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POESIA - O VERSO E A PROSA. 
Ao finalizarmos a revista, tudo nos 
pareceu absolutamente poético: a 
belíssima capa de Nelson Cruz 
introduz a poesia viva das festas, 
das cidades e da cultura de Minas, 
onde o artista e sua arte fundem
se em harmonia de rimas coloridas. 

13 é, sem dúvida, o número da 
sorte - conferida por duas publi
cações da RELEITURA no mesmo 
ano, consolidando os esforços da 
PBH/SMC no sentido de priorizar 
seus projetos, atendendo à deman
da de nossos leitores e dando 
continuidade ao puxa-prosa da 
literatura. 

21 articulistas comemoram a 
poesia dos livros, da pesquisa 
literária e do prazer em podermos 
brincar com números, letras e 
conceitos. Capricharam na emoção 
para que esta leitura embale sone
tos, dia e noite. 

Os poetas e os especialistas 
unem-se vitoriosos, quando provo
cam estranhamento e beleza a 
partir de seus textos e poemas. Fica 
fácil versar sobre o conteúdo desta 
edição se, ao lado, avalizam nossa 
opinião nomes e títulos, autores e 
obras de pura qualidade e reco
nhecimento. 

Como se tudo isso não bastasse, 
o lançamento da revista acontece 
em meio ao 1 !! Encontro da Arte 
de Contar Histórias, evento que 
marca o pioneirismo da BPIJBH 
quanto à promoção contínua das 
atividades que privilegiam aquela 
arte, os contadores e, sobretudo, 
as muitas histórias que ainda temos 
para contar. 
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Para falar de poesia, precisamos antes tentar 
estabelecer mais ou menos o que entendemos como 
poesia. Quando falamos, as palavras servem para 
atingir um objetivo, chegar a algum lugar. Vamos 
percorrendo as palavras e, à medida que vamos 
entendendo o que nos dizem, elas perdem 
completamente a sua importância. Elas são pontes 
para chegarmos onde queremos. Passamos pelas 
palavras rapidamente sem nos determos. Mas certas 
combinações de palavras podem p~oduzir uma 
emoção que outras não produzem e que denominamos 
uma emoção poética. 

Diz Paul Valéry : 

"Eu a reconheço em mim nesta característica de 
que todos os objetos possíveis do mundo comum, 
externo ou interno, os seres, os acontecimentos, 
os sentimentos e os atos, permanecendo o que são 
normalmente quanto às suas aparências , en
contram-se de repente em uma relação indefinível , 
mas maravilhosamente ajustada ao gosto da nossa 
sensibilidade geral. Isso significa que as coisas e 
seres conhecidos, ou melhor, as idéias que os 
representam, transformam-se em algum tipo de 
valor. Eles se chamam entre si , associam-se de 
forma completamente diferente da dos meios 
normais , acham-se musical izados , tendo-se 
tornado ressonantes um pelo outro e como que 
harmonicamente correspondentes . O universo 
poético assim definido apresenta grandes ana
logias com o que podemos supor do universo do 
sonho". 

Um músico, para criar, tem o mundo dos sons à 
sua disposição. Se um flautista entrasse agora, aqui 
nesta sala e começasse a tocar a sua flauta , 
imediatamente uma nova atmosfera seria criada. Mas 
a poesia teria de fazer isso com as palavras comuns 
do dia-a-dia. Por isso, o universo poético não é tão 
facilmente criado. É um universo frágil, mais frágil que 
um cristal, qualquer coisa pode quebrá-lo, já que ele 
terá que operar um milagre com as palavras comuns, 
as que usamos em nosso cotidiano. A poesia, por mais 
dura e seca, terá que trabalhar no campo das emoções 
para criar este universo. E, ao ler um poema, o tempo 
da leitura é também obrigatoriamente diferente do 
tempo da leitura comum, de um texto de ficção, de 
um ensaio,,de um artigo de jornal. É como se, ao invés 
de irmos à lndia de avião, fôssemos de navio, olhando 
todos os tons que o céu derrama no mar. E raramente 
estamos preparados para este encontro . Para o 
encontro com o poema e a emoção poética que ele 
desperta em nós. Ao contrário, somos desestimulados. 
No mundo fast-food em que vivemos, onde tudo é 
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muito rápido e descartável, quem quer parar? Além 
disso, a poesia não vai levar obrigatoriamente a lugar 
nenhum. A poesia que tem um objetivo, uma doutrina, 
um ensinamento, geralmente não é boa poesia. A 
poesia só vai levar o leitor ao encontro de uma emoção 
ou estranhamento. Somos obrigados a mergulhar em 
nós mesmos. Nós somos o poço ou o espelho onde o 
poema irá se refletir. É de nós, da nossa substância 
vital que o poema irá se alimentar. E isso pode ser 
doloroso, trabalhoso e pode provocar medo. O poema 
seria como o sino que acorda em nós o que queremos 
e não queremos ouvir. No poema, as palavras não são 
pontes. Elas não desaparecem depois do seu uso. Ao 
contrário, se o poema nos provocou uma emoção, 
queremos ouvi-lo de novo e de novo e ele está 
condenado a ser eterno sem nunca se gastar. Além 
disso, o poema nos inspira e passa também a nos 
pertencer. Possuímos o poema, ele passa a fazer parte 
do nosso tecido, ele é nosso. 

Valéry compara magnificamente a prosa com o 
andar e a poesia com a dança. Andamos, caminhamos 
em busca de alguma coisa, rumo a um objetivo 
definido. Mas o que busca a dança objetivamente? 
No máximo a dança busca um estado, um arrebata
mento, uma emoção, uma sensação de vôo , um 
sorriso, diz Valéry. 

Teríamos de ser crianças novamente, no sentido 
do maravilhamento e da entrega, para sermos leitores 
de poesia, já que a criança caminha dançando e pára 
para ver as formigas, um desenho quase invisível no 
chão e, ao se perder, escolherá o caminho mais 
complicado e mais longo, além de se deliciar com as 
sonoridades e as repetições e não ter nenhum 
compromisso com a lógica. Ser um leitor de poesia é 
correr riscos, questionar a vida, a própria vida. É se 
perguntar sobre todas as questões essenciais. É parar 
um pouco para ouvir a voz oculta do universo. No 
mundo terrível em que vivemos, em que tudo tem de 
servir para alguma coisa, o leitor de poesia é um 
resistente, e tem a chance de se tornar um ser humano 
melhor, com mais espaço interno para ouvir a sua 
própria voz. Basta lembrar que todos os poderes têm 
medo da poesia. A poesia sempre foi uma arma de 
resistência e liberdade nas ditaduras. No mundo do 
poder do sagrado, nas Igrejas estabelecidas, os 
marginais são os místicos ou os poetas, como Boff ou 
Casaldaglia e ainda hoje os sufis (os místicos 
islâmicos) são mortos pelo poder. 

A poesia acorda o que existe de mais vivo, vibrante 
e criador no ser humano. 

VALÉRY, Paul. "Poesia e pensamento abstrato". ln : Variedades. São Paulo: Iluminuras, 1999. 

O Roseana Murray é Escritora e Poeta 
premiada. Tem mais de 40 livros 

publicados para crianças e jovens, entre 
eles: Fardo de carinho, Artes e ofícios, 

Classificados poéticos e Qual a palavra? 
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Moradia 

A não tem dono 

O artista não tem ouso 
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é onde 
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Choque Térmico 

O poeta 

queria aportar no porto da namorada 

Era todo 

Houve uma P e -

Um curto circuito no 

E por falta de energia 

O poeta s.~'-~ do 

O Ronald Claver é Escritor e Poeta. Entre 
suas obras, destacamos: A última sessão 

de cinema, Diário do outro, O caderno 
de Aninha, e Bar e Café São Jorge. 

da amada 

ar. 
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Onde se esconde o milagre da música? Há quem 
pense que os sons melodiosos provêm do instrumento, 
pois sem o elemento material, nada conseguiria o 
artista, sozinho com a partitura. Há, ainda, os que 
atribuem as sinfonias à elaboração técnica e 
apaixonada do compositor, uma vez que o instrumento, 
nas mãos do leigo, desafina e engasga. E ainda 
existem os que vêem no silêncio um vazio cheio de 
tons, inaudíveis para o ouvinte comum, alheio à dança 
do vento, ao balanço em si do sol . O certo é que os 
próprios músicos procuram a travessia entre o que 
está posto na pauta e o que flui das cordas e dos 
sopros. 

Acontecerá o mesmo com a poesia? Estará nas 
emanações diabólicas, conforme queria Platão? Estará 
na natureza, nos objetos, nos cartazes de propaganda, 
no homem das multidões, como pressagiava 
Baudelaire? Ou estará no homem, na linguagem, no 
trabalho vão com a palavra, repetido a cada manhã? 

Pelo que vemos e vivemos, as instituições pode
rosas (por exemplo, a televisão) querem alçar o poeta 
às alturas de um dom divino, colocando-o numa 
redoma, como "o diferente", "o escolhido pelos 
deuses". Assistindo às declamações, ainda perce
bemos uma entonação exagerada, com o objetivo de 
mostrar que o texto em questão constitui o único, a 
exceção, no meio do que o povo escreve. Assim, a 
poesia só deve ser motivo de admiração por parte dos 
pobres mortais "não-escritores". E isso não é incomum: 
em certas escolas por onde passa, o escritor ainda 
escuta palavras dessa natureza: "Eu queria tocar em 
você, para ver se é de carne e osso". 

Está aí forjado o jogo da ideologia dominante, que 
não quer o povo escrevendo. Cria-se a aura do poeta 
(já perdida há mais de um século), porque é perigoso 
pôr a caneta ou o computador na mão das gentes. De 
repente, os jovens percebem que também sabem fazer 
versos soltos como as suas idéias e ameaçam o 
discurso monolítico dos políticos, dos governantes que 
só falam , mas não enunciam suas promessas. 

Mas quando o povo perceber que a literatura está 
ao alcance de todos (conforme pudemos observar nas 
oficinas de poesia da BPIJBH) , então ninguém 
segurará o país. Os professores escreverão junto com 
os alunos, descobrindo que podem penetrar surda
mente no reino das palavras. 

Num exercício lúdico e prazeroso, descobrirão que 
há mundos dentro do mundo e transformarão os 
príncipes em sapos e os reis em pessoas comuns, 
capazes de absurdos ou de grandes ações. 

Num dia de descobertas, Garcia Marquez leu, no 
livro Metamorfose, que o senhor K. amanhecera 



transformado numa barata. Deu um salto mortal e 
exclamou: "Isso é possível? Então eu também posso 
escrever desse jeito. " A partir dessa hora, inventou 
moças sempre seguidas de borboletas e crianças 
nascidas com rabos de iguana. Cem anos de solidão 
resolvidos numa linha de Kafka. A seguir, encontrou o 
leitor, que achou um grande barato ir descobrindo 
outras coisas que advinham de seu horizonte de 
expectativas. 

A pedagogia possível da poesia começa pelo gosto 
do professor pela leitura. Esse prazer é contagiante. 
Geralmente, o amante da poesia não se intimida em 
recitar para a turma, nem em mostrar suas grafitagens 
num mural dos alunos. De nada adianta falar que é 
belo o poema: é necessário trazê-lo para a sala. Se 
possível , parodiá-lo, pastichá-lo , parafraseá-lo , 
recriando o texto intertextualmente. Várias linguagens 
podem ser experimentadas, vários estilos 
reinventados. Haja vista o que os escritores em todas 
as épocas têm feito com a Canção do exílio, de 
Gonçalves Dias. Até o Jô Soares fez a sua canção. 
Vimos , numa escola, um trabalho interdisciplinar sobre 
o nordeste. As áreas de geografia, história, ciências, 
etc , fizeram mapas, problemas, contextualizações 
daquela região. Escolhendo Gonçalves Dias, os alunos 
fizeram a canção do exílio dos nordestinos ausentes 
de sua terra pelos problemas da seca. O resultado foi 
fantástico, apresentado num álbum pelas equipes de 
pesquisa. 

Falando em intertextualidade, vemos os pequenos 
anúncios dos jornais transformados em poemas por 
Cecília Meireles (Leilão de jardim) e por Roseana 
Murray nos seus Classificados poéticos. O que 
vendem, alugam ou compram os alunos de nossas 
escolas? O ar poluído pelo verde das montanhas? O 
boletim de notas por uma nova forma de avaliação? 
Então, vamos à poesia! 

E as histórias de fadas, como sugerem a 
poetização? José Paulo Paes, no livro Olha o bicho, 
encontra nas fábulas motivo de transliteração. A 
cigarra e a formiga viram o poema Sem barra. E 
Manuel Bandeira , visitando a feira-livre do 
arrebaldezinho, faz dos balõez inhos "o melhor 
divertimento para as crianças." Ervilhas tenras , 
tomatinhos vermelhos , frutas , mercadorias úteis, 
bancas de peixes, tudo está literarizado. E em torno 
do professor que distribui o poema para os alunos, de 
maneira loquaz, os menininhos pobres, das escolas 
de periferia, fazem um círculo inamovível de desejo e 
espanto. 

De desejo, sim. De desejo e espanto se faz a poesia. 
E de onomatopéias , de folclore: Ui, ui , ui, ui! uiva a 
Iara. Chama o saci - si si si si! 

As palavras encantam, e o professor percebe que 
os alunos se assombram. Isca de pássaro, nos diz 
Antonio Barreto, é peixe na gaiola. Numa sugestão 
feliz, constrói-se a poesia concreta, utilizando o espaço 
em branco para compor um estrato ótico. As palavras 
desenham coisas, fazem dos sons movimentos do 
mundo moderno. 

E os hai-kais? Desde que os conheçam, os meninos 
percebem que não há mais lugar para teses, mas só 
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para títulos, conforme um autor conhecido . Nada de 
redações com, no mínimo, trinta linhas. Agora, todos 
podem descrever, em três versos, em três ideogramas 
de Bashô, todos os pássaros do céu , todas as folhas 
da floresta , todas as areias do mar. Nossas 
experiências com hai-kais, na BPIJBH, usando tintas 
e pincéis, lápis de cor e técnicas ultra-jovens de 
pintura, revelam que as crianças são capazes de 
compor um livro de poemas em duas horas de 
motivação. Escrever brincando é o grande segredo! 

Alguém dirá, então: "Esses meninos escrevem por 
inspiração?" Não. Eles escrevem por transpiração, 
principalmente do co-autor-leitor, que rima com 
professor. A escrita não nasce do nada. Brancuras, 
só na folha de papel. O texto lido (pré-texto) é rel ido 
muitas vezes , e a cada nova leitu ra, vão sendo 
percebidas certas pistas, certos psius! Certos vazios 
que são preenchidos pelo conhecimento prévio de 
quem lê. A essas pistas , que abrem a obra sem 
escancará-la, chamamos entrelinhas (estrelinhas seria 
ainda mais poético) ou enunciação. Há o texto e seu 
contexto (enunciado) e há textos e seus contextos 
(entrelinhas). 

Saber ler um texto, portanto, não se restringe à 
decodificação. O processo de recepção é plurívoco e 
cada leitor pode perceber a escritura sob um enfoque 
diferente. Daí a dificuldade em se lidar com o livro 
didático. Os editores sabem da situação do professor, 
de sua correria diária para se sustentar e à família . 
Geralmente, quem leciona cinqüenta au las por 
semana, para turmas de cinqüenta alunos, mal tem 
tempo de passar os olhos pela matéria a ser lecionada. 
Então , oferecem "gentilmente" as respostas 
adequadas (segundo sua leitura) para as perguntas 
nem sempre bem formuladas. Um aluno criativo e 
crítico, nesse caso, poderá ser desestimulado em seu 
trabalho de compreensão ou recriação textual. Numa 
pesquisa realizada na França, há o depoimento de 
um professor sobre as banalidades discutidas em torno 
da poesia nas salas de aula. 

Um aspecto que gostaríamos de abordar é o atraso 
da escola com relação ao avanço da literatura. 
Conversando com um estudante de Engenharia, ele 
disse, chateado: "Eu parei no Modernismo". Ainda bem 
que chegou até aí, porque os textos didáticos são 
selecionados até o século XIX. A escola gosta do 
Positivismo . É verdade que Olavo Bilac escreve 
belamente. Sua forma é perfeita. Mas os alunos acham 
formidável conhecer os concretistas e até o escracho 
de certos pós-modernos. Há uns três anos atrás, o 
livro A teus pés, de Ana Cristina César, entrou na 
lista do vestibular e foi uma tragédia. Os cursinhos, ou 
eram vestais, e colocavam o texto na redoma intocável, 
ou eram detetives, e queriam desvendar os seus 
possíveis segredos. A poesia é feita para ser amada, 
não para ser entendida. Num de seus poemas, AC.e 
diz: "Não estou conseguindo passar minha ternura." 
É que, como já dissemos, literatura é travessia. 
Dialogismo. Pol ifon ia. Às vezes, carnavalização. 

Quanto à poesia para crianças (e acreditamos nela, 
pois a praticamos), na maioria das vezes também está 
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atrasada. Aos textos falta a surpresa, que fará saltar 
os olhos dos meninos. As trovas continuam sendo a 
tônica do século XX, mesmo diante das imagens e 
dos jogos semióticos dos vídeo-games e da televisão. 
Pouca abertura há para a poesia livre, sem falsas 
ideologias, ensinamentos de adulto para quem vai 
crescer e ser homem ou mulher. 

Os autores citados por nós (Roseana Murray, José 
Paulo Paes, Bartolomeu Campos Queirós, Manuel 
Bandeira, Cecília Meireles, Mário Quintana, Antonio. 
Barreto, entre poucos outros) saem do 
convencionalismo e os versos são universos muito 
diversos da falta de lirismo constante. 

O que queremos dizer é que, no âmbito da literatura 
infantil, há que se ter um olhar atento e altamente 
selecionador. Mas há poemas de excelente qualidade, 
nas livrarias e, agora, nos cantinhos de leitura. 

Também precisamos falar sobre o uso da poesia 
para estudos gramaticais, o que é muito comum. Uma 
das dificuldades que temos com Os Lusíadas, vem 
daí. Ainda estudantes, tínhamos de colocar em ordem 
sintática o episódio da Inês de Castro. Depois de 
macaquearmos a sintaxe dos versos, queríamos 
sonhar com tudo, mas não ter pesadelos com o "puro 
amor, com a força tua", sujeitos e complementos. 

A poesia , na infância, é para ser usufruída. 
Amorosamente lida, num relacionamento texto/le itor 
cheio de delicadezas, ou furores de rasgar a página. 
Aristóteles esteve bem próximo da Estética da 
Recepção, ao tocar na katarsis. 

131bllvarafta 

.,, ., . " . ., . 
Já sabemos, através de Oswald, que a meninice 

não é as delícias concebidas por Casimiro de Abreu. 
Então, tratemos a criança com respeito, dando-lhe a 
oportunidade de vivenciar os poemas com seus olhos 
e sua experiência. Como diz Bandeira, abaixo os 
puristas, abaixo os gramaticófilos. 

Quanto aos adolescentes, eles próprios fazem 
poesia, mediante suas vivências. Um professor 
inteligente poderá sugerir diários, correspondências, 
cartas, porque hoje é muito amplo o sentido da palavra 
"poema". Desde o Romantismo, a questão dos gêneros 
está diluída. Infelizmente, a escola continua dizendo 
"isto é prosa, isto não é. Isto é épico, isto é dramático, 
isto é lírico". Olho antigo, o da escola. Olho atual, o do 
aluno. 

Finalizando, sugerimos a organização de Grêmios 
Literários, entre as turmas. Havia poemas falados, 
havia poemas cantados e tocados, havia jornais e 
invenções, naquele tempo .. . Onde estão os Grêmios 
Literários? E as Oficinas, onde estão? 

Que o professor conheça a personalidade dos 
alunos, para sugerir leituras de poemas. Que saiba 
estabe lecer relações entre si e o estudante, no 
conhecimento dos textos. Que encontre formas de 
interação leitor/texto e, se possível, leitor/autores vivos 
ou mortos que falem sobre o assunto. Só através da 
paixão e do conhecimento da técnica poética será 
possível a pedagogia da nossa poesia. 

CARA, Salete de Almeida. Poesia lírica. São Paulo: Ática, 1989. 3ª ed. 

FRAGA ROCCO, Maria Thereza. Literatura/ensino: uma problemática. São Paulo: Átrca, 1989. 

PAES, José Paulo. Os perigos da poesia e outros ensaios. Rio de Janeiro: Topbooks, 1997. 

ZILBERMAN, Regina. Estética da recepção e história da literatura. São Paulo: Ática, 1989. 

O Maria da Graça Rios é Escritora, 
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No rigor da desordem que alimenta 
o limite do susto em atropelos, 
qual sentido há numa saudade, 
se quem parte fica na dimensão 
do instante revelado, e pelo espaço 
da casa, e na essência dos objetos, 
e nas coisas, e no tudo, e na ausência 
feito presença exata e recomposta 
num tamanho sem conta ao pensamento? 

Por que maior, depois, se, enquanto ao lado, 
na partilha dos dias incomuns 
em que o cotidiano reinventava 
o círculo da vida em seus roteiros; 
se nada havia além da aceitação 
no convívio de múltiplos momentos? 

) Se a pedra ocupa o espaço emaranhado 
entre as margens e a sua própria sombra, 
certo é quem se revigora ao rigor 
estrutural, se tudo é pedra apenas? ( 

Assim, paira no dentro silencioso 
da indagação perplexa, o convulso 
porquê, então, não sermos só saudades 
e nada mais depois se, o que resta, 
é sobra na vertigem descoberta 
- restituindo à pedra a sua sombra, 

na loucura do ser insatisfeito? 

O Maxs Portes é Escritor, 
tendo 47 livros publicados para crianças, jovens e 

adultos. Seu vasto currículo inclui 54 prêmios 
literários. Atualmente, é Diretor de Arte da Edições 
~· ~ Cuatiara, em Belo Horizonte. 

~· o-;--------------
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Onde está a poesia? A poesia da vida está em tudo 
que mexe com a nossa sensibilidade, que nos toca 
de modo especial. Pode estar no nascimento ou no 
primeiro sorriso da criança, nos gestos menores dos 
namorados, nas coisas da natureza ou do cosmo. Pode 
estar num perfume que nos evoca lembranças, no 
gosto especial de uma bebida ou comida, que vá além 
do simples prazer de degustar. Há poesia nos apertos 
de mão e nos beijos, tanto nos mais ternos como nos 
mais apaixonados. Não dá para esquecer a poesia 
que Dolores Duran pede, em A noite do meu bem, 
para entregar ao amado: a poesia de um barco 
voltando, de flores se abrindo, da primeira estrela que 
vier, da rosa mais linda que houver, da ternura no olhar 
e de tantas outras belezas. Há poesia na tristeza do 
adeus, seja em um fim de caso, em uma simples 

SEGRI;DINHOS 
DE 

partida ou em uma partida definitiva. 
Há poesia em tudo. É preciso descobri
la . É o que pretendo dizer em um 
poema meu: 

o 
ELIAS JOSÉ 

A poesia 

TEM TUDO A VER 

A poesia 
tem tudo a ver 
com tua dor e alegrias, 
com as cores, as formas, os cheiros, 
os sabores e a música 
do mundo. 

A poesia 
tem tudo a ver 
com o sorriso da criança 
o diálogo dos namorados. 
as lágrimas diante da morte, 
os olhos pedindo pão. 

tem tudo a ver 
com a plumagem, o vôo 
e o canto do pássaro, 
a veloz acrobacia dos peixes, 
as cores todas do arco-íris, 
o ritmo dos rios e cachoeiras, 
o bri lho da lua, do sol e das estrelas, 
a explosão em verde, em flores e frutos. 

A poesia 
- é só abrir os olhos e ver -
tem tudo a ver 
com tudo. 

Segredinhos de amor. São Paulo: Moderna, 
1991. 
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Falei da poesia da vida, agora falarei da poesia da 
Arte. A palavra poesia se confunde com a palavra Arte 
e com a palavra Estesia. Se não há poesia em um 
quadro de pintura, em uma música, foto, filme, peça 
de teatro, dança, escultura, não há Arte. O objeto não 
provocará nem expressará estesia. 

Uma coisa é a poesia, outra coisa é o poema. A 
poesia é o que se percebe na beleza da vida e das 
Artes. É o algo mais não facilmente percebível. É o 
que há além do pão (nem só de pão vive o homem). É 
o que toca os cinco sentidos. Não será a estesia um 
sexto sentido? Sendo a Literatura a Arte da palavra, a 
poesia é criar e despertar, através da palavra, a 
sugestão, a magia e o simbolismo das imagens 
poéticas. É a palavra com ritmo musical, com cadência 
e harmonia, diferentes das encontradas no texto em 
prosa. É captação e recriação verbal da realidade, 
feitas tão densamente que tenham a possibi lidade de 
depuração, de expressar o essencial. O poema toca 
os nossos olhos, através da distribuição espacial, da 
parte formal. Poema é composição literária em versos 
e estrofes. Ver a força estética desta disposição é 
entrar no universo da poesia. Os concretistas inovaram 
o poema, buscando disposições gráficas renovadoras, 
capazes de juntar densamente conteúdo e forma; 
verbo, som e imagem. É certo que a poesia sempre 
está também no texto em prosa. Está de forma 
complementar quando se trata de prosa mais seca e 
realista. Está de forma mais percebível na prosa 
poética, chamada erroneamente de poema em prosa. 
Erroneamente, pois não se trata de poema, porque a 
disposição gráfica é a da prosa. O toque especial vem 
através da linguagem multissignificativa e do ritmo 
musical. 

Não é difícil perceber que a poesia da vida nos torna 
melhores, mais afetivos, mais humanos e capazes de 
ir fundo na nossa leitura do mundo. E para que serve 
a poesia literária? 

A importância da poesia não se percebe 
concretamente . O poema (logo, a Arte) não tem a 
utilidade prática. Não permite ao poeta nem ao leitor 
aumento de salário nem a posse de bens materiais. 
Como nem só de pão vive o homem, a poesia está 
entre o algo mais que pode alimentar o homem. 
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Sobretudo, a poesia literária tem função estética. É 
beleza que pode ser pura, sem outra função que não 
seja mexer com os nossos cinco sentidos, com a nossa 
estesia. É literatura, obra de Arte. É recriação da 
realidade, criação de uma supra-realidade, segundo 
a visão, a vivência, a emoção, o ritmo e o poder 
imagético, isto é, a linguagem de cada poeta. A poesia 
emociona, mexe com os nossos sentimentos e com 
os nossos cinco (ou seis?) sentidos. 

A poesia também fala à nossa inteligência, faz o 
leitor pensar, aprofundar o que há atrás e além do 
verbo. Faz com que ele procure a chave. E esta chave 
é pessoal, ninguém pode encontrá-la ou usá-la para 
mim. Quando muito, alguém pode me aj udar 
didaticamente a encontrá-la através de pistas, de 
indicações vagas sobre a força da linguagem 
conotada, sobre os recursos sonoros e visuais. A 
leitu ra, ou melhor, as várias leituras que o poema 
permite têm de ser buscadas por cada leitor. Além de 
pessoal, de contar com o repertório de conhecimentos 
e vivências do leitor, com a sua sensibilidade (estesia), 
terá de se associar à sua inteligência, à sua maneira 
de raciocinar. Assim, a poesia tem também a função 
cognitiva, pois fala ao espírito, aquece e enriquece o 
espírito. 

A poesia tem as funções social , política, ideológica, 
pois retrata de modo implícito (quando explicita, perde 
a qualidade) os dramas sociais. A poesia tem função 
catártica, mexe com o nosso interior, coloca-nos frente 
a frente com os nossos fantasmas, e leva-nos a um 
processo de identificação e/ou de projeção com o "eu 
lírico". 

O poema pode (mas não deve), inclusive, ter uma 
função pragmática ou didática. Se o que ensina vem 
de modo implícito, de tal forma que o poema não se 
torne panfleto nem material didático, vá lá ... Tomando 
como exemplos os poemas infantis, o inaceitável, 
antes, com, e depois de Bilac, é a ideologia que passa. 
Neles, há sempre o tom didático em primeiro plano, a 
maioria das vezes moralizante ou ufanista. O estético 
apoia-se falsamente nas rimas formais e forçadas, na 
metrificação rigorosa e fria, no tom falsamente infantil 
da linguagem. São poemas que não pretendem falar 
despretensiosa e simplesmente da Beleza, mas que 
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querem ensinar amor à pátria, a Deus, à árvore, aos 
nossos heróis e, sobretudo, às mães, as maiores 
vítimas do crime poético. São poemas que ensinam 
de modo sério, adulto, sem permissão para o riso. Só 
apelam para o meramente sentimental, sem atingirem 
o sentimento. 

Como parte inseparável da função estética, a poesia 
tem função lúdica. A poesia é um jogo encantatório 
de palavras, ligadas aos aspectos gráficos visuais e 
auditivos. O humor, a alegria, o brinquedo e a fantasia, 
sem necessidade de apelo exagerado na realidade 
lógica, encantam e dão vida inteligente e dinamismo 
ao poema. A função lúdica sempre existiu na literatura 
mas, na poesia brasileira, é a grande herança dos 
modernistas, retomada por alguns concretistas e 
enfatizada pelos grandes poetas que escreveram ou 
escrevem coerentemente para criança. Não cabe, 
aqui, discutir se existe ou não poesia para criança -
claro, se bem feita, será para a criança que há no 
adulto também. Cabe citar alguns poucos poetas que, 
em um passado próximo, com prazer e espírito infantis, 
escreveram poemas geniais que crianças e adultos 
amam, justamente pelo caráter lúdico e estético, como: 
Cecília Meireles, Manuel Bandeira, Vinícius de Moraes 
e Mário Quintana. Deixo de citar os poetas atuais, pois. 
posso me esquecer de nomes significativos, o que 
seria imperdoável. Cito apenas um poeta e um poema, 
pois cabem bem como exemplo da função lúdica do 
poema. Ninguém viu o lúdico tão bem como o nosso 
saudoso José Paulo Paes em Convite: 

CONVITE 

Poesia 
é brincar com palavras 
como se brinca 
com bola, papagaio, pião. 
Só que 
bola, papagaio, pião 
de tanto brincar 
se gastam. 

As palavras não: 
quanto mais se brinca 
com elas 
mais novas ficam. 

Como a água do rio 
que é água sempre nova. 

Como cada dia 
que é sempre um novo dia. 

Vamos brincar de poesia? 

José Paulo Paes. Poemas para brincar. São 
Paulo: Ática. 

Se até agora generalizei, agora passo a falar do 
que me foi pedido um depoimento sobre a minha 
poesia, sobretudo a infanto-juvenil. Quando escrevo 
poesia para adultos, acabo tocando em temas muito 
pessoais, afetivos, mas também busco atingir um 
fundo filosófico e/ou social. Tenho cuidado com as 
imagens poéticas, para não cair em uma linguagem 
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prosaica, muito denotada. A musicalidade que procuro 
é mais discreta, menos dinâmica, aproximando-se da 
música erudita. O problema da comunicação fica em 
segundo plano. O leitor é que terá de buscar a 
decodificação e, neste processo, tornar-se um pouco 
meu parceiro. 

Se escrevo para adolescentes, tenho de entrar no 
universo deles, sem querer ensinar nada, mas 
querendo recriar as suas descobertas. Tanto posso 
falar das descobertas e das transformações do corpo, 
como da descoberta do amor, do valor da amizade, 
da necessidade de dividir os sentimentos e de reservar 
a solidão. Tenho de falar dos medos, dos muitos 
medos, e da coragem para enfrentar os desafios, o 
novo. Tenho de fa lar do amor e ódio que estão 
presentes nas relações com pais, amigos, amores, 
professores e com o mundo. O mundo especialmente 
sensível e naturalmente difícil do jovem tem de entrar 
no poema. Se isto não acontecer, não haverá o leitor, 
não haverá o diálogo. E a função comunicativa do 
poema se anula e é melhor que ele fique bem quietinho 
em minha gaveta. O meu ritmo muda, tenho de ser 
mais dinâmico, mais rock do que valsa. 

Quando escrevo para crianças, torno-me menino. 
Os aspectos lúdicos do poema tornam-se brinquedos 
em minhas mãos. Gosto de brincar com as palavras, 
de tirar delas o maior número de significados e de 
aproximações sonoras. O humor é importante, tanto 
nas imagens poéticas como em uma possível narrativa. 
O ritmo deve ser alegre, dinâmico, próximo das 
cantigas folc lóricas . A comunicação deve ser clara 
sem ser óbvia. O sugerido pede uma participação 
direta do leitor para que o poema se realize. Acho que 
o melhor poema é aquele que permite ao pequeno 
leitor entrar no jogo, no desafio, na ciranda. Gosto 
quando o meu leitor tem chance de brincar comigo, 
acrescentando, cortando, recriando, transformando o 
poema. Poema que é meu, mas deve ser dele também. 
O leitor é o meu parceiro no jogo. Somos sujeitos do 
mesmo processo, portanto não devo usar o meu 
poema para ensinar nada. Condeno o tom moralista e 
didático, o poema que quer ser au la, oração ou 
panfleto para "fazer a cabeça" da criança. Mexer com 
os sentimentos (não com o sentimentalismo), com os 
cinco sent idos e provocar o prazer estético são 
preocupações minhas. 

Outra pergunta que sempre surge em cartas, 
conversas informais ou em palestras para professores: 
"Como você gostaria de ver os seus poemas 
trabalhados na escola?" Com prazer respondo: da 
maneira mais livre e lúdica, como um brinquedo. Assim 
eles foram criados, assim será a melhor maneira de 
lê-los. Que a crianÇa tenha oportunidade de brincar 
com as palavras, com o som delas, com o peso e a 
medida que têm, com os múltiplos sentidos que 
mostram e escondem. Se o meu poema despertar o 
lado poeta que todos nós temos - e a criança tem de 
modo especial, pelo poder de fantasiar e entrar na 
viagem do poeta - será a compensação máxima. 

Nunca escondi o meu poema. Adoro mostrá-los, em 
livros ou lendo-os em voz alta, para um público que 
nem tem de ser constituído só de crianças. Orgulho-
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me deles. Professor, faça o aluno mostrar o livrinho, o 
poema, o desenho, enfim o trabalho que criou. 
Ninguém gosta de criar para si apenas. Um varal de 
poesias de uma escola, que beleza! Que beleza uma 
antologia de poemas de cada classe, sem exc luir 
ninguém. Nos dois casos, que haja o casamento de 
texto e de imagem. Desenhar é outra forma de criar 
poesia. Fazer teatro, também. Como há poesia e há a 
fantasia da infância na mímica ou na brincadeira com 
os sons. A declamação de ontem deve ser substituída 
pela leitura expressiva e lúdica, feita individualmente 
ou em grupo, como os jograis. 

Para encerrar, queria mostrar um exemplo poético 
do meu jogo, da minha fantasia, de uma das minhas 
centenas formas de poetar estética e ludicamente. 
Com o meu poema O jogo da fantasia, encerro 
esta nossa conversa sobre poesia, agradecendo a sua 
atenção: 

O JOGO DA FANTASIA 

Se digo a palavra MÁ, 
de medo me arrepio. 
É uma palavra tão pequena, 
mas se entra em cena, 
dá um vazio!. .. 

Mas se, num passe de mágica, 
escrevo MÁ, 
risco o acento e, no momento, 
rabisco um R no final, 
fico mudo e muda tudo. 
É uma pitada de nada, 
mas a palavra MAR se agita .. . 
e a natureza fica mais bonita. 
E as águas vêm e vão, vêm e vão, 
em som em sal em sol em cor, 
no corpo em festa. 

Se me canso de nadar, 
deito na areia e recomeço o jogo. 
Escrevo MAR e um A no começo 
e um AMAR muda tudo devagarinho ... 
E basta olhar nos olhos de alguém 
para um sonoro e macio e livre 
e invisível passarinho 
se pôr a voar a voar .. . 
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Mas se de AMAR 
eu inventar um outro jogo, 
começando pelo fim , 
uma RAMA brota e envolve 
toda a praia. 
E é bom ver o verde, 
um verde bom de ver 
de verdade. 

E aí jogo com as sílabas 
e um ar arisco risca 
o meu corpo. 
Depois, MARA aparece 
e me diz: "bom-dia". 
Já não é a colega de escola, 
vira fada que conta história, 
sereia que enche o ar 
de música e de alegria. 

E a palavra MÁ 
sai da memória. 
E no jogo se mistura 
a fantasia: 

é mar, é ar, é rama. 
é amar MARA. 

Jogo da fantasia . Rio de Janeiro: EBAL, 1989. 

O Elias José é Professor, 
Poeta, Escritor. Entre suas obras, destacamos: 

O fantasma no porão, Viagem criada, emoção 
dobrada, A cidade que perdeu o seu mar. 
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Lição 1 
Balé do solo 
No solo da terra 
fico pregada. 
No solo da lua 
só faço dançar. 
Terreno arenoso 
eu desço rolando. 
E no pedregoso 
cuidado com os pés! 
No plano 
escapo. 
No alto 
escalo. 
O húmus da terra 
me enche de humor, 
pois nela minhocas 
brincam e se enrolam. 
De solo em solo 
salto a amarelinha 
ouvindo o solo 
de uma canção 

E nesse bailado 
me vejo de volta 
ao berço menino. 
De solo em solo 
planto-me 
no colo de minha mãe. 
E-planta-me espalho. 
No embalo do canto 
o sono me chama 
do seio da terra. 
Mal ouço 
o último chamado 
e logo lá estou: 
o broto mais verde 
nascido do amor. 

Lição 2 
Clarinha, diga pra mim 
quem é o sujeito 
desta oração: 
"A cadeira caiu ". 
Tia, eu sei lá! 
Minha mãe 
disse um dia 
que o papai demorou: 
"aquele sujeito me pagat " 
Será que mamãe quis fazer 
oração? 
Se a cadeira caiu , 
sei lá quem a derrubou! 
Cadeira é o sujeito 
da ação de cair, Clarinha, 
não vê? 

llza matlas de §()UM 

Ah tia, cadeira tem anemia? 
Eu não sabia. 
Ou ela viu um fantasma 
e pôs-se a tremer? 
Coitada, de perna bamba 
estatelou-se no chão. ' 
Medrosa, 
descadeirou-se! 

Lição 3 
Todas as coisas 
têm um ser. 
O ser da cadeira 
é a madeira 
o plástico 
a palha 
ou o aço. 
Com o couro 
o tecido 
o brocado estampado, 
faço coisas, 
cadeiras , 
seres. 
Neles, 
me acho. 
Então, 
viro objeto, 
adorno da 
sala, 
o anjo da mãe 
o sonho do pai. 
E muito à vontade, 

sujeito me torno 
das coisas, 
dos seres. 
E muito à vontade, 
procuro as asas 
diante do espelho. 

Lição 4 
- "O número um é uma coisa". 
Me dá um biscoito 
um beijo, ' 
uma casa. 
Me conta uma história 
Me dá um abraço. 
Um sol 
Uma lua 
Um só saara 
pra nosso universo, 
pros outros, não sei. 
- "O um é uma coisa" . 
Repito amuada. 
E coisas são tantas. 

Lição 5 
A água juvenil 
o velho rio 
o antigo oceano 
o mar, 
seu parente próximo, 
rumorejam espantados: 
- minerais, seres sem vida? 
Jovens águas 
águas mortas 
- Isso, então não é viver?! 
Pedrinhas impacientes 
à flor da água agitada 
reclamam: 
- somos existentes e viventes! 
Ora se não! 
As rochas imperturbáveis 
cochilam 
a cada onda 
que lhes bate. 
Nas minas, 
pedras preciosas 
pedras finas 
abismam-se 
com a questão: 
- o quê? 
Sem vida 
Não somos não. 
Enroscamo-nos 
em pescoços 
e em tantas mãos. 
- Deixem comigo, 
diz o carvão -
grafitarei 
nosso repúdio 
no ed ifício 
mais alto 
e mostrarei 
com quantas letras 
se escreve mineral 
vida, vivida 
bem vividinha. 
Eu faço 
um estardalhaço. 
Um rebuliço geral 
despertou Mãe-Natureza. 
- Oh, queridos, 
Não se importem. 
Animais, vegetais, 
minerais, todos 
todos são filho; 
da minha grandeza. 

E tão variadas! . o llza Matias de Sousa é Doutora em 
Literatura Comparada, Ensaísta e credenciada 
nos Programas de Pós-Graduação em Estudos 

de Linguagem e em Educação na UFRN. 
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"Enquanto a criança usa a capa (do Batmam), o 
carretel ou o carrinho como suporte de suas 
fantasias , o artista usa o cinzel , o pincel , a madeira, 
a pedra, a tinta, a tela, o papel, a letra." ' 

Ao considerarmos poetas todas as crianças ou 
aqueles que insistem em tornar-se crianças, apesar 
da idade, vale indagar quais são os elos de 
identificação entre poesia e infância. Assumimos com 
Arlindo C. Pimenta que o fazer poético e a brincadeira 
da criança são manifestações lúdicas da mesma força 
criadora: o sopro do inconsciente abrindo "vias de 
comunicação com o espaço cultural"2. Tanto o artista 
quanto a criança estariam levantando vôo nas asas 
da fantasia enquanto forma de elaboração da 
linguagem. Em cena, as emoções ganham espaço em 
detrimento da razão. Configura-se um ato imaginário 
do não-pensar, pela expressão do puro sentir, do puro 
gozo. Arrefece a lógica para deixar emergir a 
perplexidade que perpassa o olhar da criança e do 
poeta sobre o mundo. 

Carlos Drummond de Andrade põe em 
questionamento o gênero "literatura infantil". 
Certamente, colocaria também em dúvida a existência 
da "poesia infantil. " Existiria um tipo de música só para 
crianças? No entanto, não hesita em reconhecer na 
infância a força da poesia. 

"Por que motivo as crianças de modo geral são 
poetas e, com o tempo, deixam de sê-lo? Será a 
poesia um estado de infância relacionado com a 
necessidade do jogo, a ausência do conhecimento 
livresco, a despreocupação com os mandamentos 
práticos do viver - estado de pureza da mente, em 
suma? Acho que é um pouco de tudo isso, e mais 
do que isso."3 

É inegável a natureza lúdica da poesia e da infância. 
As imagens poéticas são um jogo de linguagem. As 
brincadeiras infantis são jogos da imaginação. Poetas 
e crianças recuperam pela fantasia o sentido do jogo 
e o jogo do sentido, brincando com a lei, com o saber 
institucionalizado, com a austeridade dos grandes e 
das escolas. Antonio Barreto é um mestre na arte da 
demolição dos rígidos edifícios acadêmicos , 
herméticos, inintel igíveis, enigmáticos. 

Cotonete ramona roca 
Catapulta ginete jia 
Talagarça alfarrábio pua 
Bacamarte mosquete xote 
Cimitarra leme forró 
Berimbau boreal banal 
Lanchonete chiste chiclete 
Foz fole forrobodó.• 
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Nesse poema, o poeta retoma a brincadeira infantil 
das línguas misteriosas e inintel igíveis, palavras vazias 
de sentido que se repetem incansavelmente até que 
a criança se sinta como produtora autônoma da própria 
fala . Constrói-se aí uma linguagem em esfinge que 
desafia o abracadabra dos bancos escolares. O 
conhecimento livresco transforma-se em poeira inútil, 
como afirma Drummond, sem a qual a poesia flui mais 
facilmente e a infância reencontra seu sentido pela 
arbitrariedade do som despojado de seus significados 
culturais. 

Um outro elo de identificação entre poesia e infância 
refere-se ao estado de perplexidade em que se dá o 
fazer poético. Sabemos que o olhar infantil sobre o 
mundo é de espanto. Também o é o do poeta. Ambos 
se assustam diante das coisas mais corriqueiras, 
redescobrindo a vida a cada instante. Daí a 
importância da poesia para as crianças antes que se 
acostumem à surpresa do mundo, como afirma Maria 
da Glória Bordini. 

"Naturalmente admiradora , a criança tende a 
acostumar-se à surpresa do mundo, principalmente 
porque os adultos lhe parecem orbitar em torno de 
certezas imutáveis, vendo tudo sempre pelo mesmo 
prisma. É então que a experiência do poético pode 
transtornar esse habituar-se da consciência 
precoce , propondo-lhe e requerendo-lhe que se 
abra para o diverso, que jogue com sons, conceitos 
e vivências fantásticas, que investigue e indague a 
natureza das coisas nessa brincadeira, que busque 
os lados não-vistos, que pressinta, que não se 
contente com as versões recebidas, que mantenha 
viva a capacidade de maravilhar-se. " 5 

A poesia aparece aí como uma forma de resistência, 
própria da infância, ao autoritarismo dos adultos e aos 
regimes totalitários. O não saber de antemão o que é 
uma coisa, o estar à deriva numa circunstância de vida, 
recusando as respostas prontas, possibilita-nos o 
encontro com a substância poética, cujo fundamento 
básico é o inusitado. Dessa forma , o mundo e as 
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coisinhas miúdas tornam-se plenos de poesia, motivos 
de espanto e de arte. Cecília Meireles nos oferece, 
nesse sentido, um exemplo que emociona pela 
singeleza da descoberta repentina de alguma coisa a 
que normalmente não se presta atenção. Como uma 
criança desperta num mundo de adultos adormecidos, 
a poeta aponta para o objeto de seu olhar eloqüente. 

Bolhas 

Olha a bolha d'água 
no galho! 
Olha o orvalho! 

Olha a bolha de vinho 
na rolha! 
Olha a bolha! 

Olha a bolha na mão 
que trabalha! 

Olha a bolha de sabão 
na ponta da palha: 
brilha, espelha 
e se espalha. 
Olha a bolhai 

Olha a bolha 
que molha 
a mão do menino. 

A bolha da chuva da calha! 6 

Também para Marco Antônio Coutinho Jorge, o 
poeta é "aquele sujeito que preserva uma contínua 
aptidão para o espanto. Aquele que está 
incessantemente e inse~satamente a tornar-se criança, 
a tornar-se inocente". E um "saber perguntar infantil, 
um saber espantar-se". 7 

Tornar-se inocente significa, de certa forma , 
esquecer-se do que se sabe para reaprender a história 
das coisas desde o seu início. É um tornar-se perplexo 
diante de fatos aparentemente conhecidos e, tal qual 
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uma criança, perguntar, inquirir, indagar acerca dos 
acontecimentos. 

Nas respostas novas, no jeito novo de dizer, na 
surpresa de cada descoberta, estará a semente da 
poesia, que as crianças e os poetas fecundam com a 
força da imaginação. 

Em "Sacha e o poeta", Manuel Bandeira canta a 
misteriosa interação entre o poeta e a criança. Salienta 
aí não só o espanto da menina, mas a sua capacidade 
de produzir garatujas inteligíveis ao poeta. Infância e 
poesia se encontram num jogo especular de 
codificação e descodificação de mensagens. 

Sacha e o poeta 

Quando o poeta aparece, 
Sacha levanta os olhos claros, 
Onde a surpresa é o sol que vai nascer. 

O poeta a seguir diz coisas incríveis, 
Desce ao fogo central da terra, 
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Sobe na ponta mais alta das nuvens, 
Faz gurugutu pif paf, 
Dança de velho, 
Vira Exu. 
Sacha sorri como o primeiro arco-íris. 

O poeta estende os braços, Sacha vem com ele. 

A serenidade voltou de muito longe 
Que se passou do outro lado? Sacha mediunizada 
Ah - pa - papapá - papá -
Transmite em Morse ao poeta 
A última mensagem dos Anjos. 8 

O sol que vai nascer, o primeiro arco-íris e a última 
mensagem dos anjos constituem a linguagem da 
menina e do poeta. Uma linguagem feita de espanto e 
arbitrariedades, garafunhas e pif pafs, inteligíveis 
apenas a partir do contexto mágico que envolve os 
interlocutores. 

Brincadeiras, fantasias, imaginação,·jogo, espanto 
e perplexidade: tal criança, tal poetal 

1. PIMENTA, Arlindo C. Sonhar, brincar, criar, interpretar. São Paulo: Ática, 1986, p.56. 

2. Idem, p.47. 

3. BORDINI , Maria da Glória. Poesia infantil. São Paulo: Ática, 1986, p.55. 

4. BARRETO, Antonio. Lua no varal. Belo Horizonte: Miguilim, 1987, p.49. 

5. BORDINI, Maria da Glória. Poesia infantil. São Paulo: Ática, 1986, p.40. 

6. MEIRELES, Cecília. Ou isto ou aquilo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990, p. 15. 

7. PERSE, S.J. citado por Jorge, COUTINHO, Marco Antônio. Sexo e discurso em Freud e Lacan. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 1988, p.208-209. 

8. BANDEIRA, Manuel. Estrela da vida inteira. Rio de Janeiro: José Olympio, 1986, p.129-130. 

O Bernadete Patrus Ananias Pothakos é Consultora 
de Pesquisa da Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de 

Belo Horizonte e Professora de Inglês do 
Open Road English Course. 
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Submersas em montanhas 
as águas-marinhas. 
Águas-furtadas 
de anteriores mares. 

Sólido azul do oceano 
preso em pedras. 
Onde as conchas, algas, barcos 
marinheiros e seus destinos? 

Polida em quatro cortes 
são furtadas marinhas 
as águas-mestras . 

Se me restar apenas o ar 
respiro azul. 

Sou safira 
lapidada por intensa 
controvérsia. 

Se água, nuvem 
névoa ou céu, 
tudo imprime enredos 
no azul. 

o Bartolomeu Campos Queirós é Poeta, Escritor e 
Educador. Entre suas obras, destacamos: Mário, 

Ciganos, Por parte de pai , Ler, escrever e fazer conta 
de cabeça. Atualmente é Editor da Miguilim. 
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O Haicai é um canto poético de tradição 
japonesa, derivado do canto de louvação 
direta do homem com Deus. Poema conciso, 
é conhecido como haiku no Japão e na 
maioria dos países do mundo. Sua prática 
baseia-se na filosofia Zen, que tem como 
exercício a introspeção, análise e descoberta 
de fatos naturais, despercebidos no dia-a
dia. 

No Japão, o haicai surgiu, aproxima
damente no século XIV (1.603-1.868), e foi 
muito usado nas côrtes como desafio. 
Expandiu-se na época da ascensão da 
burguesia e, com o crescimento do número 
de escolas, teve o papel de erradicar o 
analfabetismo nas grandes cidades. O povo 
criava inúmeros poemetos populares -
satíricos. 

Depois de muitas evoluções na forma, 
constituído de 31 sílabas, o haicai passou a 
ser considerado obra de arte, com os 
poemetos de Matsuo Bashô. Pajem de um 
senhor feudal, Bashô tornou-se sacerdote e 
poeta, para viajar contemplando a naturez.a 

do Japão. E por todos os lugares por que passava, 
em suas contemplações criava um haicai. Bashô 
começou com: 

"O velho tanque 
Uma rã mergulha 
Barulho de água. " 

A prática Zen de Bashô cria um exercício espiritual 
a caminho da vida e da percepção. Buscava a 
integração plena do homem, espírito e natureza. 

Outro poeta haicaísta, pobre e solitário, escrevia 
seus poemas, estabelecendo uma relação de qualquer 
fato ou experiência vivida com a natureza. 

Pardalzinho 
Vem e brinca 
Comigo. 

Os temas mais comuns de Bashô eram a natureza, 
o rústico e a vida solitária, temperados com um pouco 
de impulso, isolamento, fluência, espontaneidade, 
intuição, leveza e sutileza. 

A forma poética do haicai passou por várias 
mudanças, chegando a ser criado coletivamente 
(Renku). Finalmente, resultou no chamado "cinco, sete, 
cinco", um poema conciso, formado de três versos, 
totalizando 17 sílabas. No primeiro verso - 5 sílabas, 
no segundo - 7 sílabas e no terceiro, 5 sílabas. 
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Para a contagem, observam-se as sílabas tônicas 
das palavras do haicai de Fanny Dupré (luar - oxítonas, 
lago e sapo - paroxítonas). Algumas vezes, a 
contagem das sílabas ocorre através do processo de 
elisão. Fundem-se as vogais de sílabas vizinhas, de 
acordo com a pronúncia. Acredita-se que não se deve 
exigir o rigor nessa contagem, a ponto de prejudicar a 
expressão poética. É bom que se tente aproximar do 
número de sílabas, em cada verso. 

Além de sua forma simples e lúdica, é dispensável 
a rima, bem como o título, pois ele conduz o leitor ao 
direcionamento da emoção. O poema é objetivo e 
deixa pouco espaço para a expressão de senti
mentalismo, intelectualismo do autor e lições de moral. 

É para ser lido como a natureza: cada leitor dá um 
sentido às palavras do poema. 

"O haicai não é síntese no sentido de dizer o 
máximo com o mínimo de palavras. É antes a arte -
de, com o mínimo, obter o suficiente." 

(Franchetti) 

A expressão "sabor de haicai" e/ou "gosto de haicai" 
é conferida pelos haicaístas ao poema breve, sensível, 
sem rima, que faz menção à natureza, através do 
termo-de-estação, mais conhecido pela palavra 
japonesa (Kigo). Esta expressão relacionada a uma 
entidade natural é capaz de elaborar associações 
afetivas, a part ir de uma cena concreta. O caráter 
simbólico atribuído a cada estação é: primavera 
(alegria, renovação, amor, flores, juventude); verão 
(vivacidade, liberdade, calor, frutos, maturidade); 
outono (melancolia, decadência, nostalgia, 
sementes); inverno (tranqüilidade, reclusão, morte, 
repouso, frio). 

O haicai nasce sempre de uma cena ou objeto 
natural. Capturar a essência do local, numa poesia 
contemplativa e descritiva, com grande valorização 
nos contrastes, na transformação. Dinâmico na cor, 
nas estações do ano, na união com a natureza. 
Focaliza o momentâneo versus o eterno e contém o 
elemento surpresa. É o "click" de uma máquina 
fotográfica, que rapidamente registra ou indica uma 
sensação, impressão ou fato da natureza cercado de 
pureza e simplicidade 

lilittJr1a de halcal 
No Brasil, o primeiro contato com o haicai se deu 

através de tradução do inglês e do francês. Paul-Louis 
Couchoud e Afrânio Coutinho contribuíram na divul
gação do material. Com o prestígio e a qualidade dos 
poemas de Guilherme de Almeida, o haicai tornou-se 
mais conhecido. Na época, a tradição parnasiana 
impunha aos poetas a forma e, conseqüentemente, 
os autores se propuseram a escrever poemas 

1C) 

brasileiros em forma de haicai japonês. Mas ao 
defrontar-se com os problemas da métrica, Guilherme 
de Almeida adaptou o haicai às necessidades da 
nossa tradição poética. Definiu-lhe a estrutura que até 
hoje tem adeptos entre os participantes. Após as 
discussões nos círculos haicaístas, concluiu-se que 
os tercetos de Guilherme de Almeida, com rima e título, 
destacaram-se do "gosto de haicai". Dificilmente 
provocavam a emoção que nos é transmitida por lssa 
e Busson. 

O esforço da literatura em acertar este tipo de 
produção foi grande e as primeiras tentativas 
receberam críticas severas como a de Álvaro Lins ao 
livro de Odegar Vieira: "Umas pobres e simplórias 
extravagâncias de snobs botocudos" . 

Nas últimas décadas, com as reflexões e influência 
do poeta Ezra Pound (considerado o inventor da poesia 
chinesa/japonesa para o nosso tempo), o haicai atuou 
de forma marcante em nossa poesia. 

A sua adaptação tem repercussões mais profundas, 
refletidas nos estudos de Ernest Fenellosa. Conse
qüentemente Pound criou seus ideogramas (símbolo 
gráfico que representa uma idéia), quanto às obras 
de arte geradas numa civilização ideogramática. A 
part ir de 1995, suas idéias e a reflexão sobre o 
"princípio ideogramatico" foram cultivadas por Augusto 
de Campos, Décio Pignatari e Haroldo de Campos. 
Embora não se dedicassem à produção de haicais, 
influenciaram quanto ao ideograma difundido pela 
poesia concreta. 

Nos anos 60, Paulo Leminsky divulgou seus poemas 
adotando liberdade na forma: ora permite o uso da 
rima e da assonância, ora utiliza o verso branco sem 
melodia. Sua abordagem tecnicista da poesia conciliou 
a prática Zen e uma relação marcada pelo lúdico. 
Sendo assim, Leminsky adaptou o haicai ao português 
utilizando a técnica do ideograma e o apelo vivencial. 
Formulou uma prática de vê-lo como um caminho de 
vida, uma forma de trazer a poesia para o cotidiano. 
Nas décadas de 70 e 80, com o movimento da poesia 
concreta, o haicai assume uma grande importância 
para os estudos da nossa literatura. 

Alguns poetas como Angela Leite de Souza e Dulce 
Whitaker seguiram Leminsky, mantendo a forma de 
três versos. Outros ousaram dar um "sabor tropical" 
aos seus haicais: Millôr Fernandes, Maria da Graça 
Rios, Maria José Palo, Yeda Prates Bernis e os poetas 
alternativos. 

Na década de 90, essa forma poética vem 
desafiando os leitores de nosso país com publicações 
interessantes para crianças, jovens e adultos. 

A escritora Angela Leite de Souza apresenta um 
livro totalmente diferente, folhas soltas guardadas 
dentro da capa-caixa. Em Lições de horas -
Miguilim (esgotado), cada folha traz versos líricos, 
insinuantes, acompanhados de belas ilustrações que 
expressam a leveza do texto. Três gotas de poesia 
- RHJ, cria um jogo de palavras propondo uma reflexão 
em cada poema, com doses homeo-poéticas . 
Francisco, de leda Dias - RHJ , inova com uma prosa 
que fala de Francisco de Assis, símbolo do 
desprendimento. Guarda os mistérios da vida e faz 
ponte entre a natureza e o mundo. Maria José Palo e 
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Kris Palo em Histórias de 
Haikais - Valelivros, traz 
um haicai denso e conciso, 
num estilo irreverente. A 
autora usa as estações do 
ano, sons, sabores e ações, 
na perfeita harmonia entre 
a poesia verbal e as ima
gens sugestivas, intertextu
alizando-se com Alice no 
país das maravilhas. 
Em Hai-Kai balão , de 
Maria da Graça Rios - Mi
guilim, o leitor é surpreen
di d o com a leveza dos 
poemas, sem a preocupa

ção com a métrica. A ilustração e o jogo de palavras 
pontuam a ludicidade do texto e o bom humor da 
autora. Millôr Fernandes, em Hai Kais - LP&M , cria o 
seu estilo, também sem se preocupar com o número 
de sílabas. Intensifica o humor através de versos 
rimados. 

Vlnlff)s de tialcal 

A cultura japonesa conquistou o seu espaço no 
Brasil , através da tecnologia, alimentação, formas de 
arte e lazer, decoração, lkebana , vestuário e 
demonstração do gosto pela vida em contato com a 
natureza. O haicai vem significando várias coisas para 
nós. Uma delas é a forma de nos relacionarmos com 
o próprio imaginário. A outra é a aproximação dessa 
poesia com a filosofia Zen e a hipervalorização do 
ideograma. 

A prát ica do haicai no Brasil confirma a sua 
nacionalização. A existência de grupos organizados 
com publicações regulares, a realização de concursos 
de âmbito regional e nacional marcam a sua presença. 
Todos os anos, em São Paulo, tem sido realizado, no 
Centro Cultural Vergueiro, um concurso nacional de 
haicais em português. O evento constitui-se de 
palestras, feira de livros, divulgação de atividades de 
professores e de grupos de haicais existentes no Brasil 
e no exterior. O grêmio lpê se reúne mensalmente, 
desde 1987, na Aliança Cultural - SP, para estudar, 
produzir e apreciar haicais. Aclimatar ao Brasil essa 
forma poética, sob a direção do imigrante Hidekazu 
Mauda Gaga. No 1º de abril 
de 1995, ocorreu o 1º passeio 
haicaístico. Os participantes, 
ao chegarem ao local, deixa
ram suas bicicletas e escreve
ram muitos poemas. Em Ban
deirantes , outubro/98 , foi 
instituído pela Biblioteca Pú
blica do Paraná o 1 Concurso 
Bras ileiro de Haicai . Três 
crianças foram vencedoras e 
hoje integram o grupo "Haicai 
Araucária" . 
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Dentre os arvoredos 
Apenas algumas réstias 
Sol aprisionado. 

Franciela Silva - 1!! lugar 

Durante o outono, quando a lua cheia surge de 
forma esplêndida, os japoneses costumam admirá-la 
e aproveitam para compor poemetos, acompanhados 
de saquê quente. A lua cheia de outono também foi 
motivo de inspiração para a reunião de poetas 
acontecida no dia 31 de março/1999, em São Paulo, 
no espaço Cultural Soto Zenshi. Ali contemplaram a 
lua e escreveram haicais em português e japonês. 

O haicai exprime o momento vivenciado no 
presente, por isso não existe uma receita pronta para 
ensiná-lo. Toda criança, jovem e adulto pode percebê
lo como um estímulo, uma reconciliação com o fazer 
poético. Portanto, não é preciso ser um haicaísta para 
escrever. É só começar em pequenas doses: 

Observe: 
· Conte para as crianças ou jovens um pouco da 

história do haicai. 
· Leia vários poemas, deixe que também leiam e 

atentem para a estrutura e a forma. 
· Coloque uma música suave e pense em algum 

elemento da natureza de que goste e/ou que esteja 
observando naquele instante. 

·Traduza em uma palavra e registre no papel a idéia. 
(Evite se preocupar com a métrica, no estágio inicial). 

· Escreva um verso com duas ou três palavras, 
descrevendo a idéia (insista na simplicidade). 

· Escreva outro verso com duas outras palavras, 
propondo uma reflexão sobre a idéia. 

· E, por último, conclua a idéia, revendo o seu haicai. 
Para concluir, alguns poetas se esforçam para 

manter o esquema 5,7,5 sílabas métricas. Outros 
apenas se aproximam da forma, uma vez que 
contamos as sílabas de um modo diferente da tradição 
japonesa. É claro que do ponto de vista métrico, afi rma 
Franchetti, não há semelhança entre as dezessete 
sílabas poéticas dos três versos em português das 
dezessete unidades tônicas do haiku japonês. Sendo 
assim, não faz sentido submeter a composição do 
haicai a um "arcabouço métrico" que nada significa, 
nem representa. É importante que se mantenha a 
brevidade essencial ao gênero e a divisão espacial, 
em três versos. Assim conserva-se a forma do poema, 
a fluência, a naturalidade, a leveza, com Sabor de 
haicai. 

Branco instante 
entre verde e azul: 
garça ou pensamento. 

Veda Prates Bernis 

Quando o hoje 
amanhã for 
entenderemos o amor? 

Maria Dinorah 

Para que cara feia? 
Na vida 
ninguém paga meia? 

Leminsky 
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Romana 1 
No cinzeiro cheio 
de cigarros fumados, 
os restos de uma carta ... 

João Guimarães Rosa 

Fantasma 
O que há 
dentro da fala? 
Uma voz que cala cala ... 

Maria da Graça Rios 

HaiKai 
No meio da ossaria 
uma caveira pescava-me ... 
Havia um vaga-lume dentro dela. 

Mário Quintana 

A caveira é bem rara 
Pois não pensa nem fala: 
Só encara. 

Millôr Fernandes 

O canto das águas 
quebra o si lêncio da noite 
em vigília mansa 

Veda Dias 

Lava, escorre, agita 
A areia. E, enfim, na bateia 
Fica uma pepita. 

Guilherme de Almeida 

Mil vezes ao dia 
três gotas de poesia 
uso interno somente. 

Angela Leite de Souza 

Conchas do mar azul 
pequenos sinais de vida 
som do infinito 

Reni T. Pinheiro Barbosa 
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O Sérgio Fantini tentava, desde 79 (quando editou 
o 12 de seus 10 livrinhos), melhorar o mundo 

fazendo música em prosa e verso. 
Harmonia impossível, agora tenta 

concentrar-se no concerto do mundo. 
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Completa a obra 
o vento sopra 

e o tempo sobra. 
Paulo Leminski 

Não posso falar do abismo que há entre nossa 
cultura e a cultura oriental. Não quero falar de abismo. 

Não posso expl icar o haiku, a arte da poesia, tal 
como a concebe o oriental, pois não sou do oriente. 
Apenas viv i na infância uma agonia. Alguns a 
chamaram de "aqu isição da nossa cu ltura pelos 
imigrantes japoneses". Eram isseis que tinham de 
conviver, para sobreviver, com esse ocidente lusitano 
instalado no sul do Brasil, e nisseis condenados a 
decisões precoces: ou o oriente encasulado dos pais 
ou o ocidente luso-abrasi leirado, vasto e disperso, 
vagabundamente receptivo num primeiro momento e 
assumidamente assustado diante do que chamou de 
"japonesada persistente". 

Esse nosso ocidente, que aplica a lei tortura 
cultural , pensando ser imperialismo cultural , 
pois mata a vítima sem roubar-lhe a alma, sem beber
lhe o sangue e sem vender-lhe depois o substrato 
engenhosamente adaptado à nova fôrma, oferece ao 
oriental, via desdém, a idéia da igualdade de direitos 
e para tanto impõe-lhe uma líng ua que apenas 
interpreta, pois não representa coisas e ações. 

O issei , porém, resiste. Resiste através da união, 
do argumento e revela ao opressor atônito que a 
convivência de culturas tão diferentes é possível, 
embora ciente do estado agonizante em que se 
encontra. Talvez seja a resistência das cigarras, como 
apresenta Matsuó Bashô num revelador hai-kai : 

Ainda que morrendo 
o canto das cigarras 
nada revela! 

Esse imjllerialismo ingênuo e de resultado tão 
nefasto para a própria cultura brasileira (vide o sub 
imperialismo brasileiro sobre o Paraguai , do qual a 
vítima é o próprio Brasil , que . deixa rios de dólares 
naquele país em troca de toneladas de falsificações), 
talvez tenha origem no assassinato do Guarani por 
Pombal. O Guarani, quem sabe, nos aproximasse da 
essência das coisas. Mas o Guarani é outro tema. 
Ainda de imperialismo, talvez pudéssemos falar do 
sub-imperialismo brasileiro sobre crianças argentinas. 
Mas Xuxa é voz e gesto do imperialismo americano 
sobre a "América Católica". 

Interessante notar que o mesmo comportamento -
a intenção de dizimar a cultura interferente - do 
colonizador português em relação ao índio é apl icado 
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ao negro e é repetido pelo brasileiro no final do século 
XIX em relação aos imigrantes - italianos e alemães, e 
no século XX em relação aos imigrantes japoneses. 
Estes, tal como foi o índio, eram vistos como mão-de
obra, afinal eram maciçamente camponeses. Mal sabia 
o brasileiro que as tecnologias desses camponeses 
já eram infinitamente superiores às nossas. E a mão
de-obra camponesa é, ainda hoje, para os brasileiros, 
algo não-especializado, portanto não precisa de língua 
nem de tradição. Nesse aspecto, até o brasileiro do 
campo é vítima da urbanidade. 

Só que quem domina tecnologia mais avançada 
consegue fazer adaptações e logo passa a ocupar 
novos espaços, ao invés de somente cedê-los (como 
fez o índio, de tecnologia inferior à do Português). 

Assim, embora perca muito, consegue manter a 
essência da cultura, numa espécie de metáfora da 
varreção, como diz o hai-kai de Bashô: 

Varrendo o jardim 
a neve é olvidada 
pelo ancinho. 

Um desses elementos culturais não levados ao lixo 
pelo ancinho foi o hai-kai. Destacam-se dois momentos 
de introdução do ha i-kai no Brasil, ambos 
heroicamente acompanhados por Massao Ohno. O 
primeiro apresenta o hai-kai, levanta sua história e seus 
expoentes japoneses. São traduções de Bashô, 
Busson e lssa na voz iluminada de Olga Savary, que 
se serve da importantíssima introdução à percepção 
do hai-kai na América elaborada por Octavio Paz. 
Aparece ainda com destaque Paulo Leminski , numa 
espécie de popularização da obra de Bashô. O 
segundo momento se dá com a edição da já 
representativa produção de hai-kais no Brasil , desde 
nomes consagrados de nossa poesia contemporânea, 
como Leminsky, Quintana, os irmãos Campos, Millôr 
(este responsável pela vulgarização do nome hai-kai) 
até os que encontraram abrigo na sensibilidade 
poética do Editor Massao Ohno, entre os quais me 
encontro. 
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Meu primeiro contato com o hai-kai foi na 
adolescência. Um colega de classe, no ginásio, cujo 
pré-nome é lssao e cujo paradeiro desconheço: 

Meu vizinho issei 
quanto colega nissei 
e eu deles não sei 

levou um pequeno livro de poesia japonesa à escola 
e leu-as traduzindo. Lembro-me apenas que eram 
poemas muito pequenos e aos quais dei pouca 
importância. 

Volto a ter contato com esse tipo de poesia alguns 
anos mais tarde, na Oficina Literária do Departamento 
de Letras da UFSC, em Florianópolis, com o poeta e 
amigo Alcides Buss. A partir daí arrisquei hai-kais. 
Prendi-me inicialmente à forma. Três versos, de cinco, 
sete e cinco sílabas respectivamente. Mas hai-kai não 
é só essa seqüência de versos. Ele requer algo mais. 
Ele requer iluminação, ele é Zen. 

E como eu, brasileiro (um pouco Angola, um pouco 
Portugal e um pouco Itália) poderia atingir o espírito 
do Japão ou da Índia? 

Como cultuar as entidades naturais (árvores, rios, 
peixes, animais, homens) se dominado pela vigilância 
divina, pregada pelo cristianismo católico? Descobri , 
então, que o Zen é eclético e não vislumbra, como o 
faz o cristianismo, recompensa, apenas valoriza a 
experiência e a pura contemplação. 

Precisava eu apenas de uma maneira de produzir 
essa iluminação, o Zen é iluminação, e a encontrei na 
síntese. O que o Oriente vê como plenitude e ao mesmo 
tempo essência, o Ocidente vê como síntese, dada a 
nossa limitação lingüística, cultural, ou no máximo 
como macro-estrutura, o tema que se extrai de um 
texto. Ainda concluí que os elementos cristãos podem 
convive r com elementos budistas, shintoístas, 
islâmicos etc ... É um desafio à visão religiosa 
excludente do mundo ocidental -Alá exclui Javé que 
exclui Jesus. Assim é possível, pelo desafio, um 
mesmo conjunto de poemas conter elementos cristãos 
e budistas e ser Zen: 
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Hakaná, haná 
te enfeitam Templo Sagrado, 
c 'oas bênçãos de Buda. 

Catita é infância 
regendo o coro da fé 
qu 'inda canta em mim. 

Na repleta paz, 
corpo e mente em harmonia, 
se encontra o Nirvana. 

Em vão argumenta 
o Verbo em carne, no padre, 
diante do ateu. 

A síntese das experiências mais singelas nos 
aproxima dessa iluminação. Por exemplo: 

Um barulho: Som da lenta chuva 
entoado uma canção 
que rádio não toca. 

Uma paisagem: Casinha de palha 
lá no meio da paisagem 
não é só. Assunta! 

Um trabalho: Viver lkebana 
é eternizar jardins 
na palma da mão. 

Um processo: Só galhos no inverno, 
rebentos na primavera, 
caquis no verão. 

Uma homenagem: 

O hai-kai, enfim, embora eu o tenha elaborado preso 
à forma, não está na forma mas na essência. Se essa 
essência para o Oriental está no Zen, para mim, 
representante e vítima do Ocidente , está no Dô, no 
Caminho da síntese. 

Julgava ser eu 
imune ao fingir do verbo, 
mas me vi poeta. 

Quanto à leitura, o ha i-kai não é para ser 
interpretado. O hai-kai é para ser sentido, degustado. 
Ele é uma lente através da qual podemos ver as coisas 
simples sobre as quais passamos a todo momento sem 
percebê-las. Uma poça d'água, um bule de café, um 
pezinho de criança, a fumaça de um cigarro, uma flor, 
uma boneca, um inseto. Ele desperta o conjunto dos 
sentidos, pois ele tem cheiro e o sabor das coisas, faz 
o barulho delas, mostra e tateia essas coisas. Por isso 
o hai-kai não pode ser apenas interpretado, ele deve 
ser visto , ouvido , tocado , cheirado e saboreado 
vagarosamente. Eis o caminho da poesia, eis sua 
essência, eis o hai-kai . 

Mestre no Kanji, 
sabedoria de rio: 
Matsuó Bashô. 

o José Benedito Donadon Leal é Poeta e 
Professor da UFOP - Universidade Federal 

de Ouro Preto/MG. 
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Alguém me distrai da vontade que eu tenho de cantar. Me 

faz ficar sisudo, sério, casmurro, com o vezo de botar defeito em 
tudo quanto é coisa desse brejo-de-meu-deus. 

Alguém me puxa pra vontade que eu tenho de cantar. 
Vai daí eu canto. E na hora em que eu canto, o mundo não 

tem dissabor. O mundo são folhas de pé de jatobá. O mundo são 
rios clarinhos. O mundo são pessoas sábias. 

2 
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Alguém me distrai da vontade que eu tenho de limpar a casa. 

3 

Me empurra pra varanda, pro telefone, pra coisa alguma que o 
valha, pro resultado nenhum. 

Alguém me puxa pra vontade que eu tenho de limpar a casa. 
Eu limpo a casa. E então aparece um lugar onde respirar se 

toma uma coisa leve, remoçante. Olha eu com vinte anos outra 
vez ... Milagre! 

Alguém me distrai da vontade que eu tenho de discutir um 
problema. Me larga calada, emburrada, vencida pelo olhar do outro 
que é mais forte do que eu. 

Alguém me puxa pra vontade que eu tenho de discutir um 
problema. 

Problema, chefia? Vamos discutir. Pode-se chegar a um 
acordo. Mas antes, vamos discutir. O outro se alegra, me olha com 
admiração. Parece até um milagre, eta lasca. 
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4 
Alguém me distrai da vontade que eu tenho de fazer exercício 

físico. Pelo menos caminhar, vai. Espero sentado. Me obriga a ver 
televisão o dia inteirinho que Deus dá, comendo biscoito doce. 

Alguém me puxa pra vontade que eu tenho de fazer exercício 
físico. Ei, ô cara, que tal nadar? 

Eu nado. Eu adoro nadar. E fico mais antenado, mais alto
astral. E quase insuportável, de tão bonito. Só pode ser um milagre. 

Alguém me distrai da vontade que eu tenho de olhar o mar. 
Me entorta pro escuro do corredor, me esquecendo triste, aflita, 
com um andado neurótico. 

Alguém me puxa pra vontade que eu tenho de olhar o mar. 
Vai daí eu olho o mar. Me entendo com ele. 
E o milagre é este cavalo marinho que atiça lá no fundo não 

sei quantas estrelas-do-mar. 

7 

6 
Alguém me distrai da vontade que eu tenho de tomar uma 

xicrinha de café bem quente no bar do Zé Faustino, toda tarde de 
sábado. 

Vai daí então nem quero lembrar do café pelando na minha 
língua. Eu prefiro a frieza da solidão do meu quarto; toda tarde de 
sábado? 

Alguém me puxa pra vontade que eu tenho de tomar uma 
xicrinha de café bem quente no bar do Zé Faustino, toda tarde de 
sábado. 

Cá estou eu, então: nos meus setenta anos, tomando uma 
xicrinha de café bem quente no bar do Zé Faustino. 

Plena quinta-feira. 
O café do Zé Faustino faz milagre. 

Alguém me distrai da vontade que eu tenho de lavar as 
vasilhas pra minha mãe. 

Eu falo que tenho muita matéria pra estudar. Que tenho 
trabalho pra nota, questionário, esquema, gráfico, ficha de resumo, 
relatório. 

Alguém me puxa pra vontade que eu tenho de lavar as 
vasilhas pra minha mãe. 

Eu lavo e até acho bom. Enxaguo bem enxaguadinho. 
Só pode ser milagre eu achar bom lavar vasilhas. Quando 

dou fé, estou lavando até o fogão também, espia, eu nem acredito. 
Sou eu mesma?! Me belisca. 



9 
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8 
Alguém me distrai da vontade que eu tenho de organizar as 

pastas do escritório. 
Eu vou adiando, adiando ... Existe coisa mais entediante do 

que organizar as pastas do escritório? 
Alguém me puxa pra vontade que eu tenho de organizar as 

pastas do escritório. 
Por assunto. Por cliente. Acabo organizando tudo direitinho. 

Tão mais rápido agora encontrar o que eu preciso ... Entediante é 
perder tempo; tão bom sobrar tempo pra gente até nem fazer nada ... 
Milagre ver de novo a primeira pasta que eu encapei. Foi naquele 
dia que eu recebi um telegrama delicioso. 

Alguém me distrai da vontade que eu tenho de beber água 
de coco. 

Eu deixo a água de coco pro próximo verão? 
Alguém me puxa pra vontade que eu tenho de beber água de 

coco. 
Eu vou andando pela calçada. Compro um coco. E vou 

bebendo a água de coco, só pensando no quanto sou feliz. 
Um menino sujo pede um coco pra ele também. Sempre 

aparece um menino sujo nesta calçada. Compro dois cocos pra 
ele. 

Não sou muito feliz, afinal. Tem tanto menino sujo pedindo 
coisa neste mundo ... 

O milagre é que a gente às vezes esquece o discurso demorado 
e vai direto à lépida ação. 

10 
Alguém me distrai da vontade que eu tenho de brigar pelos 

meus direitos . Que entojo essa mexida de cidadania, essa ingresia 
de delicadeza e civilidade, não entendo de política, prefiro ficar 
quietinho no meu canto. Acham que sou alienado? Sou livre pra 
ser até alienado, se eu quiser. Vai cuidar da sua vida, da minha 
descuido eu. 

Vai daí me deixo desrespeitar. Fazem comigo o que não acho 
direito. E continuo quietinho no meu canto, desprovido de 
expediente. Dá muito trabalho a tal da justiça, sabe? 

Alguém me puxa pra vontade que eu tenho de brigar pelos 
meus direitos. 

Dá muito trabalho a tal da justiça, é verdade; mas dá uma 
alegria, uma força, uma coragem, uma capacidade. Nossa, que 
milagre é esse? 
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Alguém me distrai da vontade que eu tenho de voltar às 

origens. De me reencontrar. De descobrir de onde vem tanta 
vontade. 

Distraída? Costumo negar as minhas origens. Tem hora que 
nem me reconheço mais. 

Alguém me puxa pra vontade que eu tenho de ser eu mesma. 
Eu me revejo. Eu me reanimo. De onde vem tanta vontade? 
Vem do milagre de continuar morando nos rios, nas várzeas, 

nos barrancos, nas montanhas. E, ao mesmo tempo, gostar de morar 
no cerrado, no deserto, no pântano, na neve, na planície, nas dunas, 
nas pedras do mar. 

13 

12 
Sou eu que me distraio. 
Sou eu que me puxo. 
Eu sou as minhas vontades? 
E com a maior boa vontade, eu me acalmo um pouco. E vou 

me encantando com as vontades dos outros. 
As vontades dos outros são pássaros selvagens. 
Às vezes cruéis. Às vezes tão parceiros. 
Mas sempre operam milagres na vida cronometrada e rasa 

em que deixo uma vontade cretina às vezes me jogar. 
Quem não tem de vez em quando uma vontade cretina? 
Mas voam por toda a parte os pássaros selvagens. 

Preciso dos pássaros selvagens, para ser. 
E é de ver que todos nós somos iguais diferentes pássaros 

selvagens. 
E haja profundidade. 
Há já vida livre. 
Vida cortês. 
De mais uma vez começar o recomeço. 

Literatura Brasileira e Escritora premiada. 
Dentre suas 21 obras publicadas, destacamos: 

O último dia de brincar e Alegria pura. 
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Com passos de pluma e braços ao vento, uma 
bailarina equilibra versos de dor e alumbramento sobre 
um fio de luz estendido no horizonte. Misteriosa é sua 
poesia. Seu mundo se faz de carne e osso, de pele e 
vida, de estrela e chão. Compasso da arte marcando 
o passo da vida. Seu vôo percorre labirintos vazios, 
silêncios e tempestades. Sua voz recupera o pão 
repartido, o mar distante e a sugestiva oscilação dos 
barcos. Com mãos cheias de brisa, a bailarina tece a 
dança enigmática das palavras enquanto contempla, 
do hangar do seu tempo, a lenta tessitura das pedras. 

Poema sujo, de Ferreira Gullar, é o texto que 
revela a Roseana Murray a sua própria força poética. 
Nessa confluência dramática de todos os tempos, o 
canto de Roseana encontra seu tom e o que ela queria 
dizer sem saber como, estava ali, ao seu alcance. Hoje, 
com o barco já no meio do oceano e uma significativa 
obra publicada, a autora tem um jeito particular de 
dizer as coisas, embora se veja, de 
certa forma, constituída por tudo que 
leu. Identifica-se brutalmente com as 
imagens de Jules Supervielle e com ele 
descobre e retira as coisas do chão. A 
partir daí, tem empreendido o resgate 
poético de tudo, através da magia do 
vôo libertador. Roseana habita as 
estrelas e seu olhar transita por entre 
sonhos, planetas e música. Seus 
poemas são fardos de carinho1 que se 
desmancham nas letras, nas casas, na 
fruta no ponto, nas paisagens, nas 
receitas de olhar, lá no final do arco
íris. De mar e de sonhos é feita sua 
poesia. Artes e ofícios de uma artesã 
que tece suas denúncias com fios de 
nuvens, penas de pássaros e pingos de 
chuva. 

"Nomeio amorosamente todas as coisas 
que estão ao meu redor 
para que adquiram contorno 
e substância". 

Roseana Murray 

Os Classificados poéticos2 apontam para o 
grave desconcerto do mundo e da civilização: 

Procura-se algum lugar no planeta 
Onde a vida seja sempre uma festa 
Onde o homem não mate 
Nem bicho nem homem 
E deixe em paz 
As árvores na floresta. (p.23) 

Colecionador de cheiros troca 
Um cheiro de cidade 
Por um cheiro de neblina 
Um cheiro de gasolina 
Por um cheiro de chuva fina 
Um cheiro de cimento 
Por um cheiro de orvalho no vento. (p.14) 

Roseana Kligerman Murray descobre-se poeta 
quando leitora de Ferreira Gullar. Mas bem diversa tem 

sido sua trajetória: pertence mais ao céu 
do que à terra. Como o Portinari da 
Igrejinha da Pampulha, o olhar procura 
as alturas mas os pés estão presos ao 
chão. Esse aparente paradoxo dá à sua 
poesia o poder de contestar a reali
dade, ao mesmo tempo em que se 
lança para cima, junto com os leitores, 
para a composição do universo mágico 
e transformador da criação poética. 

Ler Roseana Murray significa, de 
fato, despregar-se do espaço e ir de 
encontro a uma emoção, um estranha
mento, uma paisagem reveladora. Velas 
soltas ao vento, bússola de sonhos, 
grutas encantadas. 

"Ser um leitor de poesia é correr 
riscos, questionar a vida, a própria 
vida", diz a poeta . Seus poemas 
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refletem esta proposta revolucionária e falam de coisas 
essenciais, através de motivos corriqueiros. Como a 
música ou a dança, as palavras de Roseana 
encontram-se num arrebatamento, numa sensação de 
vôo. Eis uma aranha fiando poemas mais frágeis que 
um cristal, tecidos com mãos de maga, mãos de 
espuma. A artista é uma bailarina, assinando o céu 

'--~~~~~~~~ 

como um vôo de pássaro. Na 
ponta dos pés, para não acor
dar o sono das coisas. 

Roseana Murray nasceu no 
Rio de Janeiro em 1950. É 
bacharel em Literatura Fran
cesa. Fala e escreve em fran
cês e espanhol. Publicou seu 
primeiro livro de poesia para 
criança em 1980: um fardo de 
carinho que não a deixaria 
parar mais. Tem aproxima
damente 40 livros publicados 
para crianças e jovens. Rece-

beu mu itos prêmios e ganhou dois concursos 
nacionais de poesia. Seus livros Fruta no ponto, 
Tantos medos e outras coragens e Receitas 
de olhar receberam o prêmio O melhor de poesia 
da Fundação Nacional do Livro Infantil e 
Juvenil e o livro Artes e ofícios o prêmio da 
Associação Paulista de Críticos de Arte também como 
O melhor de poesia. Faz parte da Lista de Honra 
do IBBY (lnternational Board on Books for Young 
People) pela qualidade de sua obra. 

Roseana Murray trabalha com leitura desde 1990. 
Participou de inúmeras Feiras de Livros do SESC por 
todo o Brasil. Junto ao PROLER trabalhou com oficinas 
de leitura e criação. Fez parte do projeto "Um escritor 
na cidade" , da Biblioteca Nacional e participou de 
várias "Rodas de Leitura" no Centro Cultural Banco 
do Brasil. Trabalhou no projeto "Saudarte " , da 
Secretaria de Saúde de Curitiba e no "Leia-Brasil". 
Atualmente viaja, dando oficinas de leitura e criação 
para professores. Acha que essas oficinas são 
malucas e imprevisíveis. Por isso, nem tenta descrevê
las . Trabalha também com gente de diversas 
profissões, executivos e adolescentes. 

Roseana diz que poesia é uma coisa muito especial. 
É alma falando com alma, um mergulho em nós 
mesmos ... O poema, segundo ela, realiza-se verda
deiramente através de seu leitor. Não pode ter uma 
intenção pedagógica, embora sempre opere mudan
ças. Ler poemas é, portanto, estar à deriva ou à mercê 
de novas descobertas. É uma forma de resistir ao caos 
e ao desvario, além de oferecer a chance sempre 
renovada de ouvir a própria voz. Como sugerido nesta 
"Receita de se olhar no espelho": 

Se olhe de frente 
De lado 
De costas 
De cabeça para baixo 
Pinte o espelho 
De azul dourado vermelho 

Faça caretas ria sorria 
Feche os olhos abra os olhos 
E se veja sempre surpresa 

Quem é você?3 

:11 

As paixões da autora: ler, viajar, escrever, comer, 
cozinhar , ficar escondida no meio do mato em 
profundo silêncio. Seus filhos são André, chefe de 
cozinha, e Guga, um músico extraordinário, se não for 
corujice da mãe . Cria cães e gatos na casa da 
montanha. Juan, o companheiro que veio de Madrid, 
é jornalista, escritor e ótimo cozinheiro. "Ele faz uma 
paella maravilhosa", diz Roseana. 

A bailarina anda na ponta dos pés porque ao seu 
redor tudo dorme um sono oblíquo 
à espera de um poema.4 O mundo 
descansa seus problemas nas 
suas mãos em concha. A paz, o 
amor e a esperança encontram 
ritmo nos seus passos de silêncio 
e leveza. Em Qual a palavra?5 

ela canta: 

Essa palavra tão pequena 
E grande, 
Pássaro palpitante, 
Palavra viva em carne viva. 

( ... ) 

É preciso soletrar 
Suas letras, 
Soprar bem alto 
Seu nome sonoro, 

Como poeira mágica, 
Como pólen, seiva 
Ou luz. 

Em Classificados poéticos6 , a pulsão do desejo 
se revela para 

( ... ) 
que a paz brilhe no escuro 
com o brilho especial que algumas 
palavras possuem 
mas que seja mais do que palavras, 
mais do que promessa: 
seja como a chuva que sacia a sede da Terra. (p.38) 

Na página seguinte, manifesta-se o horror à guerra 
junto com a incerteza de um futuro para a infância que, 
então, precisa de esperanças: 

Menino que mora num planeta 
azul feito a cauda de um cometa 
quer se corresponder com alguém 
de outra galáxia. 
Neste planeta onde o menino mora 
as coisas não vão tão bem assim: 
o azul está ficando desbotado 
e os homens brincam de guerra. 
É só apertar um botão 
que o planeta Terra vai pelos ares .. 
Então o menino procura com urgência 
alguém de outra galáxia 



para trocarem selos, figurinhas 
e esperanças. (p.41) 

O amor é a temática de Fruta no ponto7 , o amor 
em suas manifestações mais profundas e mais 
simples: 

Amor não é só 

Amor não é só de homem 
por uma mulher 
ou de uma mulher por um homem 
amor é amor por tudo 
que é justo e livre 
amor é horror a tudo 
que o ser inventa 
para humilhar outro ser. (p.9} 

lnlt*l.ril.\\\\llU \'I. 
.\ltti:~\L\tl..IA Para Maria Antonieta Antunes 

Cunha, Fruta no ponto é uma obra 
talhada para jovens, pois fala do que 
"une as pessoas na compreensão e 
na generosidade". Quanto à forma, 
assinala que: 

"Roseana Murray se vem desven
cilhando da rima tradicional para 
tirar maior efeito de assonâncias 
inesperadas, de novas modulações 
rítmicas e sobretudo de metáforas 
originadas da linguagem cotidiana. 
A autora caminha na direção do 

'-------~ requinte do simples. Por isso, sua 
poesia tem sabor de fruta no ponto, amadurecida 
no pé."8 

Note-se este sentimento adolescente diante da vida: 

Fruta no ponto 

Às vezes dá vontade 
de agarrar a vida 
com uma duas 
dez mãos 
e levar à boca 
e trincar nos dentes 
como uma fruta 
no ponto (p.31) 

Mas o amor entre um homem e uma mulher constitui 
o enredo de uma obra de Roseana. 

Às vezes a história dá certo: um 
homem e uma mulher 
colam sua vida uma na outra. 9 

O casamento, os sonhos de 
felicidade, a chegada dos filhos, o 
mel e o veneno de cada palavra ... 

Tem pai e mãe que ficam juntos 
a vida inteira, até bem 
velhinhos, sem nunca se separar. 

Mas às vezes o novelo se rompe 
e o pai e a mãe decidem seguir 
cada um o seu próprio caminho. 10 

--FELICIDADE 
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A separação do casal aparece 
como uma solução, uma forma de 
preservar a individualidade de 
cada um. Momento difícil para os 
pais e para os filhos, até que a 
borboleta felicidade nasça de 
novo no casulo mágico da vida. 

Roseana Murray separou-se 
do seu primeiro marido no início 
dos anos 90. 

Casas 11 é a visitação de todos 
os abrigos da alma. O corpo é a casa do pensamento. 
O livro é a casa onde se descansa do mundo. Uma 
casa maluca é feita de velas soltas ao vento e viaja no 
tempo e no corpo, conforme Roland Barthes. A casa 
da avó, a casa do amigo são alimentos do coração. A 
casa do futuro, a casa do passado, as cavernas, todas 
as moradas nos falam de sonhos e sentimentos 
aninhados no calor e no aconchego de um teto. Mas a 
consciência social da autora aponta também para os 
"sem casa": 

Tem gente que não tem casa 
mora ao léu, debaixo da ponte. 
No céu a lua espia 
esse monte de gente 
na rua 
como se fosse papel. (p.12) 

Em· Artes e ofícios12
, um 

lamento maior se faz em nome 
dos "Catadores de papel" que: 

Vão juntando papel e pobreza, 
moram assim, 
nas praças, nos vãos, 
em casa feita de nada. (p.18) Wiil'TD 

A arte sempre abriga os problemas humanos, de 
uma forma ou de outra. Nas mãos da bailarina esboça
se um protesto com extrema suavidade e leveza. O 
sonho e a esperança se fazem com nuvens, pássaros, 
montanhas, neblina, vento e orvalho, elementos que a 
natureza coloca à disposição de todos. E no coração 
da artista mora sua arte acolhedora: 

Tenho tanta pena 
dos caladores de papel, 
agora moram aqui, 
no meu poema. 13 

Com Manuel Bandeira, Roseana diz ter descoberto 
a essencialidade, a simplicidade, a limpeza. De Cecília 
Meireles extraiu a música, a delicadeza. Junte-se a 
isso a vocação para passear no céu, o sentimento 
solidário de mundo e o anseio vagaroso de dar nome 
às coisas: temos , então, sua poesia. Aí é natural que 
todas as coisas tenham algo a dizer e que todas as 
coisas possam ao mesmo tempo dizer outras coisas. 
O fazer poético torna-se um projeto de vida, uma forma 
de estar no mundo, de contemplar e abraçar os 
elementos para que, afinal, se possa vislumbrar um 
percurso: 
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Nomeio a lua e o vento 
os mapas, as montanhas assinaladas 
e a bússola que indica o caminho.1

• 

poética da realidade: rea lidade que se torna 
(in)completamente nova a cada montanha, a cada 
sinal. 

Nessa tarefa de nomear o objeto poético , faz-se a 
re-descoberta dos sentidos da palavra. O leitor confere 
ao mundo uma visão identificadora, constru indo e 
desconstruindo conceitos. A isto se chama fruição 

Poetas e leitores de poesia constituem a Nau dos 
Insensatos. Naus de peregrinação em que se torna 
possível a visão do escuro. A poesia é um ofício de 
loucos, que fazem do ar sua morada, como uma 
bai larina pontuando espaços abertos entre as estrelas. 

1. O primeiro livro publicado da autora se chama Fardo de carinho (1980). 

2. MURRAY, Roseana. Classificados poéticos. Belo Horizonte: Miguilim, 1984. 

3. MURRAY, Roseana. Receitas de olhar. São Paulo: FTD, 1997, p.12. 

4. MURRAY, Roseana. Pássaros do absurdo. Porto 
Alegre : Tchê, 1991 , p.52 

5. MURRAY, Roseana. Qual a palavra? Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1994. 

6. MURRA Y, Roseana. Classificados poéticos. Belo 
Horizonte: Miguilim, 1996. 

7. MURRAY, Roseana. Fruta no ponto. São Paulo: FTD, 
1986. 

8. Idem. Contracapa. 

9. MURRAY, Roseana. Felicidade. São Paulo: FTD, 1995. 

10. Idem 

11 . MURRAY, Roseana. Casas. Belo Horizonte: Formato, 
1994. 

12. MURRAY, Roseana.Artes e ofícios. São Paulo: FTD, 
1990. 

13. Idem, p.18. 

14. MURRAY, Roseana. ln: ARIAS, Juan. Um Deus para dois mil. Rio de Janeiro : Vozes, 1999. 

V()esia para crianças e j()~ens 

No mundo da lua. Belo Horizonte: Miguilim, 1983. 
Classificados poéticos. Belo Horizonte: Migui lim, 1984, Altamente 
Recomendável para a Criança, FNLIJ, e finalista do Prêmio Bienal. 
O traço e a traça. Rio de Janeiro : Memórias Futuras, 1984. 
Fardo de Carinho. Belo Horizonte: Lê, 1985. 
O circo. Belo Horizonte: Miguilim, 1985 . 
Lições de Astronomia. Rio de Janeiro: Memórias Futuras, 1985. 
Fruta no ponto. São Paulo: FTD, 1986. O Melhor de Poesia. FNLIJ. 
Falando de pássaros e gatos. São Paulo: Paulus, 1987. 
Artes e ofícios. São Paulo: FTD, 1990, Prêmio APCA e Altamente 
Recomendável para a Criança, FNLIJ. 
Tantos medos e outras coragens. São Paulo: FTD, 1994. O Melhor 
da Poesia/FNLIJ e Lista de Honra do IBBY. 
Qual a palavra? Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1994. 
Casas. Belo Horizonte: Formato, 1994. 
Dia e noite. Rio de Janeiro: Memórias Futuras , 1994. 
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Felicidade. São Paulo: FTD, 1995, Altamente Recomendável para a 
Criança, FNLIJ. 
O mar e os sonhos. Belo Horizonte: Miguilim, 1996, Altamente 
Recomendável para a Criança, FNLIJ. 
Paisagens. Belo Horizonte: Lê, 1996. 
Carona no jipe. Rio de Janeiro: Memórias Futuras, 1997. 
No final do arco-íris. Rio de Janeiro: José Olympio, 1997. 
Receitas de olhar. São Paulo: FTD, 1998, O Melhor de Poesia, FNLIJ. 
De que riem os palhaços. Rio de Janeiro: Memórias Futuras, 1995. 

{;()nt()S infantis 

Um avô e seu neto. Esgotado. 
Terremoto furacão. Esgotado. 
O buraco no céu. Rio de Janeiro: Memórias Futuras, 1989. 
Retratos. Belo Horizonte: Miguilim, 1990, Altamente Recomendável 
para a Criança, FNLIJ. 
O fio da meada. Rio de Janeiro: Memórias Futuras, 1994. 
Uma história de fadas e elfos. Belo Horizonte: Miguilim, 1998, Acervo 
Básico da FNLIJ • criança. 

V()esia para adult()S 

Viagens. Esgotado. 
Paredes vazadas. Rio de Janeiro: Memórias Futuras, 1988. 
Pássaros do absurdo. Porto Alegre: Tchê, 1990, vencedor do 
Concurso da Associação Gaúcha de Escritores. 
Caravana. Inédito, vencedor do Concurso Cidade de Belo 
Horizonte, 1994. 
15 poemas no livro Um Deus para dois mil, de Juan Arias, Rio de Janeiro: 
Vozes (em seis línguas) , 1999. 
Revista Poesia Sempre. 

{;()rresp()ndência 

Porta a porta. Com Suzana Vargas. Rio de Janeiro: Saraiva, 1998, Acervo 
Básico da FNLIJ • jovem. 

Veleltura 1J - ()utubn>. looc;t 

O Bernadete Patrus Ananias Pothakos 
é Especialista em Literatura Infantil e 
Juvenil e Consultora de Pesquisa da 

BPIJBH. É também Professora de inglês 
do Open Road English Course. 
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· 1eleçãv de 
bernadete patru1 ananla1 Pvthakv1 

casa ôe gato 

no canto ôa rua 

mobilia ôe vento 

tapete ôe lua 

Falando de pássaros e gatos. São Paulo: Paulinas, 1 990. 



AMIGO 

Amigo é o vinho mais tinto 

o vinho mais branco 

é água àe afago 

o no mms manso 

amigo é o caminho 

mais leve 

o lugar mais seguro 

é dareir a no tempo 

é fogueira àe me{ 

~leitura 1.1 - Vutubrn. 1~ 

Fruta no ponto. São Paulo: FTD, 1986. 

,,....... ... 
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A[uga-se um [ugar 

onàe se possa montar um bazar 

para atenàer aos mais variaàos àesejos: 

Lá quem quiser poàerá encontrar 

um faro[ em afta mar 

e oefe fazer a sua secreta moraàa. 

Lá quem quiser poàerá encontrar 

pequenos frascos àe essência silvestre 

para perfumar a alma em àias àe festa 

e sonhos miúôos, muito úteis 

para as segunôas-f eiras. 

o 
o 

o 

o 
o 

Haverá também caminhos cobertos àe 

musgo 

invisíveis a o[bo nu 

e carrete[ àe fio àe teia 

iàea[ para aprisionar segreàos. 

Um pouco àe tuào terá este bazar 

e quem quiser participar 

precisa apenas saber sonbar. 

Classificados poéticos. Belo 

Horizonte: Miguilim, 1990. 
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CAVERNA 

Houve um ôia1 

no começo ôo munôo 

em que o bomem 

ainôa não sabia 

construir sua casa. 

Então ôisputava 

a caverna com bicbos 

e era a1 a sua moraôa. 

Deixou para nós 

seus sma1s1 

ôesenbos ôesse munôo 

muito antigo. 

Animais, caçaôas1 ôanças1 

misteriosos rituais. 

Que sinais 

ôeixaremos nós 

para o bomem ôo futuro? 

Casas. Belo Horizonte: 

Formato, 1 994. 

~leitura B - ()utubm. 1~ 

A BAILARINA 

Caminba na ponta ôos pés 

a bailarina 

como se o circo fosse feito 

ôe neblina: ' 

vai bailar a bailarina 

vai voar a bailarina 

e é tão fina, é tão fina ... 

Vira vento a bailarina, 

vira nuvem, vira ilba, 

e num último salto 

ilumina o palco, 

transformanôo o silêncio 

em maravilba. 

O circo. Belo Horizonte: Miguilim, 

1986. 
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ALUA 

A lua pinta a rua ôe prata 

e na mata a lua parece 

um biscoito ôe nata. 

Quem será que esqueceu 

a lua acesa no céu? 

No mundo da lua. Belo Horizonte: Miguilim, 1990. 

RECEITA DE FELICIDADE 

palavra teia que se tece 

a caôa curva ôa viôa 

com ventos e veluôos 

florestas ôe mistérios 

interminável borôaôo 

caôa ponto é alaôo 

Receitas de olhar. São Paulo: FTD, 1 997 . 
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História do mundo para crianças faz 
parte, no interior da obra infantil de Monteiro 
Lobato, de uma série de livros onde o 
conteúdo lúdico era reduzido, em proveito das 
intenções pedagógicas do autor. Também 
integram este conjunto Emília no país da 
gramática, Aritimética da Emília, 
Geografia de Dona Benta, Serões de 
Dona Benta e a História das Invenções. 
Dividindo e catalogando ainda mais a obra 
de Monteiro Lobato, à moda de um leitor 
cientificista do século XIX, podemos dizer 
ainda que, junto com as duas últimas obras 
citadas, História do mundo para as 
crianças (de agora em diante referida 
apenas como HM) faz parte das "lições de 
Dona Benta", onde a personagem faz 
preleções para as crianças e outros 
personagens do Sítio do Picapau 
Amarelo. 

HM é a narração da história mundial por 
parte de Dona Benta para seus netos Pedrinho 
e Narizinho, e para a boneca de pano Emília 
e o sabugo de milho Visconde de Sabugosa. 

A sua narrativa é uma livre adaptação da Chid's 
history of the World, de Virgil Mores Hillyer, que 
também fora traduzida para o português pelo 
colaborador de Lobato, Godofredo Rangel, publicada 
pela Editora Brasiliense, na mesma época do 
lançamento da versão lobatiana. O texto de Lobato 
não é portanto uma simples tradução da obra de 
Hillyer. Trata-se, na verdade , de uma singular re
criação, transportando para o universo dos 
personagens do sítio a narrativa de um texto real, 
realizada pela personagem Dona Benta. As palavras 
inciais da HM fazem esta conexão do texto real com a 
ficção que começa, explicitando um pacto ficcional 
entre autor-narrador e os leitores: 

"Dona Benta era uma senhora de muita leitura; além 
de ter uma biblioteca de várias centenas de 
volumes, ainda recebia, dum livreiro da capital, as 
novidades mais interessantes do momento. 
Uma tarde o correio trouxe-lhe a Child's history of 
the world, de V. M. Hillyer, diretor da Calvert School, 
de Baltimore. 
Dona Benta leu o livro com cara de quem estava 
gostando; depois folheou e releu vários volumes 
da sua biblioteca que tratavam de assuntos 
semelhantes e disse consigo: 'Bela idéia! A história 
do mundo é um verdadeiro romance que pode 
muito bem pode ser contado às crianças. Meninos 
assim da idade do Pedrinho e Narizinho estou certa 
que hão de gostar e aproveitar bastante'. 



12eleltura u - ()utubm. l<;NÇJ 

E, voltando-se para a criançada: 
- Olhem, vamos ter novidade amanhã. Uma história 
nova que vou contar, muito comprida ... 
- De urso que vira príncipe? - quis saber a Emília. 
- Não. A história que vou contar é a história do 
mundo, ou universal, como muitos dizem. Fiquem 
todos avisados e estejam aqui às sete em ponto. " 

Esta breve introdução da narrativa servirá de ponto 
de partida para iniciarmos as discussões a que este 
ensaio se propõe. Nas próximas linhas estaremos 
analisando estas palavras iniciais do texto lobatiano, 
muito ricas para a nossa abordagem, que pretende 
desenvolver o conceito de personagem leitor na 
referida obra. Em primeiro lugar podemos dizer que a 
HM é um somatório de leituras e narrativas em várias 
direções, que podem ser separadas assim: 

D a narrativa que Hillyer faz da história do mundo 
(a partir de uma leitura particular da história); 
D a leitura que Dona Benta faz do texto de Hyllier, 
somada às outras leituras que fez sobre o assunto; 
D a narrativa que Dona Benta faz para os outros 
personagens; . 
D a leitura que os outros personagens fazem do 
texto apresentado; que são os comentários que os 
meninos e a Emília fazem sobre o texto (o Visconde 
permanece calado, pois está se recuperando de 
aventura anterior - o que impossibi lita a sua 
caracterização como personagem leitor, mas não 
a análise do significado deste silêncio, o que ainda 
faremos); 
D a leitura que Dona Benta faz de seus ouvintes, a 
partir dos comentários que eles fazem; 
D e, finalmente, a leitura que o leitor real faz do 
texto e dos sub-textos dos personagens. 

A narradora se relacionará com personagens que 
serão leitores e ouvintes do seu "texto", instaurando
se então um diálogo através dos comentários e das 
réplicas. Mas será sempre um diálogo assimétrico, 
com Dona Benta ocupando o lugar do saber, e 
conseqüentemente do poder. Para não haver 
concorrência com este saber, os outros personagens 
portadores de saber legitimado, o sábio Visconde de 
Sabugosa e o rinoceronte fi lósofo Quindim, não 
participam efetivamente dos serões. O rinoceronte, 
pela prosaica desculpa de não caber na sala. O 
sabugo de milho, como já foi visto, permanece calado, 
por estar convalescente. O saber da historiadora 
acaba por não sofrer a concorrência dos saberes do 
filósofo e do cientista mais afeito às ciências naturais. 

Podemos já caracterizar a D. Benta como 
personagen leitora de livros. Ela é uma leitora que tem 
um objetivo claro: armazenar conhecimento para 
transmitir aos seus netos, com o intuito de educá-los, 
de "formá-los" como seres humanos, e também como 
leitores da história do mundo e da realidade Neste 
ponto a narradora do texto para os personagens 
confunde-se com o autor real do texto para as crianças: 
Monteiro Lobato. 

O livro Universo ideológico da obra infantil 
de Monteiro Lobato, de Zinda Maria Vasconcelos 
faz uma rica análise dos interesses pedagógicos do 
autor em livros do grupo a que pertence História do 

"' 
mundo para crianças. Analisando os objetivos 
didáticos de Lobato ao escrever para crianças, a 
autora afirma nas páginas 28-29: 

" ... os livros se enquadram numa concepção 
didática lato sensu, visto o caráter engajado da 
obra: buscam "fazer a cabeça" das crianças, 
incutindo-lhes valores e concepções. Em todos eles 
a preocupação didática não se limita à transmissão 
de conteúdos. Esses são comentados, discutidos, 
deles tiram-se conclusões. Visa-se assim à 
formação do raciocínio e do julgamento." 

Mesmo não interessando diretamente ao nosso 
estudo, vale a pena transcrever um resumo, da mesma 
autora, dos conteúdos ideológicos das lições de Dona 
Benta/Lobato, especialmente as suas concepções de 
história, o que ajudará a entender os mecanismos de 
transmissão de conhecimento na HM: 

"Em primeiro lugar, vimos que se trata de uma visão 
que integra a História na natureza segundo 
concepções evolucionistas. A essa característica 
vem associada uma série de contradições, sendo 
a fundamental delas a entre o pseudo-materialismo 
determinista que subjaz a essa visão e o idealismo 
efetivo em que ela implica. Essa contradição se 
concretiza numa oscilação quanto aos fatores 
determinantes na História, ora mostrados como 
sendo de natureza econômica, ora como de 
natureza educacional, de moral individual, etc. 
Também explica o conflito entre o moralismo 
idealista e o realismo pragmatista, ambos existentes 
na obra." (p.78) 

Voltando à caracterização de Dona Benta, como 
leitora na HM, podemos dizer que ela se comporta 
como um leitor racional e metódico do século XIX, 
enfrentando o texto com uma intenção a priori: recolher 
material para retransmitir aos seus netos; é uma leitora 
pesquisadora e pragmática. Mas, ao mesmo tempo, o 
prazer não está excluído de sua relação com o texto. 
Ele não é o principal, mas existe, talvez não pelo texto 
em si, mas pela possibilidade de atingir seus objetivos 
de avó-educadora. Na HM, provavelmente pela pouca 
idade de Narizinho, 7 anos, o objetivo de D. Benta é a 
formação de Pedrinho. Podemos afirmar que ela 
pretente transformar o seu neto de 9 anos, que ainda 
está em plena infância, com mais interesse no lúdico, 
em um leitor pragmático e objetivo como ela. Isto fica 
claro neste pedido de Dona Benta - logo após a sua 
detalhada narrativa das origens do mundo, dos seres 
vivos e dos humanos-, que é cumprido com eficiência 
pelo neto: 

"(. .. ) Tudo veio vindo lentamente, pa,sso a passo, 
uma coisa saindo de outra, através de milhões de 
milhões de anos, compreenderam? Resuma lá o 
que eu disse, Pedrinho. 
Pedrinho pensou um momento e, tirando do bolso 
o lápis, escreveu numa folha de papel o seguinte: 

ESTRELA - SOL 
SOL- ESPIRRO DO SOL 

ESPIRRO DO SOL - TERRA 
VAPOR- CHUVARADA 

CHUVARADA - OCEANOS 



- Muito bem! - exclamou Dona Benta correndo os 
olhos pelo papel. Está certo. E depois? 
Pedrinho pensou de novo e escreveu: 

OCEANOS - PLANTAS 
PLANTAS- GELÉIAS -

GELÉIAS - INSETOS 
INSETOS - PEIXES 

PEIXES- SAPARIA 
SAPARIA- RÉPTEIS 

- Até aí está direito - disse Dona Benta. - Vamos 
ver para diante. Como foi a coisa depois dos 
répteis? 
Pedrinho olhou um instante para o forro, com a 
ponta do lápis na língua; em seguida escreveu: 

RÉPTEIS- PÁSSAROS 
PÁSSAROS - MAMÍFEROS 

MAMÍFEROS - MACACOS 
MACACOS - GENTE COMO NÓS 

- Muito bem! - repetiu Dona Benta. - Está certo. 
Sabemos o que veio vindo desde o começo do 
mundo até nós.( ... )" ( p.10) 

A relação com o texto para a qual está sendo 
treinado é uma relação de respeito e confiança, que 
se origina na autoridade da narradora. Pedrinho 
completa o texto com a lógica do próprio texto, não 
criando uma resultante da sua interação com o texto. 
Neste fragmento podemos observar o menino 
completando o texto com normas que estão ímplicitas 
nele e na cultura que o produziu: 

"( ... ) E foi diante do bandinho quase completo 
que Dona Benta começou. 

- Há muito, muito tempo - disse ela - há milhões 
de anos, não existia gente nessa nossa Terra e 
portanto não existiam casas, nem nenhuma das 
coisas que só existe onde há gente, como cidades, 
estradas de ferro, pontes, automóveis e todo o mais 
que se vê no mundo de hoje. 
- Que é que havia então? - perguntaram todos. 
- Animais selvagens. Ursos e lobos, pássaros e 
borboletas, rãs e cobras, tartarugas e peixes. 
- Mas milhões de anos antes não havia nem plantas, 
aposto! gritou Pedrinho erguendo o dedo. 
- Isso mesmo - confirmou Dona Benta.( ... )" 

Pedrinho cumpre as expectativas do "autor" D. 
Benta, tornando-se o seu leitor modelo dentro do 
universo ficcional lobatiano. E pela proximidade das 
intenções da personagem Dona Benta com as do autor 
real Monteiro Lobato na HM, podemos dizer que 
Pedrinho aproxima-se do leitor modelo de Lobato neste 
texto, que tem objetivos nitidamente didáticos. 

Do prefácio do livro A república do Picapau 
Amarelo, do historiador André Luiz Vieira de Campos, 
leitor da HM quando criança, podemos colher seu 
depoimento pessoal, refletindo a recepção de um leitor 
empírico da obra e a importância desta na sua 
formação: 

"Também bem me recordo dos meus livros 
preferidos de Lobato: Os doze trabalhos de 
Hércules, História do mundo para as 
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crianças, O minotauro, enfim, aqueles cujos 
temas ou ambientação referiam-se, de alguma 
forma, à História. Só muito mais tarde, já adulto, 
pude perceber a relação do conteúdo daqueles 
livros não só com o meu imaginário infantil, mas 
também com a escolha da minha profissão." (p. 
XI II) 

Quantitativamente, a recepção da obra de Lobato 
pelo seu público-alvo foi objeto de estudo de 
pesquisas veiculadas pelo livro Os filhos de 
Lobato, de Whitaker Penteado. Um dos resultados 
relevantes obtidos diz respeito à imensa penetração 
da obra: das 1000 pessoas com mais de 40 anos 
entrevistadas em 1986, 40,9% disseram já ter lido 
algum livro de Monteiro Lobato. Mesmo não levando 
este número ao pé-da-letra, este resultado é 
impressionante no Brasil, somando-se a outro dado 
obtido na pesquisa, 20% dos entrevistados 
mencionaram algum título das suas obras infantis. 

Quanto à questão do leitor modelo, Narizinho 
não divide na HM este status com seu primo, 
especialmente pela sua pouca idade. Ela não mantém 
a mesma relação de Pedrinho com o texto cultural de 
Dona Benta, devido à imaturidade decorrente de sua 
pouca idade. A menina ou apreende os conceitos mais 
superficiais ou nem chega a atingir o texto, preferindo 
discutir com Emília por questões mais prosaicas, 
pertencentes ao seu universo particular. 

Pedrinho, então, pode ser encarado como um leitor 
em formação que estará acabado quando for 
satisfatoriamente metódico e objetivo. E ele buscará a 
leitura não pelo prazer do texto mas com objetvos 
definidos a priori, realizando o projeto de Dona Benta. 
No ensaio No jardim de Borges, Flávio Carneiro, 
ao comentar um tipo de leitura que o personagem 
Kublai Khan faz no universo do romance As cidades 
invisíveis, de Ítalo Calvino, analisa o leitor que traz 
objetivos a priori, sem deixar se envolver radicalmente 
com o texto: 

"Kublai encontra no texto aquilo que quer encontrar, 
vê o texto como um objeto a ser subjugado, como 
se fosse um inimigo fácil, de quem levasse todo 
ouro, toda prata, todas as pedras preciosas , 
jogando fora o que não pudesse ser convertido em 
riqueza quantificável. Dentre as leituras possíveis, 
opta pelas mais práticas e seguras." 

Mas no universo ficcional do sítio existe um outro 
person'agem leitor, que vai se opor ao projeto de 
formação de leitor racional de D. Benta J Pedrinho- é 
a Emília. A boneca, durante toda a obra infantil 
lobatiana, é um ser a ser formado. Existe um projeto 
educacional de Narizinho, Dona Benta e Pedrinho para 
educar a boneca, transformando-a em um verdadeiro 
"ser humano" racional. Mas a boneca não deixa este 
processo se completar, recusando-se a ser humana e 
fundamentalmente racional. A sua irracionalidade, ou 
sua racionalidade particular, será o contraponto da 
ordem racional dos personagens humanos. 

Na HM contada por Dona Benta, a boneca sempre 
questiona o texto, não aderindo passivamente ao 
conteúdo. Ao contrário, sua relação com o texto é ao 
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mesmo tempo conflituosa e prazerosa. O texto fascina 
Emília, não para a sua formação, mas pelo texto em si 
e os sentimento que ele proporciona. Esta leitura da 
boneca pode ser observada na seguinte passagem, 
quando, após uma grande preleção de Dona Benta 
sobre os horrores de se viver na pré-história (em 
contraponto às facilidades da época em que se dava 
a narração - década de 50), Emília traça o seu 
comentário sobre o que acabara de ouvir, após 
provocação de Narizinho: 

"- Você queria ser nascida na Idade da Pedra, 
Emília? - perguntou Narizinho à boneca. 
- Queria, sim, só para ter o gosto de ver uma 

noiva arrastada pelos cabelos." (p.12-grifo nosso) 

Este tipo de leitor em que Emília se constitui não 
possui interesses a priori, deixando-se levar pelo 
prazer gerado pela sua interação com o texto . 
Assemelha-se a um detetive amador, que tem com o 
mistério uma relação descompromissada, ao contrário 
de Pedrinho/ Dona Benta, que mais se aproximam do 
esforçado detetive profissional, que encara o texto/ 
mistério como parte de suas obrigações. Em ensaio já 
citado, Flávio Carneiro utiliza os personagens Dupin e 
Vidocq , de Os assassinatos da Rua Morgue, de 
Edgar Alan Poe, para definir estes dois tipos de leitores: 

"Dupin vê a investigação de casos policiais como 
uma espécie de divertimento - "uma investigação 
nos servirá de entretenimento, diz ele ao narrador, 
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quando decide investigar os crimes da rua Morgue, 
como um exercício, um jogo. Dupin é um amante 
do jogo, um expert na combinação de signos. É 
um leitor que lê por prazer. Vidocq, como os demais 
investigadores de polícia da narrativa polical, pelo 
menos nos seus primórdios, é um profissional, um 
homem que não lê senão por ofício, que todos os 
dias é impelido a desmontar enigmas mesmo que 
não queira. 
O descompromisso faz de Dupin um investigador 
mais sutil, um leitor mais sutil. O fato de não ser 
obrigado a apresentar resultados dá a Dupin a 
liberdade que falta a Vidocq, e é esta liberdade, 
esta leitura por prazer, que leva Dupin aos 
resultados pretendidos por seu adversário." (p. 78-
79) 

Emília constitui-se num leitor que se assemelha a 
um detetive amador, pela sua relação prazerosa e não
objetiva com o texto. Terminaremos este ensaio 
transcrevendo o fragmento da HM que inspirou o seu 
título, mostrando claramente como as relação da leitora 
Emília com o texto foge da objetividade e de uma 
racionalidade simplificadora: 

"( ... )Que tal essa vida, Emília? Ainda desejava ter 
nascido na Idade da Pedra? 
- Sim - declarou a teimosa. 
- Por quê? - inquiriu Dona Benta com pachorra. 
- Para conversar com as aranhas e 
morcegos da caverna ." 
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De agulha e linha tecendo a lida 
Bordando sonhos. 
A linha armou-se em nós. 

li 
Os nós 
O lobo 
A lida. 
Vida cumprida em riscos 
Primeiras histórias. 
Amores e desamores: 
Retalhos de sol. 
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"Alguns permaneceram morando sob a terra; 
outros, aqui em cima, espalhados por perto e por 
longe. 
Outros ainda se agacham espalhados 
entre cipós e mato emaranhado. 
Lá, lá o céu cheio de rachaduras; 
está rachado, e os xamãs o seguram." 

Indagada a respeito de possíveis lembranças das 
terras onde vivia sua tribo, até ser levada para a 
Fazenda Guarani , município de Carmésia-MG, a índia 
de meia-idade deu sua resposta ao repórter, iniciando 
assim: "Quando eu nasci pra ser gente, nossa terra 
não era aqui. " 

Quando eu nasci pra ser gente. Essa oração 
se sublinha por si. E desmonta quem de perto a escute, 
porque é verso completo e permanente navalha 
desfiando a cara de desprezo que fazemos quanto à 
humanidade dos filhos de Pindorama. 

Sabemos que a falta de respeito aos filhos das 
matas campeou solta foi de norte a sul do Planeta. 
Para caracterizar isso de leve, recordo um episódio 
com Margarida, empregada doméstica que tivemos 
há muitos anos, recém-vinda da zona rural. Pessoa 
sensível, direta, depois de assistir conosco a um filme 
de faroeste, e vendo os índios americanos morrendo 
feito capadinho em véspera de feira, indagou perplexa: 
"Afinal, índio é ou não é gente?' 

Índio é gente, Margarida. Feito nós, filhos 
legítimos e/ou igualmente ilegítimos dos que aportaram 
nessas terras, viajando sabe-se-deus-como : 
portugueses, africanos, espanhóis, italianos, alemães, 
ingleses, japoneses e os mais, todos verso e reverso 
de sonhos e ambições, prosa de fogo e pedra, um 
absurdo de capacidade para se multiplicar. 

Se você vê o Brasil fazendo quinhentos anos, e 
quer armar para nós uma taba onde comemorar o Abril, 
antes precisa saber que, no céu daquele tempo, havia 
duas luas, e que essa linha fina ao redor da lua que 
ficou , por isso mesmo chamada lua contemporânea, 
significa a unha da terra riscando o primeiro quadro 
de uma amarelinha. 

"A lua, as luas. 
Aquela mais próxima é pequena. 
A outra é muito grande e grossa. 
A lua pequena está perto." 

Precisa saber, Margarida, que o Mundo foi criado 
sem o menor preconceito, pois foi criado do barro. 
Barro é barro, e não tem barro limpo, no sentido 
pejorativo que ainda usamos nos salões 
convencionais. Nosso corpo primevo não diferiu nem 



um pouco do corpo das lagartas e do mais reles 
camundongo. E assim continua na sua maior parte. 

Correntinhas de gênese, brincalhonas pra encardir, 
se embrenharam num sistema unificado, tornando-nos 
índios, brancos, negros, amarelos, todos irmãos até 
de insetos. Os índios sabiam disso enquanto sopravam 
com o nariz sua flauta de bambu. D.Pedro li, por 
exemplo, quando visitou os botocudos, desenhou a 
carinha deles de frente e perfil, sabe para quê? Para 
dizer à posteridade que ali estava um velho que não 
precisava de comentários, uma mulher que já era mãe 
de uma filha e tingia os cabelos de cinza, um moço 
que não era feio. Esses são critérios valiosos, e vai 
ver que pouca gente sabe deles. Se a escuridão 
assumiu o ambiente, é hora de mexer com a massa. 
Depois de tocar os insetos, claro. 

"Muitos pirilampos, pequenos e grossos. 
Os pirilampos são muitos. Há pirilampos vermelhos, 
misturados com brancos, vermelhos, pretos, azuis 
e pintados com linhas retas vermelhas. 
... Os pirilampos são compridos. 
O nariz deles é comprido, 
as pernas são pequenas. " 

Se Camões tivesse vislumbrado como são 
pequenas as pernas dum pirilampo, sob sua influência, 
a alma minha, gentil até os dentes, acharia o porto 
seguro de chuís a oiapoques, com a ética de não
dono do mundo permitindo as danças do índio. 

Ou se mesmo algum poeta nativo tivesse copiado 
suas poiecromáticas letras no nariz comprido dos 
compridos pirilampos, a visão da terra ficaria bem 
melhormente iluminada no fundo das nossas retinas. 

Porque a visão da terra é coisa rara, muito rara, e 
imprescindível. Ela não só traça a pauta da poética 
mais veemente como habilita o indivíduo a costurar 
um chão firme, tanto para descobridores quanto para 
descobertos. E isso, nas cobiçadas regiões de 
minérios e de rios, é sorte grande, caboclo. 

"Um rio (preto). Um grande rio. 
Um igarapé (azu l). Um pequeno igarapé. 
Uma serra de pedra. Outra serra de pedra. 
Outra serra de pedra. Outra serra de pedra. 
Tudo em volta é o mato imenso que não acaba. 
Os Yanomami moram dentro de um cercado 
de paus, perto de um grande rio." 
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Os Yanomami moram dentro de um cercado. As 
outras tribos também. Não, é mentira; não, é verdade. 
É verdade, pura verdadê. Os Yanomami, que fizeram 
esses poemas, e as demais tribos indígenas, que 
também fizeram poemas, cada um à sua moda, todos 
moram dentro de um cercado , ao redor do qual 
passam a anta e o filho da anta. Diz-se que o devorador 
tapirí é tão horripilante que mata os dois bichos com a 
borduna. E não corta, mas chupa os intestinos deles. 
Ah , se fundíssemos o gestual e a língua doce dos 
índios com o nosso gestual e a nossa língua selvagens! 

"As duas minhocas copulam com a mulher Amotha. 
As graaandes, grandes, grraaaaandes, faziam 
cócega 
na mulher; e ela então ria dizendo ha ha ha ha ha 
ha ha ha." 

Meu tetravô, coronel de duzentos anos, foi quem 
chefiou o grupo que pôs para correr ou morrer os índios 
que habitavam as cercanias de remotas nascentes do 
Rio Doce. Conta-se que o motivo foram os ataques 
mortais que os da mata aprontavam nas fazendas da 
região. De fato, era tudo muito difícil e perigoso para 
os dois lados. Só que a bandeira dos índios foi 
levantada primeiro. Só que suas flechas não davam 
conta do bufar da pólvora. 

"Com o fogo, com o fogo 
tudo cozinha na panela muito grande. 
A anta enorme fica pequena 
ao ser fervida na panela ávida e com fome. " 

Na mão que escreve, tenho meio litro do sangue 
enérgico daquele mil itar. Um sangue melhorado? 
Margarida, é você que, de novo, indaga isso de mim? 
Só posso lhe responder: não sei. Em torno de cercados 
filosóficos, religiosos e outros mais, assaz dissociados 
da naturalidade do índio que batizamos com o nome 
de selvagem, perambulei/perambulo, armada duma 
alienação capaz de atravessar com mil furos o 
frustrado olhar da nativa raça brasileira. Se as lágrimas 
rolariam feito um dilúvio, em encostas dessas friezas? 

" O dilúvio. Caiu o céu. Fez-se um buraco. 
Um pequeno buraco no céu com muitas falhas. 
O céu caiu , um buraco se fez no céu. 
O céu estrala. Uma parte do céu ficou no lugar. 
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Outra, caindo, matava jacamins no mato cerrado . 
... O rio se encheu muito. Ficou muito grande, 
enorme. 
Na margem do rio a caça anda espalhada; 
anda capivara, jacamim, jacu, papagaio, 
inambu-galinha, socó-boi, caxiu, jacu. 
Ficaram poucos Yanomami. Acabaram. 
A grande enchente acabou com eles." 

No entanto, confesso, tenho certo orgulho, que não 
transparece em minha pele trivialmente pálida. É que, 
por duas vias, sou membro da linhagem de uma índia, 
filha de Piquerobi , fato comum a vários troncos 
ancestrais das gerais minas. Em bandas de ouro e 
ferro, poucos dispensaram a rede de deitar homem 
branco com mulher cobreada. 

"O pai, muito grande, ofereceu a roça 
para a filha. A filha tem uma tanga bonita." 

. A história da vida também é bonita e sensual como 
a semântica das tangas. Mas a expressão da gente 
não administra as roças fecundas que a penetração 
na fenda genuína nos daria. Sob os arcos social, 
político, comercial, cultural e educativo, a nossa 

palavra de ordem mais enterra que fertiliza. Queremos 
é fazer regredir aquilo que o córtex não conseguiu 
desvendar. 

"Aí o Yãnomam virou tatu. 
Estava tecendo um paneiro de malha larga; 
estava se vestindo com ele e, 
tendo virado tatu, 
se enfiou dentro de um buraco, na terra." 

Se alguém souber tecer um paneiro, 
seja de malha larga ou malha fina, 
capaz de recolher a influência dos astros, 
releríamos o contexto dos índios? 
A incerteza não sabe a data do dia, 
não faz festa de aniversário. 
Nem exato permanece 
aquele que se vestia do simples 
e foi socado que nem tatu 
num buraco calculado. 
E isso aí, Margarida, não é prosa; 
quanto mais poesia. 

Os Yanomami vivem em áreas dos estados do Amazonas e Roraima, distribuídos em cerca de duzentas aldeias. 
Até 1970, o contato com eles foi muito pequeno. Por isso, sua cultura foi pouco danificada pela influência do civi lizado. 

Os extratos dos poemas aqui transcritos fazem parte de um trabalho da fotógrafa Cláudia Andujar, nascida na 
Suíça e criada na Hungria, naturalizada brasileira, que coletou e montou uma respeitável documentação sobre 
esses índios. 

Ela conseguiu que eles, com palavras e imagens, expressassem a história do mundo que os envolve. Eles mesmos 
explicaram: 

"os desenhos e seus significados, acrescentando uma dimensão poética ao trabalho, já de si realmente inédito", 
diz a Revista Interior, número 43, do Ministério do Interior, que nos subsidiou o texto apresentado. 

O Joana d' Are Tôrres de Assis é 
Escritora e Poeta. Educadora com 

formação em Psicorientologia. 
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1 
Um rio de janeiros atravessa 
o mar humano. Seu fluir não cessa. 
Sob o sol de verão, o suor escorre 
e cada gota gordurosa morre 
no mento de quem pensa. O pensamento 
desfaz-se em contorções, como um lamento 
entorpecido e manco. Nem o tranco 
da vida aciona o cérebro, em que o branco 
de vazios crestados lança ao fogo 
tudo que foi vivido. Mero jogo 
desfeito agora em cinzas. O proveito 
de viver se dilui. Todo conceito 
derrete-se nas células nervosas. 
Cansadas do verão, ardem as rosas. 

2 
As rosas ardem sob a luz cegante. 
O que segue na massa vai distante 
do que tem mais de si e não funciona 
nesse torpor maior em que abandona 
o corpo que se enterra no atro asfalto, 
enquanto o azul do céu, esplêndido e alto, 
exibe o olho brilhante, o fogo forte 
que distribui, ao léu, a vida e a morte, 
com a generosidade irresponsável 
de um bêbado, entre pródigo e insondável, 
e assim governa o caos, como um capricho 
de quem almeja ou acarinha um bicho, 

- tirano no seu trono, todo brasas, 
cobrindo o mundo com as enormes asas • 

.-e,,nald() ~allnh() a~a.-ez 
Poemas do livro inédito Janeiro como rios, 

Prêmio Cruz e Sousa de Poesia, da 
Fundação Catarinense de Cultura. 

O Reynaldo Valinho Alvarez é Vice-Presidente da UBE. Tem obras premiadas 
no Brasil, em Portugal e no México. Na Itália, recebeu, recentemente, o Prêmio 

Especial Internacional da XIII Edição do Prêmio Literário Camaiore 
de Poesia, com o livro O sol nas entranhas. 
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Alguns de nós, mais velhos, já leram poemas, às 
vezes muitos poemas. Na infância, primeiro ouvimos 
poemas simples que nos embalaram: "Dorme, nenê, 
mamãe tem o que fazer, roupinha pra lavar, costurinha 
pra coser ... " Depois, na escola, apareceram logo os 
tamanquinhos de Cecília Meireles, o nosso céu que 
tinha mais estrelas com Bilac, apesar da morte de 
Plutão, sabe Deus com quantas lágrimas e na 
companhia de qual poeta, cujo nome não fez (por 
quê?) parte da história. Bons tempos poéticos, mas 
perdemos o cachorro. 

Havia também as letras de músicas. Tão trágicos 
se tornam na memória hoje os versos de Herivelto 
Martins, Carlos Gardel , boleros e tangos que falavam 
de traições, perdas: "só vingança aos deuses clamar". 
Ouvíamos no rádio e na vitrola os sofrimentos íntimos, 
a vida exposta de casais desconhecidos. Volta e meia, 
Adoniran Barbosa misturava um pouco de humor às 
dores de um atropelamento, aquele que levou lracema: 
"eu perdi o seu retrato". Ora, isso era o verso final, 
essa confissão de uma viuvez distraída, quase 
condenável, não fosse o resto dos versos dedicado 
ao grande amor que fora embora. Por distração 
também, aliás. 

Mas a escola continuava a sua obra. Surgiam "casas 
entre bananeiras/mulheres entre laranjeiras". Ou seria 
o contrário? Isso era fundamental, depois da primeira 
referência poética às indefectíveis "laranjeiras" onde 
nunca cantariam sabiás, segundo o professor mal 
humorado que não conseguia perdoar deslocamentos 
de pássaros poéticos. E as velhas árvores? De 
qualquer espécie, frutíferas ou não, nossas amigas. 

Assim como esses ainda seriam os primeiros 
encantamentos poéticos? Anda tudo muito diferente. 
José Paulo Paes, que, como Plutão, Drummond e 
muitos outros, morreu, deixando essas "coisas que só 
a literatura nos dá" (no amável dizer do também 
falecido Calvino), tem um poema que não freqüentaria 
a escola e as antologias dos anos 50. Leiamos, ou 
releiamos: 

Pura verdade 

Eu vi um ângulo obtuso 
Ficar inteligente 
Na boca da noite 
Palitar os dentes. 

Vi um braço de mar 
Coçando o sovaco 
E também dois tatus 
Jogando buraco. 



Eu vi um nó cego 
Andando de bengala 
E vi uma andorinha 
Arrumando a mala. 

Vi um pé de vento 
Calçar as botinas 
E o cavalo-motor 
Sacudir as crinas. 

Vi uma mosca entrando 
Em boca fechada 
E um beco sem saída 
Que não tinha entrada. 

É a pura verdade 
A mais nem um til, 
E tudo aconteceu 
Num primeiro de abril. 

(Um passarinho me contou. São Paulo: 
Cia. da Letrinhas, 1997.) 

Não se trata mais de árvores antigas, de cães fiéis , 
de exílios, de cidadezinhas, de amores perdidos. Mas 
é a "pura verdade". Com certeza, esse poema não 
estaria presente nas antologias escolares de 30 ou 40 
anos atrás. No final do século passado, nem pensar. 
Figueiredo Magalhães publicou em 1897 o Álbum das 
crianças. Eram poemas sofridos: a mãe morta, a irmã 
doente, a pátri.a ameaçada. Havia também muitas 
lições de bom comportamento: respe ito aos mais 
velhos, sinceridade, coragem, etc. Nada disso agora 
é matéria poética relevante. 

Pode-se ainda tratar da posse amorosa: "por que 
me deixas tão solto?', pergunta Peninha sob a voz de 
Caetano. Mais de um milhão de brasileiros compraram 
esse apelo à fidel idade e ao companheirismo, ligado 
à queixa contra os que "ficam" com alguém sem amá
lo. 

Mas o poema de José Paulo Paes exige outra leitura 
poética. Promove um deslocamento do sentido habitual 
que damos a expressões na verdade muito estranhas, 
passando despercebidas no dia-a-dia, funcionando 
como anestesias para nossa sensibilidade poética. 
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Boca da noite, braço de mar, beco sem saída. Os 
versos acordam o leitor para as estranhezas da 
linguagerm: as falas cotidianas mentem, não pela 
significação comum a elas atribuída socialmente, mas 
por não permitirem uma volta radical ao que diriam 
fora das convenções cristalizadas. A poesia se faz 
fictícia no dia primeiro de abril: não confie nessa "pura 
verdade ", pois ela é absurda na comun icação 
coloquial. No poema, tudo se transforma num jogo de 
linguagem, em que os deslocamentos desvelam sua 
"loucura" comunicativa. 

Podemos tirar desse texto uma lição de como ler 
poesia: confiando desconfiadamente nas palavras, 
entrando no jogo com outras regras, repletos de 
atenção e malícia recriadoras da linguagem. A história 
da produção e recepção poéticas se alterou em parte. 
O céu do Brasi l não passou a ter mais estrelas só 
porque aquele poeta afirmou isso. Era linguagem, pura 
linguagem. Nossos bosques podem ter mais vida na 
linguagem poética, essa pura verdade em primeiro 
de abril. A Amazônia está virando um deserto, a mata 
atlântica está devastada, mas a verdade do poema é 
de outra natureza. 

Há, pois, um modo de ler poesia, um "como" ler 
poesia, diferente do modo de ler reportagem, ensaio, 
ofíc io. Se os sabiás cantam ou não de fato em 
laranjeiras ou palmeiras, cantam nos versos a verdade 
fictícia e melodiosa que gostamos de ouvir e ler. 
Vejamos como procede Cecília Meireles a este 
respeito: 

Epigrama 

Pousa sobre esses espetáculos insaciáveis 
Uma sonora ou si lenciosa canção 

Flor do espírito , desinteressada e efêmera. 

Por ela, os homens te conhecerão 
Por ela, os tempos versáteis saberão 

Que o mundo ficou mais belo, ainda que 
inutilmente 

Quando por ele andou teu coração. 

(Obra poética. Rio de Janeiro: 
Aguilar , 1967.) 
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Inutilmente? Se a poesia é inútil, caberia a nós ainda 
outra pergunta: por que lê-la agora , quando as 
informações nos chegam tão depressa e os fatos nos 
atropelam? Por que ler essas mentiras bem ditas, essas 
canções, se as verdades estão na TV, nas revistas 
informativas, nos jornais diários? 

Aparentemente, não há motivo mais para existir 
poesia. Mas ela persiste, estranhamente, nos muros e 
nas salas das escolas, nos raps, nas cantigas dos 
repentistas, em livros inteiros de poemas, em projeções 
a laser. Precisamos desse imaginário poético, dessa 
diferença feita de linguagem que toca nossos 
corações, quase como antigamente. Num poema de 
Augusto de Campos, aparece: 

Quis 
Mudar tudo 
Mudei 
Agorapóstudo 

Extudo 
Mudo 

li1 

Mudo no poema não pode ser calado: o poema 
muda o mundo pela sua estranheza, beleza, que 
ultrapassa todas as profecias do fim. Não precisamos 
de respostas, pois continuaremos a ler poesia bem 
acompanhados pelas perguntas: como? Por quê? 

CALVINO, Ítalo. Seis propostas para o próximo milênio. São Paulo: Cia. das Letras, 1990. 

CAMPOS, Augusto. "Pós-tudo". Folha de São Paulo Caderno Mais! 08.12.1996, p.9. 

MEIRELES, Cecília. Obra poética. Rio de Janeiro: Aguilar, 1967. 

PAES, José Paulo. Um passarinho me contou. São Paulo: Cia. das Letrinhas, 1997. 

PAULINO, Graça. Para que serve a literatura infantil. Belo Horizonte: Presença Pedagógica, v.3, n.17, 
set/out 1996. 

PIMENTEL, Figueiredo. Álbum das crianças. Rio de Janeiro: Quaresma, 1897. 

O Graça Paulino é Doutora em Teoria da 
Literatura pela UFRJ. Professora da Faculdade 

de Educação da UFMG. Pesquisadora do 
CEALE/UFMG. 
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escrever como quem desenha 
a voz 
de onde quer que venha 

a letra é um traço 
r_astro da palavra 
desaguada 

escrever como quem desata o nó 
górdio 
a faringe, a laringe, a glote, a língua 

os lábios como quem beija 
as cordas 
como quem sopra 

escrever como quem canta 
os dentes 
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tamborilando como quem tremula a febre 

a letra é um braço 
os músculos da palavra 
grafitada 

angústia tinturada 
carvão nas mãos 
vociferatu 

si>nla quell"()Z 

O Sônia Queiroz é Mestre em Letras pela 
UFMG. Publicou Pé preto no barro branco: 
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Sacro Ofício e Relações cordiais. 
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Apesar de ter treze anos no início do livro, Clarissa é 
uma criança e não uma pré-adolescente, segundo os 
valores de hoje. Aliás, infância, pré-adolescência , 
adolescência, juventude, todas essas estações da vida 
são construções sociais. Como deve ser discutido aqui 
- e Phillip Ariés o demonstrou - a infância e a adolescência 
são conceitos historicamente construídos e este é o 
século da criança e da adolescência. Se antes a criança 
era apenas um adulto em miniatura, aos poucos os 
adultos investem na construção de um território cada vez 
mais amplo onde ela possa circular. 

No entanto, pelo fato mesmo de ser histórica, essa 
imagem/conceito de criança tem variado no decorrer de 
seu breve tempo de existência. Françoise Dolto descreve 
as mudanças dessa imagem da criança. Chega mesmo 
a construir um quadro sobre o que ela chama de evolução 
do preço da criança na sociedade: 

Primeira fase: nas sociedades endogâmicas , 
colocar no mundo uma criança (homem) era servir ao 
clã e à coletividade; era assegurar a substituição. As 
crianças representavam um tributo de produtividade, um 
braço suplementar. 

Segunda fase: nas sociedades exogâmicas, os 
filhos vinham ao mundo como um presente à família que 
esperava um herdeiro homem. A criança, independente 
se homem ou mulher, era o coroamento do casal. 

Terceira fase: em sociedades baseadas em 
Malthus, o custo de uma criança era muito elevado; a 
massificação trazia muitos problemas , vindo, daí, a 
regulação dos nascimentos e a legislação sobre o aborto. 

Quarta fase: na sociedade do egoísmo coletivo, a 
criança é um problema para o casal e um incômodo para 
seu prazer egoísta. E como o Estado não pode mais 
cuidar dela .. . sem a submeter a uma norma única, terá 
dificuldades de se situar no mundo enquanto pessoa. 

O quadro de Dolto serve para nos alertar sobre o 
caráter polissêmico do termo criança. Nesse sentido, vai 
contra a análise essencialista do conceito e sua inclusão 
dentro da história. Quando falamos em criança, sempre 
é necessário saber de que criança estamos falando. Isso 
é tão importante em um país como o Brasil , onde podem 
conviver: 

a) as 3 milhões e 870 mil crianças trabalhadoras, de 5 
a 14 anos, 581 mil delas entre 5 e 9 anos (Zero Hora, 1º 
de maio de 1998, p. 36); 

b) a criança dos bolsões afluentes de riqueza, onde a 
vinda do herdeiro significa um coroamento da família; 

c) as crianças malthusianas das entidades 
internacionais que esterilizam em massa no norte e no 
nordeste do país; 

d) ou os 3 milhões de crianças abandonadas. 



Entre nós, Fischer tem razão ao lembrar tanto Ariés 
como Hobsbawn e falar na importância de ser jovem 
ocidental deste final de século, com o rejuvenescimento 
da sociedade (Hobsbawn) e o "século da adolescência" 
(Ariés). Se voltarmos ao próprio Hobsbawn, podemos nos 
surpreender com o espaço que a juventude passa a 
ocupar, a partir da aquisição de uma identidade (. .. ) 
(Fischer, 1998: 11 O). Certamente há uma relação direta 
dessa ampl iação do espaço da adolescência - crianças 
sendo estimuladas a deixar logo o mundo infantil e jovens 
que adiam a hora de assumir responsabilidades de "gente 
grande" - com as preocupações do chamado mercado 
(Fischer, 1998:111 ). Na nossa opinião, a perspectiva do 
mercado tem mais força do que 
Fischer possa admitir, ao explicar 
as palavras de Hobsbawn 
aplicadas à Inglaterra depois da 
Segunda Guerra Mundial. No 
Brasil , mais especificamente nos 
últimos 20 anos , assistiu-se à 
emergência da criança e do 
adolescente enquanto consumi
dores e não enquanto filho ou filha 
de um dos consumidores (Neale, 
1989; Capparelli , 1998). 

A retórica da publicidade, as 
novas mitologias dos anúncios, 
desenhos ou programas dirigi
dos a esse público tiveram, 
certamente, um impacto muito 
forte junto a essa camada da 
população: 

" ... a construção de um tipo de 
infância sem infância, de uma 
criança que desde cedo deve 
ser vista como mais inteligente 
do que o adulto, mais poderosa 
do que ele , inc lusive mais 
sensualizada e erótica do que 
seriam ou poderiam ser seus 
pais" (Fischer, 1998 111 ). 

Esse, no entanto, é um diagnóstico dos anos 90, mais 
de meio século, portanto, da época em que a pequena 
Clarissa completava 14 anos. Hoje, a criança deixa de 
ser criança cedo e entra na adolescência. Na outra ponta, 
ela estende sua adolescência ao máximo. Nos anos de 
Clarissa, a infância ia para a frente , abocanhando uma 
das pontas da adolescência, e a condição de ser adulto 
retrocedia , absorvendo a outra ponta , através do 
casamento aos 16 e da maternidade logo em seguida. 

Alguém poderia dizer que Clarissa estava condenada 
a passar do imaginário da cegonha para as contrações 
do parto, sem ter chegado à adolescência. Acreditamos 
que não, pois o objetivo central do livro de Érico Veríssimo 
é mostrar precisamente as mudanças da personagem 
nessa fase da existência. Ela faz isso aprendendo a se 
ver, aprendendo a ser olhada. 

A construção de Clarissa acontece a partir de seu 
posicionamento no mundo. Um mundo misterioso no 
início, cheio de interditos e de deveres e que vai se 
transformando na medida em que o desejo passa a 
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corroer os interditos e construir a identidade da 
personagem. Nessa nossa reflexão, trabalharemos com 
a noção de espaços, circundados por limites, dentro dos 
quais objetos e pessoas transitam e no qual esse transitar 
significa a constituição da criança enquanto pessoa. 

Não é nossa intenção nos aprofundarmos em termos 
de desenvolvimento da personalidade, mas em termos 
de desenvolvimento da personagem, dentro da narrativa. 
Mesmo assim nos interessam os limites, além dos quais 
Clarissa não pode ir: a excitação, o regozijo, as 
ansiedades associadas com a transgressão, a trans
gressão pelo devaneio, a transgressão sem sua carga 
negativa e a continuidade do fascínio, pois: 

"felicidade e satisfação, bem 
como ansiedade e angústia, 
podem estar associados com 
limites dentro da família e do 
lar, bem como com aqueles 
limites que separam ou reúnem 
outros, além da casa" (Sibley, 
1995:123). 

Em Clarissa , esses limites 
podem ser assim descritos: 

1. o espaço do quarto na 
pensão; 

2. o espaço da pensão, 
incluindo-se o jardim; 

3. o espaço próximo, mais 
amplo que o doméstico - a rua, 
por exemplo, por onde ela circula 
para ir à escola, mas também por 
onde ela vai à igreja ou ao 
cinema; 

4. a cidade de Porto Alegre. 

São espaços da infância 
construídos pelo adulto que vão 
interferindo na construção de sua 
subjetividade. É possível , em 
Clarissa, traçar mapas mentais 
por onde ela perpassa na cidade 

ou na pensão. Preferimos , porém, reconstruir os 
sentimentos de Clarissa sobre pessoas e lugares. Sibley 
diz que lugares, eventos, relações com outros podem 
ser experimentados com ânsias, náusea ou podem gerar 
uma sensação física agradável. Ele cita Kristeva, para 
quem é nesses lugares, eventos ou relações que nós, os 
adultos, reconhecemos os limites que separam o eu do 
outro, criando sentimentos viscerais. 

Lendo Clarissa, eu , na minha condição de leitor, 
recordei minha própria infância. De como o espaço foi 
se alargando através de novos círculos, cada vez 
maiores. De círculos situados primeiramente no espaço 
do quarto, meu e de meus pais - cuja entrada constituía 
transgressão; o espaço do pátio com as mangueiras e 
os cajueiros; a cerca com o portão fechado e além do 
qual não se podia ir, mas cujo horizonte avistava-se de 
cima de um galho de mangueira. E depois, o mundo. 
Mas, quando falo de espaço, nele estão coisas e pessoas 
e é sobre elas que são projetados os sentimentos de 
prazer ou de desgosto. A casa pode-se abrir para fora 
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ou pode fechar-se para dentro. A tarefa de mantê-la 
aberta é às vezes penosa. Ou as aberturas podem mudar 
- e mudam - continuamente. Minha mãe, por exemplo, 
tinha obsessão por mudar de lugar portas e janelas. De 
repente, chegava em casa, e lá estava o pedreiro 
mudando a porta para onde até então fora a janela ou 
reconstruindo o portão numa outra rua, já que a casa era 
de esquina. Finalmente, espaços com uma linguagem 
muda de transgressão: um galho, por exemplo, onde meu 
irmão escondia calças para fugir de casa, já que em cada 
transgressão minha mãe o obrigava a vestir uma 
camisola. 

Experiências pessoais, quando não inteiramente guias 
confiáveis para prob lemas importantes ligados às 
aversões, prazeres e desejos, são construídas no espaço 
do lar e nas localidades da infância. E é possível dar um 
sentido às geografias pessoais da infância, focando nas 
experiências dos limites aqueles que demarcam o puro 
e a mácula (inclusive os lugares em que nos sentimos 
mal) e aqueles usados para se passar o tempo, como a 
hora de dormir, tempo dos jogos, o tempo de chegar em 
casa na hora marcada. Os limites são elementos de uma 
geografia que é parcialmente experimentada e definida 
por sensações - medo, ansiedade, excitação, desejo -
que conformam o desenvolvimento da criança com 
pessoas e lugares e é a geografia que pode ser 
recuperada pelos adultos relembrando sua infância e 
descoberta pelas próprias crianças (Sibley, 1995:124). 

Isso pode ser observado em Clarissa. E Érico vai 
falar sobre a pensão, a escola, o lugar, as pessoas. O 
espaço e o tempo dentro da pensão. A ocupação desses 
espaços pelas pessoas , as formas como eles são 
estruturados, somados ao tempo, tudo isso é crucial para 
a construção da subjetividade de Clarissa. 

Nosso trabalho vai apresentar esses espaços como 
separados e não imbricados. A divisão será mais didática, 
portanto. O quarto de Clarissa, por exemplo, é espaço 
para a construção de sua subjetividade, da mesma forma 
que a rua ou a cidade. Quando ela veio para Porto Alegre, 
sua mãe a havia prevenido em carta, pedindo que ela 
tivesso cu idado, "estás ficando moça, é perigoso e 
cuidado com os bondes a autos e que a cidade grande 
é o diabo ( .. .) não vai muito ao cinema que não gosto 
dessa mistura de cidade grande"(idem, p. 73), renovando 
a grande mitologia da cidade como um lugar de desejo 
e de perdição. No entanto , mesmo entrecruzados , 
imbricados, híbridos, no quarto acontece a realização 
do dever da escola mas também os prazeres do devaneio 
e, principalmente, sua integração enquanto adolescente 
com os espaços de seu corpo. 

Vamos di vid ir essa leitura em três espaços ou 
laboratórios da formação de Clarissa. O primeiro deles, 
o laboratório da subjetividade; o segundo , o 
laboratório social ; o terceiro, o laboratório dos 
desejos; e o quarto, que não acreditamos que seja de 
Clar issa, mas do narrador , o laboratório do 
preconceito. 

Labvratvr1v da 
subJeth1dade 

O mundo abjeto e fasc inante entra dentro do quarto 
na figura de Dudu. Através dela, Clarissa recebe notícias 
do mundo lá de fora; dentro do quarto, ela se transporta 
além da pensão através de devaneios; dentro do quarto 
e através de devaneios, ela insurge contra o tempo 
estruturado e do dever que lhe é imposto por tia Eufrasina 
e ela própria estrutura o seu tempo. Ao contrário de seus 
pais e de tia Eufrasina, Clarissa não constrói um espaço 
binário, polar, que lhe é imposto pelo imaginário dos 
adultos: o ambiente privado da casa é benigno, 
controlável , em contraste com o exterior, domínio público, 
incontrolável, incerto e dado a conflitos. 

O quarto de pensão é o espaço em que Clari ssa 
encontra-se com o espelho para encontrar-se consigo 
mesma. É, na verdade, o objeto com uma dinâmica forte 
dentro da narrativa porque é dentro dele que Clarissa 
transpõe limites. Em primeiro lugar como dissemos, 
através de Dudu, essa personagem que tem namorado, 
anda de carro, acha um absurdo que Clarissa ainda 
acredite na cegonha mas, ao mesmo tempo, insiste em 
procurá-la. Em segundo lugar, porque, no quarto, Clarissa 
está consigo mesma, conhece-se a si mesma e, através 
de perguntas ao espelho, vai construindo sua identidade 
feminina. 

Esse movimento de Clarissa buscando seu próprio 
centro é, às vezes, calcado na experiência do outro. 
Calligaris, ao falar da distinção entre a necessidade do 
desejo, apóia-se em Hegel e Lacan para dizer que a 
civil ização distingue-se da barbárie quando o homem não 
se contenta apenas com a satisfação e começa a desejar 
e ser desejado, criando uma espiral que faz do desejo 
algo nunca satisfeito. Significa, isso sim, olhar-se com os 
olhos do outro. É esse desejo que move Clarissa por 
dentro. 

No capítulo 4, por exemplo, ela passa longo tempo 
diante do espelho. Acha-se bonita. Bonita. Sim, já lhe 
disseram. 

"Num domingo, ia para a igreja contente, 
cantarolando baixinho, com vontade de pular. Na 
esquina, dois rapazes. Cochicharam, arregalaram 
os olhos e examinaram-na. Sensação esquisita. De 
frio e de calor ao mesmo tempo. De vergonha e de 
contentamento. Baixou os olhos" (Clarissa, p. 15). 

Ou numa carta que a mãe tinha lhe enviado. Ela 
prometia: 

"Quando fizeres quatorze anos eu te dou licença 
para colocar sapato de salto alto" (idem, p. 14). 

E que, diante de uma proteção sufocante e diante dos 
interditos, explode numa cena de terna violência: 

"É com ternura que se examina. Olha-se bem nos 
olhos, apalpa-se e num quase acesso de ternura 



começa a beijar os próprios braços, quase com 
gulodice, com uma vontade estranha de mordê
los" (idem p. 61). 

E, finalmente, na consciência do próprio corpo, ao se 
dar conta quatro vezes do crescimento dos seios. Na 
quarta vez, na página 73, dá-se conta novamente dos 

"seios que crescem e acusam no relevo do vestido, 
francamente pontudos, bem visíveis e 
pronunciados. Dudu também tem seios pontudos 
e crescidos." 

Até que, no final do livro, se descobre mais uma vez: 

"Menina? Mas não!. .. Agora sou moça, olhe bem 
para mim, veja este vestido verde e branco, veja 
os sapatos de cetim, olhe o meu penteado, repare 
bem no meu rosto. Tenho direitos como as outras 
moças. Todos os homens sorriem e fazem cortesias 
para as moças. O senhor não é homem? Eu não 
sou moça? Pois então?" 

"Clarissa entra na sala de mansinho" (idem, p. 129). 

O quarto de Clarissa tem uma cama. Tem uma janela. 
Tem uma parte não iluminada. Um armário. A mesa onde 
ela escreve cartas para sua mãe que mora numa estância, 
no pampa. A esse quarto chega-se por uma escada, que 
se inicia na sala, ponto de encontro dentro do espaço 
mais ou menos doméstico dos diversos moradores da 
pensão. Bachelard acha fundamental esse arranjo do 
espaço e sua importância poética para tempos situados 
além da infância. Talvez não se apliquem aqui de maneira 
completa as idéias de Bachelard, ao dizer que na casa 

" ... um grande número de nossas lembraças estão 
guardadas; e quando a casa se complica um 
pouco, quando tem um porão e um sótão, cantos e 
corredores, nossas lembranças têm refúgios cada 
vez mais caracterizados. A eles regressamos 
durante toda a vida, em nossos devaneios. Um 
psicanalista deveria, pois, atentar para essa simples 
localização das lembranças" (Bachelard, 1993: 27 
e 28). 

Não se aplicam totalmente porque Clarissa tem 13 
anos e sua casa, a casa de seus pais, é a estância. Assim 
mesmo a pensão, que substitui sua casa paterna, tem 
importância nessa topoanálise sugerida por Bachelard, 
num tipo de análise que 
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"seria então um estudo psicológico sistemático dos 
locais da nossa vida íntima" (Bachelard, 1993:28). 

E a seguir: 

"Então, diante dessas solidões, o topoanalista 
interroga: o aposento era grande? O sótão estava 
atravancado de coisas? O canto era quente? E de 
onde vinha a luz?" (idem, p. 28). 

Finalmente, a importância do devaneio dentro da 
estrutura narrativa. Certos momentos em que Clarissa 
solta as amarras da imaginação e desconhece os limites 
do quarto. A princípio, alguém diria que esses momentos 
em que Clarissa está de velas infladas, ao largo, são os 
momentos em que vive os espaços exteriores. Engano. 
São esses os momentos em que se encontra mais 
ensimesmada, nesse espaço paradoxal da viagem 
imóvel, dentro das paredes do próprio corpo. 

Na verdade, para Clarissa, é uma fase posterior de 
seu universo infantil, se bem que para muitos o devaneio 
não seja próprio da criança. Assim mesmo, Françoise 
Dolto afirma que a criança evolui como um peixe na água 
da mitologia: 

"Ela a recria sem parar. É sua primeira linguagem. 
É o que enche e povoa seu imaginário. Um sonho 
acordado. Uma viagem que a libera dos limites de 
seu corpo e da dimensão temporal. Talvez seja ela 
o meio da realidade. Ela é ligada diretamente com 
uma realidade essencial que nós, adultos, não 
apreendemos, apenas se deformada pe las 
metáforas e símbolos, por um sistema de conven
ções" (Dolto, 1985, p. 204). 

No quarto, Clarissa integra-se com os espaços de seu 
corpo. 

Labvratvrlv soclal 

Como leitor, ora imagino a pensão na Rua Riachuelo, 
entre a Rua General Câmara e a Rua Caldas Júnior. Para 
ir à escola na Rua Duque de Caxias, ela te ria de 
atravessar a Praça da Matriz. No segundo caso, imagino 
a pensão na própria Rua Duque de Caxias, antiga Rua 
Formosa. Essa local ização exata é dispensável, porque 
se o espaço físico tem sua importância, o espaço social 
constituído pela pensão é o que importa mais. Nesse 

Ilustração de Clarissa, de Érico Veríssimo. São 
Paulo: Globo, 1989. 
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espaço é que Clarissa expande suas relações sociais. É 
também onde impera o espaço do trabalho doméstico e 
onde os personagens masculinos entram e saem, na 
direção do espaço público mais nobre. 

Nesse espaço social, convivem Clarissa Albuquerque; 
Eufrasina, casada com Couto, ou tia Zina; a mãe e o pai 
de Clarissa; o primo Vasco; o judeu Maurício Lewinsky; o 
amargo Amaro; o gato Micefufe; Nestor, que está sempre 
viajando; Gamaliel , com sua bíblia lustrosa; o major 
Pombo; Zezinho, estudante de medicina que fica mareado 
e não pode ver sangue; Barata, caixeiro viajante, casado 
com Ondina; Andreza, também negra; além da janela, 
como vizinha; Dona Tatá, que tem Tonico, o menino que 
vai morrer. 

E, também, o pátio e o jardim. 
Nestes ocorrem ?S conotações mais fortes de Clarissa 

enquanto claridade, em contraponto com outro 
personagem, Amaro. Nesse caso, os dois nomes 
representam, de fato, a intenção do autor que, ao nomeá
los, faria com que o próprio nome lhes emprestasse _a 
característica principal : claridade, para Clarissa e 
amargor, para Amaro. É no jardim que aparece pela 
primeira vez essa polarização entre dois personagens. 

Diremos apenas que a primeira imagem de Clarissa 
nos vem por Amaro, que a vê correr sob as árvores. 

"Ela grita, sacode a cabeleira negra, agita os 
braços, pára, olha, ri, torna a correr, perseguindo 
agora uma borboleta amarela( ... ) Ramos se agitam. 
Ela segura com ambas as mãos o galho do 
pessegueiro, caindo uma chuva de pequenas 
borboletas rosadas, sob os crivos do sol" (Clarissa, 
p.3). 

A casa é governada por Eufrasina, a tia, casada com 
tio Couto. Como observa Maria da Glória Bordini , em 
outros livros de Érico Veríssimo as mulheres são 
personagens fortes. Também Eufrasina. Isso é relatado 
por Clarissa, quando ouve a tia dizer que já "são meio 
dia". A coitada nunca esteve na escola. A verdade é que 
é ela quem dirige a pensão, quem trabalha para o marido 
(Clarissa, p.18). Ti~ Zina substitui a mãe e cuida para 
que Clarissa estude na hora certa, não perca aula, ande 
em boas companhias, etc. 

De certa forma, tia Zina é a consciência do interdito. 
O narrador socorre-se de Eufrasina para expl icar quem 
é Clarissa Albuquerque: 

"Uma boa menina do sítio que veio estudar na 
capital e que mora na casa da tia. Uma menina 
boba, como diz a tia. Uma menina que não tem 
licença de sair a passear nem de ir ao cinema nem 
de nada ... uma menina que nem pode ficar um 
minutinho se olhando no espelho .. . espelho ... 
espelho .. . espe." (Clarissa, p.38) 

Na sala, Clarissa expande o espaço de suas relações 
sociais. Essa riqueza de personagens, de profissões, de 
visões do mundo reúne o disperso num único lugar, 
facil itando a condensação do espaço dramático. A 
pensão - toda pensão - é um microcosmo, laboratório 
de relações sociais, de frustrações , de sonhos, de 
traições, de enlaces amorosos, de discussões políticas, 
etc. 

É nesse espaço social que ela vai encontrar uma 
sombra. No vão entre a escada e a janela, dois moradores 
se beijam e põem à prova os valores morais de Clarissa, 
abrindo-se para o mundo. Se fosse Bachelard diria que 
são esses espaços cada casa; essas zonas escuras, esse 
sótão numa linha reta que leva ao porão no mesmo 
espaço da casa, essa verticalidade da casa mas que é e 
não é a casa de Clarissa. Tudo isso serve de costura 
entre o espaço da cidade como desejo e o quarto, como 
subjetividade. 

LabvraU:>rlv dvi deieJm 

A história das idéias sobre a cidade descreve 
inevitavelmente uma polarização no imaginário das 
pessoas entre o campo e a cidade. Essa polarização é 
quase sempre baseada numa escala de valores. O 
campo constituiria um espaço idílico, da physis, do 
trabalho artesanal, enquanto a cidade é o da civilização, 
da cultura. Aí as pessoas não vivem muito próximas da 
natureza: encontram o artificial, a perdição, o distan
ciamento de valores básicos. Nesse sentido, a cidade, 
pelo seu anonimato, é o espaço do desejo, enquanto o 
campo seria o espaço da necessidade. 

Clarissa vem do campo, da natureza e sempre se 
pergunta se a vida parece melhor e mais bonita de manhã 
quando há sol , vento fresco, céu azul. No quarto da 
pensão ou na sala, ela invariavelmente abre uma Janela 
para a cidade, para a vida lá fora, de onde lhe chegam 
notícias através de sua amiga Dudu. Diferente do espaço 
doméstico, que é o espaço do dever. O espaço exterior 
é o espaço do prazer. É o espaço onde o interdito perde 
a força. Onde ela e as pessoas que ela enxerga podem 
ultrapassar os limites estabelecidos. Prazeres simples, 
às vezes: 

"Passam homens e mulheres e crianças e 
cachorros. Na porta dum armazém um guri 
sardento trinca com dentes miúdos uma rapadura 
de Santo Antônio da patrulha: o queixo todo melado, 
os olhos lambuzados de prazer" (Cl~rissa, p.11 ). 

Ela vive fascinada por esse espaço exterior, mesmo 
que sua mãe possa tê-la advertido sobre esses lugares 
de perdição. A cidade é feérica: 

"Na praça, os jacarandás estão cobertos de flores 
roxas. Lá em cima, no topo do monumento, a 
imagem da República - uma mulher que tem na 
mão uma bandeira - faísca ao sol, recortando o 
seu perfil de ouro falso contra o azul puro do céu" 
(idem p.11 ). 

A cidade, por outro lado, é o segundo espaço 
privilegiado que torna possível as lembranças de casa. 
o primeiro tinha sido em sonho, no quarto, pouco antes 
de acordar. Mas agora, passeando pela cidade, 

"olha as árvores: primeira vez, na sua mente, se 
pinta uma paisagem familiar. A estância de papai. 
É de manhã, as vacas mugem no campo, as 
macegas fagulham. Na mangueira as criadas 
ordenham as vacas e os canecões feitos de lata 



de abacaxi se enchem dum leite morno e 
espumante. Papai, montado no seu bragado, vai 
percorrer as invernadas ... " _(idem, p.80). 

O desejo, em Clarissa, é urbano, raramente rural. Ela 
adora sair, 

"ver outras vozes, outras pessoas, outros vestidos. 
Enxergar pessoas diferentes, que não são colegas 
do colégio nem hóspedes da pensão ... Respirar 
largamente, olhar tudo, ter a liberdade de sentir o 
cheiro de gasolina dos automóveis que correm pela 
rua, o perfume das pessoas bem vestidas ... Olhar 
os rapazes, os velhos, as moças, as crianças" 
(idem, p.83). 

Ouve o som da Radio LR3, Rádio Nacional de Buenos 
Aires (p. 145), pensa naquela outra cidade e no seu 
Príncipe Sapo, que ao entrar na casa de Tonico havia 
dito "vamos acender as luzes, este ambiente está 
irrespirável" (idem, p.147). 

Labvrat()r1v dV§ 
Pl"OCVDceltv§ 

Clarissa é uma menina racista? Eu diria que, na época 
da publicação do livro, seu autor era racista. Pode até 
ter escrito um livro simpático aos judeus, numa viagem a 
Israel. Ou ter se mostrado um dos maiores defensores 
da democracia, inclusive durante a ditadura militar. Mas, 
em Clarissa, demonstra preconceito. Esse racismo entra 
de uma forma sub-reptícia, retratando com fidelidade o 
desprezo que certas crianças de colonizadores 
demonstram em relação aos colonizados, o discurso do 
dominador sobre o dominado, o preconceito de quem 
se julga superior e, mais freqüentemente, os preconceitos 
ligados às questões de gênero. Outras vezes o discurso 
vem viciado de arrogância como, por exemp lo, 
preconceitos ligados ao trabalho, ou melhor, em relação 
às pessoas que exercem certo tipo de trabalho. 

"-Quero mais café/ - Mais café, já disse/ - Você, ora, 
dobre a língua, sua malcriada, diz para Belmira, a 
empregada". Logo depois, na mesma cena, Amaro não 
a cumprimenta: igualada com a mulata Belmira " 
(Clarissa, p.6). Por enquanto o preconceito é 
econômico, de c lasse, mas já sugere que vai se 
transformar, qualitativamente. Três páginas adiante, 
temos o personagem Nestor querendo beber um café 
rápido ... Belmira diz: 

''.... Ora, não força, seu Nestor. Pressa comigo não vai. 
Eu sou é da moleza." Nestor sorri e cantarola um samba 
que fala em "mulata" e em "orgia". No trecho "eu sou é da 
moleza", subentende-se que o negro não melhora de vida 
porque gosta de moleza. "Também, só pensa em orgia" 
(idem p.9). 

Vamos suspender essa idéia de racismo em Clarissa, 
clara como a luz. Vamos dizer que se trata de retratar a 
realidade da época em que se passam os aconte
cimentos, ou seja, no início dos anos 30. Vamos dizer 
que nesse contexto se explica Clarissa pensando, oito 
páginas adiante: 
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"Mulata! Uma rapaz de boa família falando em mulatos, 
cantando essas canções reles. Mulata. Mulata é a? 
Belmira, que namora um guarda-civil e diz nomes feios. 
Nem sei como é que a tia Eufrasina ainda não despachou 
essa desaforada" (Clarissa, p.17). E que o autor, ao 
dizer que "a mulata se esgueira por entre as mesas, 
rebolando as ancas" (Clarissa, p.60) esteja apenas 
descrevendo um fenômeno físico , uti lizando a linguagem 
enquanto meio de transporte de conteúdo, sem qualquer 
juízo de valor. 

Mais na frente, o autor faz uso do estilo indireto para 
falar sobre a "mulata pernóstica" (Clarissa, p.60). 
Parece, como dissemos, que o eu poético do autor ainda 
não assumiu diretamente seu racismo e a pequena idiota 
da Clarissa é obrigada a exprimir o que ele não tem 
coragem de fazer diretamente. O estilo indireto livre é a 
forma dele dar um passo à frente, porque o estilo indireto 
livre tanto pode significar a voz do narrador quanto do 
personagem. Acusado, o autor responderá que não é 
ele mas seu "eu" poético quem discrimina; acusado, seu 
eu poético lavará as mãos dizendo que é apenas um eu 
poético honesto, criando um personagem chamado 
Clarissa, que vem para Porto Alegre, ainda acreditando 
que filhos possam ser trazidos por cegonha. 

Mas, assim mesmo, dezenas de anos depois, não 
deixaríamos de nos chocar com o racismo. Dentro da 
igreja, por exemplo. Clarissa se dá conta de que "toda 
gente na Igreja está de pé. A mulher de vestido amarelo 
ofega, sua, limpa o rosto com o lenço. A criança que 
brincava em silêncio, desata o choro" (Clarissa, p.82). 
Ou no capítulo 19, quando já tomou banho e está de 
cabelos molhados, brinca no jardim com as crianças da 
casa vizinha: "São quatro. Com Luzia seriam cinco. Mas 
negro não entra na conta" (idem, p.95). O narrador, no 
entanto, na mesma página, assume o tom e a cor de 
Clarissa, dizendo que "Luzia arreganha os beiços 
grossos, mostrando a dentadura branquíssima. " Que o 
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sol lhe dá um tom pardacento à carapinha. E que no 
momento em que Luzia fica séria, "os olhos chispam, a 
beiçarra cai" (idem, p.100). Ou então baixa a cabeça. E 
a "beiçarra treme". 

Mais adiante, o narrador faz com que surjam outros 
negros e os outros personagens são contagiados pelo 
racismo de Clarissa. 

Recentemente, um jornal carioca noticiou que um 
ônibus de excursão foi adquirido por um condomínio da 
Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, para passear com as 
crianças pelo centro da cidade. Algumas dessas crianças 
haviam nascido e c~escido nesses ambientes exclusivos 
dos condomínios residenciais luxuosos, onde tinham de 
tudo, sem necessidade de se deslocarem para fora do 
perímetro particular. Muitas delas, agora com 12 ou 13 
anos, não conheciam o centro da cidade. Daí o projeto 
dos ônibus turísticos para que eles conhecessem a Praia 
do Flamengo, a avenida Rio Branco, a Biblioteca Nacional 
e outros pontos interessantes. 

Clarissa viveu numa outra época e numa outra cidade. 
Essa Clarissa também passeia por territórios inex

plorados em que o itinerário sempre passa por dentro 
dela. Sua relação espacial mostra uma trajetória muito 
nca, pautada pela sensibilidade do autor. Podemos nos 
chocar com cenas ou atitudes de personagens. Talvez 
por~ue cada um tenha um conceito especial de criança, 
a criança que foi um dia e as crianças que povoam os 
espaços de seu cotidiano. 
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'Delas (das crianças) esperamos que nos ofereçam 
a imagem de uma plenitude e de uma felicidade 
que não é e nunca foi a nossa, mas graças à qual 
podemos amar a nós mesmos. Olhamos para ela 
como para uma foto de nossa infância onde 
queremos parecer felizes. E para isso as prote
jemos, cuidamos e satisfazemos. A criança é a 
caricatura da felicidade impossível: vestida de feliz, 
isenta das fadigas do sexo e do trabalho, ideal
mente despreocupada" (Gagnebin, 1996:97). 

E Clarissa é precisamente essa personagem luminosa 
até no nome e o narrador tem consciência disso. Por 
diversas vezes, ela vai ao jardim, abre uma janela e 
imediatamente ofusca-se com a claridade do dia. É como 
se ela vivesse dessa luminosidade a todo instante. E é 
também como se cada objeto ou pessoa criasse um 
espaço de comunicação dela com o mundo e, através 
desse diálogo, ela aprendesse a traçar os limites de sua 
identidade. 

Nesse sentido, não existe ainda uma Clarissa, mas 
Clarissas, numa fragmentação de luminosidades. Na 
construção de sua subjetividade, a personagem se vê 
confrontada com um mundo estranho e encantador, 
fascinante e perigoso, cheio de prazeres e de coisas 
proibidas. Esse mundo chega em círculos com seus 
objetos, com suas ações, dentro de um espaço cada vez 
mais amplo. Clarissa vai, no decorrer do livro, empurrando 
esses contornos para mais longe. Esse descobrir de 
limites, de transgredi-lo na prática ou no devaneio 
expande sua consciência do mundo. 
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O pato passava o tempo pensando no seu sapato, 
Espantado porque o sapo só pulava de salto alto. 
O sapo pensava que o pato só nadava com pé-de-pato. 
Pra passar seu pensamento a limpo, o pato propôs um papo. 
O sapo aceitou o papo e assim perguntou pro pato: 
- Seu sapato é de salto alto ou você só nada com pé-de-pato? 
O pato ficou ofendido e deu um pulo em cima do sapo. 
O sapo saltou de lado e começou a encher o papo. 
O papo entre o sapo e o pato assim virou papeata: 
O pato sapeando o sapo, o sapo empatando o papo, 
O pato sapateando o sapo e só o sapo pagando o pato. 

No final dessa sapataria desse papo só saiu sopapo. 

O Antonio Barreto é Poeta e Escritor dos mais 
premiados. Entre suas obras, destacamos: Lua no 

varal , A barca dos amantes, Vastafala, 
Tem um avião lá fora, Livro das simpatias 

e A guerra dos parafusos. 
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denlie werneck 

When the moon was in the seventh house, Nelson Cruz ainda era criança e, por isso, não poderia 
ter ido ao Woodstock. Entretanto, parece ter sorvido muito da Era de Aquário, refletindo em sua 
obra a ousadia, a liberdade e a presença constante do elemento "novo" - revolucionário ao ponto 
de nos tirar o ar. 

Tem em seu currículo várias exposições de pintura e uma significativa imersão na imprensa 
como ilustrador e caricaturista. Mas foi a partir de 1988 que seu trabalho de ilustração de livros teve 
início. Quem lê Nelson Cruz conhece os mais belos refúgios da ludicidade: seu traço inigüalável 
acaba por esboçar em nossa percepção outros desenhos, dos quais nos apoderamos para pintar 
e bordar sonhos. Um tom hippie de crochês e miçangas nas roupas das personagens, de pedrarias 
em profundidade nos pisos e ruas das suas cidades imaginárias, (cada página, uma música) de 
fundos, sombras e perspectivas do espaço ... qualquer coisa stairway to heaven. 

Em 1994, recebeu Menção Honrosa no Noma Concours for Picture Book lllustrations, 
com as ilustrações do livro O amigo invisível, de José Jorge Letria, escritor português. É autor 
da série Sonhar para Acordar, com três livros de imagens: Leonardo, Mateus e Noel. O 
primeiro levou o Prêmio Octogone do Centre lnternational d'études en Literature de 
Jeunesse, Paris, 1998, além de ser eleito o Melhor Livro de Imagens e, Nelson, o Melhor 
Ilustrador daquele ano. Em 1999, a FNLIJ concedeu a Nelson Cruz o Prêmio de Melhor 
Ilustrador, em parceria com Marilda Castanha, pelas ilustrações de Cantigamente - autoria de 
Leo Cunha/Ediouro. 

Parceiros (na vida real, Há!), Nelson e Marilda compartilham o verde de Santa Luzia, o dourado 
do reconhecimento nacional e internacional pelo trabalho realizado, transparentes em seu estilo, 
ambos 'matrix' do consolidado mercado editorial mineiro. 

Preto no branco, aqui destacamos outras pérolas de seu pincel: 
* Quase tudo na arca de Noé. Leo Cunha. Moderna. 
* Um N passou por aí? Marilda Castanha. Dimensão. 

* O Menino Leo e o poeta Noel. 
Neuza Sorrenti . Dimensão. 

* Conto de Escola. Machado de 
Assis. Grimmpress. Taiwan 

* Maria Mania . Bonifácio Vieira . 
Formato. 

O editorial menciona o quanto a 
belíssima capa da RELEITURA.costura, 
poeticamente, o exterior e o conteúdo desta 
edição. Sentimos o artista em cada nuance, 
em cada movimento e expressão dos 
corpos que celebram suas crenças. Mais 
próximo ainda, rimando com o final deste 
texto, olha o Nelsinho aqui! 

O Denise Werneck é Publicitária e 
Consultora de Editoração e Marketing da Biblioteca 

Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte. 
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Cartas 
Parabenizamos a Secretaria Municipal de Cultura 
de Belo Horizonte, a BPIJBH, o Conselho Editorial 
da RELE/TURA e os articulistas pela divulgação 
de uma revista de alto nível literário que procura, 
acima de tudo, difundir a boa literatura que se 
produz no Brasil e no exterior para o público 
infanta-juvenil. 

Neide Medeiros Santos - Professora de 
Literatura Infanta-Juvenil da UFPB (Recife/PE) 

Eu sei que é falta de originalidade, toda vez eu 
elogio. Mas não dá para deixar de escrever 
novamente: a revista está excelente, sob todos 
os aspectos. Os textos são de ótimo nível, a 
linguagem é cuidada, os assuntos são variados, 
a apresentação gráfica é de primeira. Como se 
tudo isso não bastasse, vocês ainda apresentam 
essa coisa (infelizmente) raríssima em iniciativas 
desse tipo em nosso país: continuidade! 
Principalmente quando se considera que a 
revista é parte de um contexto muito maior, de 
uma biblioteca viva e imprescindível. Mais uma 
vez, dou os parabéns e confirmo minha tietagem 
fiel. 

Ana Maria Machado - Escritora - (Rio de 
Janeiro/RJ) 

Leitora de todo artigo e/ou de livros encontrados 
sobre leitura , deparei-me com a revista 
RELEITURA, a qual me interessou pelos seus tão 
valiosos assuntos tratados. 

Vanilde Alves Arcila - Professora - (Natal/RN) 

Recebi e agradeço a remessa da RELEITURA, 
cujo material é excelente para as pesquisas que 
realizo. Os textos já estão sendo compartilhados 
com alunos e colegas. 

Lucimar R. Soares - (São Luís/MA) 

R: Diante de tão calorosos elogios, o Conselho 
Editorial agradece com o mesmo entusiasmo! Tais 
assertivas vêm como estímulo para, a cada edição, 
aprimorarmos nosso trabalho, prestando serviços 
de qualidade. 

Tenho a RELEITURA nº 10 que ganhei de um 
amigo e fiquei encantada com a publicação. (. . .) 

Mas deu vontade de ter os outros exemplares 
também. Por favor, digam-me como posso obtê
/os. Há estoque de números antigos? Posso 
receber regularmente a revista daqui por diante? 

Alair A. Carvalho - (Rio de Janeiro/RJ) 

R: O expediente de cada edição traz nosso endereço, 
através do qual qualquer leitor pode solicitar o 
recebimento da RELEITURA, distribuída 
gratuitamente. Os dados são cadastrados em nossa 
mala-direta para que o interessado receba os 
próximos números no endereço fornecido. 
Entretanto, informamos que os números anteriores 
encontram-se esgotados, embora seja um dos 
objetivos do Conselho Editorial reeditá-los quando 
for possível. Você poderá, no entanto, consultá-los 
na BPUBH ou em outra biblioteca cujo acervo os 
disponibilize. 

.4 l?l:Ll:ITUl?.4 l~ffil?~ 
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* Ili Feira Pan·Amaz6nlca do Livro 
De 29 de outubro a 7 de novembro de 1999 em 
Belém/PA. 
Informações: Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado da Cultura 
Diretoria de Bibliotecas Públicas - CENTUR 
Av. Gentil Bittencourt, 650 - CEP: 66035-340 
Belém/PA - Telefax: (91) 222.2733 
E-mail : secultbp@prodepa.gov.br 

* Projeto Semear 
Unindo educação, meio ambiente e cidadania, este 
projeto visa recuperar a mata e a vida no Rio Atibaia, 
principal fonte de água para Campinas e várias 
cidades da região. 
Informações: Colégio Ave Maria - Rua Barão de 
Jaguara, 190 - Centro - CEP: 13015-000 
Campinas/SP - Fone: (19) 232.9933 

* Jornal das Letras 
Sob a editoria de Mariza Magalhães, este periódico 
de extrema importância e qualidade (produção 
independente!) é órgão divulgador/catalisador de 
bons concursos literários e de artes em geral , 
nacionais e estrangeiros. 
Rua Willy Klein, 978 - Morada do Vale 
CEP: 95760-000 - São Sebastião do Caí/RS 
Fone: (51) 635.1936 - Fax: (51) 635.1900 
E-mail: jornal das letras@poa.sol.com.br 

fato novo@plug-in.com.br 
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Expediente 

Conselho Editorial da BPIJBH 
Belkiss Regina Dei Rio 

Bernadete Patrus Ananias Pothakos 
Denise Werneck 

Elisa Heilbuth Verçoza 
Maria Antonieta Antunes Cunha 

Maria da Graça Rios 
Maria do Carmo Costa e Silva 
Maria do Carmo Santos Maggi 
Reni Tiago Pinheiro Barbosa 

Capa 
Nelson Cruz 

Editoração Eletrônica 
Elisa Heilbuth Verçoza 

Projeto Gráfico e Ilustrações 
Denise Werneck 

Colaboram neste número 
Articulistas 

Antonio Barreto 
Bartolomeu Campos Queirós 

Bernadete Patrus Ananias Pothakos 
Denise Werneck 

Elias José 
Elisa Heilbuth Verçoza 
llza Matias de Sousa 

Joana d'Arc Tôrres de Assis 
J.B. Donadon Leal 

Maria da Graça Rios 
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Maxs Portes 
Reni Tiago Pinheiro Barbosa 

Reynaldo Valinho Alvarez 
Roseana Murray 
Ronald Claver 

Sérgio Capparelli 
Sérgio Fantini 
Sônia Queiroz 

Stela Maris Rezende 
Teodoro Koracakis 

O conteúdo dos artigos publicados é de 
responsabilidade exclusiva de seus autores. 
RELEITUR~ 13 é uma publicação literária da 

BIBLIOTECA PUBLICA INFANTIL E JUVENIL DE 
BELO HORIZONTE, com tiragem de 3 mil 

exemplares e distribuição gratuita a bibliotecas, 
centros culturais e público interessado. 
Pode ser solicitada pelo endereço: 

Editoração e Marketing da BPIJBH 
Rua Carangola, 288 - Santo Antônio - Térreo 

30.330-240 - Belo Horizonte - MG 
Fone: (31) 277-8580 
Fax: (31) 277-8651 

Impressão Gráfica 
Editora O Lutador 

Praça Pe. Júlio Maria , 1 - Planalto - BH/MG 
Fone: (31) 441 .3622 

Prefeito Municipal de Belo Horizonte 
Célio de Castro 

Secretário Municipal de Cultura 
Arnaldo Godoy 

Secretária Municipal Adjunta de 
Cultura 

Mariza Rezende Afonso 

Diretora 
Maria do Carmo Santos Maggi 

Serviço de Extensão Cultural 
e Editoração 
Denise Werneck 

Eliana Taborda Moreira 
Elisa Heilbuth Verçoza 

Francisco Aníbal 
Maria do Carmo Costa e Silva 

Seção de Pesquisa e Seleção 
Bernadete Patrus Ananias Pothakos 

Maria da Graça Rios 
Reni Tiago Pinheiro Barbosa 

Seção de Documentação 
Vânia Terezinha Neiva Abrantes 

Serviço de Coordenação Técnico· 
Administrativa 

Orliza Lima Lopes 
Seção de Apoio Administrativo 

Carlos Vinícius Lameiras 
Maria Luzia de Souza Lima 

Seção de Apoio Técnico 
Belkiss Regina Dei Rio 

Auxiliares de Serviço 
José Martins 

Vilma Nonato dos Santos Pereira 
Vigilância 

José dos Reis · Pereira 
Biblioteca Comunitária Santa Rita de 

Cássia • Sucursal da BPIJBH 
Júlia Maria Pires Gabrieli 
Fátima Maria da Rocha 
Vilma Ferreira da Silva 

Estagiários 
Aldrin Gustavo Martins 

Ana Cristina D. Ribeiro de Olivo 
Júlio Cesar S. R. Ferreira 

Jussara Antônia Bernardino 
Tatiana Torres Lisboa Costa 

Thaís Nogueira Almeida 
Valquíria Farias P. de Souza 
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ULTIMA PAGINA 

RELEITURA O 
Número especial, dedicado à ilustração infantil, com opinião 

e discussões de pesquisadores e ilustradores. 

RELEITURA 1 
A promoção da leitura : depoimentos, experiências e reflexões. 

RELEITURA 2 
Panorama da literatura infantil brasileira: análise de obras significativas e de várias tendências. 

RELEITURA 3 
A produção cultural para crianças. Em discussão: música, teatro, vídeo e literatura. 

RELEITURA 4 
Encontro Internacional de Leitura - Parte 1: Qual a sua 

leitura do mundo? 

RELEITURA 5 
Encontro Internacional de Leitura - Parte li : Editoração e Quadrinhos. 

RELEITURA 6 
BPIJBH - Uma história com princípio, meio e festa. 

RELEITURA 7 
Paixão de ler: investidas e conquistas da literatura. 

RELEITURA 8 
BPIJBH: 5 anos de altas idéias! 

RELEITURA - EDIÇÃO ESPECIAL: IBBY 
Revista latino-americana de literatura infantil e juvenil. 

RELEITURA 9 
Sylvia Orthof: tecendo palavra e ato. 

RELEITURA 1 O 
Antônio Barreto: a iminência num fio de cristal. 

RELEITURA 11 
Lygia Bojunga Nunes - linguagem (re)velada na página e no palco. 

RELEITURA 12 
Contadores de Histórias - Era uma vez ... para sempre! 

RELEITURA 13 
O verso e a prosa. 

RELEITURA 14 
A literatura para crianças, jovens e outras artes. 
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