunca lhe escuta, e 

quando escuta é para logo depois dizer que o que fala não é importante ou é 

mentira. Fora o fato de rirem dela quando descobrem uma de suas histórias, não 

só riem como zombam da garota, mostrando para todos o texto, fazendo com que 

ela tenha vergonha e fique frustrada com a vontade de ser escritora. Assim, essa 

vontade cresce e pesa na garota, pois ela reprime a si mesma.  

Esse não reconhecimento da capacidade inventiva e criativa (HOKI-

FERNANDES, 2015) de Raquel feito pela sua família pode ser considerado uma 

violência, e uma situação parental abusiva, pois eles impedem a menina de se 

desenvolver intelectualmente ao seu máximo e de se tornar emocionalmente 

estável.  
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Porém ela usa sua imaginação para outro fim além de escrever. Durante 

tod a narrativa, Raquel usa sua criatividade e imaginação para resolver seus 

dilemas. Assim, o livro se passa boa parte nesse ambiente criado por ela, em 

suas histórias e relações com as personagens que cria. Sendo uma personagem 

inventiva, Raquel é complexa, ambígua e cheia de personalidade (COELHO, 

1991, p. 76). Cada história e personagem que cria acaba servindo-lhe de lição, 

como um modo de aprendizagem para ela, que no final do livro se vê livre de suas 

vontades, exceto a de ser escritora, aprendendo a lidar com as opressões que 

sofre de sua família. 

É importante apontar a inovação deste livro na literatura infantil brasileira. 

Anteriormente, apesar de já existirem meninas como personagem principal, não 

havia uma profundidade de caracterização psicológica e de desenvolvimento 

delas. “A Bolsa Amarela comporta essa inovação: são as inseguranças e temores 

de Raquel que sobem para o primeiro plano, traduzidos por suas palavras ou 

pelos objetos que a menina, compulsivamente, carrega consigo, dentro da bolsa 

do título da obra” (ZILBERMAN, 2005, p.74). Raquel, possuindo toda essa 

personalidade e profundidade, passa a ser um personagem fácil de gerar 

identificação, pois alguém ao ler um personagem profundo como Raquel se 

identifica com os próprios anseios e medos, sendo ela criança, e tendo medos e 

anseios de criança, um leitor infantil tem maior identificação ainda. 

Com ela mesma há a primeira quebra de padrão de gênero, pois como dito 

anteriormente, uma de suas vontades é a de ser um menino. É importante citar 

que a vontade de ser homem nada tem a ver com a sexualidade da personagem, 

ou que se trata de uma pessoa transgênero, mas sim o fato dela desejar poder 

fazer coisas que a atraíam mais , que homens podem fazer, e também por ver 

que homens têm mais voz e liberdade na sociedade, como ela afirma para o 

irmão em dada parte do livro: 

 

[...] se eu quero jogar uma pelada, que é o tipo do jogo que eu gosto, 

todo mundo faz pouco de mim e diz que é coisa pra homem; se eu quero 

soltar pipa, dizem logo a mesma coisa. É só a gente bobear e fica burra: 

todo mundo tá sempre dizendo que vocês têm que meter as caras no 

estudo, que vocês é que vão ser chefe de família, que vocês é que vão 
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ter tudo. Até para resolver casamento – então eu não vejo? – a gente 

fica esperando vocês decidirem. (BOJUNGA, 2012, p. 16-17) 

 

Raquel se desagrada de ser uma garota porque para ela garotas não têm a 

mesma força e liberdade dos garotos, pois elas possuem uma: 

 

inferioridade ‘natural’ calcada em fatores biológicos, [...] homens e 

mulheres estariam predeterminados, por sua própria natureza, a cumprir 

papéis opostos na sociedade: ao homem o mundo exterior; à mulher, por 

sua função procriadora, o mundo interno. Essa diferenciação de papéis 

na verdade mascara uma hierarquia, que delega ao homem a posição de 

mando.” (ALVES e PITANGUY, 1985, p. 54- 55). 

 

Ou seja, ela inveja a liberdade masculina, a sua vontade em si de ser 

homem se dá pela sua falta de liberdade, por ser uma garota e por ser uma 

criança, ainda mais dentre tantos adultos. 

Um personagem que exemplifica essa liberdade masculina que tanto 

Raquel almeja é seu primo Alberto. Além de ele ser mais velho, é filho de Tia 

Brunilda, a tia rica de Raquel; mimado, ele pode tudo em casa, ao contrário de 

Raquel. Ao confrontar Alberto, em um almoço em família, e também dessa 

maneira também enfrentar sua família, que nunca a escuta, ela adquire voz. Esse 

é um momento catártico do livro, tanto que a simbologia da bolsa amarela é a sua 

explosão, assim como a personagem que finalmente bota para fora suas 

frustrações. É um momento em que ela fala o que pensa para a família, de como 

é tratada, de como não a escutam, de por que privilegiam Alberto e como fazem 

tudo para agradar a Tia Brunilda mesmo que isso signifique tratar mal a própria 

filha e irmã. Raquel, assim como a bolsa, extravasa tudo o que tem dentro, 

chocando a família, que fica sem reação, até mesmo porque com a bolsa 

explodindo saem de dentro dela Afonso/Rei segurando Terrível, amarrado.   

É interessante apontar a importância e o significado simbólico que a bolsa 

amarela tem para Raquel. Sua família anteriormente vivia na zona rural, na “roça” 

como diz ela, e após a ida da família para a cidade, uma clara citação ao êxodo 

rural, todos passam a viver de maneira mais triste e irritadiça, provavelmente pelo 

fato de terem dificuldade financeira e péssimas condições de trabalho na cidade, 
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fazendo com que a menina sentisse falta do quintal de sua casa, onde todos eram 

felizes, onde ela tinha espaço para brincar e usar toda a sua imaginação. Assim, 

quando ganha a bolsa amarela e a olha por dentro, ela faz a seguinte associação: 

“tava até parecendo o quintal da minha casa, com tanto esconderijo bom, que 

fecha, que estica, que é pequeno, que é grande. E tinha uma vantagem: a bolsa 

eu podia levar sempre a tiracolo, o quintal não” (BOJUNGA, 2012, p.29). E assim 

como o quintal, a bolsa amarela serve para Raquel expandir toda a sua 

imaginação. E ela serve de morada para os animais e coisas que ela cria e 

esconde, assim como o quintal, mas quando ela não tem mais o que esconder, ao 

fim do livro, pode se pensar que ela superou a saudade e a falta que sentia do 

quintal de sua antiga casa. Uma mostra clara de desenvolvimento/transformação 

da personagem. 

Outra forma de identificação da personagem com o objeto é quando esta 

examina o exterior da bolsa, suas cores e tecido. Vendo que a cor desbotava ou 

mudava por si só de um lugar para outro do objeto, Raquel acha isso bom, pois 

“ser sempre igual é muito chato” (BOJUNGA, 2012, p. 27). Também, o tamanho 

grande da bolsa refletiu nela a vontade de ser adulta. “Mas vai ver ela era que 

nem eu: achava que ser pequena não dá pé” (BOJUNGA, 2012, p. 27). Com a 

evolução da história, porém, parece que a bolsa reflete como ela se sente, ora 

“pesada”, difícil de carregar, ora leve, quando os problemas e vontades de Raquel 

já haviam tido um fim, como a já citada explosão da bolsa e a sua própria 

“explosão”, e até mesmo a frase final do livro, em que ela diz que a bolsa estava 

vazia e ela estava se sentindo leve, significando que ela finalmente havia se 

livrado de suas vontades e havia se encontrado. Também pode representar o 

início de seu amadurecimento e crescimento para vida adulta. Raquel não vê 

mais problema em ser mulher, até passa a gostar disso, e quanto a crescer, ela 

aprende que é bom ser criança. 

É interessante citar exemplos de personagens femininas que reproduzem 

machismo, como a irmã de Raquel, que, apoiada em sua beleza, afirma que não 

precisa estudar ou trabalhar, pois homens devem sustentá-la financeiramente. 

Outro caso é a tia Brunilda, parente rica da família. Dela que vem a Bolsa 

Amarela, assim como outras doações de roupas e coisas que ela compra, usa por 

pouco tempo e logo descarta. Ela é sustentada pelo marido, que reclama desse 
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modo de vida da esposa, porém não permite que esta trabalhe para ter seu 

próprio dinheiro, para estranhamento de Raquel, “[...] se ele reclama, ela diz logo: 

‘Vou arranjar um emprego.’ Aí ele fala: ‘De jeito nenhum!” E dá mais dinheiro, pra 

ela comprar mais. E pra continuar enjoando. Vou ver se um dia eu entendo essa 

jogada” (BOJUNGA, 2012, p. 25). Essa ideia de que homens devem sustentar as 

mulheres, e estas devem ser como troféus de seus maridos/namorados, é o 

estereótipo de marido que gere a casa e mulher dona de casa. Impregnado até 

hoje na sociedade, na época era ainda mais presente, era mais raro haver 

mulheres independentes financeiramente.  

Outro caso é o das galinhas da história que Raquel criou sobre o galo Rei. 

Após ela terminar a história e saber por ele sua continuidade, ele explica a ela 

que as galinhas o denunciaram para os donos do galinheiro para, assim, manter o 

status quo do lugar, sendo que ele só queria dar liberdade para elas e, 

principalmente, para ele. Uma clara alusão ao período de regime militar vivido na 

época, em que havia pessoas que denunciavam pessoas com ideais comunistas. 

Outro personagem que pode fazer alusão à ditadura militar é Terrível, galo de 

briga que é primo de Afonso, e que, por não ganhar mais lutas, está destinado a 

um fim trágico. Como era um galo pacifista, o típico “hippie” da época do livro, 

teve seu “pensamento costurado” para só pensar em briga, funcionando como 

uma crítica ao sistema totalitário que não permitia que as pessoas tivessem ideias 

dissidentes daquelas que o governo vigente considerasse ideais. 

Na história dos galos, cada um nasce já com uma função atribuída, sem 

escolha futura, e aqueles que não obedeciam às regras do sistema acabavam 

pagando, Rei sendo preso e torturado, e Terrível sendo preso, sofrendo lavagem 

cerebral e depois descartado quando já não servia mais ao sistema. Uma clara 

alusão ao funcionamento da ditadura e suas formas crueis de agir contra o povo.  

Essas três situações, embora bastante diversas entre si, mostram como 

quem vive em uma sociedade machista, ou preconceituosa, tende a manter 

naturalmente este discurso opressor, sem nem percebê-lo muitas vezes 

(BOURDIEU, 2002, p.52-53). A sociedade faz com que se viva e se mantenha 

esse modo de funcionamento, mesmo que ruim para algumas pessoas, mesmo 

que seja contra si mesma. Também mostra como o machismo não é ruim 

somente para as mulheres, mas também para os homens, que têm de seguir 



 

26 

 

regras de masculinidade impostas mesmo que não tenham sempre o interesse 

em segui-las. Raquel, em sua ingenuidade infantil, não entende essas situações e 

discursos, mas ao mesmo tempo percebe a opressão neles, onde há um 

estranhamento dela nessas situações. Esse estranhamento é devido ao seu 

espírito indagador e libertário. Ela, assim como outras meninas da ficção, 

“Fadadas pela tradição a traduzir a fragilidade e dependência, começaram por 

romper este padrão; e acabaram por introduzir outro paradigma, nas condições de 

porta-vozes da liberdade e da rebeldia [...]” (ZILBERMAN, 2005, p. 89). 

Um ponto a destacar é a importância das personagens animais e dos 

objetos com comportamentos humanos. Uma boa parte do livro tem uma 

característica fabular em que “realidade e imaginário se diluem, fundindo-se as 

diferentes áreas para dar lugar a uma terceira realidade” (COELHO, 1991, p.158). 

Dentre os personagens, Rei/Afonso, Terrível, a guarda-chuva e o alfinete, o fecho, 

todos eles têm uma história própria que se desenvolve e serve como lição para 

Raquel e também para o leitor. O uso de animais nas histórias infantis é ideal em 

muitos casos, pois “eles respondem a uma série de intuitos: podem sintetizar o 

mundo interior da criança [...] ou alegorizar, em decorrência da forma física ou 

atuação, virtudes ou comportamentos dos homens” (ZILBERMAN, 2005, p 134). 

Todas as histórias dos personagens no livro têm início meio e fim, mesmo 

que não seja um final feliz, como a história de Terrível, que possui a função de 

ensinar algo para Raquel. Assim como a história do Alfinete, por exemplo, que 

sendo pequeno e insignificante, nunca teve função no mundo; jogado no chão da 

rua, Raquel o recolhe e o guarda em sua bolsa, e quando ela estava em seu 

momento mais frustrante (quando confrontou a família e Alberto), ele teve uma 

ação fundamental para que as coisas ficassem bem. Assim, achou seu lugar no 

mundo e sua função, mesmo sendo pequeno, o que é uma lição para Raquel, que 

quer ser grande e crescer logo. 

Um assunto bastante delicado pode ser identificado em uma das falas de 

Raquel no início do livro. Ao dialogar com um personagem inventado, por carta, 

ela reclama de ter nascido depois de todos os seus irmãos, quando sua mãe já 

não queria mais ter filhos. Nesse momento ela escreve: “Fiquei pensando: mas se 

ela não queria mais filho por que é que eu nasci? Pensei isso demais, sabe? E 

acabei achando que a gente só devia nascer quando a mãe da gente quer ver a 



 

27 

 

gente nascendo. Você não acha, não?” (BOJUNGA, 2012, p. 11-12). Deve se dar 

crédito à autora por tratar desse assunto de uma maneira bastante leve, apesar 

de o assunto ser delicado e pesado. 

A fala de Raquel lembra um slogan feminista da década de 1970 sobre 

aborto: “nós só teremos os filhos que quisermos, se quisermos e quando 

quisermos”, em uma clara menção à busca pela autonomia pelo seu próprio corpo 

e meio de reprodução (DEL RE, 2009, p. 22). Isso explica também o fato de 

Raquel não gostar de ser criança, ela sofre por ter nascido em uma família de 

adultos, que percebemos ter dificuldades financeiras, só agravada com o 

nascimento de mais uma filha, o que leva ao tratamento que Raquel recebe de 

todos, ora como um estorvo ora como alguém insignificante, apenas uma criança 

sem importância que veio para dificultar a vida da família. Não é de se 

impressionar que Raquel tenha criado esses subterfúgios para fugir de sua 

realidade e saber lidar com sua vida. 

Ainda citando o galo Rei, ele exemplifica uma quebra de gênero ao 

escolher outro nome para si: após fugir do galinheiro e pedir refugio na bolsa 

amarela de Raquel, este reclama da falta de identificação com seu nome, pois ele 

se via de maneira mais “simples” do que o seu nome. A menina, que tinha vários 

nomes criados guardados na bolsa, apesar de não gostar da ideia de Rei trocar 

de nome, permitiu que ele escolhesse um nome que lhe agradasse mais. Assim, 

ele escolheu Afonso. Raquel não gostou do nome e verbalizou que o galo e o 

nome não combinavam, porém teve como resposta: “Posso não ter cara, mas 

tenho certeza que meu coração é de Afonso” (BOJUNGA, 2002, p. 41). Esta parte 

da história, hoje pode ser associada a luta pelo reconhecimento de pessoas trans, 

pelo direito de serem chamadas pelo nome escolhido por elas e não o de 

nascimento. 

 

No que se refere ao seu cotidiano, as pessoas transgênero são alvos de 

preconceito, desatendimento de direitos fundamentais (diferentes 

organizações não lhes permitem utilizar seus nomes sociais) e elas não 

conseguem adequar seus registros civis na Justiça), exclusão estrutural 

(acesso dificultado ou impedido a educação, ao mercado de trabalho 

qualificado e até mesmo ao uso de banheiros) e de violências variadas, 

de ameaças a agressões e homicídios, o que configura a extensa série de 

percepções estereotipadas negativas e de atos discriminatórios contra 
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homens e mulheres transexuais e travestis denominada “transfobia”. 

(JESUS, 2013, p. 105) 

 

Isso quer dizer, pessoas trans passam a vida tendo sua identidade negada, 

sofrem todos os tipos de violência e têm dificuldades em vários aspectos. O nome 

representa em parte essa violência e o apagamento de identidade, pois ao 

escolher seu nome, escolhem quem são na verdade e não o que foi imposto para 

eles. Com a sociedade aceitando seu nome escolhido e não o imposto, eles têm 

sua identidade legitimada como a de qualquer pessoa, também pelo fato de que 

se eles conseguirem documentos com o nome correto podem não sofrer tanta 

dificuldade com burocracia, o que para essas pessoas mais do que para qualquer 

um é desgastante e agressivo. 

Por isso é importante ter uma pessoa que aceite essa identidade, esse 

nome escolhido, como na situação de Raquel com Afonso; mesmo a menina não 

entendendo ou não gostando, afinal ela que tinha escolhido o nome anterior para 

ele, ela respeitou essa decisão dele, diferentemente de alguns pais de pessoas 

trans que as expulsam de casa. 

Ainda sobre o galo Afonso e sua quebra de estereótipo masculino, talvez a 

escolha de galos pela autora, símbolos de homens conquistadores e viris, seja 

para essa quebra. Afonso, e também mais tarde Terrível, que tem um destino 

mais cruel ainda, não seguem esse molde: ele é um galo que não quer ter muitas 

galinhas e “reinar” sobre um galinheiro, não gosta de mandar e, por isso mesmo, 

seu nome anterior não era confortável para ele. Tanto que, quando recebeu outro 

galo para dividir lugar no galinheiro, com objetivo de disputa, ele não se sentiu 

ameaçado, como muitos homens se sentiriam, mas aceitou o outro bem, o que 

também foi motivo de revolta no galinheiro. 

A quebra de um personagem masculino não aceitando seu papel de 

dominador e opressor é bastante interessante também, pois é mais um exemplo 

do papel social esperado de homens mandando e mulheres obedecendo. Terrível, 

por sua vez, quebra o estereótipo masculino por não querer ser violento, assim 

como é esperado de homens, que para impor sua masculinidade agem com 

violência. Ele, antes de ter seu pensamento costurado, não quer saber de brigas, 

quer paz, gosta de fazer poemas e ser sentimental, algo mais que, para a figura 

masculina agressiva, seria algo inaceitável (BOURDIEU, 2002, p.32). 
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Mais adiante na história, Raquel encontra um guarda-chuva, que lhe é 

entregue por Afonso, e ao conversar com ele lhe pergunta sobre sua história, 

descobrindo que o guarda-chuva, ao ser fabricado, teve a escolha de ser homem 

ou mulher, e escolheu ser do gênero feminino, uma guarda-chuva. Ela também 

pôde escolher se queria ser grande ou pequena, e escolheu que queria ser 

pequena. Claramente a guarda-chuva opõe-se às vontades de Raquel, que queria 

ser um garoto e ser adulta. E mais uma alusão à identificação com um gênero 

pela pessoa, não aderindo ao imposto pela sociedade. 

Toda a construção da guarda-chuva é praticamente o “tornar-se mulher” de 

Beauvoir, desde o seu nascimento; em princípio, apesar de consciente de sua 

existência, ela não ainda não se identificava com as características associadas a 

homens ou mulheres. Após sua montagem “feminina”, feita por escolha dela, pelo 

funcionário da fábrica em que foi criada, outros detalhes de sua forma foram feitos 

para assim ser uma guarda chuva. Neste ponto, Raquel pensa que se pudesse 

escolheria ser mulher, o que ajuda sua vontade de nascer garoto a diminuir. O 

livro mostra o ser mulher como uma escolha e uma forma de ser com várias 

características, o ser mulher não somente por nascer, mas como a forma com que 

uma mulher adquire essa identidade feminina, algumas vezes moldada por outros 

e pela sociedade (BEAUVOIR, 2009, p.267). Com a guarda chuva e outras 

personagens femininas que aceitam o fato de serem mulheres, Raquel 

desmistifica as suas ideias sobre feminilidade e toma para si essa identidade livre 

dos preconceitos que havia aprendido anteriormente, com sua família e 

sociedade. 

Outra lição da guarda chuva sobre ser pequena é que mesmo crescendo 

ela podia fazer coisas de criança, como brincar e se divertir. A guarda chuva 

podia crescer ou permanecer pequena, se quisesse, mas tinha medo de crescer, 

pois gostava de brincar, mas depois de uma tentativa ela “curtiu porque viu que 

uma coisa não tinha nada a ver com a outra: ela podia muito bem ser grande e ela 

podia muito bem continuar brincando.” (BOJUNGA, 2012, p.50). 

Para Raquel, no fim, o que a ajuda a terminar com suas vontades é A Casa 

dos Consertos, lugar em que ela leva a guarda-chuva para ser consertada. Ali, 
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encontra uma realidade bastante diferente da sua, em que todos são iguais e têm 

as mesmas funções e poder de decisão sobre o funcionamento da casa. 

 

 

- Quem é que resolve as coisas? Quem é o chefe? 

- Chefe? 

- É, o chefe da casa. Quem é? Teu pai, teu avô? 

- Mas pra que que precisa de chefe? 

- Pra resolver os troços ué; [...] 

- Nós quatro. Pra isso todo dia tem hora de resolver coisa. [...] A gente 

senta aí na mesa e resolve tudo que precisa. Resolve como é que vai 

enfrentar um caso que a vizinha criou; revolve se vai brincar mais que 

trabalhar; resolve o que é que vai comer; quanto é que vai gastar em 

roupa, em comida, em livro; resolve essas transas todas. Cada um dá 

uma ideia. E fica resolvido o que a maioria acha melhor.” (BOJUNGA, 

2012, p. 113-114) 

Esta quebra de expectativa de Raquel é devida à sua ideia de que homens 

estão em uma posição de poder e decisão em relação às mulheres. E é claro, 

como criança, dos mais velhos em relação aos mais novos. Também há a 

admiração dela, pois todos exercem as mesmas tarefas, sejam mulheres 

consertando coisas, um trabalho braçal, e homens cozinhando, um trabalho 

doméstico. Sendo sua família seguidora da norma padrão, não é estranho que 

Raquel tenha se surpreendido com a possibilidade de uma nova realidade. “Sem 

dúvida está implícito que as disposições sociais que exigem que os pais 

trabalhem e as mães cuidem da maioria das tarefas de criação dos filhos, 

estruturam a organização da família” (SCOTT, 1995, p.15). Ela percebe que 

queria ser como Lorelai, a garota da Casa de Consertos, gostar de ser criança e 

ser mulher, talvez ao perceber que, apesar da norma imposta pela sociedade do 

que ela deveria ser ou agir, não necessariamente deveria ou precisava ser 

seguida. 

Assim, com sua independência e liberdade descobertas, Raquel se liberta 

das duas vontades, fazendo uma brincadeira considerada de garoto, que é soltar 

pipa, colocando um ponto final em suas vontades de ser grande e de ser um 

garoto, só restando a vontade de ser escritora. Vontade que Raquel, devido a ter 

sido zombada pela família por causa de suas histórias, preferiu de início esconder 
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e deixar de escrever, o que não deu certo, pois esta vontade só cresceu. Por fim, 

com Raquel descobrindo sua liberdade e sua voz, soube lidar com a vontade de 

ser escritora, não se livrando dela como fez com as outras, mas a deixando 

sempre pequena, “sem pesar” para ela e sua bolsa.  

Acabei até mudando de ideia: resolvi que se eu queria escrever qualquer 

coisa eu devia escrever e pronto. Carta, romancinho, telegrama, o que 

me dava na cabeça. Queriam rir de mim? Paciência. Melhor rirem de 

mim do que carregar aquele peso dentro da bolsa amarela. (BOJUNGA, 

2012, p. 103) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O livro A Bolsa Amarela, de Lygia Bojunga, além de gerar essa discussão e 

questionamentos, gera também empatia e identificação com seus personagens. 

Portanto, sendo qualquer obra que leve a essa discussão e diálogo é uma leitura 

recomendada. Discutir a respeito de gênero é um assunto importante, e dialogar 

sobre as questões sociais sempre será algo essencial para a formação do ser 

humano.  

  Ao final da análise do livro A Bolsa Amarela, chegou-se à ideia de que 

sim, ele pode ser considerado um livro feminista, ou pelo menos um livro que leve 

à discussão sobre gênero. Existem quebras de gênero, como a da personagem 

feminina não estereotipada Raquel. Ela não é uma menina frágil, pelo contrário, 

devido à situação em que vive, sendo menosprezada pelos familiares, tendo uma 

realidade bastante pesada, ela lida com isso com força e de maneira bastante 

íntegra e genuína, através de sua inventividade e imaginação. É interessante que 

ela não se coloca como centro de suas histórias, cada história tem seu 

personagem principal, o que torna o livro fabular, pois ele acaba tendo várias 

pequenas histórias com uma função de ensinar algo a Raquel. 

Se ela fosse a heroína dessas histórias, que resolvesse os problemas de 

seus amigos, ou se as histórias criadas por ela fossem de aventuras com mais 

ação, com ela demonstrando mais força e habilidade física, talvez o livro não 

retrataria a história como acontece dessa maneira, a de que todos, mesmo 

objetos e animais, têm direito a uma identidade própria, a uma voz e à liberdade. 

Com todos os personagens tendo voz e participação na história, eles mostram 

suas funções para a história acontecer e, assim, ensinar uma lição para Raquel. 

Ela descobre que ser garota é legal, com Lorelai da Casa dos Consertos, e 

a guarda chuva, percebe que se fosse um garoto também sofreria com 

imposições e não poderia ser o que quisesse, como acontece com os Galos 

Terrível e Afonso, mas que ela pode fazer coisas de garoto, como se divertir com 
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as brincadeiras deles. Também com a guarda chuva e Lorelai ela descobre que 

ser pequena não é tão ruim, que ela pode crescer e continuar a fazer coisas de 

criança. E com o alfinete ela viu que mesmo pequena pode ter função para algo e 

ser importante. 

Um leitor jovem possivelmente não alcançará todas as questões que a 

autora deixa implícitas na obra, porém dificilmente não irá refletir sobre o papel 

feminino e masculino na sociedade e se essa divisão é justa. Fazer com que 

crianças reflitam sobre esses papeis de gênero, de como eles são injustos para 

ambos os lados, ainda mais em ambiente escolar, em que as crianças são tão 

divididas entre gêneros e outras coisas, se no colégio crianças lerem esse livro, 

talvez exista uma certa reflexão sobre como as coisas não deveriam ser como 

são.  

É interessante que principalmente garotas leiam esse livro para descobrir 

que é bom ser garota, que pode-se ser diferente do estereótipo de gênero, que 

mulher pode ser criativa, querer inventar coisas, que garota pode brincar, pode 

querer ter aventuras. Que garotas podem falar e ter voz, que têm identidade, são 

sujeitos de suas vidas e ações. Que não há problema em não querer seguir os 

padrões de gênero impostos pela sociedade. Para quem sabe, com o exemplo de 

Raquel, essas garotas cresçam indagadoras e independentes. 

 Uma grande mensagem presente na obra é não diminuir a criança, não 

considerar que ela não é nada ou é tola. É necessário acreditar na sua habilidade 

de interpretação literária, e também na capacidade dela cada vez mais cedo 

discutir questões sociais e de gênero na escola. Um erro enorme da família de 

Raquel, que causa um grande sofrimento a ela, é isolá-la de tudo, diminuir a sua 

importância como ser humano, só por ser criança, considerando que nada do que 

ela diga seja digno de ser levado a sério. Todos acham que ela inventa histórias e 

que não deve ser escutada. Acabam tolhendo sua criatividade e seu sonho de ser 

escritora, até mesmo gerando vergonha nela por ter esse sonho, além de rir e 

debochar de uma criança, o que é algo bastante cruel. Por esse motivo de solidão 

e isolamento Raquel se volta para sua imaginação, e cria soluções sozinha de 

como lidar com seus problemas. 
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Interessante pontuar que este livro possui uma certa “idade”, tendo sido 

publicado pela primeira vez em 1976, o que só mostra o quanto ele é inovador, 

pois dificilmente, mesmo nos dias atuais, encontra-se obras que quebrem 

estereótipos de gênero desta maneira, como Lygia Bojunga fez, em plena 

ditadura militar, em que vozes mais rebeldes e ideias mais diversas eram caladas 

das piores maneiras, como é citado, também de maneira simbólica no livro. Como 

a história do personagem Terrível e da perseguição sofrida pelo galo Rei/Afonso. 

Ou da guarda chuva, é algo importante. 

Talvez pela época a autora não tenha feito algo explícito ou mais visível, 

possivelmente teria lhe trazido problemas esse tema em um livro durante o 

período de ditadura. Mas é importante que essas pessoas existam em livros, 

ainda mais em livros infantis, que não seja algo estranho e novo para as pessoas 

com o tempo ter que saber o que passa alguém trans, pois pessoas que são 

invisíveis pela sociedade merecem ter representações das mais diversas. E a 

possibilidade de identificação de uma criança passando por algo parecido com 

esses personagens desde a vontade de escolher o próprio gênero, e até escolher 

um novo nome para si, pois o outro não era adequado ao que se identifica, é 

muito importante. 

Lygia Bojunga faz um excelente trabalho ao falar com a criança que vai ler 

o livro, seja porque utiliza de falas que são do mundo da criança como método de 

escrita, seja porque fala das aspirações e do que se passa dentro da cabeça de 

Raquel, a identificação é fácil (ZILBERMAN, 2005, p.74), e essa é a chave para 

que a criança consiga interpretar o que a autora quer passar além da história. 

Durante a história Raquel procura pessoas com quem ela possa se identificar, ao 

encontrá-las ela passa a se reconhecer e se situar no mundo. O mesmo acontece 

com os leitores da obra, ao lerem livros como A Bolsa Amarela eles se identificam 

com Raquel e com outros personagens do livro.  
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