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Objetivo: Este trabalho tem por objetivo fazer uma fortuna crítica em relação à obra infanto-
juvenil do poeta Mario Quintana, para isto foram selecionados os livros, Pé de pilão (1975), Lili
inventa o mundo (1983) e Sapato furado (1994). A acuidade deste trabalho está na análise da
recepção das referidas obras pelo público infantil, buscando entender o processo de escrita
utilizado pelo poeta, a fim de realizar a comunicação com o mesmo e, assim, legitimar o
universo da criança.

Metodologia: A fim de realizar o referido trabalho, busquei informações, tanto sobre o escritor,
como também suas obras, em livros que tratam de história da literatura e de poesia
modernista, jornais, trabalhos acadêmicos, internet, revistas acadêmicas e obras que tratam de
crítica literária infanto-juvenil.

Resultados: Ao realizar a pesquisa em torno das obras, Pé de Pilão, Lili inventa o mundo e
Sapato furado, encontrei fontes relevantes sobre as referidas obras de Quintana, entre elas
estão os estudos de filosofia, educação, educação física que possuem como base os poemas
do escritor para crianças. No entanto, em livros de História da Literatura brasileira não
encontrei críticas em relação ao trabalho infanto-juvenil e, na obra de crítica a literatura para
crianças há somente uma pequena citação sobre o livro Pé de pilão. Nos jornais e internet
encontrei alguns depoimentos de jovens leitores e escritores que apreciam as obras do poeta,
como também de pessoas que tiraram proveito dos livros infantis publicados em braile. As
revistas acadêmicas também possuem críticas de outros escritores e amigos. Todavia, as
fontes não destacaram a obra de Quintana como legitimadora do universo infantil, nenhuma
das publicações estuda a comunicação do autor com a criança.

Conclusão: A obra de Mario Quintana nos livros Pé de Pilão, Lili inventa o mundo e Sapato
furado não receberam devida atenção, no que diz respeito aos temas usados pelo autor.
Quintana fala em suas obras sobre religiosidade, bondade, maldade, morte, céu e velhice, sem
preocupar-se com o pouco entendimento da criança. O poeta se dirige ao público infantil o
respeitando como um ser capaz de entender assuntos que para adultos ainda é tabu. Quintana
valoriza a inteligência da criança não a tratando como um ser alienado.
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