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Vou falar de alguns livros que, com suas imagens, marcaram minha 
infância e, acho, influíram em minha decisão de me tornar desenhista . 

O primeiro foi um livro velho, um grandão de capa dura, grosso e 
cheio de desenhos coloridos, impresso em Portugal no começo do 
século. Não trazia título, nome do autor, editora, data de impressão, 
nada. Nenhuma referência bibliográfica. Suas páginas eram impressas 
só de um lado do papel. Com certeza, eram gravuras soltas, usadas 
como material escolar - coisa do tempo dos meus avós - que ficaram 

guardadas e, mais tarde , meu pai juntou e mandou 
encadernar com um título genérico na lombada: Livro 
de Gravuras. 

Ainda não sabia ler quando descobri esse li vro. 
Lembro-me de ficar folheando suas páginas, da primeira 
à última, sem pular uma, encantado pelos desenhos. 
Cada prancha tratava de um assunto e o conjunto das 
imagens formava uma espécie de inventário: nossa 
mobília , nossas louças, instrumentos agríco las, 
instrumentos musicais, ferramentas, coisas diversas, 
pessoas da família, an imais domésticos e selvagens, 
árvores, plantas, flores, frutas, povoados, habitações, 
as estações do ano, as invenções modernas, fenômenos 
atmosféricos, o mar, armas antigas e modernas, os meios 
de comunicação, jogos infantis , tipos de raças humanas 
e por aí afora. Este livro ve lho foi um verdadeiro tesouro 
para mim. Durante anos, quando não tinha nada para 
fazer, sentava-me na sala, abria o calhamaço e ficava 

olhando e olhando. Conforme crescia e aprendia coisas, suas imagens 
iam ganhando novos e outros significados. Não me cansava de examinar 
aquelas frutas, aquelas flores, animais e objetos. Pensava: "Como é 
possível alguém desenhar tão bem?"Minha vid inha de criança pequena 
ganhava sentido através de tantas imagens. Era como se o livro me 
revelasse que todas as coisas - inclusive eu - faziam parte de uma 
imensa e riquíssima estrutura. Tudo no mundo parece que se interligava; 
essa sensação me apaziguava e, ao mesmo tempo, me fascinava. 

Com o Livro de Gravuras, hoje eu vejo, tomei consciência do 
tamanho do mundo e de quanto mais existe e merece ser visto. Recebi 
também, através dele- afinal suas imagens mostravam detalhadamente 
um cotidiano de outra época - uma primeira visão do Tempo e da 
História. 

Havia, preciso dizer, no pé de cada página, uns textinhos compostos 
em corpo pequeno. Nunca os li. O verdadei ro e maravilhoso texto do 
Livro de Gravuras eram, sem dúvida, suas imagens. 

Outro livro inesquecível A cidade dos anõezinhos, de Wil lian 
Dohaney, (Melhoramentos , sem data). 

Adorava este livro de capa amarela, não tanto pelo texto. O tal 
Dohaney escrevia e desenhava, mas era nos desenhos que seu trabalho 
mais brilhava. Suas ilustrações, cheias de cores, eram muito bonitas e 
generosas. 

Imagine se , sem que a gente percebesse, existisse um bando 
minúsculo de anõezinhos vivendo e usufruindo às escond idas de nosso 
espaço cotidiano. Era essa, mais ou menos, a idéia da qual o autor 
partiu para real izar seu trabalho. 
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Os anõezinhos moravam num terreno baldio dentro 
de uma bota. Brincavam de patinação em cascas de 
banana. Usavam lápis como estacas para prender o 
varal. Trepavam em flores com se fossem árvores. 
Enfrentavam problemas com os cachorros, pas
sarinhos, abelhas e besouros. Usavam dedais como 
panelas. Faziam excursões para dentro da casa das 
pessoas quando estas saíam e, nessas ocasiões, 
tomavam banho de piscina na pia do banheiro e ainda 
surrupiavam morangos da mesa ainda posta. 

As imagens do livro mostravam esses espaços e 
objetos realisticamente, de tal forma que conseguiam 
criar, pelo menos para mim, a sensação de que tudo 
aquilo podia mesmo acontecer Minha cabeça de 
menino viajava. Olhava e olhava aqueles desenhos. 
Achava-os- e eram mesmo- incrivelmente bem feitos. 
Lembro-me de muitas vezes me perguntar como uma 
pessoa conseguia desenhar assim. 

Preciso falar de um outro livro de imagens. 
Tinha eu uns oito ou nove anos de idade e estava 

fuçando os livros de meu pai quando achei este, 
fininho, escondido entre outros, num lugar bem alto 
da estante. 

Era um documento fotográfico com o título Jamais 
esqueceremos, sem nome de editora nem data de 
publicação, sobre os campos de concentração 
nazistas. Nunca tinha visto nem imaginado nada 
parecido. As fotos, em preto e branco, mostravam 
gente esquálida, gente mutilada, cadáveres empi
lhados no chão, crianças mortas, câmaras de tortura, 
tudo muito ruim. Fui perguntar ao meu pai o que era 
aquilo. Ele falou da guerra, dos campos de prisioneiros 
e dos judeus. Mandou guardar o livro. Disse que não 
era coisa para criança. 

Tenho certeza de que não era matéria nem para 
criança nem para adulto. Impossíve l, independen
temente da faixa etária, não ficar marcado por imagens 
como aquelas. Foi , acho, meu primeiro contato com 
esse outro lado do mundo, da vida e dos homens. Se 
fosse um texto sobre o assunto, eu, menino ainda, teria 
dormido antes de terminar o primeiro parágrafo. As 
imagens fotográficas, entretanto, eram implacáveis. 
Não respeitaram minha idade, meu grau de instrução, 
minha inocência, nada. Entraram em mim como uma 
espécie de luz. 

Mais tarde, assisti a filmes, li romances, entrei em 
contato com reportagens e documentos sobre o 
assunto, mas, até hoje, quando se fala em li Guerra 
Mundial, as primeiras imagens que me vêm são em 
preto e branco, tiradas de um livro fin inho, escondido 
no alto de uma estante. 
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Agora, um livro em dois volumes: os Primores da 
Pintura no Brasil, uma retrospectiva de nossa 
pintura, organizada por F. Acquarone e A. de Queiroz 
Vieira, e publicada em 1942. O tipo de publ icação era 
luxuosa, com capa dura, vinhetas desenhadas por 
Belmonte e reproduções de primeiríssima qualidade, 
coladas, uma a uma, nas páginas. Nos volumes não 
consta o nome da editora. 

Consultei muito esses dois volumes elegantes 
durante minha infância. As pinturas, que iam de Franz 
Post ao jovem Portinari , passando por Almeida Júnior, 
abordavam tudo quanto é assunto: históricos, com 
cenas heróicas e patrióticas, imagens bíblicas , 
paisagens, naturezas mortas, cenas rurais e urbanas. 
Alguns trabalhos eram muito bonitos, mas o que mais 
me agradava nos Primores eram os quadros com 
mulheres nuas. Ficava espantado de poder pegar 
aqueles livros, espiar aque las mulheres todas e 
ninguém falar nada. Foram as primeiras mulheres nuas 
que vi na vida. A maioria em pose distraída, como se 
não soubesse que estava sendo pintada. 

Viviam deitadas na cama, preguiçosas, lendo livros 
e cartas com os seios à mostra, tomando banhos de 
cachoeira ou mesmo tocando piano, completamente 
à vontade. Olhava, olhava, olhava e pensava com 
meus botões: "Deve ser muito bom conhecer e saber 
desenhar tudo isso!" 

Aproveito para falar sobre o trabalho de Belmonte. 
A "Folha da Manhã" publicou, provavelmente entre 

1939 e 42, umas brochuras reunindo caricaturas e 
charges do grande desenhista, a maioria sobre a 
guerra, todas publicadas anteriormente no jornal. Na 
época, alguém da família mandou encadernar e anos 
depois, o material caiu em minhas mãos. Ad,orava 
esses livros; Os assuntos e os personagens - Stalin, 
Hitler, Getul10, Chamberla1m , Churchill, Selassié, 
Franco, etc - eram praticamente desconhecidos e de 
nenhum interesse para mim, menino de menos de dez 
anos. Aquelas imagens, entretanto, tinham uma força 
extraordinária. O_ desenho de Belmonte consegue ser 
elegante: despojado e expressivo ao mesmo tempo. 
Era a ma_g1ca dos desenhos que me fazia procurar 
aqueles livros, despertando em mim um inesperado 
interesse em tão complicados assuntos de política 
1nternac1onal. Admirava o traço, as texturas, o humor, 
as cenas criativas, às caricaturas que pareciam ter 
vida. Tenho certeza de que Belmonte está entre os 
grandes artistas brasileiros e, em sua área, entre os 
melhores do mundo. Pena que tão pouca gente ainda 
se lembre dele. 
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Li bastante revistinha quando eu era criança. 
Cavaleiro Negro e seu alterego Dr. Robledo, Flecha 
Ligeira, Bronco Piller, Arqueiro Verde , Capitão Marvel 
(quem se lembra do Dr. Silvana?) , Texas Kid, Brucutu, 
Ferdinando e Luluzinha, entre outros. Gostava muito 
do Fantasma e do Mandrake, mais pelas histórias do 
que pelos desenhos. Nunca fui, porém , nenhum 
fanático por quadrinhos , com uma exceção: As 
aventuras de Tintin. 

Ganhei meu primeiro Tintin com uns nove ou dez 
anos de idade. Era em inglês e eu não entendia nada: 
The crab with the golden c laws (Methen, 1958) 
- em capa dura. 

Os desenhos me fascinaram tanto que, mesmo sem 
poder ler o texto, este logo passou a ser um dos meus 
livros prediletos. Ficava folheando o álbum, olhando 
aquelas imagens e tentando decifrar a história. Senti , 
pela primeira vez na vida e na pele, a necessidade 
urgente de conhecer outra língua. Mais tarde, arranjei 
outro álbum, esse em espanhol - Aterrizage en la 
luna (Juventud, 1959) - também com capa dura. Foi 
uma maravilha. Era difícil , mas dava para entender 
tudo. Admirei ainda mais os desenhos - neste volume, 
particularmente bem acabados - e dei boas risadas 
com o Capitão Haddok - desde então, meu perso
nagem predileto - e com as trapalhadas dos irmãos 
Dupont e Dupond. Descobri , em seguida, que estavam 
vendendo no Brasil as aventuras completas, editadas, 
creio, em Portugal , pela Flamboyant. Mais tarde, foram 
publicadas pela Record. Só sei que, aos poucos, fui 
comprando toda a coleção e mergulhando nesse 
universo maravilhoso, criado por Hergé. Personagens 
como o Capitão Haddok e o Professor Girassol são 
simplesmente fantásticos. Mas, e os outros? General 
Alcazar, Rasrapapoulos , Castafiore , Dr. Müller, O 
terrível Abdallah ... Quantas vezes me peguei com um 
álbum na mão, admirando sua arquitetura , suas 
histórias, seu humor delicado? Quantas e quantas 
vezes não parei para admirar seus desenhos? 

Teoricamente, o trabalho de um escritor deveria ser 
marcado por certos livros que leu e o trabalho de um 
ilustrador, por certas imagens que viu. Na prática, não 
creio que as coisas funcionem assim. É possível que 
um escritor seja influenciado, por exemplo , pela 
concepção visual de algum artista plástico, por 
determinados fi lmes ou pelo teatro. Da mesma forma, 
é perfeitamente possível encontrar um artista plástico 
marcado por certos livros que leu. 

A diferença entre o que absorvemos através de 
textos e o que absorvemos através de imagens 
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precisaria, a meu ver, ser melhor estudada. Para ficar 
num exemplo: a maioria das escolas até hoje ignora, 
solenemente , a importância, as pecul iaridades e as 
possibilidades do conhecimento transmitido através 
de imagens. 

Com os pontos levantados neste pequeno artigo 
pretendi, em todo caso , falar da força poderosa, e 
muitas vezes esquecida, da imagem como trans
missora insubstituível de conhecimento; da impor
tância das imagens na formação intelectual e ética 
das pessoas; da influência imensa (e imensurável) das 
imagens na construção da "visão de mundo" de cada 
um de nós. 

t intin 
2 ANO· U"'1ANAL · 5'00 · 28 PAGINAS 

A REVISTA DO. JOV[N' 00;:, 7 AOS 77 ANOS 

Álbum da Revista Tintin (n2 27-52). Capa do 
n2 27, de 29 de novembro de 1969 . Lisboa: Editorial 
lbis e Livraria Bertrand, s/d. 
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Era um jardim lindo e grande, com grama verde e suave. Aqui e ali, 
sobre a grama, apareciam flores belas como estrelas, e havia doze 
pessegueiros que, na primavera, abriam-se em flores delicadas em 
tons de rosa e pérola, e davam ricos frutos no outono. Os pássaros 
pousavam nas árvores e cantavam tão docemente que as crianças 
costumavam parar de brincar só para ouvi-los. 

O gigante egoísta, de Oscar Wilde.' 

Quando lemos descrições tão precisas e poéticas como essa acima, 
imediatamente formamos, internamente, uma imagem, uma ilustração 
própria. 

Porém, quando nos vemos no papel de leitores de histórias e lemos 
para outros essas mesmas descrições, nem sempre conseguimos 
possibilitar-lhes formar as suas imagens. Ou lhes "empurramos" nossa 
ilustração pronta, ou não conseguimos estimulá-los a criar as suas 
próprias. 

Um leitor de histórias deveria ser um escultor de obras inacabadas. 
Sua matéria-prima - as idéias do autor - deveriam ser por ele moldadas 
de forma clara e precisa e, ao mesmo tempo, subjetiva e vaga. Ele 
deveria dar por acabada uma escultu ra ainda cheia de arestas e 
incertezas. O seu ouvinte é quem deveria ser o finalizador da obra. O 
ouvinte optaria pela forma mais adequada à sua visão única da história. 
Teríamos uma mesma matéria-prima e várias esculturas concluídas, de 
acordo com a quantidade de pessoas que ouvissem a narração. Dessa 
maneira, cada escultura finalizada por ouvintes variados teria a sua 
própria forma, diferente e peculiar. 

Durante o processo que nos leva a contar histórias passamos, 
primeiramente, pela simples leitura do texto. Apenas nós e o livro. Nesse 
momento, distantes dos futuros ouvintes, absorvemos a história e 
internalizamos o papel de ilustrador de nossas emoções. Nós possuímos 
a história e criamos a sua ilustração. 

Porém, no momento em que vamos narrá- la, ela prec isa nos 
abandonar para então invadir os outros. Assim como, anteriomente, o 
mesmo processo deu-se com o autor. 

A história, ao passar por nós, nos leva junto com ela, leva a nossa 
compreensão de mundo, nossas emoções e, conseqüentemente, as 
ilustrações que criamos. Jamais conseguiremos nos despir de nós 
mesmos para, com isenção, ler uma história. Nosso corpo, a entonação 
de nossa voz, as pausas que escolhemos fazer, a nossa respiração, 
tudo, enfim, fala de nós e do que sentimos acerca da história lida. E é 
exatamente nesse momento que caímos na armadilha de direcionar a 
leitura para a nossa visão específica e de, então, deturpar a obra. E 
poderemos estar fazendo isso inconscientemente, "inocentemente". 

Por outro lado, se não nos doamos à narração, não conseguiremos a 
atenção de quem nos ouve, uma vez que a leitura estará "morta", não 
terá emoção. Se o leitor estiver no primeiro momento de intimidade com 
a obra, ou seja, de internalização emocional e passar, imediatamente, 
para a narração, ele, com certeza, será uma presa fácil e cairá nessa 
armadilha, pois ainda estará "confundido" com o texto. 

O leitor/contador de histórias necessita de emoção e abstração, mas 
também de reflexão. Ele precisa de uma análise racional da história. 
Necessita observar a estrutura narrativa do texto, o enredo, seu 



Releitura 16 

desenvolvimento e conclusão. Acima de tudo, precisa 
observar friamente as idéias que o texto encerra, assim 
como perceber a simbologia veiculada pelo autor. 
Somente depois desse momento, ele poderá narrar 
uma história de forma plena. 

Não adianta apenas emocionar-se com a obra, o 
leitor/contador de histórias prec isa emoc ionar-se 
através dela. E só depois dessas leituras, esse leitor 
poderá trabalhar o texto tecnicamente, para, final
mente, transmiti-lo ao ouvinte, dando à história todas 
as facetas e contradições que ela possa vir a ter. O 
papel do leitor/contador encerra uma responsabilidade 
maior do que muitas vezes constatamos. Ele é, na 
verdade , o elo de ligaçãp entre o universo específico 
do autor e o do ouvinte. E um mediador de leitura. Não 
pode agir negligentemente, dando a essa função uma 
responsabilidade menor. Ou , ainda, não deve pré
julgar uma obra e determinar que ela é "simples " 
demais e não necessita de uma anál ise ma is 
aprofundada. A nossa visão é que pode estar sendo 
simpl ista. 

No entanto, em alguns momentos, mesmo conscien
tes de nossa função e com a compreensão detalhada 
da obra, nos sentimos ilustradores "capengas", sem 

NOTAS 

1. Trecho do conto O gigante egoísta, extraído de 
WILDE, Oscar. Histórias de fadas. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1992. 

2. As ilustrações deste texto são de Anna Gõbel para 
o livro A estrela e os poetas, de sua autoria. Belo 
Horizonte: Compor, 1995. 
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pincéis nem tintas para colorir adequadamente nossas 
ilustrações. 

Será que estamos realmente lendo as imagens do 
texto ou apenas suas palavras? Cada palavra contém 
uma informação mas, também, uma expressão. Elas 
têm cheiro, cor, gosto, textura. Elas têm velocidades 
diferentes . Ritmos próprios . São pausadas, rápidas, 
entrecortadas. Algumas são largas. Outras , estreitas 
e agudas. Graves e ásperas. 

Quando contamos para alguém um fato que 
presenciamos, utilizamos nosso jeito de falar, nossa 
espontaneidade. E a narração se torna clara e rica. 
Quando lemos um texto, ou seja, usando as palavras 
do autor, não conseguimos transmitir a mesma riqueza 
que anteriormente, porque não possuímos o texto, nem 
criamos internamente sua ilustração. E, então, lemos 
apenas as palavras e não, as imagens. 

O ouvinte só se sentirá estimulado a "ver" a história 
se o leitor também a estiver vendo. Nesse caso, ambos 
estarão juntos, muito embora cada qual com suas 
imagens distintas , com seu próprio mundo. 

Só assim, o leitor/contador de histórias estará sendo 
um ilustrador de emoções. 
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O livro infantil é um conjunto de linguagens em diálogo: o visual e o 
verbal. Por isso mesmo, a sua leitura envolve vár ias etapas que 
privilegiam cada uma das linguagens , até que se possa estar 
sensibil izado por ambas, chegando-se a uma leitura mais completa 
dessa literatura. 

Através da linguagem visual , podemos analisar o projeto gráfico de 
uma obra. Deve-se começar folheando o livro. Olhar as imagens da 
capa, observar se essas imagens coadunam-se com as imagens 
internas. Experimentar o corpo de texto utilizado, se as páginas vêm 
cheias, se o texto se apresenta na página esquerda e as imagens, na 
página direita, se há vinhetas para ajudar o ritmo da leitura (agindo 
como pontuações, por exemplo). 

Em um segundo momento, deve-se analisar o material empregado, 
a forma geométrica do livro, sua durabilidade, se a paginação é comum, 
se há páginas duplas ou páginas vazadas . Verificar se o manuseio do 
livro é agradável , se houve preocupação, por parte da editora, para 
com o projeto gráfico, se este é tradicional ou inovador por todas as 
características levantadas. 

A seguir, vem o momento de ler o texto, observando se o ritmo da 
leitura é fluente , se os tipos empregados são de bom tamanho e 
adequados à faixa etária a que a obra se destina, ou se causam 
desconforto durante a leitura. Deve-se também observar se a tipologia 
interage com o visual ou se somente expressa o texto escrito. Os tipos 
apresentam-se através de recursos como o itálico, o negrito ou, no caso 
de livros para crianças recém-alfabetizadas, se a letra utilizada é a 
cursiva, faci litando a leitura. Caso a divisão das páginas tenha sido 
feita, o leitor não sentirá dificuldades em ler o texto. 

Seguindo este raciocínio, deve-se ainda perceber se , durante a 
história, as emoções mais fortes aparecem em frases com tipos maiores, 
se a fala de uma personagem tímida é distinguida por tipos pequenos. 
Tudo isso são indícios de uma forte relação do texto escrito e sua 
mensagem com a linguagem formal do livro. Quando o projeto gráfico 
explora essa relação, possivelmente estará marcado pelo uso e abuso 
da ludicidade, da brincadeira entre autor, livro e leitor. 

Passar, então, às ilustrações do miolo, que ora acompanham a 
história, ora são mais proeminentes do que a história e ora aparecem 
em plena consonância com o texto. 

Toda ilustração apresenta elementos de sua composição que são 
de extrema importância para a decodificação do leitor. São eles: 

• TÉCNICAS - simples, quando apenas uma é escolhida ou mista, 
quando há mescla de mais de uma técnica. As técnicas têm íntima 
relação com o material empregado para a feitura das ilustrações 
internas e da capa. 
•MATERIAIS - podem ser a aquarela, ecoline , pastel seco e pastel 
oleoso, tinta a óleo , giz de cera, lápis grafite, lápis de cor, nanquim 
preto com lápis de cor, hidrocor , carvão , letraset , imagens por 
computador, colagem (justaposição de materiais diversos) , bonecos 
fotogr2f::i.dos, papéis recortados em relevo, etc. 
• TRAÇO - o traço surge através da linha; é o traço do ilustrador 
que vai delineando o uso espacial que o artista faz da página. É, de 
fato , um elemento definidor da expressão do ilustrador, e tem a ver 
tanto com o formato físico do livro (retangular horizontal , retangular 
vertical, redondo, quadrado, etc) quanto com a empatia do artista 
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com o tema tratado pela história. De posse do 
número de páginas, do texto e da definição do 
formato , o ilustrador começa seu trabalho de 
raphear, nascendo um esboço da primeira imagem 
e das subseqüentes. 
• DIREÇÃO - a direção do traço, da direita para a 
esquerda, de cima para baixo ou na diagonal, por 
exemplo, concebe a noção de movimento, além de 
criar o dinamismo da imagem que atravessa um 
certo número de páginas. Logo, a direção dos 
traços, presente numa página, conta muito da 
interpretação do ilustrador para o texto escrito. 
• ESPAÇO - a página pode ser totalmente ocupada 
ou não. A ilustração pode extravazá-la, formando 
uma única imagem de página dupla, além de 
inúmeras formas de aproveitamento de espaço. É 
no espaço, pela maneira como o ilustrador o ocupa, 
que as ilustrações vão-nos revelando se há um uso 
desmedido da imagem ou se existe a presença de 
margens. Também é necessário reparar se o 
espaço aparece dividido em planos: 1º, 2º e 3º 
planos, por exemplo, com o papel de criar a noção 
de perspectiva, volume ou profundidade. 
•CORES - o emprego das cores sempre tem muito 
a ver com a história. Há livros em quatro cores, três, 
duas cores, ou em preto e branco. São conside
radas cores quentes o amarelo, o vermelho e o 
laranja. São tidas como cores frias o azul, o branco, 
o roxo e o verde. Há também as cores primárias, 
das quais todas as outras são recriadas: azul, 
amarelo e vermelho. As secundárias são, portanto, 
aquelas cores feitas a partir das primárias: marrom, 
lilás, rosa, etc. 
•VOLUME - dá-se no espaço dimensional, através 
de sombras. O recurso da sombra pode ser 
conseguido com o tom sobre o tom, quando o 
amarelo escuro faz a sombra do amarelo claro, para 
exemplificar. Três ilustradores que costumam fazer 
uso do volume, na ilustração infantil , são Rogério 
Borges, Eliardo França e Martinez. 
• MESCLA DE LINGUAGENS VISUAIS - a 
ilustração e o cartoon, a ilustração e as histórias 
em quadrinhos, a ilustração usando elementos da 
linguagem cinematográfica (enquadramentos), a 
ilustração usando elementos da pintura (pinceladas 
com textura), etc . 

O ilustrador escolhe a forma de ilustrar o texto, a 
partir dos critérios abaixo. 

a) Priorizar a ilustração de momentos 
cruciais do texto (concisão). 

Ex: 
• as ilustrações de Ricardo Azevedo para O 

homem que pescou a lua. 

b) Revelar, visualmente, quase todos os 
momentos do texto (reforço). Essa é uma forma 
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comum, encontrada em livros infantis, dedicados às 
crianças em processo de alfabetização, ou em histórias 
de tom humorístico. O humor se uti li za muito, em sua 
linguagem verbal e visual, dos recursos da repetição 
ou da ênfase. 

Ex: 
• textos ilustrados por Alcy Linares para a Coleção 
Estrelinha (Ática), como A foca , de Sônia 
Junqueira; 
• o trabalho de El iardo França em Dia e noite, da 
autoria de Mary França, título da Coleção Gato e 
Rato; 
• Michele lacocca, com o livro A girafa sem sono, 
de Liliana lacocca, título da Coleção Labirinto. 

c) Interpretar a história, indo além do texto 
escrito (complementação e enriquecimento das 
possíveis lelfuras da obra) . 

Ex: 
• ilustrações de Walter Ono para A pirilampéia e 
os meninos de Tatipurum, de autoria de Joel 
Rufino dos Santos; 
• ilustrações de Luiz Maia para Poemas para 
brincar, de José Paulo Paes; 
• Cláudia Scatamacchia ilustrando Carmen, na 
versão da ópera feita por Ruth Rocha e a Coleção 
No país do-perde-e-acha, de Sônia Junqueira. 

d) Expressar uma linguagem que corre em 
paralelo ao texto e o amplia em termos de 
proposta. 

Ex: seja por revelar uma profunda pesquisa 
iconográfica anterior: 

• o trabalho de Cláudia Scatamacchia sobre a 
cultura russa em Di-versos russos, de Tatiana 
Belinky ou trabalhando sobre a cu ltura indiana, em 
A princesa Raga-Si , de José Arrabal ou a art 
nouveau em A princesa de Bambuluá , de 
Câmara Cascudo; 
• Rubens Matuck e sua pesquisa sobre os indígenas 
do Xingu, em A pescaria e O gavião; 
• Ciça Fittipaldi e sua pesquisa sobre os indígenas 
como os Macuxis para a Série Morená; 
• como o trabalho de Angela Lago para O caso 
da banana , conjunto de litogravuras que aos 
poucos foram originando a história de uma velhinha 
confusa, cujos tipos das letras acompanham seu 
estado de espírito, trabalho realizado para o texto 
de Ronaldo Simões Coelho; 
• como o trabalho João e o sultão, de Lia Zatz, 
com colagens feitas por ela, brincando com duas 
histórias e duas personagens: uma é a história de 
um homem chamado João, desempregado, que 
vive de fazer bicos. De ponta-cabeça, passamos a 
conhecer a história de um sultão muito rico, que 
vive desfrutando a vida, e os dois se encontram 
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numa determinada situação a hora de fazer xixi. 
Na verdade, as duas histórias mostram uma cabeça 
de João que , vista de ponta-cabeça, cria a do 
Sultão. Logo, a proposta visual da autora cria um 
dinamismo de leitura para as duas histórias que 
correm em paralelo. O leitor entra na brincadeira, 
virando o livro de cabeça para cima e para baixo, 
até o final da história. Ou pode ler com alguém à 
sua frente, como uma formação de jogral; 
• a proposta de Ziraldo para A história do i que 
engoliu o pinguinho, em que a constituição 
visual do i ajuda na criação da história e na 
brincadeira com o leitor. 

As ilustrações, presentes no livro infantil brasileiro, 
apresentam uma gama de linguagens, usualmente 
expressas pelo ilustrador, que advém de sua formação 
profissional ou de uma opção estética esc?lh.ida 
enquanto expressão. Dentre as mais reconhec1ve1s e 
constantes estão as seguintes expressões e seus 
profissionais destacados: 

• Artes plásticas - Rubens Matuck, Tato Gost, 
Ciça Fittipaldi, Laurabeatriz, Mariângela Haddad, 
Marlette Menezes, Isabel Passos, Denise Rochael, 
Daisy Startari, Marina Colasanti, Rogério Borges, 
Nelson Cruz, Marta Medeiros, entre outros. 
• Cartoon, HQ - Eva Furnari , Ziraldo, Walter Ono, 
Roberto Negreiros, Alcy Linares , Paulo Tenente , 
Cláudio Atílio, Michele lacocca, Spacca, Fernando 
Cardoso, Marta Medeiros, entre outros. 
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- •Desenho - May Schuvarel , Eliana Brandão; Luís 
Camargo, Regina Yolanda, Edu Salgueirosa, Ana 
Raquel , Angela Lago, Helena Alexandrino, Graça 
Lima, Roger Melo , Ricardo Azevedo, Den ise 
Nascimento, entre outros. 
• Desenho infantil - há ilustradores cuja fonte 
de pesquisa é baseada em observação do desenho 
infantil. Essa expressão é a escolhida por Luiz Maia, 
Humberto Guimarães, Marilda Castanha, Mariana 
Massarani , Lula, etc. 

Há ainda ilustradores que utilizam vários gêneros 
no percurso de sua obra: No cruzamento desses 
elementos expostos acima, deduzimos que temos, 
basicamente, dois vieses da ilustração: 

• a representação realista e descritiva, que se 
prende totalmente ao texto escrito (de caráter 
objetivo); 
•a imagem simbólica, de grafismo novo e de grande 
riqueza de cores, que permite à criança exercer sua 
capacidade de imaginação e de criação (de caráter 
subjetivo, estético, social ou cultural); 
• por fim , aquela imagem que une as duas 
anteriores, conseguindo al iar os elementos objetivos 
com os subjetivos, permitindo leituras múltíplas que 
dependerão do repertório do leitor (parco ou vasto) 
e que independem da faixa etária do indivíduo. 

Um aspecto interessante do livro infantil está na 
possibilidade, por exemplo, de se ilustrar um livro sobre 
os gauleses ou a evolução dos homens, com belas 
imagens que, além de seu valor pedagógico, 
favorecem a imag inação e o sonho, atuando, na 
criança, como um trampolim para outros mundos e 
outros tempos. Nestes casos , a imagem parece falar 
de uma conquista da liberdade pela criança de 
escolher as novas formas de expressão gráfica, de 
liberar, a partir delas, a sua própria criação. Desse 
modo, o ilustrador estabelece um diálogo enriquecedor 
entre o visual, o inovador e a criança. Aposta na 
sensibilidade infantil, acreditando que elas captem 
essa nova noção estética apurada e, ao mesmo tempo, 
lúdica. Vale destacar, entre essas propostas, os livros: 
Cântico dos cânticos, A mãe da mãe da minha 
mãe e O caso da banana, ilustrados por Angela 
Lago; Oi-versos russos , Carmen e A princesa 
Raga-Si , de Cláudia Scatamacchia; A bela 
borboleta, de Ziraldo ; A Sumaumeira, de Rubens 
Matuck, entre outros. 

Alguns ilustradores têm construído uma "obra" de 
imagens na literatura infantil. É claro que não se pode 
citar todos mas , ao menos , destacar alguns que 
apresentam uma opção estética bem marcada. 
Observando-se atentamente cada obra é possível 
obter uma percepção do percurso de cada artista, 
construído passo a passo. 
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RUBENS MATUCK começou um trabalho 
clássico de ilustração, no qual o traço delimitava o 
uso da folha de forma tradicional, expresso em 
nanquim e depois colorido a ecoline. Posteriormente, 
o nanquim que delimitava as figuras foi deixado de 
lado, dando lugar a uma expressão mais forte. As 
pinceladas do pintor se fazem presentes , ora 
respeitando o espaço do papel, ora transgredindo esse 
esJ?aÇo, como na publicação O menino de Olho 
d' Água. Neste livro, Matuck usa a cor para interpretar 
a falta de vida (tons de bege, amarelo e marrom) e o 
retorno da vida acontece em seguida (tons verdes -
as árvores frondosas e o azul das águas). 

Depois , um novo Matuck surge em Sapato 
furado. A cor também é forte, mas o enquadramento 
cinematográfico faz parte de alguns momentos 
sugestivos que ele vai pontuando para as poesias de 
Mario Qu intana. As pinceladas possuem ampla 
expressão emotiva e as cores envolvem o leitor. Já a 
presença do azul e das nuances de areia, em 
Pescaria, dá à publicação um tom de reminiscência 
da meninice, revelando uma outra gama de inter
pretações possíveis. 

XAVIER , Jayro José. Ulisses . Ilustração de Cláudia 
Scatamacchia. São Paulo: Melhoramentos, 1988, p.36. 
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CLÁUDI A SCATAMACCHIA começou seu 
trabalho com um traço delicado, clássico, como as 
ilustrações em preto e branco de O patinho feio. 
Depois foi em busca de seu próprio processo de 
criação, que iniciou-se realmente com Aniversário 
na floresta , de Sidônio Muralha, apurando-se e 
sofisticando-se, posteriormente , em Di-versos 
russos, momento em que dominou a linguagem da 
art nouveau, com o uso de linhas sinuosas, tons sobre 
tons e com um projeto gráfico aberto, o qual inclui os 
poemas dentro de molduras trabalhadas (verdadeiras 
grades de portões art nouveau). Esse trabalho é fruto 
de uma experimentação feita em desenho branco e 
preto para os poemas do livro Ulisses, de Jayro 
Xavier. Aí, veio um grande desafio: o desenho 
humorístico, exigido para a Coleção No país do 
perde-e-acha, quando era preciso ilustrar um sapo 
sem boca. Aqui a ilustração adquire nova plasticidade, 
obtendo outra expressão em termos de direção, além 
de arrebanhar elementos da arte seqüencial, recriados 
com muita imaginação e humor. Todo esse diálogo 
entre imagem e palavra-imagem vai , aos poucos, 
criando um universo lúdico, proposta essencial 
daquela coleção, com um uso de cores vibrantes, algo 
inédito na obra de Cláudia até então , e uma 
experimentação de formas, enquadramentos, narra
tividade visual muito ousada, inteligente e bem 
realizada. 
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ROGÉRIO BORGES começou ilustrando para a 
"Revista Recreio". Atua como ilustrador sem grande 
expressão na série Vagalume, para pré-adoles
centes. Destaca-se ao publicar seus primeiros títulos 
como ilustrador no livro A mãe da gruta. Explora, 
então, a técnica do aerógrafo e o recurso de cortes 
cinematográficos para inclusão de cenas em detalhe; 
em Bernardo e Bronto, usa o fundo preto em 
contraste com cores vivas e quentes , além do 
subterfúgio do gesso como forma de obter textura para 
a imagem do dinossauro Bronto. 

Em EI Mustafá, fazedor de valentia , nota-se 
o uso significativo da tinta ecoline nos seus tons mais 
intensos, unidos a imagens traçadas em nanquim 
preto. Rogério vincula o clima da cada história à 
técnica que escolhe. Curiosamente, é um dos poucos 
ilustradores a usar, com muito êxito , o preto na 
ilustração infantil , no final da década de 80. Os 
contrastes noite/dia são muito bem realizados. 

Já em Lá e Rá ele retorna ao traço do desenho. 
Em Fantasmas chateados, explora o cartoon com 
muita criatividade, ao conseguir um efeito dimensional 
interessante para a figura do fantasma. Rogério retorna 
à arte seqüencial em Microaventuras , uma 
desafiante entrada no micro-universo dos vírus e 
bactérias. Em A formiguinha na neve, história de 
Braguinha, usa a pintura para conseguir o efeito das 
diversas tonalidades da neve e o seu contraste em 
tons terrosos . 

LUIZ MAIA - seu trabalho baseia-se na contínua 
pesquisa sobre o desenho infantil, expressa em 
Poemas para brincar, de José Paulo Paes. 
Relaciona emotividade com o tamanho das figuras na 
página e o uso chapado do desenho com uma 
perspectiva primitiva - elementos típicos dos desenhos 
infantis. Luiz revela ao leitor o universo da infância, 
esmiuçando-o. Em Tumebune, o vagalume, de 
Sylvia Orthof, servia-se de traços em nanquim preto, 
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fápis de cor e caneta hidrocor, explorando elementos 
da arte seqüencial dos quadrinhos para incutir uma 
noção de movimento ao desenho e um certo nonsense, 
com imagens sempre plenas de detalhes mínimos, de 
ordem narrativa, que recontam visualmente a história 
do texto. 

Luiz demonstra conhecer a arte seqüencial no texto 
absurdo de Edy Lima, A gente que foi buscar o 
dia, e revela-se um grande ilustrador com domínio da 
técnica, explorando o uso de tracejado e nanquim 
colorido, desenvolvendo texturas diversas. Em alguns 
momentos; consegue dar a idéia de volume, que se 
contrapõe a figuras chapadas , fazendo novas 
referências à perspectiva do desenho infantil. No livro 
de poemas nonsensede Edward Lear, Sem cabeça 
nem pé, percebe-se que o artista observou o original 
inglês, ilustrado pelo autor, antes de criar sua própria 
ilustração. Logo, sua proposta dialoga com o original , 
mas caracteriza-se por trazer uma quantidade maior 
çJe detalhes, construindo um trabalho um tanto barroco, 
cheio de linhas sinuosas, numa releitura feita em traços 
precisos em nanquim preto , colorido com caneta 
hidrocor. Em O bailado, de Hardy Alcoforado, Luiz 
deixa o traço delimitador do nanquim e parte para o 
uso da aquarela, o que resulta em um trabalho mais 
solto, mais leve e menos detalhista. 

CIÇA FITTIPALDI - começa com um traço 
espontâneo e um pouco vacilante em João 
Lampião. Seu trabalho dá um salto qualitativo, 
demonstrando um domínio de técnica do nanquim e 
da pesquisa iconográfica que fez para os livros da 
Série Morená. Mesclando nanquim preto e ecoline, 
sempre respeitando o espaço do papel e alternando 
uma pág ina com texto escrito e vinheta com outra 
totalmente ilustrada, o projeto gráfico vai assim 
construindo um ritmo de leitura para o texto. Já em 
Histórias espelhadas, ela recorre ao surrealismo 
na ilustração, com traços concisos e cores intensas, 
desenvolvendo-se por direções inesperadas, cau
sando momentos de imprevisibilidade para o leitor. Em 
Histórias de gente e bicho, Ciça retoma um pouco 
do traço mais solto, desenvolvendo as imagens em 
páginas duplas e fazendo uso criativo de elementos 
da arte seqüencial. Percebe-se claramente que Ciça 
é uma ilustradora em constante questionar de seu 
processo criativo. 
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ANGELA LAGO - da interação entre a palavra 
escrita e as litografias, temos um trabalho de humor 
para O caso da banana , como já comentamos 
anteriormente. Posteriomente , Angela optou pelo 
pastel oleoso, criando Cena de rua . As ilustrações 
em página dupla, fundo preto e uso de cores saturadas 
como o amarelo, o verde e o vermelho nos remetem à 
idéia do semáforo, do momento de parada na vida 
para pensar sobre a violência que é a criança precisar 
trabalhar para viver e a hostilidade pela qual ela passa 
nas ruas, todos os dias. Para este livro-denúncia optou
se por fotog rafar os originais , deixando à mostra a 
aspereza do material como "corpo delito" de uma 
situação insustentável da infância para a sociedade 
brasileira. Já em Cânticos dos cânticos, história 
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de amor contada na Bíblia, ela opta por retomar o uso 
de lápis de cor e tons pastéis. O desenho a lápis de 
cor tece um encontro romântico que pode ser visto 
sob o prisma do homem ou da mulher, conforme se 
abra o livro do começo para o fim ou do fim para o 
começo . Depois, encontramo-la desenvo lvendo 
criativamente as imagens computadorizadas, mes
clando textos e imagem de forma inédita em Folclore 
de casa e Tampinha. As palavras surgem através 
das páginas como ondas do mar que invadem as 
imagens de formas concisas, chapadas, mas 
apresentando uma luz que sugere um clima onírico 
muito interessante. É uma artista versátil que merece 
um estudo mais aprofundado de sua expressão. 
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Ilustração de André Le Blanc para o livro 
Reinações de Narizinho. LOBATO , 
Monteiro, São Paulo: Brasiliense, 1957. 

A ILUSTRAÇÃO: 
UMA PEDRA 
DE TOQUE 

renitiago 
pinheiro barbosa 

Professora e Especialista 
em Literatura Infantil e 

Juvenil. Bibliotecária da 
BPIJBH. Autora do livro 

Pontos para tecer 
um conto (Lê). 

Dezembro, 2002 

Neste início de século, com tantos recursos visuais e avanços 
tecnológicos, a ilustração nos livros para crianças constitui-se a pedra 
de toque que transporta o leitor para o mundo do "Era uma vez ... ". Ela 
concede vida e colorido ao texto, sob a forma de um desenho, uma 
pintura, uma fotografia, colagem, vinhetas, etc . 

A ilustração é "brincadeira de criança", para quem o desenho 
comunica medos, descobertas, alegrias, tristezas, enfim, focaliza o 
universo da infância. Algumas crianças desenham para contar histórias 
ou expressar seus próprios sentimentos. Outras vivem a magia e o 
encanto que os livros lhes proporcionam. E é pensando na fantasia da 
criança que o ilustrador, ao ler o texto, sente o estranhamento da criação 
e deixa brotar o novo. A ilustração é o desenho do adulto, através de 
uma linguagem poética. Algo mágico da arte move a ponta do lápis, 
do giz-de-cera, do pincel e de tantos outros materiais. 

A ilustração convive e faz parte do contexto da arte, interrelaciona-se 
com outras linguagens, transita em um espaço multifacetado. Dialoga 
com o verbal , mas pode utilizar de recursos advindos do cinema, da 
pintura, dos quadrinhos. Pertence a um período em que diferentes 
manifestações artísticas interagem, se interpenetram. 1 

No Brasil, a ilustração surgiu nas obras de Monteiro Lobato, através 
de uma equipe de ilustradores. Em 1920, Voltolino, o mais popular 
desenhista de São Paulo , ilustrou em cores a primeira obra infantil de 
Lobato: A menina do narizinho arrebitado. Mais tarde, foram 
acrescentadas outras histórias, surgindo o livro Reinações de 
Narizinho (obra ilustrada por Jean Villion). Em 1921, foi classificado 
como "livro de gravuras, " em consonância com as diretrizes da Escola 
Nova, as quais preconizavam as imagens nos livros infantis - uma 
inovação no gênero. Entretanto, alguns livros apresentavam as imagens 
apenas com uma função decorativa e embelezadora das páginas, sem 
que acompanhassem a narrativa. 

A equipe de ilustradores das obras de Lobato fez um belo trabalho; 
além de contribuirem para uma melhor compreensão dos textos por 
parte dos leitores, as imagens seduziam-nos, estimulando a leitura. 
Pode-se constatar que Monteiro Lobato desempenhou um papel 
inovador para a área da ilustração infanto-juvenil. Ele considerava que 
a ilustração devia merecer um cuidado especial por parte dos escritores, 
editores, livreiros e educadores . Os recursos utilizados por ele 
despertavam a atração das crianças para os livros e possibiltavam ao 
leitor novas leituras. 

Nos anos 30, houve a intenção de se criar "álbuns-estampa" e o 
Ministro da Educação, Gustavo Capanema, promoveu um concurso 
de textos e ilustração infantil. Participaram do concurso: Portinari, Luís 
Jardim, Augusto Rodrigues e outros. O circo, de Santa Rosa, foi 
premiado e impresso na Bélgica e A lenda da carnaubeira, de 
Paulo Werneck, também obteve premiação. Em 1937, Belmonte 
(chargista) ilustrou Emília no país da gramática.1 

No princípio da-década de 50, após a morte de Lobato, o desenhista 
haitiano radicado no Brasil , André Le Blanc , foi contratado para 
desenhar a obra infantil completa de Lobato. Com um traço solto e 
leve, conseguiu , durante vários anos, realizar um trabalho ilustrativo 
muito valioso. 
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criativo único na ilustração 
brasileira.3 

Um bom desenho trans
porta a criança para o mundo 
da fantasia. A casa sono· 
lenta (Ática) , de David 
Wood, por exemplo, apresen
ta um belíssimo desenho, 
caracterizado pela riqueza de 
detalhes, por uma ambienta
ção envolvente e com perso
nagens tão expressivos em 
sua caricatura, que o leitor 
interage rapidamente com a 
narrativa. Contando com ilus
trações cada vez mais ela
boradas, os livros infantis 
levam, atualmente, a boa arte 
às crianças. 

Na década de 70, com a 
publicação da "Revista 
Recreio" , para crianças, 
surgiram desenh istas, tais 
como, Rogério Borges , 
Walter Ono, Paulo Tenente, 
entre outros que ilustraram 
histórias de Sylvia Orthof, 
Ana Maria Machado, Ruth 
Rocha, Helena Alexandrino, 
Joel Rufino dos Santos, para 
citar alguns exemplos. Alcy 
Linares foi um dos primeiros 
cartunistas a ilustrar livros 
para crianças. A Editora 
Ática também investiu numa 
proposta gráfica ousada, 
lançando obras inéditas e 
bem ilustradas como as de 
Eliardo e Mary França, Luís 
Camargo e Eva Furnari. 
Neste período, despontam 
Ziraldo, Gian Calvi , Gerson 

Ilustração de Don Wood para o livro A casa sonolenta. 
WOOD, Audrey, São Paulo: Ática, 1991. 

Muitas vezes, o livro infantil 
configura-se em um produto 
que os pais compram e não 

Conforti Paula Saldanha, Rui de Oliveira, Jô Oliveira, 
Gê Orthof, Beatrice Tanaka, Patrícia Gwinner, Ana 
Raquel , Tato, Angela Lago, Humberto Guimarães, Ivan 
Marcello e Regina Coeli Rennó. Alguns ilustradores 
são também autores, atuando nas duas áreas: Ziraldo, 
Ciça Fittipaldi , Eva Furnari , Ricardo Azevedo, Angela 
Lago. Nesta mesma época começaram a aparecer 
estudos sobre a ilustração , incentivados pela 
Fundação Nacional do Livro Infantil Juvenil (FNLIJ), 
no Rio de Janeiro , e pelo Centro de Estudos de 
Literatura Infantil Juvenil (CELIJU), em São Paulo. 2 

Na década de 80 destacam-se os trabalhos de: 
Ricardo Leite, Mario Vale, Marcelo Xavier, Roger Mello, 
Graça Lima, Zeflávio Teixeira, Marilda C~stanha , Maria 
Massarani , Claudia Scatamacch1a, Claud10 Martins, 
Guto Lins , Helena Alexandrino, Michelle lacocca, 
Otavio Roth , Rubens Matuck, Denise Rochael, Nelson 
Cruz. Alguns desses ilustradores também são 
escritores: Denise Rochael , Nelson Cruz, Marilda 
Castanha, Cláudio Martins, Roger Mello e Marcelo 
Xavier. 

Nos anos 90, com o crescimento da literatura infantil 
no Brasil , a ilustração adquiriu um papel importante 
na formação do leitor, uma vez que o poder de 
comunicação da imagem consol idou-se como 
imediato e de fácil decodificação. O mercado editorial 
começou a dar importância à imagem e ao projeto 
gráfico dos livros. As editoras perceberam que r:i 

infância vive na era da visualidade, dominada pios 
meios de comunicação de massa. Naquele momento, 
o boom da imagem invadiu o merc&do editorial, 
utilizando diferentes linguagens - a caricatura, o 
desenho clássico, a pintura, a ilustração pura, a 
colagem e a fotografia. Revelou-se um momento 

entendem porque custa tão 
caro, já que pressupõem destinar-se a contar uma 
história à criança enquanto ela estende o olho para 
ver a ilustração. O certo é que, a cada dia que passa, 
percebe-se um maior entendimento sobre a real 
dimensão dos livros e do trabalho artístico inserido na 
obra. Os textos deslumbram seu público direto e 
indireto. As ilustrações deixam de ser um complemento 
do texto para ganhar qual idade de obras fantásticas. 
A criança é crítica e sincera. Sabe apreciar uma boa 
ilustração e quando se depara com um trabalho mal 
feito, passa a página rapidamente . Quase sempre não 
gosta de ilustrações deformadas e mal acabadas. 
Pensar que qualquer desenho serve para ilustrar uma 
história é um grande equívoco. A criança, nos primeiros 
anos de vida, inicia o seu processo de leitura, lendo 
imagens e, ao mesmo tempo, exercitando a fantasia. 
Ela vê o desenho e transporta-se para a história.3 

Cláudia Brandão, fonoaudióloga e psicóloga, 
desenvolveu um trabalho na França, com literatura 
para bebês. Afirma: 

Quando as palavras e imagens dividem o mesmo 
livro, as reações dos bebês são fantásticas, pois o 
comportamento não se limita à manipulação do 
objeto. Eles fazem analogia com o mundo real e 
com os objetos reais que conhecem. Primeiro a 
criança identifica as imagens que conhece porque 
são parecidas com objetos reais, anseia pegá-las. 
No segundo momento, descobre um mundo de 
imagens desconhecidas porque não conhece os 
objetos e logo depois descobre , através das 
imagens , que pode imaginar a partir do seu 
referente . Se o bebê está diante das imagens 
cortadas, o texto ajuda a organizar o pensamento 
e a entender o que está vendo.• 
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Mais tarde, já alfabetizada, os pais são dispensados 
de sua tarefa de narradores, já que as obras se tornam 
mais conhecidas. Para a criança, não basta ouvir a 
história. É importante que ela veja o desenho. Em certa 
época, alguns ilustradores criavam imagens infantili
zadas ou acompanhavam a metodologia da escola, 
servindo-se de desenhos simples, inexpressivos, com 
figuras incompletas. Ainda existem ilustradores que 
julgam seus desenhos modernos, cibernéticos; mas 
não são sempre saboreados pelas crianças. 

Em 1995, o Brasi l participou da Feira de Bolonha, 
apresentando trabalhos de ilustradores premiados e 
que continuam produzindo ilustrações para livros de 
ficção , direcionados ao público infantil. Os critérios 
FNLIJ para seleção dos trabalhos apresentados na 
Feira de Bolonha foram: originalidade, na concepção, 
na interpretação e na execução ; ausência de 
estereótipos; uso competente da técnica e da forma 
de utilização do espaço. Daquela Feira resultou o 
catálogo Brasil! A bright blend of colours -
Mostra de Ilustradores Brasileiros, com os seguintes 
artistas: 

* Paulistas - Helena Alexandrino, Ciça Fittipaldi , 
Ricardo Azevedo , Luís Camargo, Alcy Linares e 
Claudia Scatamacchia. 

* Cariocas - Gerson Conforti , Ricardo Leite, Graça 
Lima, Mariana Massarani , Rui de Oliveira , Regina 
Yolanda e Ivan Zigg. 

* Mineiros - Marilda Castanha, Eliardo França, 
Angela Lago, Luiz Maia, Cláudio Martins, Walter Ono, 
Ana Raquel, Regina Coeli 
Rennó , Zeflávio Tei xeira , 
Pau lo Bernardo , Marcelo 
Xavier e Ziraldo. 

* Gaúcho - Rogério 
Borges. 

* Brasi liense - Roger 
Mel lo. 

* Italianos - Eva Furnari, 
Michele laccoca e Gian 
Calvi. 5 

Naquele mesmo ano, a 
Bib lioteca Infanta-juvenil 
Monteiro Lobato (SP) , em 
união com o Instituto Goethe, 
promoveram a primeira ex
posição de ilustrações do 
Brasil e da Alemanha, fina
lizando com um catálogo 
dos artistas bras ileiros : 
Caracol da Ilustração. O 
catálogo reg istra o trabalho 
do artista/ilustrador exposto 
no projeto O mundo da 
imagem e o caracol da 
i lustração , com a pre
sença dos seguintes nomes: 
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Alcy Linares, Ana Raquel, Angela Lago, Ângela Maria 
Guimarães Amarante (Ângelus), Car los Eduardo 
Salgueirosa de Andrade, Carlos Edgard Herrero, 
Cecília lwashita, Ciça Fittipaldi , Cícero Soares, Cláudia 
Scatamacchia, Cláudio Atílio, Cláudio Martins, Daisy 
Statari, Denise Rochael, Eva Furnari, Gennaro Urso, 
Giselle Vargas, Graça Lima, Helena Alexandrino, 
Humberto Guimarães, Spacca, Martinez, Laurabeatriz, 
Leninha Lacerda, Liz Medeiros, Luís Camargo, Luiz 
Diaz, Luiz Maia, Luiz Fernando Palomanes Martinho 
(Lula), Marcelo Xav ier , Márcia Franco , Mar iana 
Massarani, Mariângela Haddad, Marilda Castanha, 
Marina Colasanti, Marlette Menezes, May Shuravel , 
Michelle lacocca, Michio Yamashita, Nelson Cruz, 
Osney F. Rocha, Patrícia Gwinner, Paulo Bernardo, 
Paulo Tenente, Regina Yolanda, Roberto Caldas, 
Roberto Negreiros Faria Júnior, Roger Mel lo, Rogério 
Borges, Ricardo Azevedo, Rubens Matuck, _Rubens 
Villaça, Rúbia Roberta Rodr igues, Sara Avila de 
Oliveira, Semíramis Paterno, Tato Gost, Walter Ono, 
Zeflávio Teixeira e Ziraldo. A seleção seguiu os critérios 
da qualidade estética, da diversidade de expressões, 
na busca do transmitir ao púb lico toda a força da 
imagem do livro infantil e da importância da ilustração 
brasileira. 6 

Outro fato que merece ser enfatizado é a publica
ção, em 1995, do livro de Luís Camargo, Ilustração 
do livro infantil (Lê) - resultado de artigos escritos 
para jornais, cursos, palestras e pesquisas. O livro é 
destinado a editores, pro-fessores, ilustradores e 

interessados em literatura 
e pretende apresentar um 
panorama abrangente so
bre a ilustração do livro 
infantil no Brasil , sob diver
sos pontos de vista: das 
funções, dos estilos, das 
técnicas e do projeto 
gráfico. 2 

Hoje, muitos ilustrado
res têm consciência da 
riqueza do universo em 
que estão se envolvendo 
e procuram dar asas à 
imaginação. Vários ilustra
dores são premiados tanto 
nacionalmente quanto in
ternacionalmente: Angela 
Lago, com Um gato 
chamado gatinho 
(Salamandra) ; Raquel 
Coelho, com A arte da 
animação (Formato) e 
Marcelo Xavier, com 
Festas (Formato) . Estes 
ilustradores foram agra-
ciados com o Prêmio 
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Jabuti 2001 como "Melhor Ilustração lnfantilÍ 
Juvenil", oferecido pela Câmara Brasileira do Livro. 
Felipe Jardim e Flora Sonkin, com O porco, de Bia 
Hetzel (Manati) receberam o Prêmio de Ilustrador 
Revelação e Nelson Cruz, com Chica e João 
(Formato), recebeu o Prêmio "A Melhor llus· 
tração", conferido pela FNLIJ em 2000. 

Prêmios internac ionais: Angela Lago (Prêmio 
Ibero-americano), Helena Alexandrino (Prêmio 
Catalunha), Roberto Caldas (IBBY/Berlim), Ziraldo 
(Lista de Honra do IBBY), Gisela Vargas (Bienal 
de Barcelona). 

Outros descobrem uma nova técnica de ilustração: 
o bordado. Angela Leite, apaixonada pelo desenho e 
pelo bordado, opta por este tipo de arte para ilustrar 
alguns de seus próprios livros. O segredo está na 
delicadeza do trabalho. E para dar uma aparência de 
alto relevo , a autora "recheia" as aplicações com 
material específico. Anjo mesmo (Livro Técnico) foi 
publicado em 97, lançado na Biblioteca Pública Infantil 
e Juvenil de Belo Horizonte, com uma exposição 
paralela das ilustrações, em quadros, e uma oficina 
de bordados, simultânea, para crianças. Em seguida, 
outros livros foram publicados: Perto do amor e 
Medo da escola (Livro Técnico), mas no livro Meus 
rios (Formato) Angela misturou bordado e colagens 
de tecidos, lantejoulas, botões e até um zíper. 

A famíl ia Dumont também é responsável por um dos 
mais belos trabalhos da literatura, com ilustrações 
bordadas nos livros para crianças. Demóstenes Vargas 
desenha em papel manteiga, passa o layout para a 
mãe que coordena os bordados com as irmãs Marilu , 
Ângela , Sávia e Martha A partir de uma criação 
coletiva, segue-se a escolha da textura do tecido e da 
cor de linhas. É uma criação coletiva e a família ficou 
conhecida como "as bordadeiras da literatura". Livros: 
Amazonas, de Thiago de Mel lo; O menino do Rio 
Doce (Cia. da Letrinhas), de Ziraldo; A bola e o 
goleiro (Record), de Jorge Amado; A menina, a 
gaiola e a bicicleta (Cia. da Letrinhas), de Rubem 
Alves e Exercícios de ser criança (Salamandra), 
de Manoel de Barros. 

Na narrativa para jovens, onde o texto é o elemento 
principal , a ilustração pode arejar a página com 
vinhetas relativas à história ou captar numa só imagem 
momentos-chaves da trama. Márcia Franco considera 
a ilustração um trabalho de criação a quatro mãos para 
um livro juveni l. As imagens enriquecem, transformam 
o texto, abrem a história para uma maior comunicação 
com o público. Mesmo que sejam em branco e preto, 
as i lustrações real.çam a força expressiva e a 
capacidade de movimentação das personagens. 7 

Nos livros de poesia para crianças e jovens, mu itas 
vezes as palavras dispensam ilustrações, e têm sido 
comuns il ustrações arrojadas que embelezam e 
compõem os poemas, participando do diálogo das 
palavras com o espaço - elemento básico enquanto 
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es~rutura. Algumas editoras capricham no projeto 
grafrco, a exemplo de Poemas malandrinhos 
(Atual), de Almir Correia, ilustrado por Zéflávio Teixeira· 
Poe_:-ia_ a gente inventa (Ática) , de Fernand~ 
Pa!xao, il~strado por Lizmedeiros; Poemas para 
brmcar (Atr?a) , de José Paulo Paes, ilustrado por Luiz 
Mata; Poesia fora da estante (Projeto), com a 
coorde-nação de Vera Aguiar, ilustrado por Laura 
Castillos e Comboio, saudades e caracóis (FTD) , 
de Fernando Pessoa, ilustrado por Cláudia 
Scatamacchia. 
. Uma das áreas de maior crescimento no campo da 
literatura 1nfant1I, nas últimas décadas, tem sido a do 
livro ilustrado, objeto cultural de uso "quase" exclusivo 
das crianças, por sua forma moderna e atraente, por 
isso mesmo capaz de despertar interesse até dos 
Jovens e dos adultos. Livro ilustrado, texto curto, 
lrngu_agem simples, narrativa com ação rápida, tramas 
sens1ve1s, tamanho grande: sua classificação baseia
se na aparência e no formato. 
. No livro-álbum, as palavras não podem existir 
independentemente, pois são as ilustrações que dão 
o s1gn1f1cado mais claro, sempre congruente com 0 
texto, 1lum1nando-o. A imagem amplia o sentido da 
palavra e da narrativa das histórias. Possibilita a 
lrnearida_de do discurso e, muitas vezes , ajuda a 
interpreta-lo. 

A diferenç_a entre o livr?-álbum e os outros não é 
estabel~c1da pela qualidade e quantidade das 
1lustraçoes, mas pela sua essência. O livro de 
contos co121 menos texto narra-se com palavras e 
a~ 1lustraçoes o enriquecem. As imagens e sonhos 
sao expressos por meio de palavras. As imagens 
exigem uma aproximação e as ilustrações podem 
~er vistas ainda como fotografias.( .. ) Isto possibilita 
as crianças compreender coisas que vão além do 
texto, ainda que estas se conectem ao seu próprio 
mundo, ao do autor e ao dos ilustradores. ª 
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Hoje, os artistas-ilustradores ousam mais nas 
narrativas e nas ilustrações. Subvertem as convenções 
e as técnicas, rompem fronteiras entre as personagens 
e o leitor. Exploram elementos abstratos da ilustração 
(a linha, a forma, a cor e ordem), bem como traços do 
Expressionismo, do Romantismo, da Pop-art e das 
técnicas variadas como colagem, fotografia , massa 
de modelar, etc. Estes elementos plásticos trazem um 
significado próprio e revelam um conteúdo que diz 
respeito à sua linguagem. Os temas de que tratam os 
livros são aqueles que divertem, educam e social izam 
as crianças. Existe um deleite nas maneiras paródicas 
e satíricas que os autores apresentam para os contos 
de fadas e folclóricos. 

Um livro-álbum, segundo Kenneth Marantz, deveria 
ser apreciado como um objeto de arte, porque seu 
potencial expressivo vai além da mera narrativa. Tais 
obras sugerem uma experiência transcendental , um 
estado de espírito em que significados novos podem 
tomar forma. Mais como um filme do que uma pintura, 
sua força estética deriva da continuidade de imagens, 
do relacionamento das páginas, à medida que são 
passadas. Cada livro é, em última instância, um objeto 
para ser manuseado, experimentado e reexper i
mentado. Uma entidade carregada de possibi lidades.ª 
Portanto, a criação de livros-álbuns requer especial 
destreza , profundidade e seleção por parte de 
editores, autores, ilustradores e educadores. 

O livro de imagens é o outro avanço do mercado 
editorial brasi leiro. Tem uma linguagem universal , sem 
fronteiras, sem limite de idade e sem a palavra. Sua 
publicação é um desafio para o ilustrador e para o 
leitor, pois apesar de vivermos em um mundo com 
muitos estímulos visuais e comun icação rápida, o 
despreparo das pessoas para ler imagens é signi
ficativo. A história do livro sem texto deve conter todos 
os elementos da estrutura narrativa: a coesão , a 
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surpresa e o estímulo que o ilustrador faz para que o 
leitor vire a página. A leitura é feita observando-se a 
riqueza dos detalhes, dos traços, das cores , dos 
movimentos. Cada um pode criar a sua história sem 
interferências. O leitor apropria-se dos desenhos e 
chega a um ponto aonde o desenho fala. Percebe-se 
que o livro de imagem exige mais do leitor do que um 
livro-texto. 

Ler imagem, declara MIGUEL (2000) 

requer o conhecimento de que ela, por si só, é 
soberana e cada espectador, munido de suas 
experiências. realiza etapas de leitura. Temos de 
olhar as imagens e deixar que nos incomodem. Ao 
penetrar neste imaginário novo que começa a 
surgir, que cumpram a função delas próprias.9 

Acredita-se que a escola tenha um papel importante 
na maneira de conduzir a criança e o jovem para a 
leitura da imagem, evitando transformá-los em meros 
espectadores, passivos e acríticos. Para que isso se 
concretize, é necessário que professores, bibliote
cários e editoras confiem mais nas demandas das 
crianças, evitando adequar livros a um determinado 
nível e/ou a uma idade, ou até mesmo agrupar livros 
por falta de ilustração, nível de vocabulário, comple
xidade sintática. Muitos alunos têm necessidade de 
se apoiar na ilustração da história para compreendê
la. Por outro lado, se a escola estimula a leitura de 
imagens, é necessário que se crie um processo 
metodológico que leve os alunos das séries iniciais a 
assimilar gradativamente o texto escrito, sem o apoio 
das imagens. Conseqüentemente, esses leitores com 
idade de 11 e 12 anos não sentirão tanta falta das 
ilustrações nos livros de ficção e perceberão que as 
vinhetas e algumas ilustrações complementam o texto 
e possibil itam uma viagem diferente. 

• , 

1 
IÍ. 

VALE, Mario. O almoço. 
Belo Horizonte: Formato, 
1987. 
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Figura 1 

UM CASO DE 
INTEGRAÇÃO 

elvira vigna 

Escritora, Jornalista e 
Ilustradora. Publicou 

diversos livros infanto
juvenis e três romances 
para adultos, entre os 

quais Às seis em ponto, 
texto premiado com o 1º 

lugar do Concurso 
Nacional de Literatura 

Cidade de Belo Horizonte, 
em 1997. 

Dezembro, 2002 

Considero o ato de ilustrar um texto literário 
desnecessário, quando não prejudicial à fruição 
literária do leitor. Estou falando aqui especificamente 
de textos literários. A função de esclarecer, documen
tar ou exemplificar que a imagem tem quando 
acompanha textos científicos , didáticos ou jornalís
ticos não está aqui em questão. Também não estou 
julgando a qualidade desta ilustração. Pode ser ótima 
que, ainda assim, sua presença irá igualmente 
interferir na especificidade do código adotado para 
aquela relação artística - a do texto literário. 

Suavizo esta minha posição nos casos , raros, de 
perfeita integração imagem-texto literário. Raros 
porque precisam ter, o texto literário e a imagem, um 
nascimento de gêmeos, simultâneo, ou uma grande 
afinidade artística entre ambos os criadores - nos 
casos, mais raros ainda, em que o criador do texto 
literário integrado à imagem não é o mesmo criador 
da imagem. Mas acontecem. E quando acontecem, 

não vale mais dizer que se trata de um livro de literatura, mas de um 
livro intersemiótico, trazendo o duplo código, a dupla linguagem, em 
um só objeto criativo. Os outros casos são de textos literários diluídos -
por motivos mercadológicos - pelos ornamentos coloridos , acessórios 
gráficos, que se convencionou considerar apropriados para crianças e 
jovens. 

Faço aqui referência ao recente lançamento do texto para crianças, 
da Miguilim, Palavra puxa prosa, de autoria de Délcio Teobaldo 
(1999); e ao ensaio do professor Omar Khouri , Do texto à imagem: 
uma viagem intersemiótica, publicado pela revista da Facom-Faap 
nº 7, p.33. Ambos os autores professam a mesma opinião que explicito 
acima. 

Tenho a satisfação de ter participado da feitura de um destes casos 
raros. O livro O silêncio dos descobrimentos (Paulus , 2.000) é um 
livro intersemiótico. Seu texto é de minha autoria com Roseana Murray, 
e as imagens feitas por mim. Acompanho o trabalho de Roseana desde 
seu primeiro livro, Fardo de Carinho, cujo projeto gráfico e imagens 
também já foram feitos por mim . No caso de O silêncio dos 
descobrimentos, esta parceria estendeu-se para o texto, ela fazendo 
uma poesia que iria suscitar a criação de um trecho de humor, meu, 
que por sua vez pedia por uma citação lembrada por ela, que por sua 
vez tinha seu espaço definido por uma linha minha, que por sua vez .... 
E assim fomos, pelas 128 páginas. Mais do que um jogo lúdico, no 
entanto, O silêncio dos descobrimentos traz uma afinidade criativa 
no apresentar nunca acabado, aberto, e com sua "fatura" sempre 
aparente, tanto nos textos , os meus e os delas, quanto nas imagens. 
(Figura 1 ). 

E aqui vou fazer referência a um outro livro, Picasso em uma só 
linha, com introdução de Susan Grace Galassi (Ediouro, 1998). Este 
livro traz uma coleção de desenhos monocromáticos de Picasso, feitos 
todos eles, com uma só linha contínua a fazer e a desfazer, a anunciar 
e quase concluir, representações de arlequins, touros, aves, mulheres. 
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Alguns deles tão precursores quanto o galo do 
livro de 1918, de Jean Cocteau, ilustrado por 
ele. (Figura 2). 

Na esfera que interessa a esta publ icação, 
a dos livros para crianças e jovens, o uso de 
uma expressão artística que não se fecha, que 
mostra o seu processo de feitura ao mesmo 
tempo em que mostra o resultado deste 
processo , é algo ainda mais valioso. Ao 
aproveitar a lição que os mestres nos legaram 
- e não falo apenas de Picasso, mas também 
de todo o movimento conceituai brasileiro - na 
área dos livros para crianças e jovens, estamos 
oferecendo uma visão de mundo que diz: não 
há nada pronto, perfeito, autoritário ou único; 
vejam, foi assim que foi feito, e poderia ter sido 
diferente. 

Em O silêncio dos descobrimentos, 
esta visão, expressa no fazer literário dos textos. 
e artístico, das imagens, torna-se ainda mais 
premente quando se pensa ser este justamente 
o tema do livro. Saindo - e o termo inclui um 
afastamento crítico - do tema do descobrimento 
do Brasil , o livro traz as possibi lidades várias 
de descobrimentos característicos da adoles
cência e não só da adolescência. Daí a justeza e a 
premência de seu fazer literário e artístico se manter 
presente , sempre exposto, frág il, inacabado, hesitante, 
mas por isso mesmo, cheio de potencialidades a serem 
preenchidas pelo leitor - daí o "silêncio " , uma 
necessidade para que a música ocorra. E daí as várias 
pág inas interativas . Diz Roseana na página 7: 

Me olho no espelho. 
Nunca saberei como os outros me vêem , este 
eterno en igma. 
Então eu finjo que sou outra. 
Me olho de viés: será que eu vim de tão longe? 
Há um silêncio de trem enguiçado no fundo dos 
meus olhos. 

E eu digo, na página 8: 

Às vezes o traço vem, doce, obediente, escravo e 
nem sempre é este o melhor traço. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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Figura 2 

Sou convidada a fazer uma oficina sobre este 
assunto - ofic inas, este estranho complemento que 
se apõe à atividade de escritora e ilustradora para 
crianças e iovensl Vou sugerir uma grande corda que 
as crianças segurarão, cada uma delas correspon
dendo a uma palavra a ser inventada e falada em voz 
alta. Serão elas assim, por um momento, substantivos, 
verbos, vírgu las ... Sujeitos e complementos de uma 
história a ser montada al i, na hora. As frases assim 
formadas, eu as ~screverei no quadro negro Depois 
mostrarei que, alem disso, as crianças, ao segurarem 
cada uma das frases na corda, estarão também 
formando uma lin_ha, um desenho, um zigue-zague. 
Quem sabe consigo que sintam que criação se faz 
assim, em vár ios descobrimentos sucessivos 
complementares, pela vida toda. ' 

TEOBALDO, Délcio. Palavra puxa prosa. Be:c Horizonte: Miguilim, 1999. 

KHOURI, Omar. Do texto à imagem: uma viagem intersemiótica, revista Facom-Faap nº 7, p.33, São Paulo, 2000. 

GALASSI , Susan Grace. Picasso em uma só linha. Rio de Janeiro: Ediouro, 1998. 

VIGNA, Elvira, MURRAY, Roseana. O silêncio dos descobrimentos. São Paulo: Paulus, 2000. 
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Ilustração de Rubem Filho para o livro 
Abel e a fera . RIOS, Maria da 

Graça, Belo Horizonte: Prefeitura 
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2000, p.10. 
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Todo texto literário constitui, em sua densidade, uma forma de 
ilustração. Enquanto escreve, o autor vai desenhando, com letras e 
palavras , as imagens que tem na cabeça. Do enevoado ou da 
constelação de idéias. vai construindo uma seqüência de frases, 
períodos e orações representativas, na melhor opção possível , do 
pensamento em convulsão. Assim, de princípio, o texto já é, em si, uma 
fulguração do imaginado, através das imagens escritas. 

Isso acontece principalmente com a poesia. Existe uma multiplicidade 
de termos dicionarizados (ou não) e uma gramática pouco normativa, 
predizendo o modo mais eficaz de conjugá-los no papel. Enquanto 
escreve, o poeta seleciona os vocábulos, segundo a necessidade do 
poema. Essa escolha nunca é aleatória. É a luta constante e vã, pela 
desconstrução do discurso, como diz o nosso Drummond. Faz-se 
necessário o encontro da palavra sonora; daquela palavra que, 
desenhada na folha branca, será surpresa e sugestão, travessia de um 
olhar para outro, cumplicidade entre as partes, tanto da que envia quanto 
da que recebe a mensagem, Nas palavras de Barthes, saber e sabor 
põem a mesa, numa devoração amorosa do prato, onde o sal, a pimenta, 
o azeite, condimentos por execelência, devem estar devidamente 
medidos e (a)provados. Nada de exageros, quanto às imagens, nada 
de tintas inconseqüentes e figuras desnecessárias. A fruta deve estar 
no ponto, para citar Roseana Murray. 

Pode ser que o universo do autor esteja repleto de mares, ares puros, 
brilhos de estrelas. Mas a síntese, o uso mensurado do pincel deve dar 
a tônica do verso, às vezes inverso ou reverso. Criar passarinhos, como 
faz Bartolomeu Campos Queirós, não é tarefa banal. O bichinho precisa 
de espaço, seu vôo na pauta das folhas não será estabanado, mas, 
sim, ritmado pela brisa, pelo vento lírico que lhe concederá a leveza do 
bico de pena, o fino das plumagens. Para fazer flanar um passarinho, 
como também fez Jacques Prévert, os tons da asa se aproximam da 
espuma e uma espuma (ou um nada) é o detalhe que faz a poesia. 

Clarice Lispector afirma que escreve desenhando. Suas meninas têm 
segredos de Velásquez, com os bolsos cheios de balas, as Reinações 
de Narizinho nas mãos. E as mãos das meninas de Clarice são 
descritas com palavras de seda, canduras de carmim. Angela Leite de 
Souza conhece esse dom de tecer, trazido desde Penélope. Faz livros 
com bordaduras, linhas de tecidos brilhantes, pontos de cruz no cretone. 
Ou usa cinzas e flores , a delicadeza dos galhos para árvores da 
montanha. Tudo aninhado nos livros, com pedaços de sonhos vividos , 
borboletas surreais. 

Há os poetas engenheiros , que preferem lidar com pedras , 
argamassas de edifícios. Vão jogando no livro o cimento, brincando de 
vastas falas , como é o caso de Antonio Barreto ou de João Cabral de 
Melo Neto. "O morto se eqwltbra na sol!dão de suas f/ores"(Barreto) e a 
morte acaba se explicando por fumaça dos indígenas, cheiros de 
charuto, arrulhos no banheiro. A palavra parece plantada, num efeito 
semiótico, extratofônico, poliglota. O cheiro absurdo das máquinas, a 
pele dos micróbios são efeitos de pó dos poemas, memórias de 
melancias. 

São sempre ilustrações as bela,s casas com cães e crianças , nos 
poemas de Pablo Neruda. O sangue de Espanha, o bairro de Argüelles 
saem de um tinteiro pálido, caem na solidão das estrofes. Fitas e rasgões, 
piolhos e vampiros são pinturas que secam ao vento, depois de viverem 
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num verso. Cortantes criaturas em tempestuosos 
tecidos , espessas tessituras vão se compondo de 
letras, à mão, ou no esforçado computador. 

Os jogos de linguagem , os trocadilhos , as 
aliterações são todas ilustrativas. "Vozes veladas/ 
veludosas vozes" - os olhos do leitor se enovelam nos 
sons, circunvagueiam tontos as carícias velozes dos 
tons e semitons dos zês e dos esses . Violões 
perpassam pela mente, volúpias aliciam os sentidos. 
Quantas horas de silêncio e luzes, em Cruz e Souza 
ou Alphonsus de Guimaraensl Quantos céus de 
algodão, poentes de agosto, sombras que anoitecem 
as moitas, paisagens de árvores dormentes, em Cecília 
Meireles simbolista! 

É o próprio Manuel Bandeira quem anuncia: 

Meu verso é sangue( .. . ) 
Dói-me nas veias. Amargo e quente, 
Cai, gota a gota, do coração. 

Está feito: ilustrou-se o poema. Dor e sangue , 
amargo e quente são nuances da pintura, conjunção 
ilustrativa entre a literatura e outras artes. Em Vou-me 
embora pra Pasárgada, o leitor fará ginástica, andará 
de bicicleta, montará em burro brabo, subirá em paus 
de sebo, tomará banhos de mar: paisagens que o 
poema evoca pela linearidade dos signos, pela 
seqüência cadenciada das experiências pessoais. 

Ainda para exemplificar, n'O livro das ignorãças, 
Manoel de Barros já desenha a rã no título da obra. 
Para quem sabe ler, esse pingo nos diz que tratará do 
microcosmo, focalizará os pequenos elementos que 
convivem em sua poética. Desinventar objetos é um 
convite à imaginação. E, em certo verso, confirma: 
"Hoje eu desenho o cheiro das árvores ". 

Mario Quintana questiona: "Para que interpretar o 
poema, se ele já é uma interpretação?" 

Dir-se-ia, então, ser inúti l o ilustrador? Este é um 
caso a pensar. 

O objetivo deste texto seria, justamente, discutir a 
função desse leitor, que redesenha as pinturas do 
poeta. Seria realmente dispensável? Acredita-se que 
não. O que se faz mister é que possua sensibilidade 
bastante para apresentar o seu modo de ver as 
realidades escritas O que o ilustrador faz é exatamente 
mostrar uma das múltiplas visões que o leitor terá 
daquilo que o poeta sugeriu. Nesse caso, torna-se 
imprescindível uma interlocução entre quem escreve 
e quem faz a ilustração Uma troca de idéias, o diálogo 
intersemiótico evitará desastres corriqueiros nas obras 
que apresentam um trabalho elaborado de li nguagem. 
A partir da premissa de que o ilustrador é perceptivo, 
pode-se até esperar que haja interação entre o que 
foi escrito e o que está desenhado. Mas, de um modo 
geral, principalmente em se tratando de escritores 
novos, os editores escolhem o "ilustrador''. Somente 
após a impressão da obra, o autor do texto escrito 
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conhecerá aquele que o ilustrou. Isso pode culminar 
numa decepção cruel para quem construiu um texto, 
por exemplo, abstrato. O escritor se depara com uma 
Ilustração clássica ou linear do trabalho elaborado a 
suor. 

Se o autor, em si, ilustra o próprio pensamento com 
o grapho, cabe ao ilustrador reescrevê-lo com 
símbolos picturais. Infelizmente, é raro haver interação 
entre o que foi escrito e o que está pintado nas figuras. 

. Quando o autor é rico, parece que o problema é 
rr;1norado. Ele próprio custeia o seu livro ou apresenta, 
Jª pronto, o projeto do ilustrador à casa editora. Isso 
também acontece quando o escritor é famoso. A 
qualidade do texto escrito já está garantida pelo 
renome do autor. Então, investe-se na obra. Convidam
se os grandes ilustradores para "ler" o trabalho e 
apresentá-lo com desenhos, colagens, etc. Porém, ao 
auto~ novo, ainda .desconhecido do grande público, 
lhe e vedado o d1re1to de achar razoável ou não a 
il~stração "oferecida''. E entre uma ilustração ruim e a 
nao ilustração, o autor do texto escrito preferiria a 
segunda opção. 

Nos textos infanta-juvenis, sobretudo, há carência 
de boas ilustrações (muitas vezes os textos escritos 
também são carentes). Entretanto, h;3. momentos de 
imensa felicidade, em que o ilustrador compreende o 
escritor e empreende uma viagem formidável em torno 
dos versos . Acredita-se que, nesta hipótese tenha 
havido o intercâmbio entre ambos. ' 

O que se quer ressaltar com este artigo é o fato de 
ser pouco provável a alegria do escritor , ao deparar
se com uma ilustração na ~uai não interferiu ou à qual 
desconheceu totalmente. As editoras cabe considerar 
esses fatos , para o bem dos leitores e felicidade geral 
dos escritores. Chamar o jovem autor, apresentá-lo ao 
1lu,st.rador, mostrar-lhe os desenhos seria uma gentileza 
m1n1ma a lhe ser conferida. Dizer não à ilustração 
indevida, rejubilar-se com a beleza dos traços e a 
competência do ilustrador deveria ser um direito para 
quem vai lançar um livro. Isso para que o "lançamento" 
não seja um episódio espacial de funestas conseqüên
cias. 

A amizade entre o escritor e o ilustrador valoriza as 
suas pessoas, ilumina futuros valores. Dá iminência à 
editora. O acumpliciamento entre as partes conduz 
ao sucesso do livro, revela-se aos distantes leitores. E 
não há leitor, neste mundo, que não entre também 
nesse trio e descubra em si o escritor e o ilustrador 
latente. Ele sabe e merece isso. 
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A IDADE DO PAJE 
denise werneck 

Daquela vez, enxergo meu corpo como agora, mas diferente, 
se computo linhas finas na boca e uma exposição contida frente à 
cobiça dos homens. 

Acostumada à paquera, vivo imponente e voraz. Não obstante 
medos teimosos tenham-me feito a côrte na vida. 

Hoje, quando eles vêm, exibo dotes, reação imediata de mulher 
esclarecida sobre os assuntos do medo. Terrenos baldios eu percorro 
com pés de jesus, segurando a ânsia de ousar como ousava. 

Luzes discretas e olhos negros de sombra e delineador 
acompanham-me às festas, valorizando a idade. 

Que, por sinais, consigo driblar 4, 5 anos, goleando de bicicleta. 
Acordo com mais sono que antes, isso é triste! A gente acumula 

manias de edredon, dormir com a TV, ligada no hidratante para a 
área dos olhos. 

Estou achando que convivem com estas manias aquelas outras 
da adolescência, palavrinha escrota quando empapada de 
significados. Caso específico, resisto aos livros de auto-ajuda, espaço 
no qual nunca vi brotar explicações fora da regra. A convicção de 
que ainda sou a mesma, vagando a trilha dos 30 e mais alguns anos, 
dá-me a certeza de que gozo as férias da puberdade. 

Lembro-me, colorido, de festas de 15 anos há 15 anos atrás, com 
a ajuda de Michael Jackson fazendo, se permitem, meu próprio thriller. 

Do gosto histórico do primeiro e do segundo beijo, com boca 
diferente por vez. Vem daqui o caderno azul CADERFLEX, capa dura, 
lombada alta, plástico se couro, acabamento em costura. Quem 
guardou sabe. 

Anotava noitadas ávidas, salvava vidas do esquecimento; 
outras sepultava com tijolos. Todos os sobreviventes eram homens, 
no entanto eu também estava ali, mulher no comando, listando quem 
subiria na prancha. 
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•Estrela - símbolo ideal: significa que o cara beija bem, 
perfumado, Alice ficando com um gato de botas. 

Quando um homem ganha estrela, interessam todos os detalhes 
do mundo, do jogo do prazer e da essência: do mundo (cruzo as 
cores e a harmonia masculina das roupas dele, da voz do cabelo, 
balançando palavras bacanas para que eu possa raciocinar uma 
brusca atração). Próximo passe: os olhos torcem! Tiro de meta: a 
atração passa a apitar o jogo, usando regras alusivas ao tipo de 
partida em que pretendemos estar ... 

É meu o lance inicial, coisa particular, promovo o ritmo do embate 
para entender quem está vencendo ao final do tempo, porque não 
conheço jogo sem a sobrepujança de um dos participantes. Se 
estamos no mesmo time: mais vantajoso, ainda um tem, ora a sorte, 
ora o estilo a seu favor. 

Podemos jogar horas, tratando-se de estrela, um símbolo que 
escolhi para classificar muitos homens, referendando as histórias 
sensacionais de amor, no sentido bíblico do Luis Fernando Veríssimo. 

Sei que aqueles momentos são o parâmetro de muita coisa, 
material de caderno importante; são as entrelinhas da simbologia 
de qualquer relação. 

Faço a banalização piegas de um flerte? perguntei-me várias 
vezes, descartando um sim. Talvez o início inocente da lista, despojado 
de motivos, pronunciasse um veredito sem culpa. Talvez a fascinação 
por completar as pautas do caderno, preservando os dados mais 
rompantes da paquera, confortasse o anjo interno. Creio que outra 
razão mais crua, a de contar, multiplicar e alardear as experiências, 
fosse o hobby preferido do capeta, consciência que vencia, literal, 
em gênero, número e grau. 

Havia rimas. 
Se eles soubessem, importariam-se mais com · qual rótulo 

receberam que propriamente com o montante da lista. Seria 
execrada em público por sóis e satélites e ovacionada pelas estrelas 
e luas. Os homens conspirariam em rodinhas de sujos comentários a 
meu respeito, enquanto outra parte sorriria satisfeita. Inferno 
instaurado, surgiriam opiniões condoídas de gente esquisita e afeita 
ao nariz alheio. Com pontos de vista incapazes de atingir o pólo kitsch 
do caderno bendito . 
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Bem X mal: julgamentos cósmicos jamais me interessaram. Os 
passionais, ainda vá lá ... por isso continuava eu mesma batendo o 
martelo. 

Houve noites em que fiquei rica: o cassino falia e eu ganhava 
direito à suite presidencial 5 estrelas. 

Um homem O lua nem sempre é o mesmo ... uma noite, 
i nteiraço ... outras ... 

Beijo linear tem este homem, aclimatizado com o contexto, sem 
virilidade necessária para longas recordações. Também não é o caos, 
embora eclodam decepçõezinhas diversas ... (Levanta-se de l O em 
l O minutos para certificar-se de que a moto continua ali parada. Ou 
dobra a manga da camisa, inventando músculo). 

7 luas iluminam Morte, li no papel de bandeja do Moe Donald 's 
enquanto comia batatinhas. Bastou pra ser motivo de interrogações 
do homem-lua; tentando decifrar o moral da frase, como houvesse 
importância maior que ler integralmente o papel e, eventualmente, 
rir de qualquer bobagem. 

Falta a esta espécie saber contar piadas obscenas e falta dirigir 
o carro com a lascívia dos pilotos de Fórmula l. Mas são deles meu 
falso agrado (completo) de sua companhia, diante de circunstâncias. 

Teremos o infortúnio de avaliar nossa atração curiosa por outras 
vezes, espiando possíveis melhoras de comportamento, beijos 
aperfeiçoados quem sabe. 

Estatisticamente o jogo é chato. Desânimo para entregar o meio 
de campo, empate no final, pouca chance de prorrogação ou 
qualquer palavra atirada na cabeça de um jogador, tudo isso pode 
acabar em morte súbita. 

Não convence o torcedor? Ou o juiz? 
Diria simplesmente que não é fácil driblar as mancadas do 

adversário, adivinhando a hora de devolver-lhe o cartão. 
Lua em quarto-crescente: nasce um cara sem a sorte dos talentos

natos. O jeito é arriscar com prudência, testando a mira para nunca 
errar o alvo em relação roleta-russa. 



Dezembro, 2002 27 

Releitura l 6 

Com 25 anos, anotava famosas 'ficadas' no caderno que parou, 
há pouco, de ser incrementado por novos registros. Não pretendo 
desperdiçar as folhas, são lembranças no mínimo interessantes para a 
degustação anoitecida de whisky com as meninas. Estou em fase de 
descansar a caneta ou, menção honrosa, pendurar o casaco de 
penas, como diz meu primo. Feliz da vida, os casacos do meu armário 
vestem-me com perfeição neste corpo de agora. Ainda bem porque 
crescer é coisa de peso. 

A terceira definição, na hierarquia do prazer, resume o inimigo 
em o satélite. Sem metáforas pobres: apenas o próximo elemento 
"espacial" que subiu à escala da pressa em rotular um caso. Até 
que apropriado para sujeitos idênticos a tontas órbitas, provocando 
reviravoltas no estômago, quando garantem para si todos os 
pronomes reflexivos. 

Mim é índio: a pajelança chama chuva. 
Adjunta, a praga de Eros fulmina-os, implacável. Beijos sem língua, 

beijos mordidos sem violenta experiência, satélites sonâmbulos 
perdidos entre as variações de saliva e calor. 

Se o cara recebe um satélite, a noite acende todas as luzes 
convidando ir embora. O dia encurta, pernas pra que te quero, 
mentiras, compromissos, até nunca mais. · 

Fileiras de irc's eriçam meu pêlo, orghumentos não faltam. Volto 
pra casa abatida, desencantada da vida. O sono, alegria me dá. 

Homens-satélite convertem-se à pegação, ligando dias da 
mesma semana atrás de você. Sequer desconfiam que o óleo da 
pele dele frita nossa memória - daí não pouparmos bolos. 

Calça de tergaL ou em mangas de camisa, sapato social com 
penduricalho, terno de linho, bermuda-ciclista de lycra, unhas feitas 
- preparado para o confronto com o chie - desce o rapaz às ruas 
da cidade, perturbando a gramática das boas relações. 
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Releitu ra l 6 Escolho melhor os lugares onde como, em casa 
há fartura e a segurança de condimentos, então eu 

e meu marido, bons de garfo, inventamos banquetes de cama e 
mesa. A insaciabilidade determina a fome, e grosso modo recusamos 
petiscos nos intervalos da refeição. 

Penso bobamente se ele prefereria uma noitada com os amigos, 
mas vem de próprio saber a resposta: não lhe teria o mesmo sabor. 

O que nos fazia garanhões (à época) era o misterioso 
descomprometimento, não estar com vínculos fortes e, inclusive, ter 
estado. Nos fazia presas difíceis de captura o tesão de quem não 
tem namorado ... ou namorada ... Aquilo que nos tornava mitos ao 
olhar adorador de quando alguém te prende o ar ... e toca um Rush 
no carro, segunda marcha acelera a mão. 

Um homem e uma mulher, ou vice-versa se os dois estão sozinhos, 
formulando planos incendiários, nos bons sentidos da palavra - doidos 
- apagam o redor do carro queimando tudo. 

Essa linguagem sem sexo, porque nada mais que arquétipos, 
fecha parágrafos com aspas e apóstrofes entre as aspas com frenesia 
e ... Você sabe, o vigor do domínio do silêncio absoluto, que é quando 
perdemos o ar. 

Nada igual, por isso as cenas, o sete a performance determinam 
o final. Tudo que é dito no improviso escuta o corpo. Tudo que foge 
ao roteiro escapa da monotonia. As tomadas são curtas prevendo 
uma longa edição. Protagonizamos em júbilo porque dividimos o que 
está em cartaz sem as honrarias do principal e a complacência do 
secundário. 

Yo creo en brujas e acredito na criação de fantasias, por que 
não em estufas? semeadinhas, irrigadas, bem tratadas, colhidas e 
admiradas fantasias sexuais de histórias de fada. 

Nobres as mulheres que leram fotonovelas, Jeanne era um gênio 
com suas dicas nupciais. 
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Desconfio que meu marido tem outras experiências com seus 
souvenirs. Sabrina e Júlia para ele devem ser antigas namoradas ou 
nomes perdidos na confusão do texto. 

Não dançaria tão entusiasmado com a Paula Toller, digamos 
assim. Mas deixa o Titãs numa boa. Temos certa musicalidade de rádio 
ligado domingo cedo. 

Isso contribui para pesquisarmos o que há de novo na parada, 
sem dançar conforme a música, embora fãs da maçã e da cobra. 

• Solzinho. Pejorativozinho do último símbolo do caderno. 
Cadê a inspiração pra falar deste elemento? 
Mizinho, primo, olha um motivo e tanto para se pendurar o 

casaco de penas, voltar correndo às sessões de 1 Love Lucy no 
enredo de Mad About Vou. 

Uma pós-graduação cairá como as luvas de Ana Cristina Cesar 
na dissertação de Graça Rios. 

Tudo rivers. 
A pajelança dança agora na cozinha, pulando os ladrilhos 

diferentes em compasso - uns beje e os outros pedrinhas de triângulo 
mostarda. Imagino a trilha sonora, ligo logo o CD com seqüência de 
30 músicas, intercalando a mixagem. Variações da mesma pista de 
dança. 

O que toca primeiro? 
Um bom inglês ajuda, hey babe, it's a quarter to eigth, 1 fell l've 

got the mood. Panquecas ao molho branco, com recheio de ri cota 
e espinafre. That's all, folks. 

vou preparar o jantar mais cedo pra sair caprichada de cena. 

As ilustrações deste texto são de Luiz 
Maia para o livro Poemas para 
brincar, de José Paulo Paes. São 
Paulo: Ática, 1990. 

Denise Werneck é Publicitária e 
Consultora de Editoração e 

Marketing da BPIJBH. 
Este conto obteve 

Menção Honrosa no 
Prêmio Guimarães Rosa 

da Radio France lnternationale, 
em 1999. 
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CLÁUDIO MARTINS E A VIAGEM DO OLHAR 

MARTINS, Cláudio. Eu e minha 
luneta. Belo Horizonte: Formato, 
1992. 

eliana taborda 
bernadete patrus ananias pothakos 

Devagar as janelas olham. (C.D.A.) 

Em 1948, nascia em Juiz de Fora Cláudio Martins, premiado artista, 
ilustrador e autor de livros infantis. 

Na terra natal, participou de Salões de Arte da Universidade Federal 
e outros salões de fotografia, escultura, desenho, etc. Abriam-se as 
primeiras janelas para o mundo das artes e para o sucesso. 

Em 1971 , transfere-se para Belo Horizonte onde estuda 
Desenho Industrial na FUMA. Termina o curso em 1974, 
mas já então encontra-se envolvido com as artes gráficas, 
depois de ter participado da Bienal de São Paulo em 1972, 
enquanto artista plástico. Há 31 anos ilustra capas de livros 
nas mais diversas áreas do conhecimento humano: 
engenharia, história, sociologia, romances, contos, novelas, 
poesia e até livros de medicina legal. Recentemente 
ilustrou, para a Editora Vila Rica, antiga Itatiaia, dez volumes 
de Franz Kafka, entre eles, A Metamorfose e O 
Processo. Fez também a capa do Ulysses, de James 
Joyce, para a Civilização Brasileira. Confessa que não 
precisa ler um livro para ilustrar sua capa. Costuma receber 
o título com um pequeno resumo pela manhã e, às três 
horas da tarde, já está dentro da editora com o trabalho 
pronto. Seu ritmo de produção é acelerado. Já fez uma 
capa de livro em pouco mais de uma hora. Não por 
esnobismo, mas por necessidade, por aperto, afirma. As 
contas vencem em 30 dias, então não é possível protelar 
muito a entrega de um trabalho. 

Cláudio Martins explica que aprendeu a trabalhar com 
rapidez quando era fotógrafo e ilustrador de jornais. Tinha 
quinze minutos para resolver um problema, aquilo era 
impresso, consumido no dia seguinte e depois jogado fora. 
Em jornal, as coisas nascem e morrem rapidamente, diz o 
ilustrador, que precisava terminar um trabalho em tempo 
recorde para ter dinheiro para chegar até a faculdade, no 
tempo em que era estudante. 

A lida com capas de livros durante longos anos deu a 
Cláudio Martins uma certa maleabilidade no manuseio de materiais, 
conferindo-lhe flexibilidade na utilização dos recursos disponíveis. 
Talvez tenha sido a partir desta experiência que ele pôde desenvolver 
um estilo próprio, ímpar, caracterizado pelo uso ou combinação de 
várias técnicas, traços, colagens, tinturas aguadas misturadas a pastéis 
oleosos. São pinceladas suaves entre cerdas duras e espirradas. 
Ranhuras sobre a superfície escura e recoberta em que, muitas vezes, 
o acaso brinca com a arte , produzindo efeitos que dificilmente 
aconteceriam de outra forma. Um pincel que cai e sai rolando sobre a 
página pode resultar numa solução surpreendente. Um guache branco 
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aplicado com raiva sobre uma ilustração que saiu errada pode provocar 
mudanças inesperadas no papel e, de repente, tudo está pronto para o olhar 
do leitor. 

Cláudio Martins conta hoje com mais de 1000 capas e cerca de 300 livros 
ilustrados. Em 1986, ilustrou o segundo livro publicado pela Formato e desde 
então tem estado envolvido com a literatura infantil, seja como ilustrador ou 
como autor. Segundo ele, ilustrar livros infantis é muito mais prazeroso do que 
ilustrar livros didáticos, onde você tem de ser muito exato, quase perfeccionista. 
A literatura é o espaço da criatividade, do vôo alto, da sugestão. Aí Cláudio 
brinca com a linha: ora ela aparece completa, escura, definida, ora ela é 
pontilhada, descontínua, obrigando o leitor a completar, com seus olhos de 
caçador, a figura que se forma instantaneamente à sua frente. Nesse jogo, o 
artista lança mão de tudo: aquarela, lápis de cor, lápis de cera, pastel, tinta 
espirrada com escova de dentes, etc. Vai da formalidade das ilustrações 
lineares, valorizando linhas, contornos e aspectos tangíveis do objeto ilustrado, 
até a liberdade pictórica, que só se importa com as impressões visuais que a 
forma e o volume marcados no papel causam aos olhos do leitor. 

Uma conversa com o ilustrador confirma as várias impressões que seu 
trabalho causa, comprovando a marca de uma perquirição lap idar que 
caracteriza sua ilustração até os dias atuais. São mais de trinta anos de 
utilização de variados estilos, com técnicas diversas de gravação e marcação 
sobre papéis, telas e outros objetos planos, com objetivos elucidativos, lúdicos, 
éticos, ou estéticos. 

O reconhecimento já pousa na janela do artista faz algum tempo. Em 1989, 
foi selecionado para o Prêmio Catalunha de Ilustração, na Espanha. 
Em 1990, seu nome consta na Lista de Honra do IBBY - lnternational 
Board on Books for Young People, na Suíça, que a cada dois anos seleciona, 
dentre todos os seus países membros, os cem melhores ilustradores, autores 
e tradutores. Em 1991, ganha o Prêmio Jabuti de Ilustração, da Fundação 
Nacional do Livro Infantil e Juvenil, que o destaca novamente no ano seguinte, 
quando também a APCA - Associação Paulista de Críticos de Arte - confere-
lhe um prêmio. 

Estamos em 1992. Para Cláudio Martins, é tempo de ousar estradas novas. 
As peculiaridades de seus desenhos buscam novos códigos de expressão e 
ele ganha o espaço das letras. Começa a redigir seus próprios textos. CoQverte
se, assim, num autor total - aquele que faz o projeto gráfico, escreve o texto e 
cria as ilustrações do livro. 

Eu e minha luneta (Formato) ganhou da FNLIJ o Prêmio Melhor Livro 
para crianças e Autor Revelação. Na época de sua publicação, houve 
uma venda expressiva para o México: 36.000 exemplares . Em 2000, dá-se a 
mesma façanha e o livro conta hoje com cerca de 180.000 exemplares 
vendidos. 

As janelas contam as estórias que o menino e sua luneta focalizam no céu. 
São cenas prosaicas do dia-a-dia, retratadas em dezoito janelas que lembram 
os quadrinhos, com um texto de três linhas ao pé da página. Há mais nos 
desenhos do que no texto e é por isso que o autor convida o leitor a recomeçar 
a viagem quarido chega no final da estória. Cláudio considera 9 livro um objeto 
caro e acha que ele não pode ser consumido rapidamente. E preciso poder 
voltar e ainda encontrar alguma coisa nova, não percebida anteriormente. Por 
isso, ele carrega nos detalhes dentro de uma cena e faz das janelas abertas 
ao leitor um convite para a composição de novos textos, novas estórias. 

Eu e minha luneta deu origem a urne. cs:c:;ão chamada Viagem do 
Olhar (Formato), que é composta de mais três livros: Quando explodem 
as estrelas, Meninos, eu vi! e Um passeio pela escola. Em todos 
eles, um menino e sua luneta descobrem paisagens e cenas bizarras que 
podem ser montadas de maneira diferente, inúmeras vezes. Uma verdadeira 
viagem do olhar, como, de resto, é toda a obra de Cláudio Martins. 
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CLAUDIO MARTINS 

QUANDO 
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CLÁUDIO MARTINS 

UM PASSEIO 
PELA ESCOLA 
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Passeio de graça (FTD) é também uma estória 
polifônica, que se desenrola sob sete pontos de vista 
simultâneos: o pára-brisa, as duas janelas laterais, os 
dois retrovisores externos, o retrovisor interno e o 
interior do ônibus. O resultado é uma sobreposição 
de cenas e uma riqueza de detalhes que não permitem 
o manuseio rápido ou o olhar d istraído. O artista 
consegue seu intento, colocando nas mãos da criança 
uma obra que apresenta relações complexas de tempo 
e espaço, permitindo várias leituras e interpretações. 
São inúmeras as vozes que soam sobre a mesma 
página e, embora soem em coro harmônico, é possível 
ouvir cada uma delas em diferentes passeios do olhar. 
Daí uma obra que pode nos surpreender sempre! 

Cláudio Martins é um ilustrador sintonizado com seu 
tempo. Um tempo corrido, em que, muitas vezes, os 
fatos se atropelam. A vida urge nesta era pós-moderna. 
Urgem as estórias e sobre a página o artista registra a 
simultaneidade de cenas entrelaçadas, numa répl ica 
à velocidade vertiginosa de nossos dias. O antes e o 
depois ficam esmaecidos pela cor dos acontecimentos 
e só se definirão se o leitor aceitar o convite de co
autoria da obra. Aí , caberá a cada um o privilégio de 
compor e recompor a sua estória sincrônica ou 
diacronicamente. Basta escalar com o olhar as cenas 
que se interpenetram na superfície branca do papel e 
ordená-las cronologicamente ou simplesmente deixar 
que ocupem o mesmo momento, simultâneas e 
interdependentes. 

Um primor de detalhamento é o livro O Doutor 
Excelentíssimo, em que uma cidadezinha qualquer 
é transformada desordenadamente numa grande 
metrópole com trânsito infernal. Um texto simples, que 
pode ser lido por uma criança de 7 ou 8 anos, é 
contraposto a uma ilustração pormenorizada do 
progresso Suti lmente, o autor/i lustrador crit ica os 
regimes totalitár ios , o desrespeito à natureza, o 
crescimento insensato das cidades e a hegemonia da 
máquina sobre o homem. 

O sabor ecológico espalha-se também pelas 
páginas de Os sábios sabidíssimos e a árvore 
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sem nome (Formato), uma estória em que o 
superlativo tem a fu nção de iron izar a ciência 
divorciada da cor local e do bem-estar das pessoas. 
Nas entrelinhas lê-se um lamento pela entrega do solo 
brasileiro e suas riquezas aos países do Primeiro 
Mundo - "os tais países". 

Mas nem tudo é protesto na obra de Cláudio Martins. 
O bom humor (com que as denúncias são feitas!) fala 
mais alto na Coleção Surpresa (Compor) e os livros 
As Minhocas, A Festa e O Presente apresentam 
jogos e brincadeiras que privi leg iam a função lúd ica 
da literatura. E as Fábulas brasileiras para todo 
o mundo (Vi la Rica) casam a palavra com a imagem 
de tal modo que o leitor se vê diante de dois códigos 
que se entre laçam para a produção do sentido, 
exigindo dele um olhar versátil sobre o texto híbrido. 

Este artista multifacetado vem tentando viver de 
literatura infantil desde 1994, estimulado, talvez, pelo 
sucesso de suas primeiras publicações enquanto 
autor. Trata-se de um desafio que só as grandes 
vocações enfrentam. De lá para cá, sua participação 
em fe iras de livros tem sido intensa: Catalunha 
(Espanha), Frankfurt (Alemanha) , Bolonha {Itá lia), 
Gotemburgo (Suécia), Quito (Equador) e Bratislava 
(Eslováquia). 

Os prêmios não fazem a cabeça de Cláudio Martins. 
Ele prefere socializar o sucesso, sentindo-se um pouco 
dono do reconhecimento que seus colegas recebem 
lá fora ao mesmo tempo em que reparte com eles os 
prêmios que recebe. De coração, elege as crianças 
como o seu grande júri. Interagindo com elas , nas 
constantes vis itas que faz a escolas, consegue o 
prêmio maior ao ouvir uma pergunta pertinente sobre 
o seu trabalho. Num colégio marista ele autografou 
484 exemplares de seu livro sobre Villa Lobos, O 
chicotinho do diabo (Di mensão), com uma 
satisfação que supera o ruído lisonjeiro das glórias 
internacionais. 

Villa Lobos, Pitanga e Cartol.a (o compositor da 
Verde-Rosa) .. . Respingos de cor local na obra de 
Cláudio Martins! Artista de seu tempo e homem ligado 
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às raízes e à terra, ele fala também das coisas do 
Brasil, com gosto, com paixão, com intenso valor 
telúrico. 

Casado há 28 anos, Cláudio tem uma filha de 24. 
Faz aniversário no dia 15 de setembro e coleciona 
relógios, marcado que é pelo fenômeno do tempo. Por 
conta própria, inventa modas como estudar um pouco 
de navegação astronômica. Gosta de professoras e 
crianças. Considera-se um expressionista pós-guerra 
e declara que não usa o computador em seu trabalho. 

Agora Cláudio Martins está elaborando estórias 
de terror para ameninada. Sobre sua mesa de trabalho 
espalham-se alguns desenhos de monstros, Dráculas 
e vampiros ... Uma aventura a mais na incansável lida 
com o imaginário infantil! 

CLÁUDIO MARTINS: BIBLIOGRAFIA 

1. FÁBULAS BRASILEIRAS PARA TODO MUNDO 
(Vila Rica) 

* O padre, o rapaz e o menino 
* O touro e o homem 
* O cavalo e a macacada 
* A mulher e o capeta 
* A ordem de paz 
* A siriema e a onça comilona 
* O veado e seu amigo pica-pau 
* O papagaio é sempre esperto 
* A mulher e o segredo 
* O rabo da cascavel 
* O porco, o burro e o papagaio 
* O bobão e os peixes 
* O cachorro e o burro 
* O rato e o queijo 
* A garça real 
* Os dois galos. 

2. COLEÇÃO RECONTAR (Lê) 
* A Caixa de Pandora 
*Adão e Eva 
* Jonas e a Baleia. 

3. COLEÇÃO VIAGEM DO OLHAR (Formato) 
* Eu e minha luneta 
* Quando explodem as estrelas 
* Meninos, eu vi! 
* um passeio pela escola. ::j::5., 

MARTINS, Cláudio. Uma barata 
entrou lá em casa! São Paulo: 

Geração Editorial , 2000. 
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4. COLEÇÃO SURPRESA (Compor) 
* As minhocas 
*A festa 
* O presente. 

5. COLEÇÃO MEU LIVRO (Geração Editorial) 
*O meu livro 
* Piada com verso e conversa fiada 
* O Doutor Excelentíssimo 
* Uma barata entrou lá em casa 
* O piado do pássaro e o pássaro copiado. 

6. COLEÇÃO PASSEIO DE GRAÇA (FTD) 
* Tem fantasma na rua 
* Bicho na estrada 
* Que trânsito maluco 
* Vamos para a praia! 

OUTRAS OBRAS: 
* Oto e o controle remoto (Ática) 
* Anita numa noite esquisita (Ática) 
*Confuso Horário (Formato). 
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A LEITURA, NA LEITURA DA ESCOLA 

francisco aurélio ribeiro 

A criação não pode completar-se sem a leitura, já que o artista deve confiar 
ao outro a tarefa de terminar o começado; um autor só pode perceber-se 
essencial à sua obra, através da consciência do leitor. 

(Jean Paul Sartre) 

Para discorrer sobre o tema proposto, A leitura, na leitura da escola , 
alguns conceitos, implícitos no enunciado, devem ser trabalhados: de que 
leitura está-se falando? Quem é o leitor? E de que escola se fala? O dicionário 
traz: Leitor = Do la!. 'lectore'. Ad/ 1. Que lê; ledor. 2. S.m. Aquele que lê, 
ledor. Le!fura =Do la!. Medieval 'lecutra'. S.f 1. Ato ou efe!fo de ler. 2. Arte de 

ler. 3. Hábito de ler. 4. Aquilo que se lê. 5. Que 
se lê, considerado em conjunto. 6. Arte de 
decifrar e fixar um texto de autor, segundo 
determinado critério. 1 

Pode-se observar, nos dois conceitos, tanto 
de leitor quanto de leitura, a idéia de ação, 
continuidade, hábito, formação. O sufixo 'or', do 
substantivo e do adjetivo 'ledor/leitor', e o sufixo 
'ura' indicam respectivamente, em língua 
portuguesa, um agente e uma ação. Portanto, 
fala-se de "um leitor ideal"; aquele que, segundo 
W. lser, "deveriateromesmocódigoqueoautor" 
ou aquele que "deveria ser capaz de realizar na 
leitura todo o potencial de sentido do texto 
ficcional '2 . 

No entanto, a história revela que a recepção 
do texto, sobretudo o literário, atualiza-se de 
maneiras muito diferentes. Não é possível, em 
um só momento, produzir toda a diversidade das 
possíveis significações de um texto, já que os 
sentidos do mesmo podem ser realizados 

sucessivamente , em diferentes leituras e em diferentes momentos do processo 
de formação de um leitor. 

Na relação tradicional autor/texto/leitor, o autor projetava uma imagem 
de si próprio e a duplicava no leitor. Este tornava-se o 'alter ego' do emissor 
textual , a partir de sinais retóricos que orientavam a reconstrução do texto, 
conforme o desejo ou intenção do autor ou de sua ideologia. Uma leitura ou 
recepção bem sucedida previa consenso entre duas instâncias, a de produção 
e a de recepção do texto literário. Esse tipo de figura de leitor supunha um 
sentido independente, exemplar, pré-concebido da obra literária e uma atitude 
contemplativa, receptiva, alienada, passiva do leitor em relação ao sentido 
formulado pelo texto. 
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A história também tem revelado que a leitura é 
cercada por limitações derivadas das capacidades, 
convenções e hábitos que caracterizam, em suas 
diferenças, suas próprias práticas. Desde que a leitura 
de livros passou a ser uma prática escolar - com o 
advento da família burguesa - pode-se acompanhar 
essa prática da leitura na escola, vincu lada a 
ideologias de classe social, raça, sexo e religião. 

A escola tem servido de instrumento de ideologia 
da classe dominante e os textos, lidos em classe, têm 
sido um de seus principais instrumentos. A seguir, 
promove-se um breve percurso dos tipos de textos 
para leituras, usados na escola brasileira, desde o 
meado do século XIX. 

Em 1859, o Cathecismo Histórico e Político, 
"para uso das escolas de primeiras letras da Província 
do Espírito Santo''. de J. M. P. de Vasconcellos, não 
por acaso é dedicado ao ''Exm9 Sr Dr. Pedro Leão 
Velloso Presidente da Província''. A autoridade máxima 
da pro~íncia constituía-se no principal destinatário da 
obra. Feito de perguntas e respostas, para serem 
decoradas na íntegra e repetidas pelos aprendizes, o 
Cathecismo é um modelo de subserviência, 
moralismos, preconceitos e visões estereotipadas dos 
fatos históricos e sociais. À pergunta "O que é o Espírito 
Santo?", por exemplo, é dada a seguinte resposta: 

Uma das vinte províncias que fazem o brilhantismo 
da coroa do sábio monarca que nos governa. (p.3) 

Os jesuítas são definidos como 

Religiosos de uma comunidade, fundada por Santo 
lgnácio de Loyola, incansáveis no desempenho de 
seu ministério, que consistia em levantar templos e 
conventos, e em catequizar os índios nas doutrinas 
puras e santas de nossa religião. (p.5) 

A religião adotada no império, segundo o autor, era 
a "católica, apostólica _romana, a mais pur~. de tod_as 
as religiões" (p.11 ). A última pergunta: Qual e o 
verdadeiro e o mais seguro modo de viver em 
sociedade?" dava-se a resposta: 

Respeitando Deus, e aos maiores em idade, e 
autoridade, guardando os seus mandamentos, 
sendo amigo da verdade, do trabalho e ~a 
economia, e não fazendo aos outros o que nao 
queremos que nos façam. (p.13-14) 

Obediência total, sem questionamento, este era o 
primeiro princípio incutido aos alunos pelas escolas 
provinciais. 

Com o advento da República, ao final do século 
XIX, os principais e consagrados escritmes d_a. épo~a, 
como Olavo Bilac, Coelho Neto, Francisca Juha, Jul1a 
Lopes de Almeida, dentre outros, foram contratados 
para escrever livros didáti~os p.ara as. crianças e 
jovens. Os primeiros livros infantis bras1le1ros eram 
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instrumentos de divulgação do culto c1v1co, do 
patriotismo e da nacionalidade, através da exaltação 
da natureza, da unidade e grandeza nacionais, 
fazendo referências aos símbolos, vultos e episódios 
da história do Brasil. Alma infantil , de Francisca 
Júlia, publicado em 1912, é um claro exemplo, 
apresentando poemas "recitativos, monólogos, 
diálogos, comédias escolares, brincos infantis e 
Hynnos" para o uso das escolas. Os quatro Hynnos 
eram: ao estudo, à escola, ao trabalho e à Pátria. O 
hino à escola, por exemplo, mostrava a instituição 
afastada da cidade, "ocupada somente com o orgulho 
de levardes sabida a lição "(p.166). Além deste trecho, 
o qual sugere uma educação alienada, ainda há 
preconceitos raciais e socias terríveis como os 
mostrados, abaixo, no poema A menina feia : 

Mamã, a menina Paula 
Arrasta a perna, coxeia; 
Ela decerto é a mais feia 
De todas que vão à aula. 
Tem fala tati-bi-tati, 
Olhos tortos de caolha 
Tem o nariz, mamã, olha 
Vermelho como um tomate. 
Disse-me um dia Arabela 
Falando dela a respeito 
Que a Paula é assim desse jeito 
Porque era ébrio o pai dela. 
Que o papá e a mamã sua 
Descalços e braços dados 
Andavam embriagados 
Cambaleando pela rua. 
Não há, porém, um instante 
Em que não a veja, aplicada 
~obre os livros debruçada 
E muito boa estudante. 
Dentre as meninas instruídas 
Mais adiantadas da classe 
Não há uma que lhe passa: 
Tem sempre as lições sabidas. 
Por isso os pais, a chorar de ventura e de alegria 
Juraram à Paula um dia 
Nunca mais se embriagar. 

Júlia Lopes de Almeida (1862-1934) começou sua 
carreira literária com Contos infantis, publicados 
em 1886, em parceria com Adelina Lopes Vieira. No 
entanto, foram as Histórias da nossa terra (1907) 
que a consagraram como a escritora escolar preferida. 
Nesta obra, da primeira metade do século XX e que 
obteve sucessivas tiragens pela sua adoção nas 
escolas oficias, podem ser lidas crônicas, cujo objetivo 
principal era transformar o leitor em formação, criança 
ou jovem, em receptor passivo de mensagens 
ideologicamente comprometidas com uma visão de 
mundo colonizadora, machista e falsa. A seguir, um 
fragmento de A pobre cega, história supostamente 
passada em Vitória/ES: 
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Um dia, dois estudantes mais velhos, já ho
menzinhos, desciam para o colégio quando 
verificaram ser ainda muito cedo, e sentaram-se 
também numas pedras, a pequena distância da 
mendiga. O dever da pontualidade, que não deve 
ser esquecido em nenhum caso da vida, acon
selhou-os a ficarem ali até a hora fixada pelo mestre 
para a entrada na escola. Entretanto, para não 
perderem tempo, repassaram os olhos pela lição, 
lendo alto, cada um por sua vez, o extrato que 
tinham feito em casa, de uma página da História 
do Brasil. 
A cega, satisfeita por aquela inesperada diversão, 
abriu os ouvidos à voz clara de um dos meninos, 
que dizia assim: 'A civilização adoça os costumes 
e tem por objetivo tornar os homens melhores, 
disse-me ontem o meu professor, obrigando-me a 
refletir sobre o que somos agora e o que eram os 
selvagens antes do descobrimento do Brasil. Eu 
estudei história como um papagaio, sem penetrar 
nas suas idéias, levado só por palavras. Vou 
meditar sobre muita coisa do que li'. Quem eram 
os selvagens, ou os índios, como impropriamente 
os chamamos? Homens impetuosos, guerreiros 
com instintos de animal feroz. Entregues abso
lutamente à natureza, de que tudo sugavam e a 
que por modo algum procuravam nutrir e auxiliar, 
estavam SUJe1tos às maiores privações; bastando 
que houvesse uma seca, ou que os animais 
migrassem para longe de suas tabas, para sofrerem 
os horrores da fome. Sem cuidar da terra e sem 
amor ao lar, abandonavam as suas aldeias, poucos 
anos habitadas, onde ficavam pobres taperas sem 
um único indício de saudade daqueles que 
agasalharaml Elas ficavam mudas, com os seus 
telhados de palma apodrecidos, sem ninhos, sem 
aves - que as flechas assassinas tinham espantado 
- sem flores, sem o mínimo vestígio do carinho que 
temos por tudo que nos rodeia. Abandonando as 
tabas, que por um par de anos os tinham abrigado, 
os donos iam ptantar mais longe arraiais. Os 
homens marchavam na frente, com o arco pronto 
para matar, e as mulheres iam atrás, vergadas ao 
peso das redes , dos filhos pequenos e dos 
utensílios de barro de uso doméstico. O índio vivia 
para a morte; era antropófago, não por gula, mas 
por vingança. 
Desafiava o perigo, embriagava-se com sangue e 
desconhecia a caridade. As mulheres eram como 
escravas, submissas, mas igualmente sangüinárias. 
Não seriam muito feios se não achatassem os 
narizes e não deformassem a boca, furando os 
beiços. Além da guerra e da caça, entretinham-se 
tecendo suas redes, bolsas, cordas de algodão e 
de embira, e polindo machados de pedra com que 
cortavam lenha. Quero crer que as melhores horas 
da sua vida seriam passadas nessas ocupações. 
Que alegria invade o meu espírito quando penso 
na felicidade de ter nascido quatrocentos anos 
depois desse tempo, em que o homem era uma 
fera, indigno da terra que devastava, e como 
estremeço de gratidão pelas multidões que vieram 
redimir essa terra, cavando-a com a sua ambição, 
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regando-a com o seu sangue, salvando-a com a 
sua cruz! 
Graças a elas, agora, em vez de devastar, 
cultivamos, e socorremo-nos e amamo-nos uns aos 
outrosl 
Pedro Álvares Cabral, Pero Vaz de Caminha, Frei 
Henrique de Coimbra, vivei eternamente no bronze 
agradecido, com que no Rio de Janeiro vos 
personificou o mestre dos escultores brasileiros!3 

A visão que a autora procurava transmitir com seu 
texto de "civilização" é inaceitável para os dias atuais, 
opondo os conquistadores portugueses ("heróis") aos 
habitantes da terra ("selvagens"). A concepção do 
índ io, apresentada por Júl ia Lopes de Almeida, é 
totalmente oposta à de Ciça Fittipaldi, antropóloga e 
artista plástica, que na série Morená (Melhoramentos) 
ou em Pequena história de gente e bicho 
(Prêmio 100 Anos da Editora Melhoramentos, 
1992), apresenta os mitos dos índios em linguagem 
que recupera o mágico e a poesia, numa associação 
mítica entre os índios e as crianças. 

Em 1929, esta foi uma das orientações dirigidas às 
educadoras sobre a leitura das crianças: 

A criança gosta de lendas. Aprecia as histórias 
encantadas. Contam-nas às crianças, mas 
enxertam nessas lindas histórias um pouco de moral 
sadia, de conselhos sábios, fazendo-as acreditar 
na recompensa aos bons e no castigo aos maus. 
As histórias são parábolas. É preciso explicitá-las 
às crianças. Dentro das histórias cabem preceitos 
de higiene: higiene do corpo e, sobretudo, higiene 
do espírito. 

Esse tipo de orientação didático-pedagógica 
predominou na literatura infanta-juvenil. Obras como 
Quando o Penedo falava (1927), do Professor 
Elpídio Pimentel, seguiam essa orientação e estavam 
na contra-mão da verdadeira literatura brasi leira para 
as crianças, iniciada por Monteiro Lobato, em 1921, 
quando passou a subverter a linguagem e a con
cepção de criança que se tinha. Emíl ia, por exemplo, 
definia-se como a "Independência ou Morte", uma 
paródia do grito do lpiranga, no ano em que se 
comemorava o centenário da Independência do Brasil. 

Por isso, a obra de Lobato foi uma exceção, em 
seu tempo. Na década de 50, encontramos, ainda, a 
seguinte orientação dada por Geraldo Costa Alves, 
professor e escritor capixaba, então Coordenador de 
Educação Primária da Prefeitura: 

Assim, os guieiros do pensamento universal 
querem, através dos livros infantis, instruir e educar 
as crianças. ensinando-lhes a amar a Deus e a 
Pátria, a respeitar os pais, a cultivar o bem e a 
virtude. 

Cem anos depois, a visão da leitura destinada às 
crianças é a mesma do J.M.P. de Vasconcellos. 
Literatura confundindo-se com catecismo. 
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Essa confusão entre texto didático e o texto literário 
é tão freqüente que não se pode distinguir as lições 
do compêndio de Instrução Moral e Cívica, de 
Gaspar de Freitas (1933) e o livro infantil Os anjos 
brincam de rádio , de Abadia de Faremoutiers, 
publicado na mesma época, pela Melhoramentos. O 
19 ponto do livro de IMC, por exemplo, tratava dos 
Principais deveres da vida individua/ - relativos ao 
corpo, à sensibilidade, à inteligência e à vontade, 
enquanto o livro infantil tratava do que a criança deveria 
evitar: desobediência, gula, preguiça, vaidade, 
egoísmo, raiva, inveja, orgulho, tagarelice, caçoísmo, 
curiosidade, maledicência, etc . 

Nas décadas de 60 e 70, passou a haver uma 
mudança na linguagem literária dos livros destinados 
às crianças. Maria Mazzetti e Clarice Lispector são 
escritoras dessa fase de transição. O final dos anos 
70 traz a pós-modernidade para a literatura infanto
juvenil. Flicts (1975), de Ziraldo, faz uma releitura de 
O patinho feio, clássico de Andersen, introduzindo 
na literatura a linguagem visual. Lygia Bojunga inicia 
com Os colegas (1976) uma carreira vitoriosa, que 
a consagraria, mundialmente, com o Prêmio Hans 
Christian Andersen em 1982. 

A partir dos anos 80, houve o 'boom' da literatura 
infanta-juvenil brasileira. Livros passaram a ser 
consumidos aos milhões, embora a qualidade dos 
textos lidos na escola seja discutível. Em obra recente, 
Parâmetros curriculares e literatura, de Maria 
Alice Faria, a autora pesquisa os livros lidos na escola, 
em épocas anteriores, e constata que a maioria trata
se de uma literatura trivia/sem valor literário, conceito 
que cita de Flávio Khote: 

A narrativa trivial se caracteriza pelo automatismo, 
pela repetição e pelos clichês, de enredo, 
personagem, ternário, valores e final. 

Para !SER (1996), a relação entre o texto, um 
engenho de fazer pensar, e. o receptor, um leit9r 
interessado e ativo, é outra, diferente da concepçao 
tradicional. Há, portanto, diferentes tipos de. leitor e 
de leitura. O leitor ideal, por exemplo, para a literatura 
de consumo, é aquele que realiza o potencial do 
sentido do texto, independentemente de sua própria 
situação histórica. A sua satisfação é. plenamente 
atingida com a leitura, sem que isso 1mpl1que e_m 
maiores alterações em sua vida ou em sua concepçao 
de mundo. Por isso, um mesmo texto pode ter 
diferentes recepções de leitura e os efeitos de sentido 
podem ser diferentes, conforme o contexto. Abaixo, 
apresenta-se o caso citado por Marguerite Duras, uma 
das maiores escritoras francesas da atualidade. 

Eu leio de noite. Não consigo ler se não for de noite. 
Quando criança também lia de noite, no escuro da 
hora da siesta que esvazia a cidade como a própria 
noite. Peguei esse hábito com minha mãe, que me 
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disse - sem maiores explicações - que se deve ler 
no tempo vago. Assim, a leitura tomou o lugar do 
sono na hora da siesta, da mesma forma que, mais 
tarde, tomou o lugar do sono da noite. Nunca leio 
em vez de escrever, conversar com alguém ou por 
estar chateada. Com um repentino prazer percebo 
isso - nunca leio por estar aborrecida. Na casa de 
minha mãe, nunca ouvi alguém dizer 'Se você está 
aborrecida, pegue um livro pra ler.' Enquanto eu 
lia, minha mãe dormia. Eu costumava ler deitada 
nos tapetes, nas escadas da casa, nos lugares 
frescos, escuros. Também era para esses lugares 
que eu ia quando queria chorar. Minha mãe nos 
deixava fazer o que bem entendêssemos, e ler o 
que desejássemos; líamos tudo o que podíamos, o 
que nos caísse nas mãos, o que houvesse. Ela 
nunca verificava o que estávamos fazendo. 
Um dia tive uma experiência de leitura que me 
perturbou muito e ainda perturba. Estava voltando 
de férias, da Itália ou da Côte d'Azur, não me 
lembro. Tudo o que sei é que precisava tomar um 
trem que saía de manhã, muito cedo, e chegava 
de noite em Paris. Praticamente não tinha bagagem 
- apenas uma sacola de lona e um livro. O livro era 
enorme, uma daquelas edições da Pléiade. Uma 
coisa é certa - ainda não tinha lido aquele livro. 
Deveria ter lido durante as férias, não li, e agora 
lena de ler muito rapidamente, tão rapidamente 
quanto possível, sem demora; havia prometido ler 
e devolver o livro num determinado dia - devia ser 
no dia seguinte à minha volta das férias, e sabia 
que, se não cumprisse minha promessa, nunca 
mais poderia tomar outro livro emprestado. Como 
eu não tinha meios para comprar livros e não sabia 
como roubá-los, muita coisa estava em perigo. O 
trem partiu. Imediatamente abri o livro na primeira 
página - e fui lendo. Acho que não comi nem bebi 
durante todo o dia. E quando o trem chegou à Gare 
de Lyon, já era tarde da noite. Provavelmente o trem 
tinha se atrasado e já passava da meia-noite. E eu 
tinha lido 800 páginas de Guerra e Paz em um 
dia - metade do livro. Precisei de muito tempo para 
esquecer como tinha lido aquele livro. Durante 
muito tempo me pareceu que tinha traído a própria 
leitura. Agora, lembrando esses fatos, ainda acho 
a experiência perturbadora. Alguma coisa tinha de 
ser sacrificada em minha rápida corrida pelo livro 
- realmente uma outra leitura. Eu havia me limitado 
à história, às custas da profunda e receptiva leitura 
do texto de Tolstoi. Foi como se naquele dia eu 
tivesse percebido, de uma vez por todas, que um 
livro tem duas camadas: uma em cima, a camada 
legível que havia lido no trem e, sob ela, uma outra 
camada que me ficou inacessível. A pessoa só 
percebe a existência dessa segunda camada em 
um momento de distração da leitura literal, da forma 
que se vê a infância através de uma criança. Nunca 
esqueci Guerra e Paz. Será que li a outra metade? 
Acho que não; mas é quase como se tivesse lido. 
Devolvi aquele livro e tomei outros emprestados. 
Daquele dia o que ficou foi a imagem de um trem 
atravessando a planície; o sofrimento do príncipe ... 
e a lembrança de minha traição à leitura.4 · 
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Marguerite Duras fala, em seu depoimento, de dois 
tipos de leitura, uma em extensão, superficial ou literal , 
e outra em profundidade, vertical , buscando o sentido 
das palavras no oculto das linhas, no interior do texto. 
Segundo ela, a descoberta do leitor do segundo tipo 
de leitura é inteiramente pessoal. Ninguém pode 
obrigar ninguém a descobrir o prazer de ler, porque 
não existe "leitura compulsória" para um texto de 
prazer. Também ninguém deve ficar impaciente com 
o que as crianças lêem, ou com o fato de não lerem. A 
descoberta do continente da leitura é uma conquista 
que só pode ocorrer com a prática, a formação , a 
educação , ou o exemplo de adultos totalmente 
engajados nesse processo. A informação transmitida 
pela televisão, pelas revistas, pelos mass media é 
suficiente para viver, no mundo de hoje, se não exigir 
mais do que uma leitura rasa, superficial. O mundo 
atual necessita desse leitor raso para dominá-lo, com 
suas mensagens consumidas e alienadas. 

O problema da falta de leitura do brasileiro , hoje, 
como sempre, não é só devido ao preço dos livros ou 
à sua divulgação. Segundo Frei Beto, é, sobretudo, 
uma questão de educação . Pais que não lêem, 
professores despreparados para trabalhar com as 
infinitas possibilidades do texto literário, a cultura 
imediatista e consumista , a distorção de valores 
culturais são os principais sintomas de uma sociedade 
brasileira "sem educação". Milhares de pessoas -
jovens, adultos e crianças - invadem os shoppings, 
templos do consumo, para adquirir revistas porno
gráficas de atrizes globais ou de dançarinas do 

· rebolado. Tal fenômeno seria o mesmo, no passado, 
se o ídolo não fosse Castro Alves e seus inflamados 
poemas abolicionistas , mas Eugênia Câmara, a atriz 
famosa da época? Ou se a dançarina do ventre da 
época de Avicenas, Averróis ou Maimônides tivesse 
ficado, na história, em lugar desses, pelos seus dotes 
físicos e não pelos dotes intelectuais daqueles 
pensadores? Dançarinas e atrizes seduzindo multidões 
sempre houve. Mas não foram elas , com raras 
exceções (e lsadora Duncan é uma delas) , que 
mudaram o curso da história; elas nada acrescentaram 
ao processo civilizatório. 

Professores universitários que baseiam seu ensino 
em apostilas ou textos xerocopiados, alunos que não 
se acostumam à pesquisa em bibliotecas e arquivos, 
nem aprendem a manusear originais e enciclopédias, 
são meros reprodutores de um ensino estereotipado 
e superficial. Cada vez mais, o mundo tecnológico e 
informatizado necessita de aprendizes bem pre
parados, que saibam buscar e usar as informações 
com as ferramentas aperfeiçoadas e sofisticadas, 
colocadas à sua disposição. 

A cada dia, o mercado de trabalho é mais seletivo 
e exigente. Não consegue mais um bom emprego, 
hoje, quem não domina outras línguas além da sua, 
quem não saiba usar os modernos recursos da 
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informática e da tecnologia e quem não seja um bom 
leitor. Este, segundo Paulo Freire, é um leitor de mundo, 
aquele que lê o mundo nas palavras e estas naquele. 

Fish, teórico da recepção da leitura, recorda que 
"textos não são lidos, mas são criados pelos leitores, 
porque as marcas textuais só se tornam visíveis a partir 
da experiência da leitura". Segundo ele, "leitores não 
interpretam textos, leitores criam textos". Na prática, 
essa nova atitude representa uma tranformação do 
papel tradicional do leitor: decifrador passivo de 
sentidos alojados no texto. Quais são as ações do texto 
sobre o leitor e quais são as ações do leitor na leitura 
de um texto? 

Um mesmo tema, fato cultural ou objeto descrito 
por diferentes textos, mesmo em épocas .próximas, 
pressupõem diferentes pontos de vista, variadas 
concepções de mundo, de linguagens e de subje
tividades. Não existe neutralidade na produção de um 
objeto cultural; nem na sua recepção. 

Enfim, o texto literário é um depósito de significados, 
repleto de significações a serem contempladas por 
seus possíveis leitores e as suas potencialidades são 
proporcionais ao que afirma Norma Ferreira: 

A mensagem artística é aquela que dificilmente 
pode ser enrijecida numa fórmula convencional; o 
decodificador é levado a uma constante auto
indignação, dada a sua própria atitude de 
estranhamento e surpresa. Modificar tal mensagem 
passa a ser uma aventura, pois o novo uso do 
código, embora ligado ao vigente, traz um modo 
imprevisto de organização dos signos, onde o 
receptor se introduz com sua disposição individual , 
psicológica e intelectual. A cada nova leitura, novas 
redescobertas , nessa renovação contínua da 
linguagem.5 

As obras lidas na escola apresentam diferentes 
linguagens, tornando-se mais ou menos artísticas, 
conforme sua elaboração. 

Estruturada basicamente com signos novos pouco 
previsíveis - daí seu volume de informação - a obra 
artística abre-se num vasto campo de possibilidades, 
como um leque, permitindo muitas leituras, interpre
tações, exigindo de cada leitor uma abordagem 
dinâmica e nunca passiva ou apenas comunicadora. 6 

Os textos literários são agentes de tranformação, 
na medida em que são resultados e lugar de 
tranformação, daí a necessidade, cada vez maior, da 
formação de um leitor que saiba lidar com esses 
diferentes textos, que conheça s'uas articulações 
intratextuais e extratextuais e que não seja apenas um 
receptor passivo de mensagens pré-concebidas, 
adultescas, estereotipadas sob o rótulo, muitas vezes 
bem intencionado, da Literatura Infantil. 

Assim como a invenção da imprensa não matou a 
literatura popular e o conto folclórico, ao final da Idade 
Média, mas os massificou ; assim como a invenção do 
cinema não acabou com a literatura, no final do século 
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XIX mas a revitalizou; assim como a televisão não 
ac~bou com o cinema; o computador não eliminou a 
televisão e a internet não substituiu os correios e os 
filatelistas a literatura não morreu e permanecerá viva 
enquanto ~!emento essencial para a humanização. De 
acordo com A. Cândido, este processo confirma no 
homem traços essenciais como o 

exercício de reflexão, a aquisição do saber, a boa 
disposição para com o próximo, o afinamento das 
emoções, a capacidade de penetrar nos prob~emas 
da vida, o senso de beleza, a percepçao da 
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complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do 
humor. 

A literatura desenvolve em nós a quota de 
humanidade na medida em que nos torna compreen
sivos e abertos para a natureza, a sociedade e o 
semelhante. Por tudo isso, ela continuará sendo 
ensinada no próximo século, e por que não, no próximo 
milênio. E sobre a leitura dos clássicos: que eles nos 
ensinem o sentido do humano e a recuperar o tempo • 
da delicadeza, de que nos tala Chico Buarque, em 
Todo sentimento. 
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Uma análise do livro Cavaleiros da sete luas, de Bartolomeu 
Campos Queirós1, deve sempre levar em conta o projeto gráfico de 
Paulo Bernardo Ferreira Vaz, que repete e sublima as intenções do texto 
verbal. O texto de Bartolomeu Campos Queirós revela-se nitidamente 
alegórico e, obedecendo a esse padrão narrativo, estrutura-se em torno 
de um grupo reduzido de imagens afins. Da repetição e superposição 
das imagens simbólicas resulta um efeito anafórico, ou de redundância, 
que se traduz, semanticamente, na ênfase imposta a um mesmo traço 
significativo: a idéia da totalidade do ser2. O diagrama que compõe 
esse desenho alegórico de plenitude inclui tanto as imagens poéticas 
quanto as gráficas. 

Cavaleiros da sete luas é um texto que se organiza privilegiando 
a forma circular, o que se manifesta, por exemplo, na ci rcularidade da 
imagem da lua, reiterada no texto verbal e no projeto gráfico, à exaustão. 

Cirlot observa que, por analog ia, as fases da lua assemelham-se a 
estações do ano e ao ciclo vital do homem3 , num procedimento 
claramente alegórico de interpretação do fenômeno natural. Essa 
alegorização pode ser entrevista nas ilustrações que acompanham o 
texto poético. 

Graficamente, o texto se reparte em espaços nítidos e separados, 
como os quartos da lua, precedendo cada segmento uma ilustração 
geométrica de página inteira, em traço branco sobre fundo azul-noite. 
Alternam-se, portanto, folhas brancas de texto verbal com folhas azuis 
de texto visual. O texto verbal inicia-se e termina junto à representação 
gráfica da lua. A própria atmosfera das noites de plenilúnio é simulada 
pela inclusão de folhas translúcidas, no início e no final do livro. A primeira 
prepara o clima mágico que propicia e to rna p lausíveis os 
acontecimentos insólitos, narrados no poema, pela inscrição, na folha 
transparente, dos versos: 

Em noites de lua cheia 
havemos nossos encantos. 

As páginas brancas, aonde o texto poét ico vem impresso, são 
encimadas por uma mesma vinheta que, com parcimônia de traços 
geométricos, reproduz novamente o ciclo lunar, em suas fases marcadas 
e intermediárias, somando sete luas em tom prateado. A primeira vista, 
não mais que um friso decorativo, a vinheta alegoriza anaforicamente o 
ciclo vital humano. Ao contrário da sucessão verificada na divisão textual, 
as sete luas da vinheta iniciam-se pela lua nova e prosseguem até a 
seguinte lua nova. Quer dizer, vão de um velamento a outro, da não-lua 
(ou não ser) à não-lua, ocupando a lua cheia a posição central. 

Percebe-se nessa vinheta um paralelismo ao desenrolar da vida 
humana, desde sua presença velada e redonda no ventre da mãe até o 
encerramento de seu cadáver nas entranhas da terra, passando pelas 
fases de crescimento, plenitude e decadência, até chegar à morte. 

A característica de espelho, creditada à lua, se faz presente de várias 
maneiras nas ilustrações do livro. Pelo fato de a sucessão das fases, 
tanto na divisão textual como nas vinhetas, parecer uma meia seqüência 



Dezembro, 2002 

repetida às avessas, o espelhamento pode ser aí 
vislumbrado . Dessa forma , ao quarto crescente 
corresponde, invertido, o quarto minguante; à lua cheia 
corresponde o seu oposto, a lua nova. Além do mais , 
uma outra forma de espelhamento ocorre contrapondo
se as vinhetas às ilustrações das divisões do livro. Viu
se que o centro das vinhetas é a lua cheia, enquanto 
o das ilustrações, que repartem o texto poético , é a 
lua nova. Mantendo-se em mira o caráter alegórico 
apontado, através do artifício do espelho, os opostos 
convergem e se equivalem , como a noite e o dia, 
indissociáveis e complementares. A máxima presença 
e a máxima ausência da lua no céu, seu fulgor e sua 
morte aparente compõem, juntas, uma mesma imagem 
metafórica que remete à idéia de plenitude , de 
totalidade. O efeito obtido é, pois , alegórico, o que 
significa, em outras palavras, também o espelhamento 
de uma verdade abstrata em um veículo concreto , que 
é a ilustração. 

Tomando-se a lua como parâmetro da mensuração 
do tempo, impõe-se ao tempo a mesma direção cíclica 
da órbita lunar. Poeticamente, o autor aproveita esse 
paralelismo para reforçar a exemplaridade do encontro 
amoroso de cavaleiros e damas, situando-o num tempo 
mítico. Torna-se significat ivo que os cavaleiros 
procedam das sete luas ao mesmo tempo. Cada lua 
representando uma fração temporal , a descida 
simultânea dos cavaleiros, cada um baixando de uma 
delas - e a vinheta ali está a todo momento nos 
mostrando as sete luas consecutivas - indica, de fato, 
uma anulação do fluxo temporal. Abre-se uma br~cha 
no tempo convencional e irrompe o tempo m1t1co, 
fundindo presente, passado e futuro numa. mesma 
atemporalidade. Texto e ilustração mostram isso. 

A primeira parte do livro abre-se com a repre
sentação da lua cheia, imagem mesma da plenitudE? 
veiculada pela alegoria que pervade to.do o te~to. E 
também na primeira parte que predomina o nume~o 
sete, indicativo de "um ciclo completo, uma perfe1çao 
dinâmica ... de uma renovação positiva •q, repetido pelo 
ilustrador nas vinhetas, ao alto de cada página. Já o 
segundo elemento inicia-se com a imagem da. lua 
minguante, ladeando o subtítulo De Quatro Cavaleiros. 
Fracionando-se o número de personagens do texto 
poético, fracionou-se também o disco lunar corres
pondente. A passagem do quarto cavaleiro enc~rra o 
quarto minguante. E o próximo segmento, denominado 
De Quatro Deusas, é anunciado pelo aro luminoso da 
lua nova. Essa ilustração ocupa a posição privilegiada 

41 

Releitura 16 

do centro da narrativa e das folhas centrais do livro 
revestindo-se de uma conotação mandálica, como s~ 
verá mais adiante. 

A lua nova tem sido vista miticamente como 
correlata à morte para o homem5 , por isso parece 
estranha a escolha dessa fase para presidir o encontro 
amoroso de damas e cavaleiros. Na ótica alegórica, 
porém, iss;:i é plausível , pela complementaridade dos 
opostos. E o princípio lunar do espelhamento que 
prevalece na construção do poema e na sua ilustração, 
fazendo com que a lua nova contenha o seu 
contraponto: a lua cheia. 

O quarto lunar correspondente à última fração do 
livro é o crescente, ao formarem-se os três últimos 
pares, e o pleni lúnio, depois de cavaleiros e damas 
reunidos. A alegoria da plenitude do ser, atingida 
através do amor, fica bastante nítida. É novamente a 
folha translúcida simulando o luar que ilustra a lua 
cheia, retomando a imagem inicial. A narrativa se fecha 
circularmente , em texto e imagem, reiterando a 
circularidade do tempo. Tudo volta, tudo tende ao 
recomeço, dizem-nos poema e ilustração. 

A palavra "mandala" é mencionada somente duas 
vezes, em versos de teor recapitulativo, ao final da 
narrativa. Contudo, a posição enfática em que aparece 
essa expressão, a simetria verificada na construção 
do poema e a vinculação estreita entre texto e 
ilustração permitem-nos afirmar que a imagem da 
mandala constitui um "leitmotiv", tanto no texto de 
Bartolomeu Campos Queirós quanto no projeto gráfico 
de Paulo Bernardo Ferreira Vaz. 

A mandala é uma figura geométrica que combina 
formas circu lares , quadradas e triangulares, repre
sentando a dinâmica das relações entre o homem e o 
cosmos. Serve como instrumento de concentração 
mental com a final idade de se atingir a integração 
psíquica plena. Em seu objetivo, pois, participa do 
padrão alegórico de Cavaleiros da sete luas. 

A economia do traço nas ilustrações, que poderia 
parecer uma opção aleatória, ganha uma inten
cionalidade, se tentarmos ver, na ilustração, manifes
tações mandálicas. As mandalas tibetanas exprimem
se na forma mais clássica de círculos concêntricos 
que encerram um quadrado. O quadrado é a 
representação da terra e o círculo, da abóbada celeste. 
Sua junção respresenta plasticamente a reunião dos 
contrários. Dado o princípio mandálico de que, quanto 
mais próximo do centro mais importante e superior será 
a figura contida na mandala, Cirlot observa que o 
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círculo dentro do quadrado constitui uma composição 
mais evoluída6 . Basta folhear Cavaleiros das sete 
luas para ver que é precisamente esse tipo de 
combinação que se repete com insistência. 

Toda mandala tem um centro, visível ou presumível. 
No desenho de cada quadra lunar, ele pode ser 
subentend ido como o ponto de apoio ao traçado da 
circunferência. Nos conjuntos, como o da página 27, 
que mostra um quadrilátero formado por quatro etapas 
- da lua nova à cheia - o centro é também um elemento 
quaternário, em forma de cruz. No conjunto da página 
38, é a lua cheia o elemento central . Vimos ainda que, 
também nas vinhetas, o centro é a lua cheia, enquanto 
na ilustração geral , é a nova. Como centros, alegorizam 
o lado escuro e o luminoso do ser, que precisam ser 
integrados. 

NOTAS 

Dezembro, 2002 

Diz Cirlot: 

... a mandala .. é .. uma imagem sintética do 
dual ismo entre a diferenciação e unificação, 
variedade e unidade, exterioridade e interioridade, 
diversidade e concentração7. 

Também a lua, como imagem poética, cumpre essas 
funções, particularmente pela sucessão de suas fases 
e pela característica de espelhamento que lhe é inerte. 
Assim, verifica-se que o texto verbal, que havia sido 
realçado, enquanto alegoria, pela ilustração, presta
se também de reforço às imagens, enquanto 
mandalas. Resta apenas acrescentar que o texto de 
Bartolomeu Campos Queirós, associado à ilustração 
de Paulo Bernardo Ferreira Vaz, constitui também uma 
espécie de mandala a desafiar o leitor à meditação, 
induzindo-o à aventura da busca de si mesmo. 

1. QUEIRÓS, Bartolomeu Campos. Cavaleiros das sete luas. Belo Horizonte: Migui lim, 1985. 

2. Uma análise mais extensa desse livro se encontra em SILVA, Vera M. T. A manda/a dos sete cavaleiros. ln: 
Cadernos de Pesquisa do ICHL. Cadernos de Letras. Série Literatura Infanta-juvenil nº 4, 1988, p. 7-36. 

3. CIRLOT, Juan Eduardo. Diccionario de símbolos. 2ª ed. Barcelona: Labor, 1978, p. 283-284. 

4. CHEVALIER, Jean & GHEERBRANDT, Alain. Dictionnaire des symboles. Paris: Seguers, 1974, p. 170. 

5. CIRLOT, op. cit. , p. 284. 

6. CIRLOT, citado por REZENDE, Vani. Em busca da totalidade. ln: Mandala, edição especial da revista 
Planeta. São Paulo: Três, s/d, p. 6-8. 
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BRINCANDO DE 
BRINCAR 

joana d'arc tôrres de assis 

A meus irmãos José, Celina, Maria Rosa, 
Lasthênia, Paulo, Rosaly , César , 
Domingos, Wanda, Fátima. Aly, Marcos 
e Gonçalo, lembrando, em especial, a 
sensível mu lher que inventava com a 

gente-criança as mi l formas de brincar. Lembram-se? 
Tirava-as de um Mundo coberto de reinos que ficavam dentro dela. 
Reino das pedras, reino das plantas. reino dos bichos, reino dos homens. 
Reino de fadas. de bruxas, de anõezinhos. De gigantes. Mágicos reinos. 
Sempre reinos. Reinos de Deus. 
Assim, as coisas todas se tornavam ricas e irmãs da possibilidade. 

A penca dos quatorze, aqui reunida, lhe diz simplesmente: Obrigada, Mãel 

CIRCUNSTÂNCIA MÁGICA 

O que se designa por brinquedo? Qual o critério para o seu valor? O que 
for diminuto, pueril, inventivo, quiçá bobinho, palpável, cheio de pilhas? O 
que custa uma fortuna pela marca registrada? Ou aquilo que alguns técnicos 
no assunto convencionaram chamar "bastante pedagógico, sensacional"? 

Não, bebé, brinquedo parece ser engenho que supera definições exatas. 
Massa cinzenta de nós adultos decerto esqueceu caminhos da provável 
conotação. Arriscaríamos, contudo, uma idéia, idéiazinha, que não chega 
aos pés da verdade o brinquedo é uma genialidade de formato vário. Uma 
circunstância. Circunstância mágica de abrir janelinhas. 

A MATA DO MUNDO 

O mundo inteiro pode ser o brinquedo, se a criança o amar. Se criança eu 
sou, e amo aquele bosque, ele se torna um brinquedo para mim. Especial , 
autêntico Só de tocá-lo com a leve mão do pensamento, procuro e alcanço 
pássaros, passarinhos, os bichos insetos e seus sistemas estrambóticos, 
admiráveis. Com os animaizinhos mansos, mais todos os brutamontes ferozes 
(ah, os adoro!), crio peraltices das maiores. Desfrutamos. nos giros. até da 
falta de jeito de uma folhinha que cai. E a sopramos para virar húmus no 
satél ite que desfila sobre a nossa cabeça. 

É notável como, pelos arredores. plantas raras narram de viva voz uma 
nota selecionada. Difundem o exotismo das matas amazônicas, atlânticas, 
andin·as , africanas e demais. Para encerrar, muito perfume numa reverência. 
O evento visa fortalecer a medula dos troncos e dos ossos, segundo declaram. 
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Colméias , flores, árvores , m1nerios , ar, gorjeios, 
solidão, inhambu , riachos, uirapuru . Fossem com
padres e comadres não seriam mais amigos. Sem
cerimônia podem ser visitados. Recebem-nos pelo 
nome. Trazem, numa bandeja, a pedrinha do encanto 
que abre alas para os nossos desejos mais fortes se 
real izarem. 

Vamos seguindo. Fan tásticas figuras agora 
despontam: fadas , gnomos, duendes, joões-felpudos. 
As bruxas do oco dos paus, sacizinhos, botas de cara 
mal lavada. Uma trinca de fantasmas gozadores, que 
ganha vida pregando peças, dando rasteiras , me 
diverte. Vem com rompante de quem pretende passar
a-bobo pra trás. Por ser criança, consigo driblá-la. Dou 
um riso mostrando todos os dentes, até o último pi lão. 
Ficam os três hipnotizados 

E exc lamam: "Que lindeza de arcadas! " Em 
seguida, caem de quatro, debulhados em lágrimas. 
Tadinhos, são de todo banguelas! 

O céu. Refletido nos meus olhos, ou espremido 
pelas frestas das copas mais altonas, ele quer 
escorrer. Acerca-se do meu rosto e, depois, saltita a 
uns poucos centímetros do chão. 

Diz "Você me permite descer? Não há perigo de 
me espatifar. E bem sabe que a meta de todo infinito é 
estar na companhia das crianças. " 

Respondo: "Sou fascinada por você; não sabia? 
Salte sem demora, oral " 

Um lembrete: se algum dia uma pessoa bitolada 
indagar da gente a respeito do lucro que se pode obter 
com esse naco abstrato de céu , há inúmeros exemplos 
a dar. Vamos pegar um corriqueiro, mas que, para 
ela, soará do-outro-mundo. É o seguinte: numa viagem 
de férias , você vai conhecer certas regiões agrestes. 
Súbito, surge uma onça brava, desembestada. Dessas 
que nem existem, de tão gigantes e horrorosas. Você 
vai chorar, correr, atirar nela, borrar as calças, morrer 
de medo? Não. Vai apenas se pintar com o azul. E a 
onça, que é adulta, todá racional, concluirá: "Cruzes, 
gente azul? Nem vou ligar; isso é mentira, coisa da 
imaginação! ''. 

Vai-se embora, persignando-se. Você fica, e ri tanto, 
e o azul ri tanto dos susto da pateta, que rolam pelo 
chão. Você para um lado, ele para o outro. Pliint. Agora, 
você não está mais azul; voltou sua cor normal. E vai 
continuar seu passeio, tirando da cartola outras fontes 
de brincar . 

Aventuras, aventuras ... Naquele canto escuro, onde 
nasce capim , todo quase cercado de vegetação 
espinhosa, sabe quem mora nele? Sabe? Numa toca, 
um morcego. Vampiro. Até hoje , ninguém chegou 
perto; ninguém. Só contam, só dão notícias. Pois eu
criança chegarei . Vou chamá-lo; quer ver? 

- Seu morcego, seu vamp iro, por favor, abra pra 
mim! 

- Quem é que o-u-s-a chegar aqui? 
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- Uma criança. 
- Tá querendo o quê? Que eu chupe seu sangue, 

babona? 
- Quero brincar de varrer sua toca. Vamos depois 

nos sentar de mãos dadas e lhe contarei estórias da 
carocha. Enquanto isso, catarei piolho na sua 
cabecinha. Topa? 

Bolotas , lógico que o monstrengo topa . Lógico que 
mesmo um vampiro gosta de afagos. Eu me tornarei 
seu brinquedo; ele , o meu. Espontâneas inventações 
do amor que não tem medo. Naquele instante, na toca, 
a vida e seus mimos mandam lembranças às espécies. 
Fazem em nós suas cócegas. Ra ra ra ra ra raa aa. 
Rimos às bandeiras despregadas. Ra ra ra; rir vale 
mais que remédio , raaa! 

O morcego e eu montamos no alfa e no ômega de 
tudo. Cavalgamos pelas tocas. E elas são muitas. Olho
º sem preconceitos. Ele fica tão agradável no seu 
estado de satisfação! O anjo protetor da nossa 
amizade aparece. Fita-nos. Ri também raaaaaa aaaa. 
Sua gargalhada descontrai toda a família de vampiros 
deste e de outros planetas. 

PÁTIO DAS NUVENS 

Este será o tópico das nuvens. Vamos chamá-lo de 
pátio das nuvens. Ou de parque da supercriatividade. 
Não tem lugar nem hora marcados para nadíssima. 
Se a gente olha do campo aberto ou do alto do terraço, 
dum monte, será um pátio circular. Da janela do nosso 
quarto, se desenhará num retângulo meio minguado 
por não encontrar muita ótica em paredes e outras 
barreiras postiças. 

Em qualquer situação, não deixa de ser engraçado 
examiná-lo. Por ali viaja, todo dia, uma exorbitante 
variedade de folguedos. Posso estar dando mancada 
com tantas descrições se você , com quem estou 
falando, é um perito nessa história de engenhar. Por 
via das dúvidas, estico verbos e auxiliares. 

Nuvens são coisas que se transformam por direção 
do vento e suas macaquices incontroláveis. Vento é o 
máximo; todo vento é danadinho. Não apenas deplora 
velharias quanto as desmonta com o tempo, seu irmão. 
Enquanto se examina um quadrante, o que estava no 
outro se esborracha. Esvai-se, pois existe o fenômeno 
das evaporações; esvaziamentos e enchimentos . 
Sempre o inesperado. 

Alguém reso lve desafiar com os olhos o espaço, 
de cabo a rabo? Tem de ficar esperto, senão a extrema 
figuração o enrola. Tem vez de eu amarrar com o 
cordão do sapato uma imagem e puxá-la. Dá trabalho, 
mas compensa . O marreco com orelha de coelho, 
saltando sobre o répti l que se afunda no horizonte. 
Um ovo fr ito. Um mapa. O sutiã acolchoado mais o 
gordo ursinho trombando num pão. Não, dois ursinhos, 
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sendo que o do plano inferior está virando roupa no 
varal; olhe rápido, olhe! 

Não sei se exagero. Só sei que observo: tudo com 
que me deparo em terra, primeiro apareceu no arco 
do céu em forma de vapores de água. Teria a Física 
uma lei para isso? Terei crédito? 

E no referir à espelhação , me ocorre: quando 
criancinha, a gente ficava horas e horas diante de um 
espelho, matraqueando. Nele, o que percebíamos? 
Nossa imagem tagarela? A cor dos olhos? Muuuito 
mais. As secretas coisas do imaginário apareciam tão 
nítidas. O ponto final de efeitos, limites, tão exato. Nem 
dávamos fé de horas no relógio; os momentos eram 
nobres. Enfim, orgulho e descrenças significavam 
apenas nonsense, valendo bem menos que a meleca 
cutucada do nariz. 

Segundo consta, depois do céu, o espelho ,se 
constitui num dos brinquedos mais reveladores. E o 
protagonista do sábio, instalando uns fusos, assim, 
para a alma namorar a si mesma. De tanto se mirar, 
se comparar, se aprimorar, ela, num dia longínquo, se 
aceita por inteiro. Dizem ser essa a grande conquista 
do humano. 

Filosofar essas e outras coisas, numa boa, é um 
jeitão legal de brincar. Imita um ábaco. A gente corre 
as continhas. Observa. Elas desenvolvem o resto, que 
é nos iniciar na aritmética, base das demais operações: 
aditiva , binária , cesariana , duplex, elementar , 
tartaruga, unívoca e et cetera. 

AS MÁQUINAS E SUAS 
MAQUINAÇÕES 

As máquinas. Pequenas, grandes. Antes lerdas, 
hoje velozes. Tiveram design babaca ao serem 
lançadas. Exemplifico com o computador. Enchia um 
salão. Hoje, pode sumir na concha de nossa mão. Já 
se anunciou que, daqui a três instantes mais um, estará 
ele nas bancas do camelô no feitio de um broche. 
Prende-se o negocinho na gola, elegantemente, e se 
vai resolvendo tudinho: aprendizagem na escola, 
problemas empresariais, conjugais, sociais. Consulta 
nas redes de comércio, de cultura, nações e tudo que 
é setor; tudo através do broche. 

Máquinas de letras, números, sons, ilusões, cor, 
presenças, ciências, paraciências , senciências. De 
colher grãos ou plantar abóbora . De comprar, 
comunicar, relaxar, sonhar, pensar. Máquinas para as 
ecossondagens no corpo e na lua, em Marte e 
galáxias. Máquinas para aproveitar o eu de mim. 
Máquinas quânticas. 

MATRIZ DOS DIAS 
Confesso que eu, criança espevitada, ladina, me 

arrepio muitas vezes se me ponho a montar o jogo 
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chamado Futuro. No comum, pecinhas dele não se 
encaixam. Experimento. Armo a base furta-cor. Pego 
o que deve interligar conjuntos A, B e C. Tudo 
desengonçado. Investigo Erro de fábrica ou das 
orientações técnicas? Pois há blocos papudos, com 
muita sobra. Impedem as seguintes de terem vez na 
composição. Já outrazinhas não entram por causa de 
serem bem molengas. Se deformam como gelatina. 

Por que o enfoque? Porquê. Porquê Por não se ter 
até o momento, como concluir sobre as origens dess~ 
artefato. Ficam a um tico do agora ou vão dar longe, 
num penhasco mitológico? Ah , mas tal resposta pode 
estar chegando Digo a razão. Numa revista de 
páginas bonitas , li que um grupo de mulher~s e 
homens firmou o pé e está pintando um verdinho no 
s~u olho _direito, um verdinho no seu olho esquerdo. 
Ja_ que sao crescidos e são adultos, só podem estar 
brincando de brincar. Não é de apaixonar? 

Então, um dia, dei com os olhos numa carta. Nem 
era endereçada a mim, mas sem querer eu li , pois 
estava aberta numa calçada. Nela, um jovem dizia a 
seus pais que estava de partida. la trabalhar numa 
cidad_e distante, cujo nome não pude distinguir; caíra 
um p~ngo de s?rvete no pedaço. Tinha surg ido sua 
ocas1ao 1mperd1vel. Gravei literalmente uma parte: 

( ... )Decidi colocar minha vida nas mãos do futuro 
e não ficar lerdando pelos corredores do amanhã
eu-vou. E futuro, para mim, é agora. Um agora tipo 
aquele quintal cheio de árvores com copas muito 
unidas, sortidas de frutinhos para todos os gostos. 
Quem q~er , sobe e colhe os que lhe apetecem; 
quem nao quer pega os que lhe caem sobre a 
cabeça ou no chão. 
Estou indo hoje mesmo, apesar de uma antecipada 
saudade. Dos apegos e teretetês. Qual de vocês 
ainda não me disse quinhentas vezes que 'o que é 
meu vem a mim, desde que eu me ponha a 
conquistá-lo?' Pois lá vou eu. Amo vocês, coroas. 
Beijos L. V. 

SUBSOLO 

Tantas formas de viver, tantas formas de brincar. 
Subsolo. Via reta, pelo diâmetro, que distância irá? 
Aceita conferirmos? Viajar sem corpo e de mãos 
dadas. Pisar seguro. Vamos. É rico o subsolo. Quando 
chegarmos à dita zona de perigo, nada temeremos. 
Pois não vamos nos queimar nas lavas de ferro e 
ní_queL Vai ver que com cuspe algumas se apagam ... 
N1fe, n1fe. O centro chega depressinha. Agora é tirar 
a limpo as hipóteses que trouxemos sobre o m'iolo da 
esfera. 

Um ~úc leo duro feito caroço de azeitona. Ferro puro. 
Espec1e de caldo morninho, vital. 
Um vácuo sem fim. 
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Algo tão inusitado que ninguém , n-i-n-g-u-é-m 
jamais o rabeou. 

Águas de encher. Aquário no convívio de terráqueos 
e alienígenas. 

Chantilly cobrindo um picolé redondo, salgado, sem 
pauzinho. 

Um diamante gigante, pivô de todas as seduções. 
A Prima Matéria, geratriz do que se queira, concreto 

ou figurativo. 
Ouro, vindo líquido do caldeirão alquimia a nossa 

conta bancária. 

Na última, trememos na base. É a teoria dum outro 
mundo. Viradp para dentro. Habitado. Vêm-nos ao 
pensamento as descrições de uma tal Divina 
Comédia, com muita idéia amalucada. Apesar de 
poética e admirada em meio mundo. Abismados , nos 
interrogamos: "E se o miolo da terra for essas coisas?" 

Fosse verdade, mal retumbasse a nossa pergunta, 
poderia apontar uma multidão em trastes, com figurino 
de séculos atrasados. Virgem! Habitantes de infernos 
e purgatórios? Prisioneiros da eternidade ou de 
algumas de suas faixas. Chegamos a supor Dante e 
Beatriz encostados no nosso nariz e todos eles 
executando um coro falado: 

Oba, vocês encarnados finalmente conseguiram 
chegar. E se o moti vo da vinda é uma pura 
brincadeira (estamos ouvindo sua fala há horas), 
ótimo Sinal de que trouxemos bons ares. Mudanças 
na legislação que nos exilou da vida com se 
fôssemos bagaço Acertamos? 

Ir ir ir. Ir sem conclusões apressadas. O intrigante 
brinquedo soterrado. Além das rochas , dos túneis , 
jazidas, competições, negócios e usufrutos, ir. Explorar 
o mais denso acervo das relatividades. Relatar seus 
trechos mutantes. Em vi rtude desses luxos, dançamos. 
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Casas e asas, deuses e raios, freqüências 
molecu lares. As Artes , os sucos, a criança que 
engatinha na retina. Aquele mais doceforte olhar que 
se derretia todo enquanto um sol se punha em silêncio 
para nós. 

Brincar (quem sabe?) , em essência, equivale a nos 
mantermos sempre donos desses fogaréus, desses 
silêncios que ordenam os deslumbramentos em um 
caudaloso rio pessoal O que se vive , nele está. E, 
quando o requeremos, tudo vibra, tudo arriba como 
peixes na piracema. Subir pelo jorro das cachoeiras 
não parece alusão de metáfora? Mas é a vida, 
surpreendente, chamando o peixe a procriar, levando 
seu sonho a se sonhar. 

O enredo inspira e dá o.ri tmo: "Quem não gosta de ~ 
samba, bom sujeito não é ... " 

Após , conseguimos chegar ao outro lado da bola. 
E, sem vacilo, conferimos: a medida da espessura do 
Planeta é a dança a dois. Nossa opinião, sem mais 
delongas, fica unânime: "Dá para ser feliz. " 

PARA NUNCA DEIXAR DE BRINCAR 

Tem tantos brinquedos espalhados onde quer que 
seja, puxai Ficaríamos a destrinchá-los a vida inteira. 
Trabalho, mares, espontâneas preces, dinheiro. Lápis, 
bala, lanche, boneca, carrinho, mãe, pai , irmãos, a 
empregada. A fi la dos importados. Circos nacionais e 
internacionais. Cortinados. Terrinha de vasos . O 
un iverso das nossas percepções. Inteligênc ias. A 
educação . O amor na fonte e nos revezes. Um 
demorado abraço. Campos sendo plantados. 

Ilustração de Helena Alexandrino para o livro A risada do 
Saci. CHAMLIAN, Regina. São Paulo: Ática, 1995, p.31. 

Joana D'Arc Tôrres de 
Assis é Escritora e Poeta. 

Trabalha com Reorientação 
da Mente, desenvolvendo 

oficinas de criatividade 
e sensibilidade, 

conduzindo à leitura. 
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SOBRE O 
OLHAR* 

marilda castanha 

Ilustrou mais de 40 obras 
infantis. Autora de 6 livros. 
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.. ) Quem acreditaria que um espaço tão reduzido (o olho humano) 
seria capaz de absorver imagens do universo? 

Leonardo da Vinci 

A partir desta observação de Leonardo da Vinci , gênio universal e 
mestre da pintura renascentista, podemos ir além e afirmar que o olho 
humano - ou o nosso olhar - além de absorver as imagens do universo, 
nos oferece uma forma de expressão. Cotidianamente, linguagem e 
olhar se mesclam e, por meio desta fusão, nos comunicamos. Vejamos 
o que nos diz Alfredo Bosi: 

É no uso das palavras que os homens trançam os fios lógicos e os 
fios expressivos do olhar. Contemplar é olhar religiosamente (con
templum). Cons1deraré olhar com maravilha, assim como os pastores 
errantes fitavam a luz noturna dos astros (con-sidus). Respetfaré olhar 
para trás (ou olhar de novo), tomando-se as devidas distâncias (re
spicio). E admirar é olhar com encanto, movendo a alma até a soleira 
do objeto (ad-mirar) . 
( ... ) Olhar nãC! é apenas dirigir os olhos para perceber o 'real ' para 
fora de nós. E, tantas vezes, sinônimo de cuidar, zelar, guardar( ... ) 
olhar por uma criança, olhar por um trabalho, olhar por um projeto. E, 
não por acaso, o italiano guardare e o francês regarderse traduzem 
precisamente por 'olhar'. 
( .. . ) Estar de olho, ficar de olho, não perder de olho, e trazer de olho 
marcam o grau de interesse do sujeito que beira a vigilância. 

Também usamos , continuamente , muitas outras expressões 
populares relativas ao olhar, e figuras de linguagem que revelam como 
nos expressamos através daquilo que vemos como, por exemplo, dizer 
que alguém nos observou com um olhar frio ou quente. E somos 
completamente compreendidos quando falamos que uma pessoa tem 
olho gordo, olho de peixe morto ou olho de cobra. Como bem nos 
lembra Marilena Chauí: 

Falamos em amor à primeira vista, sem que nos preocupe havermos 
assim atribuído poder mágico aos olhos, poder em que acreditamos 
se falarmos em mau-olhado. Aceitamos discordâncias, dizendo que 
cada qual tem direito ao seu ponto de vista ou à sua perspectiva, sem 
causar-nos estranheza que a origem das opiniões dependa do lugar 
de onde vemos as coisas e sem que nos detenha a palavra 
'perspectiva'. 

E assim nos expressamos, por meio de palavras que evocam 
imagens. Como também nos mostra MarilBna Chauí, para demons
trarmos compreensão, dizemos mas é claro, ou logo se vê, está-se 
vendo. Ao comunicar algo a alguém, dizemos olhe aqui e não - como 
seria lógico - a expressão escute aqui. Da mesma forma que é 
corriqueiro dizer que o fulano comeu com os olhos, ou que ciclano tem 
o olho maior que a barriga. E quando algo muito triste nos acontece, 
não queremos voltar os olhos ao passado ou, ao tomar alguma atitude 
definitiva, decidimos sem olhar para trás. 

Nesses exemplos constatamos que construímos conceitos e valores 
a part ir do que vemos e que nossa linguagem representa como 
pensamos o mundo. 
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Mas, se as imagens são tão importantes e 
determinantes do nosso comportamento, porque 
então, muitas vezes parecemos viver como se 
estivéssemos com os olhos vendados, como se não 
víssemos nada, como se tateássemos às cegas? Esta 
constatação, aparentemente precipitada, se revela 
verdadeira diariamente. Paradoxalmente, na maioria 
das vez~s. vivemos sem ver ou - o que é pior - sem 
querer ver. 

Este olhar sem ver, · surpreendido por expressões 
como: passei ali todos os dias, mas nunca reparei isto, 
ou ainda, nunca vi por este ângulo, provavelmente já 
aconteceu e certamente voltará a acontecer com cada 
um de nós. Cenários, pessoas, coisas ou paisagens 
podem revelar detalhes ou pontos de vista que nunca 
foram observados. Na verdade , somos mutantes, 
podemos perceber diferentes leituras em certa cena 
ou imagem, mas poucas vezes nos despertamos para 
esta pluralidade, para a diversidade do mundo e 
insistimos em ver as coisas por um receituário, por um 
padrão , deixando detalhes preciosos passarem 
despercebidos. Este distanciamento pode nos afastar 
de uma postura e de um olhar mais perceptivo e 
humano , tornando o nosso olhar mecanizado, 
inebriado por uma apatia herdada pela rotina ou pela 
mesmice. Como olhamos sem ver, não conseguimos 
dar novos significados às imagens cotidianas. 

Na verdade, como afirma Nelson Brissac Peixoto, 
esvaziamos os sentidos das coisas pela repetição 
quando não queremos lhes dar sentido. E o autor vai 
além: 

( ... )A questão que atravessa, nos últimos anos, o 
pensamento e a arte contemporâneos é a perda 
de sentido das imagens que constituíam nossa 
identidade e lugar. Daí o recurso ao olhar do 
estrangeiro, tão recorrente nas narrativas e filmes 
americanos recentes: aquele que não é do lugar, 
que acabou de chegar, é capaz de ver aquilo que 
os que lá estão não podem mais perceber. ( ... ) Ele 
é capaz de olhar as coisas como se fosse pela 
primeira vez e de viver histórias originais. Todo um 
programa se delineia aí: livrar a paisagem da 
representação que se faz dela, retratar sem pensar 
em nada já visto antes. Contar histórias simples, 
respe itando os detalhes , deixando as coisas 
aparecerem como são. 
O estrangeiro toma tudo como mitologia, como 
emblema. Reintroduz imaginação e linguagem onde 
tudo era vazio e mutismo. ( ... ) Uma das encar
nações mais recorrentes do estranho, do recém
chegado, é aquele que retorna. O cinema recente 
fez daquele que volta para casa o seu próprio 
personagem principal. Depois de fugir deste mundo 
em que nada mais tem valor, ele volta para resgatar 
as figuras e paisagens banalizadas do nosso 
imaginário, para tirar dele uma identidade e um 
lugar. 
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Ilustração de Marilda Castanha para o livro Joselito e seu esporte 
favorito. CUNHA, Leo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1996. 

Se pensarmos sobre o estrangeiro como aquele que 
vê com outros olhos, e que poderá contemplar, admirar 
e ver o que ninguém vê, estaremos também pensando 
em alguém com outros olhos: em alguém que pode 
se surpreender e, mais ainda, surpreender os outros 
com seu olhar livre, ao mesmo tempo sedutor e 
estranho. Um olhar estrangeiro. 

E se pensarmos também no olhar daquele que 
retorna, constatamos que quem volta ao seu lugar de 
origem não é mais o mesmo de antes. Como não tem 
mais um olhar acostumado com a rotina do lugar, ao 
deter-se diante das pessoas, das casas, do rio ou da 
paisagem, descobre-se não encontrando as mesmas 
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imagens da infância, e vendo aquilo que os que 
ficaram não vêem. As pessoas envelheceram, as 
casas foram modificadas ou destruídas, o rio está 
poluído, as árvores foram cortadas. O olhar distanciado 
sente-se deslocado da história do próprio lugar. Há 
algo familiar, mas no fundo, tudo é diferente. Olhos 
que repousam naquilo que já foi visto irão construir 
outras imagens. Isto é rever. 

Podemos, então, costurar estas cons iderações 
sobre o olhar estrangeiro, ou mesmo sobre o olhar 
daquele que retorna, com as reflexões anteriores feitas 
a partir das observações de Marilena Chauí e Alfredo 
Bosi. Isso porque, sem sombra de dúvida, olhos livres 
irão contemplar melhor , respeitar mu ito mais, ou 
admirar com mais intensidade E podemos ir além, 
lançando um desafio diário: o de desenvolvermos um 
olhar que conceda novos significados àqu ilo que 
vemos. Um desafio que não modifica somente a forma 

NOTA 

* Texto produzido a partir de leituras 
dos ensaios de Mar ilena Chauí , 
Nelson Brissac Peixoto e Alfredo 
Bosi , publicados no livro O olhar, 
Companhia das Letras, 1998. 

CASTANHA, Marilda. Pindorama: terra das 
palmeiras. Belo Horizonte: Formato, 1999. 

PRÊM IO RU NNER UP, do CONCURSO 
NOMA/Japão • PRÊMIO JABUTI DE 
MELHOR ILUSTRAÇÃ0/2000 • Obra sele
cionada para BOLOGNA CHI LDR EN'S 
BOOK FAIR/2000, na C?tegoria BRASIL 500 
ANOS • PRÊMIO GRAFICO OCTOGONE 
2000, atribuído pelo Centro Internacional de 
Estudos de Literatura para a Juventude , 

- Paris/F:rança • Prêmio f. MELHOR ILUS
TRAÇAO, da FUNDAÇAO NACIONAL DO 
LIVRO INFANTIL E JUVENIL, 1999. 
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de olhar e, sim, a forma de pensar, pois olhos livres 
podem ver o mundo de outra maneira. Este é o desafio 
que moveu (e continua movendo) os sonhadores, os 
poetas e os artistas, em culturas e lugares diferentes. 
Olhos de quem busca, na sua estética e no seu jeito 
singular de ver o mundo , uma assinatura e uma 
compreensão universal , reveladora de sua própria 
cultura. Propomos, então, que cada um de nós possa 
exercitar este olhar estrangeiro, ou que possamos ser 
aquele que retorna e vê de outro modo. A necessidade 
de ver melhor pode, muitas vezes, estar relacionada a 
apenas uma capacidade e/ou debilidade orgânica e, 
por isso, estar associada aos instrumentos externos 
corretores ou complementares do nosso olhar - como 
os óculos , as lunetas ou os telescópios. Mas, o maior 
desafio é ve~ melhor com as nossas próprias "lentes", 
ou como nos mesmos dizemos: olhar com outros 
olhos ... 
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A RELEITURA me pede que fale das 
escolhas da Formato no que se refere à 
ilustração dos livros infantis que publica. 
Tarefa difícil, pois nossas escolhas - tanto 
no que diz respeito à ilustração quanto ao 
texto - não obedecem apenas a uma 
postura teórica. ideológica ou estética são 
escolhas antes de tudo intuitivas e se 
realizam, basicamente, em duas direções. 

Num primeiro movimento, o ilustrador é 
convidado a ilustrar um texto contratado 
pela editora para publ icação. 

Por que aquele ilustrador para aquele 
texto? Não sei. Quem escolhe o ilustrador 
é o próprio texto: a gente só faz escutá-lo. 
Do mesmo modo que um espaço vazio 

"pede" este ou aquele móvel, um quadro, um vaso .. , o texto, se 
permitimos e nos dispomos a ouvir, nos d iz o que quer (ou precisa ... ). 
Não há aí nenhuma magia, nenhum mistério: ler não é, entre outras 
coisas. produzir sentidos? O editor e sua equipe, ao "escutar" um texto, 
lançam mão. inconscientemente, de todo o seu repertório cultural e de 
seu conhecimento técnico para determinar (aí incluída, em lugar de 
honra, a ilustração) que livro vão produzir. Fazem uma das leituras 
possíveis daquele texto , escutam-no. Durante a leitura. o nome 
(desenhos , cores, traços ... ) do ilustrador se insinua. delineia-se, 
apresenta-se. Às vezes esse nome não chega de imediato, é precedido 
por características do trabalho daquele que, folheando um catálogo ou 
um banco de imagens. a gente procura até o reconhecimento: "É ele//' 
Ou: "É isto/!' 

Naturalmente, podem ocorrer ruídos na comunicação entre texto e 
editor, e o resultado são escolhas não muito felizes de ilustradores. 
Mas o tempo e a experiência tornam essa possibil idade cada vez mais 
remota. 

A escolha do ilustrador é o pulo do gato na edição de um livro. Depois, 
vêm o projeto gráfico (que é feito para aquele ilustrador) e o trabalho 
mais "braçal" (entre várias aspas) da produção: a discussão e 
aprovação, às vezes exaustivas. dos esboços das ilustrações e, mais 
tarde. das artes finais . a formatação. as inúmeras preparações e revisões 
(inclusive das provas de fotolito) . a escolha do papel e mais todos os 
cuidados e delicadezas necessários a um acabamento perfeito, que é 
sempre o objetivo. 

A gente só tem certeza de que acertou mesmo quando, livro impresso 
na mão, não consegue separar texto de imagem. O livro está inteiro, 
"redondo". e a ilustração não é apenas um enfeite para o texto, não é 
complemento: ela interage com ele , num diálogo harmonioso , 
equilibrado, sem faltas nem excessos. Não conseguimos imaginar outras 
imagens para o texto? Então é este mesmo o livro que queríamos fazer. 

Aquele texto só poderia ter sido ilustrado por aquele ilustrador? Claro 
que não - mas aí o resultado seria outro livro, decorrente de uma escuta 
feita por outro editor. por outra equipe . Todas as escolhas teriam sido 
outras. 
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CASTANHA, Marilda. Pindorama terra das palmeiras. 
Belo Horizonte, Formato, 1999, p.25. 

Num segundo movimento , no _que se refere à 
escolha de imagens, escutamos nao o texto, mas o 
ilustrador que chega com um projeto pro~to, com um~ 
proposta bem definida ou com uma 1de1a _que sera 
desenvolvida junto com a equipe, caso seja contra-

~do . · d 
Essa é uma tendência que, me parece, esta ca a 

vez mais presente no cenário da ilustração de livros 
infantis no Brasil: ilustradores que migram para a 
autoria, concebendo, escrevendo e ilustrando projetos 
editoriais bastante completos (e , muitas vezes , 
complexos ... ). d. _ 

Nesse caso , a ilustração ganha uma 1mensao 
diferente, pois nasce junto com o texto, no mesmo 
instante, embora seja realizada separa?amente. 

Na Formato, isso vem acontecendo ha a_lgum tempo 
com projetos de Marcelo Xavier, Anna Gobel e, m~1s 
recentemente, Nelson Cruz e Marilda Cast~nha. S~o 
trabalhos de pesquisa e criação tão . serios, tao 
competentes e tão bem realizados que tem recebido 
os principais prêmios atribuí_dos ~o Brasil (alguns, no 
exterior) a esse tipo de publ1c_açao. . 

A principal função da editora , nesses casos , e 
fornecer suporte teórico , técnico e, quase s~mp re, 
financeiro para a realização dos _trabalhos, ale~ dos 
cuidados normais com a produçao editorial e graf1ca. 
Nosso maior mérito? É "escutar" esses artistas e 
acreditar neles, claro ... Pois é esse tipo de trabalho 
que acaba estimulando outros, e redire9ion~ndo o 
mercado : a imagem que é arte (e nao so para 
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crianças), além de sua função primeira - que é, 
acredito, tocar, provocar, emocionar ... - é altamente 
estimulante e "formadora". 

Essa nova forma de ilustrar (tanto textos próprios 
quanto textos de terceiros) resulta, a meu ver, de um 
grande amadurecimento, de uma grande evolução na 
arte de criar imagens - no Brasil , que é o lugar de 
onde posso falar - para livros infantis. Do chamado 
boom da literatura infantil , nos anos 70, até os nossos 
dias, é visível o desenvolvimento e aperfeiçoamento 
da arte de desenhar para crianças (da de escrever 
também, mas essa é outra história ... ) Já se foi o tempo 
em que um formato grande, muita cor, um cenário 
idílico com florzinhas, bichinhos e uma vovozinha de 
cabelos brancos podiam ilustrar vários e diferentes 
textos, e encantavam. 

Hoje, a ilustração se apóia em estudos e pesquisas, 
e não apenas em um talento natural para o desenho; 
e, tanto quanto o texto , deve "fazer a diferença", 
dialogar, ser, ela também, uma fonte de produção de 
sentidos. 

É esse o tipo de imagens (e textos ... ) que a Formato 
procura para seus livros. Que façam a diferença, que 
sejam únicas, que "falem", que proponham, que não 
repitam apenas. Por isso, estamos sempre abertos a 
novas propostas, a novos ilustradores , a novos 
escritores. Os textos e as imagens que nos encantam 
certamente encantarão os leitores de todas as idades. 
Para nós, fazer livros é antes de tudo uma festa - que, 
esperamos, seja contagiante. É esse o grande prêmio 
que temos recebido, ano após ano. 
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Escrever sobre "o mundo da imagem na Internet", como me foi pedido 
pelos editores da RELEITURA, é um desafio e tanto. 

Primeiro, porque poucas mídias criadas no sécu lo XX se mostraram 
mais surpreendentes do que a Internet. Concebida para ser um 
instrumento militar de comunicação, rapidamente transformou-se em 
uma rede acadêmica e social. Imaginada como a grande universidade 
aberta da humanidade, foi tomada de assalto pelo comércio eletrônico 
e levou bolsas de valores à loucura. Prometida como o eldorado dos 
negócios, já mostrou que pode produzir muito mais falências do que 
sucessos. Temida como a mídia que coroaria a primazia da imagem 
sobre a palavra iniciada no século XX, vem levando seus usuários -
inclusive crianças e adolescentes - a lerem e escreverem compul
sivamente, diante das telas luminosas dos computadores. Assim por 
diante, poderíamos sair enumerando todas as peças que a Internet tem 
nos pregado. 

Segundo, porque se a Internet, como mídia de massa, é um veículo 
novo, o uso da imagem nela é mais novo ainda. Não faz nem dez anos 
que, tecnicamente, ela passou a suportar alguns recursos gráficos e, 
mesmo hoje, eles ainda são muito limitados. Em conseqüênc ia de tudo 
isso, estaremos falando de um assunto novo demais, que nem mesmo 
possui uma bibliografia estabelecida. Em outras palavras, estaremos 
apenas levantando algumas questões, mais baseadas na experiência 
direta e na observação dos fatos do que em estudos previamente 
val idados. 

Poderíamos começar pensando mais detidamente na propalada 
primazia da imagem sobre a palavra ocorrida no sécu lo XX com o 
advento da fotografia , do cinema e - principalmente - da TV. Será ela 
absoluta? Poucos se dão conta de que, mesmo por trás da mais visual 
das mensagens televisivas , se oculta um roteiro escrito com palavras e 
que utiliza como suporte final o papel. 

O verbo "ocultar" do parágrafo anterior não foi empregado por acaso. 
Se é relativamente fáci l encontrar em livrarias, bibliotecas e centros de 
pesquisa roteiros de filmes para cinema e peças de teatro, o mesmo 
não se pode dizer dos roteiros de programas te levisivos, novelas, 
minisséries e comerciais. Nem mesmo nas bibliotecas das facu ldades 
de comunicação se encontra, por exemplo , o roteiro dos comerciais ou 
programas de TV, embora estes últimos tragam em seus créditos o nome 
dos redatores que o elaboraram. 

Poderíamos tentar listar uma série de motivos pelos quais a palavra 
escrita se encontra escondida na produção televisiva. Mas, entre eles, 
certamente estaria o fato de que a TV baseia sua "naturalidade" na 
simulação da realidade. E a realidade, como se sabe, não pode ser 
previamente programada por roteiros escritos. Pressupõe-se que seja 
espontânea. A divulgação de roteiros escritos (e, logo, exaustivamente 
pensados e discutidos) tornaria transparente a existência de um 
processo de produção que se pretende invisível. 

O AMBIENTE HIPERTEXTUAL 

Tal modelo dificilmente poderia ser transplantado para a Internet. Ao 
contrário do que ocorre com outras mídias, ela rompe as barreiras que 
separam o produtor e o receptor da informação. E tal ruptura é possível , 
graças ao caráter hipertextual da rede. 
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A idéia do hipertexto - ainda sem esse nome - foi 
enunciada pela primeira vez pelo físico e matemático 
Vannevar Bush , em 1945, em um famoso artigo 
intitulado As We May Think 

Bush não se referia a qualquer forma de 
pensamento, mas ao pensamento científico. Segundo 
ele, a maneira como se organizavam as informações 
em uso na comunidade científica era artificial. Não 
pensamos por classificação, mas por associação, dizia 
ele. Nossa mente pula de uma representação para 
outra ao longo de uma rede intrincada, desenha trilhas 
que se bifurcam, tece uma trama complicada ao formar 
o pensamento. 

Mesmo quando estamos submetidos a um ambiente 
rigidamente indexado e classificado , como uma 
biblioteca, traçamos nosso próprio caminho por dentro 
dele. Quando pesquisamos algum assunto, seja por 
meio de algumas palavras-chave, seja por meio da 
indicação de uma obra, puxamos o fio de uma meada 
na qual se apresentam várias outras obras (textos , 
imagens, sons). Ocorre, porém, que, no meio da leitura 
do texto, uma expressão, ou uma citação, chama a 
nossa atenção. Então, procuramos sua origem em 
outro texto. Este, por sua vez, pode nos remeter a outro 
e a outro, sucessivamente, enquanto vamos formando 
o corpo de nossa pesquisa. 

Para dar conta do movimento mental realizado pelo 
pesquisador, Bush propôs a criação de um dispositivo, 
um imenso reservatório multimídia de textos, imagens 
e sons interconectados , que poderia integrar 
rapidamente novas informações. Seria quase uma 
massa viva de conhecimentos que funcionaria como 
uma espécie de memória auxiliar do c ientista , 
chamada por ele de Memex 

Embora o Memex jamais tenha saído do papel , Bush 
abriu as portas para a redefinição do conceito de leitura 
como um procedimento ativo, que implica ao mesmo 
tempo na recepção e na produção de mensagens. 
Suas idéias exerceram grande influência sobre os 
autores que, na década de 1960, foram os pioneiros 
do hipertexto: Ted Nelson, Douglas Englebart e Andries 
van Dam. 

Inicialmente gerado a partir de sistemas mais ou 
menos restritos , que interligavam , no máximo , 
instituições de pesquisa ou militares, hoje o hipertexto 
encontra na Internet um ambiente virtualmente 
inesgotável , com capacidade para ser realimentado 
por milhões de usuários. 

Seja qual for o ambiente de hipertexto idealizado, 
ele permite ao leitor produzir seu próprio material de 
leitura, sem as limitações inerentes à obra impressa e 
fechada. Isso quer dizer, por exemplo , que se eu 
estiver pesquisando a vida de Douglas Englebart, 
posso juntar num mesmo hipertexto os textos , fotos , 
imagens, vídeos, sons que selecionei em minha busca, 
na ordem em que eu desejar, adicionando a eles meus 
próprios comentários No sistema hipertextual ideal , 
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é o leitor quem compõe seu texto , quem decide o 
aspecto gráfico que ele terá e quem escolhe as 
imagens que associará - ou não - ao texto produzido 

Trata-se, então, de um sistema totalmente diferente 
do livro impresso, do cinema ou da TV, que oferecem 
ao_ usuário um pacote fechado e imutável , no qual texto 
e imagem estão indissociavelmente ligados, o que 
poss1bli1ta a leitura conjugada das duas linguagens. 
Como fazer a mesma coisa se é o usuário quem 
escolhe quais imagens associará aos textos 
escolhidos, e de que maneira? Ao dar ao navegante 
total liberdade para combinar linguagens e produzir 
suas próprias leituras, o sistema hipertextual nos obriga 
a pensar novos caminhos para a imagem. 

TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA 
COMUNICACIONAL 

Embora o ambiente hipertextual descrito acima seja 
uma realidade e esteja materializado na Internet é 
inegável que ele está ligado a uma visão acadêmi

0

ca 
da rede e foi concebido no tempo em que ela parecia 
ser capaz de realizar o sonho da grande universidade 
aberta, que social izaria a informação e o conhecimento 
e revolucionaria o modo de produção e recepção de 
b_ens culturais e educacionais. Na prática, a teoria tem 
sido outra. No entanto, embora a Internet comercial 
tenha alterado o caráter universalizante e democrático 
da rede , a formatação original deixou sua marca 
indelével. 

Para que o usuário seja também produtor e possa 
fazer escolhas, o processo de produção não pode 
estar oculto, nem inacessível. Nesse sentido é 
interessante observar que, até o surgimento dos 
arquivos .asp, uma inovação recente da Internet 
comercial, era suficiente um clicar do mouse para 
mostrar o cM!go de programação de qualquer página. 
E ainda hoje e poss1vel fazer isso em qualquer página 
programada em html. 

Mas, para que o ambiente hipertextual funcione de 
fato , é preciso também que seja eficiente do ponto de 
vista da comunicação. E aí entra um segundo aspecto 
do uso da imagem, não mais vista apenas como um 
nó* da rede, mas como elemento fundamental para 
sua comunicabilidade. 

Aqui , já estaremos pensando a imagem não só 
como unidade autônoma de informação, mas como a 
maneira como a tela do computador nos apresenta 
seu conteúdo, o que _inclui desde a cor e padronagem 
ut1l1zada n~ fundo, a_ tipologia, os ícones de orientação, 
a 1lustraçao e a disposição desses elementos no 
espaço delimitado pelo monitor de vídeo. Em outras 
palavras, falamos da interface gráfica. 

Embora extraordinariamente ligada à palavra 
escrita , a Internet só se popularizou a partir do 
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surgimento da interface gráfica WWW, no início da 
década de 1990 (fenômeno semelhante ao ocorrido 
com os personal computers, que só se tornaram de 
fato "pessoais" com a criação de interfaces gráficas). 

Até então, poucos aficcionados, mesmo no meio 
acadêmico, se aventuravam no mundo hipertextual , 
composto por milhares de textos dispostos em ordem 
não seqüenc ial , interligados por afinidade e as
sociação. 

Ao contrário de livros e outros impressos - que têm 
uma primeira página e uma seqüência pré-estabe
lecida de apresentação do conteúdo - ou de veículos 
como o rádio e a TV, cujos canais são numerados 
(embora a numeração em si não indique coisa 
nenhuma) e cuja seqüência de programas é decidida 
pelo produtor e não pelo usuário, a Internet nos obriga 
a escolher nosso próprio ponto de partida e a produzir 
nossa própria seqüência. Não é à toa que as palavras 
"navegar" e "surfar" sejam usadas para metaforizar o 
movimento do usuário por suas páginas. Assim como 
o mar, a Internet não traz caminhos prontos. 

Embora muito limitada - como ainda hoje o é - a 
interface gráfica facilitou a orientação· do navegante. 
Rapidamente, ela permitiu a adoção de indicadores 
que levavam o usuário a perceber intuitivamente as 
possibilidades de escolha que se descortinavam à sua 
frente, alguns herdados da indústria gráfica, outros do 
design de sinalização espacial. Tipos maiores, agora 
localizados no alto de telas - que passavam a se 
chamar "páginas" - indicavam que tínhamos entrado 
em um novo site (conjunto de páginas). Setas 
dispostas nas extremidades das telas mostravam a 
possibil idade de navegação linear. Palavras subli
nhadas (links) remetiam a outros textos, ligados ao 
mostrado na tela por associação. A imagem de uma 
casa (home) remetia à página de abertura. 

A IMAGEM QUE SÓ PODE VALER 
UMA PALAVRA 

Esses recursos só funcionaram porque foram 
adotados pela maioria dos produtores de webstfes, 
ou seja, se transformaram em convenções . E isso logo 
ficou claro quando a sofisticação tecnológica suportou 
o uso de fotos e ilustrações. Num primeiro momento -
por volta de 1996/8 no Brasil - os webdesigners 
acreditaram na máxima que regeu o século XX - "uma 
imagem vale mais do que mil palavras". Prol iferaram 
sites cujas pr imeiras páginas eram coalhadas de 
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botões, desenhos e fotografias que, supostamente, 
conduziriam o navegante para a página desejada. Foi 
assim com o primeiro site da Editora Moderna, que 
trazia, no alto da primeira pág ina, c inco botões 
quadrangulares, de conteúdo impenetrável para o 
usuário. Ao clicar sobre eles, jamais se sabia o que 
viria pela frente. Podia ser o catálogo da ed itora, o 
formulário para contato, ou a lista dos distribuidores. 
Mais radica l ainda foi o primeiro site de Caetano 
Veloso , cujos botões , mínimos, se encon travam 
perdidos em meio a uma profusão de fotos , padro
nagens e cores e também não traziam nenhuma 
indicação de destino. 

Essas experiências mostraram aos webdesigners 
que o fato de uma imagem valer mil palavras pode ser 
um problema quando o destinatário da mensagem só 
está interessado em uma delas (B iograf ia, Obra, 
Catálogo, Contato, etc.) . Logo, eles perceberam que 
quem navega na Internet está procurando alguma 
coisa - o movimento de busca, pesquisa, é inerente a 
ela - e não raro gasta mais tempo na busca em si do 
que na fruição do encontro. A imagem aí tem uma 
função precisa: a de orientar, de fac ilitar a comu
nicação. E não pode abrir mão dela. 

CONCLUSÃO 

Falar em conclusão para um assunto que mal se 
esboçou, chega a ser pretencioso. Mas ressaltamos, 
aqui , duas funções para a imagem na Internet. Na 
primeira, ela é um nó da rede , uma un idade de 
informação que se oferece ao usuário. É o caso, por 
exemplo, de obras que possuam vida autônoma, como 
um quadro, uma escultura, uma fotografia ou uma obra 
visual dig ita l. Pro positalme nte , não c itamos as 
ilustrações, uma vez que, no ambiente hipertextual tal 
como concebido pelos teóricos até o momento, a 
decisão de associar determinada imagem ao texto 
escolhido caberia ao usuário e não seria exclusiva do 
autor. Sabemos que, na prática, a teoria é outra. Mas 
ainda não dispomos de instrumentos críticos para 
anal isar o que vem acontecendo pelos meandros da 
rede no que refere ao uso da ilustração. 

A segunda função estaria diretamente ligada à 
eficácia comun icacional da navegação e, por este 
motivo, obrigatoriamente, tem sua gama de signifi
cações compactada. 

Seja em um caso, seja em outro, o que se verif ica é 
que ainda somos navegantes de primeira viagem, 
quando o assunto é a Internet. 

* Nó é qualquer elemento isolado de um hipertexto. Pode ser um texto, uma imagem, um arquivo de som, etc. 
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O OLHO 

O olho é no sujeito o seu primeiro controle da real idade, de 
coordenação do espaço, de criação de um campo. Muito antes de 
locomover-se, deslocar-se, a criança processa reg istros da percepção 
visual e os organiza como campo de sua visão. O olho antecipa a 
conexão deste pequeno sujeito com o mundo. 1 

O fenômeno do olhar tem, em seu lastro de significação, as vistas 
voltadas para a sexualidade - vislumbrado o olho, inclusive, como um 
organizador pulsional. O olho é um meio de possuir ou ser possuído: 
uma analogia com os órgãos sexuais, os quais também possuem e são 
possuídos, sob a ótica anatômica (côncavo e convexo) e, primor
dialmente, segundo fundamentos da psicanálise. 

O olho da mãe, de fato o primeiro espelho, participa de um intercâmbio 
libidinal (o olho que se olha no olho que o olha), tecendo os primeiros 
fios da sedução. E a imagem que se reflete já constitui-se numa rede. 

Imagem, rede, ilusão, espelho, outro são noções imbricadas, não 
havendo nada mais simétrico e recíproco do que o imaginário, 
registrando o efeito inicial da estruturação do sujeito para o outro. 

E a estruturação do sujeito se dá ali , na fase do espelho, com a 
formação deste duplo que introduz sua unidade de forma narcísica, 
pois ele, sujeito, não se distingue de sua própria imagem ( .. . ). 2 

Buscando referências neste baú-reg istro (o imaginário como um dos 
três reg istros , formu lados por Lacan como essenciais no campo 
psicanalítico) encontram-se olhares fugidios , voluntariosos ou semi
cerrados, olhos de lince, de Capitu e Bete Davis. 

Olhares dominantes, ainda que o estilo particular os dissimule. 
O olhar, a imagem, o olhar do leitor, o artista, o olhar do objeto, o 

consumidor são correlações reg istradas em inúmeras publ icações 
científicas, na proporção semelhante em que o referente sexo também 
interage. 

É neste campo que há o fomento; as considerações desta pesquisa. 
Com efeito, a abordagem da primeira parte - O OLHO - pretende 

averiguar o indiscutível poder de fascinação que o espelho televisivo 
exerce sobre a humanidade, tendo como suporte a beleza da dialética 
do visual, como resposta para muitos jogos de esvaziamento. 

A dialética visual do jogo - a dialética do jogo visual - é assim também 
uma dialética de al ienação, como a imagem de uma coerção do sujeito 
a desaparecer ele próprio, a esvaziar os lugares.3 

Mas uma reflexão cuidadosa exigiria que os conceitos de olhar, 
sexual!dade, outro, televisão, produto, verdade fossem exaustivamente 
meditados, ocorrência que transcende os limites deste breve trabalho. 

Daí o título, nos vendo o OLHO abrir uma idéia de que é parte da 
rede, fiada de TRAÇOS - quando se pensa em imagem veiculada na 
tela em teia com a LETRA. 

Com as letras que se perseguem por todo o campo visual , sejam 
letras feitas de música, sejam legendas de pé de tela ou ícones de 
canais a cabo. 
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O subtítulo E! día que me quieras sugere uma ênfase 
para a música, que inserida no contexto publicitário 
pode, se bem conduzido o processo de criação, ser o 
objeto que mais nos olha, que mais nos seduz. 

Uma vez reconhecida a sedução que se hospeda 
no ato do olho que olha o produto que o olha e que se 
vende (de modo instantâneo), haverá o propósito de 
reconhecer, neste ato , uma outra ótica: o olho, o traço 
e a letra no anúncio publicitário. 

Em A Arte da Deséi p a riçã o , Baudrillard 
confirma: 

É preciso que uma imagem tenha esta qual idade, 
a de um universo, de onde o sujeito retirou-se. É a 
própria trama dos detalhes do objeto, das linhas, 
da luz, (da música*), que deve significar essa 
interrupção do sujeito ... 4 

Pela rede-TV é capturado o homem, que ao sair de 
si próprio em direção à imagem, na verdade reentra 
em si através da mesma imagem, já agora assimilada 
como imagem-objeto/desejo. 

A mais simples imagem, por certo: puro ataque, 
pura ferida visual. 5 

Considerados os meios de comunicação mais 
sofisticados, a despeito do ponto de vista tecnológico 
ou da abrangência da recepção de determinados 
veículos, ou ainda listados quaisquer outros índices 
de mensuração, adequação, ou dimensionamento da 
mensagem, o fato é que os chamados audiovisuais 
comunicam , guardando certa credibilidade de 
documento. 

O considerável desenvolvimento da linguagem da 
televisão a coloca como um dos mais importantes 
processos de comunicação de todos os tempos . A 
capacidade de alastramento e penetração credita à 
tela um simulacro de mediumvivo- polvo e tentáculos 
tentando o povo. 

O pensamento trabalha, decifrando o sentido oculto 
no sentido aparente, desdobrando os níveis da 
significação audiovisual. Os espectadores-interlo
cutores de carne e osso interpretam e engrossam o 
segmento de público para o qual anunciam os que 
anunciam. E vendem! 

Como brevíssima incursão, vê-se que o domínio 
visual tem, no efeito-vitrine, simbolizado pelo vídeo, 
um de seus pólos mais coincidentes com o sistema 
capitalista. 

A ordem do capital dispõe-se a organizar a 
sociedade, partindo das relações intrínsecas à técnica 
comunicacional , apoiada, principalmente, nos 

mass-media com conteúdos lúdicos-culturalistas, 
ou seja, produtos híbridos de entretenimento e de 
referências à cultura burguesa clássica 6 . 

Podendo assumir uma fisionomia dissimuladamente 
ideológica, a cultura de massa aparece disfarçada por 
uma roupagem estética no anúncio. 
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Tal remanejamento da verdade, preconizando um 
leitor seduzido, veicula, em seus anúncios-vitrines, 
imagens mágicas, belas, persuasivas; músicas fortes, 
tradicionais ou não, mas gravações possuidoras de 
um valor intrínseco de reali dade: simulacro sob uma 
perspectiva humanizada e coletiva. 

Um dos métodos dos quais o macross istema 
televisão se valeu para fundame ntar seu poder 
persuasivo - a fascinação - foi a institucionalização 
de uma nova ordem psico-comportamenta l: seria 
preciso demonstrar que o progresso é a linguagem 
universal da felicidade. A base dessa nova ordem 
estabeleceu-se com o fortalecimento do domínio visual 
(justificado pelo fenômeno do olhar), paralelo às formas 
emergentes de urbanização. 

A propaganda atravessa um caminho semelhante 
e similar até os dias atuais. 

A partir da proliferação de "real idades", em 
progressão geométrica e numa grandeza ímpar de 
simulação, torna-se quase impossível traçar frontei ras 
limítrofes entre o real e o imaginário. 'A cerveja que 
bebo de fato me destaca como um consumidor 
inteligente? A música de fundo estimula a preferência 
por determinada loja? A música-tema toca meu 
coração e meu bolso?" 

Assim, pode-se entender que forma e conteúdo, 
imagemsom, emissor e receptor não se separam, 
mas um revela o outro e, muitas vezes, um se revela 
através do outro. 

Será a propaganda a alavanca transformadora, 
quando enfim pode-se redimens ionar o produto, a 
empresa ou o serviço em sujeito que fala? Sujeito 
que fala através de seus próprios olhos e através dos 
nossos olhos que o lêem e, fascinados, a ele atri buem 
sentido. 

O consumidor assimila a linguagem em seu íntimo, 
como uma experiência imediata, dominadora, sem 
palavras. Contudo, nada parece deter alguns 
espectadores que, como amantes apaixonados, 
decidem-se pela apropriação de determinado(s) 
texto(s). A ânsia de possuir uma música, como dono 
exclusivo, o único a chamar uma música de sua, é 
comum a mais homens e mulheres contemporâneos 
do que talvez estejamos dispostos a reconhecer. 
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O som é uma variação de pressão atmosférica , 
capaz de sensibilizar nossos ouvidos Nesta reflexão, 
algumas notas: amplitude , comprimento de onda, 
freqüência , intensidade, faixa audível e ruído. Para tais 
notas , outra escala: a anatomia da orelha. Desta 
escala, outras composições: quando o som ressoa na 
mente, no sensível , na memória, possibilita várias 
escutas , ou leituras - que se têm também pelos olhos . 

O produto canta e encanta. 
Um gráfico do nível da pressão sonora distingue 

com 130 decibéis a decolagem de um jato; com 60 
decibéis , um bate-papo casual; e a sala de estar , 
abrigo da TV, encerra em 40 decibéis a programação. 

Não importa aqui o maior valor sonoro (distinguido 
como um dado curioso) , mas o valor do processo de 
criação de um anúncio - hábil quando da escolha de 
seus repertórios. A imagem (traço) associada à 
sonoplastia (letra) + o produto (olho) , quando 
articulados em sintonia perfeita, conferem o tom certo 
para a venda, tornando o objeto de compra indelével 
na mente do consumidor. 

É fato que, como dito anteriormente , há leituras 
particulares daquilo que se vê, uns privilegiando cores 
e formas , outros já incapazes de não permanecer 
cantarolando a melodia ouvida em assobios incons
cientes. Como afirma Didi-Huberman 

.. . aquele poder de alteridade tão necessário ao 
processo de identificação imaginária. 7 

Mas o espaço publicitário termina e retoma-se o 
programa. A música que apraz é substituída por 
qualquer informação. Está morta e, ainda assim, por 
isso mesmo vive. Além do princípio de prazer, instaura
se um movimento em que a morte acaba por se definir 
estruturalmente como o produto; o luto colocando o 
mundo em movimento. 

A ausência dá conteúdo ao objeto ao mesmo tempo 
que constitui o próprio sujeito O visível ganha 
esconderijos , uma vez que o que resta (trechos 
melódicos, refrões e lálálás) arrisca-se a desaparecer 
ao menor (des)concentrar-se. Mas o que some não 
fica inteiramente invisível , ainda tatilmente retido pela 
memória ou por um confronto do sujeito com o produto 
em pauta no supermercado. Ou de um serviço único 
cantado por maestros de bancos Ou de conceitos 
veiculados, quando você - solo - fuma um cigarrinho 
para o desdém de várias orquestras. 

A LETRA 

Um texto só é um texto se ele esconde, ao primeiro 
olhar, ao primeiro que aparece, a lei de sua 
concepção e a regra de seu jogo.8 
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Acompanhando o pensamento derridiano, o texto 
é um depositário de elementos vindos de outros textos 
capaz de estilhaçar o sincronismo tempora l. o~ 
elementos enxertados de um sistema textual serão os 
fios dessa malha de relações ( .. ), desvelando sua 
textura de diferenças e de semelhanças para a 
construção do sigmficado. 9 

A leitura do mundo precede sempre a leitura da 
palavra. Mas a leitura da palavra implica em ler o 
mundo permanentemente, tranformando-o através de 
nossa prática consciente . Ler significa apreender 
conhecimentos. e redimensioná-los , porque quando 
lemos, 1ntroduz1mos nosso mundo em novas séries de 
re lações. 

É provável que o leitor voraz encontre-se em 
constante conflito com o texto, padecendo de certa 
espécie de clamor submerso por uma compreensão 
ou por uma discordância, captando do texto e a ele 
transmitin_do cargas de vivências. Desses jogos de 
percepçao, nasce um olhar mais crítico para o 
contexto, inaugurado pela reinterpretação (VARGAS 
1997). ' 

A presença consciente do leitor nos diversos 
horizontes da cul tura demanda comun icação e, 
portanto, reque.r emissão e recepção de significados 
Sua intenc1onal1dade permite a ele - leitor - simbolizar 
os significados que aparecem, num situar-se contínuo . 

( .. . ) o texto deve poder, tanto do ponto de vista 
sociológico quanto do psicológico , descon 
textualizar-se de maneira a deixar-se contextualizar 
numa nova situação: é o que justamente faz o ato 
de ler.10 

Nesta segunda parte - A LETRA - propõe-se fiar 
as correlações entre as letras presentes nos anúnc ios 
e a sua contribuição para a sedução do espectador -
cons iderado para o processo o âmbito da criação 
publicitária. 
, Letra de música, texto ora l, texto em legenda, 
1cones, o. nome do produto, uma logomarca, a sigla 
do anunciante, a palavra que não é dita, enfim, para 
este estudo, a letra tem de ser compreendida sem 
precon.ceitos, desprovida de amarras e gramáticas, 
mas simplesmente sent ida. Apenas v ista como 
linguagem, entre as muitas sobrepostas na TV. 
Variando-se em recursos criativos e propositais , sem 
l1m1tes de leitura ou de interferência. A letra: um 
elemento da rede. 

Se, por um lado, o olho é a própria metáfora de 
produto que nos ol ha , a letra vem acrescentar 
informações sobre a mercadoria (não como texto de 
segundo plano, mas com inscrições de palimpsesto). 
Assim , a letra interage com o traço - melhor dizê-lo: 0 
todo da imagem - como o traço incorpora a letra, 0 
som, as cores, suas ausências; letra/traço/olho um só 
corpo intencional. 
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A palavra é mais difícil do que qualquer trabalho, e 
seu conhecedor é aquele que sabe usá-la a 
propósito. (. .. ) Reparem todos que são eles que 
ap lacam a multidão , e que sem eles não se 
consegue nenhuma riqueza. 11 

Retomando a palavra como um fenômeno ideoló
gico por excelência, já que toda a sua realidade é 
absorvida pela própria função de signo que encerra, 
podemos concluir que a língua sofre as determinações 
da ideologia. Ato contínuo , a consciênc ia e o 
pensamento também podem ser modelados pelo 
mesmo sistema. 

Para BAKHTIN (1981) , a consciência individual só 
pode surgir e se formar como real idade, mediante sua 
encarnação em signos. 

Na visão deste autor , o pensamento de cada 
indivíduo: ( . .)não é determinado somente pela 
unicidade do seu organismo biológico, mas pela 
total!dade das condições vitais e sociais em que esse 
organismo se encontra colocado. 12 

Tudo que é ideológico é extraterritorial no domínio 
sócio-econômico, pois o signo ideológico, situado fora 
do organismo, deve penetrar no mundo interior para 
realizar sua natureza semiótica. 

Entre a força do dizer e a força do fazer, introduz
se uma nova forma de construção da força de quem 
diz a autoridade do saber. Por outro lado, a função 
do autor não se exerce de forma universal e constante 
sobre todos os discursos. Sob um prisma semelhante, 
geralmente o autor de um anúncio é o profissional de 
criação, não obstante se saiba das 'duplas de criação' 
- uma constante nas agências de propaganda. 

Certamente não é relevante o número de pessoas 
envolvidas no processo criativo. O fato é que sempre 
há uma autoria - um dos atores dentro da cena-vínculo 
entre o imaginário e a obra de arte - o anúncio - o que 
concerne à propaganda encerrar em si um referencial 
da realidade. 

A letra está arraigada' ao cotidiano dos cidadãos, 
mostrando-se frágil embrião das marcas informativas 
e das marcas do poder de fascinação sobre os 
indivíduos socializados. 

Identificar e interpretar essas marcas, de forma 
sistemática, é tarefa que se impõe aos pesquisadores 
interessados em compreender o movimento que 
transcende o repertório semiót ica e as reflexões 
metalingüísticas. 

Em vertente simi lar, o espaço/tempo do anúncio é 
igualmente narcísico por si mesmo. 

Portanto, o audiovisual-simulacro é responsável por 
fascinar o olho humano já que mata ou exclui o sujeito 
enquanto identidade original. 

Frente à natureza da colocação, BAKHTI N ( 1981) 
responde que o pensamento de cada indivíduo 
pertence tanto ao sistema ideológico quanto ao do seu 
psiquismo ; o su jeito constitui-se por via de uma 
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ideologia anterior a ele, que lhe é trazida pelo discurso 
do outro. 

De fato, como o discurso da opinião não possuía 
em si mesmo nenhum princípio de legitimação, esta 
só poderia ser conferida pelo enunciador. Na falta 
de qualquer legitimação, o critério de permanência 
era a persuasão. 13 

São múltiplas as fórmulas para bem aplicar técnicas 
persuasivas quando do discurso pub li_citário. _Entre
tanto, não desejamos fórmulas, ou fronteiras ou 11r;i1 tes 
Assim como a NIKE, que optou por um an unc io 
marcado pela predominância do traço , cuja tri lha 
sonora , embasada apenas por ruídos e 2 frases, 
arremata o desejo de JUST DO IT. 

(O comerc ial apresenta o jogging de uma moça e_m 
trilha, ao ar livre , quando ouve-se a resp1raçao 
consonante com o esforço físico. De repente, novo 
elemento: a imagem nos permite crer que seu chefe e 
sua mãe saem do corpo da moça que corre, caídos e 
largados ao chão, abandonados com suas própri~s 
frases de (sem) efeito " Vê se não esquece a reumao 
amanhã!' e " Casa logo, minha ftlha!'. Eletrodomésticos 
também caem pela trilha, numa completa alusão de 
que tudo que era estressante ficou para trás_. Sem dar 
ouvidos, a moça mantém o percurso em linha reta, 
close em seu rosto aliviado , dando lugar para as 
inscrições de pé de tela a logomarca e o slogan da 
empresa.) 

Um Coca-Cola é isso aí! pode permanecer anos 
retumbando nas cabeças. A sonoridade da campanha, 
aliada à tipologia das letras, impingindo o gosto ao 
consumidor, ainda que os recortes de época sejam 
percebidos. . , 

Havaianas, as legítimas. Nescau: energia que da 
gosto! Soy louca por pipoca e guaraná. M1/a é a 
margarina que veio do milho .. . Mi/a! Dois hamburguers, 
alface, queijo, molho especial, cebola e pickle~ num 
pão com gergelim. Lipídeos, glicídeo_s, prot1d~os, 
cálcio, ferro, fósforo, v!famina A. Me da mais saude, 
mais inteligência, me dá Danoninho, Danoninho dá/ 

Não bastam a fome, a doença, a cura, a moda, o 
modismo o banco, o museu, a droga, o não à droga, 
o candid

0

ato, a novela, o supermercado, a elite , a 
miséria o dinheiro .. . o etc. A letra se inscreve no 
imag inério social , seja copiada, narrada, avalisada, 
completa , verbal , escriturai , comercial. Aparece e 
desaparece para, no próximo anúncio, est?belecer 
demandas e saciar desejos. Inserida por graf1cos ou 
por timbres de Cid Moreira e Pereio, ela alimenta o 
contexto de significados e significantes , em escalas 
talvez mais abundantes e elucidativas do que as 
próximas palavras puderam explicar. 

Ao escrever, não importa se resenha de jornal ou 
redação de escola, texto para congresso, capítulo 
para livro (. .. ) tem-se a intenção de convencer os 
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leitores do que se diz, e da qualidade e da 
adequação do texto em que se diz o que se diz. 14 

O TRAÇO 
O corpus do comerc ial não é enganoso nem 

verdadeiro em sua totalidade porque seu registro é a 
fantas ia - costurando realidades com base nas 
relações concretas de vida dos atores sociais -
emissores, consumidores, empresários, entre outros 
- para se chegar ao molde único de um mundo 
idealizado. 

O deslocamento da atividade simból ica, típica da 
obra de arte (em foco O TRAÇO) , implica em 
modificações profundas no imag inário social. Os 
simulacros produzidos e perpetuados (principalmente 
por obras, escritores, passagens de textos, persona
gens, etc - os chamados preconizados) criam seu 
universo particular de verdade(s) absoluta(s). 

É fundamental que se compreenda o papel do leitor 
que tais textos e autores reservam a todos. Isto 
significa que a imagem com que nos representam 
corre o risco de af ivelar-se ao nosso rosto como 
máscara, deixando nossa face na sombra (LAJOLO, 
1997). 

Ora, se a palavra é sedutora - e é inevitável que o 
seja, não precisaria pela força de sedução que exerce, 
fechar-nos os olhos para eventuais discrepâncias entre 
o retrato e seu modelo. 

Nosso retrato é traçado de forma tão lisongeira, 
apresentado como feição do rosto o que é perfil 
desejado do produto, fixando como expressão dos 
olhos o que é rótulo de embalagem O anúncio 
apresenta-se brilhante e com mil e uma utilidades, por 
isso ninguém consegue comer um só. A gama de cores 
(letras também) somada à profusão do TUD_ü -
infindável enumeração: texto, música, imagens, 1de1as, 
preços, atores, paisagens, flashes, jingles, jargões, 
tempo de duração do comercial - caracteriza o traço, 
encampando a massa. 

É preciso realizar sucessivas colagens do real sobre 
o fictício , numa sofist icação exagerada, para se 
promover a domesticação coletiva? Não como 
resposta única, mas como nota repetida do processo 
de sedução. 

Um flutuante apagamento da diferença entre o 
verdadeiro e o falso faz com que, na TV, a realidade 
dê lugar à credibilidade. A força da personagem ou 
do produto , ou mesmo do traço de um anúncio, 
enquanto modelo ideal, é tão expressiva que chega a 
despertar no espectador desavisado a capacidade de 
assumir existencialmente o perfi l consciente do outro, 
não se tratando - cabe ressa ltar - de empatia: 
aceitação afetiva de uma perspectiva alheia. 

O outro é indispensável à minha existência tanto 
quanto, aliás, ao conhecimento que tenho de mim 
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mesmo. ( ... ) Para obter qualquer verdade sobre 
mim, é necessário que eu considere o outro. 15 

As (re)leituras da propaganda produzem um tipo 
de comunicação, no qual há difusão abundante de 
mensagens e os leitores encontram-se restritos à 
"d istância" (física), impossibilitados de um confronto 
face to face com o autor e com qualquer elemento da 
enunciação. Quem quer passear com o Cofap?! 

Obviamente este leitor jamais é negligenciado -
mesmo porque é ele o alvo do discurso - havendo 
para isso, a urgência do anúncio impor-se ao grup~ 
receptor, visando sensibilizá-lo através do interesse e 
do status que a mensagem sugere, num obstinado 
trabalho de sedução e atribuição de sentido. 

Em se tratando de "textos canônicos" (Bombril, 
Coca-Cola, Leite Moça, Maizena, Gilette, Sonho de 
Valsa) ou de "autores sacralizados pela mídia" (Nestlé, 
Ford ... ) ou ainda de "personagens clássicas" (Baixinho 
da Kaiser), devemos atentar para seu modo particular 
de transpor suas próprias mensagens. 

Tais referenciais confundem-se com instrumentos 
de controle, categorizando e ordenando a realidade 
via simu lacros em palimpsestos, os quais ganham 
força de tentáculos sustentados pela fama , pelo 
reconhecimento público, pela palavra por si só. 

Sem embargo, criador e criação forjam realidades, 
esculpindo carências e demandas, pondo em 
movimento uma aglutinação natural e contraditória: no 
traço acumulam-se novos materiais de desejo, 
enquanto para as massas descortinam-se novas 
experiências de subl imação. 

E/ día que me quieras, serei olhado e cobiçado pelo 
anúncio, me encantarei e cantarei sua melodia. Será 
dia de festa. Desembolso e compro ou uso ou faço 
igual ou abro conta no mesmo banco. 

- Estas perdiendo e! tiempo, pensando ... 
pensando. .. 

E é essa dúvida que torna oportuno que, em regra 
geral, como. leitores, tenhamos uma saudável 
desconfiança face a qualquer máscara de leitor, 
assim ou assado, que nos queiram impingir. E que, 
na esteira de Cecília Meireles, a contemplação no 
espelho que nos põem na mão seja solitária, forma 
única de buscar re sposta menos provisória à 
pergunta fundamental: em que espelho ficou 
perdida a minha face? 16 

Quizás, quizás, quizás. 
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NOTAS 

* Nota da autora. 

** As ilustrações deste texto são de Maurício Veneza para o livro Vovô foi viajar, de sua autoria. Belo 
Horizonte: Compor, 1997. 
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=======i( ARTISTA DA CAPA )r======= 

MARCELO XAVIER: 
MOVIMENTO, SENSIBILIDADE E COR 

No começo foi o barro. A turma da rua no lote vago. O que fazer das mãos? O que fazer dos sonhos? Dos 
pingos da chuva na terra, das cores do arco-íris, ali, dados pela natureza como por encanto, matéria-prima 
perfeita para a criatividade de uma criança do interior: quantos castelos' Tantas histórias! Quanta vida, ali, 
naquele pequeno grande mundo, assim dado, assim vivido. 

Assim começou Marcelo Xavier, com a turma da rua, modelando 
em barro personagens e castelos. Deixados ao sol, depois de secos, 
cobriam-se as esculturas de cores e mais cores, habitando aquele 
espaço de histórias e sonhos. 

Transpondo o tempo, Marcelo retoma, como adulto e artista plástico 
autodidata, a partir de 1976, a sua arte, não mais em barro, mas em 
massinha de modelar colorida. Ocorreu então fazer bonecos, iluminá
los e fotografá-los. 

Seu primeiro trabalho como ilustrador se realiza em 1986, em 
Truques coloridos, livro de Branca Maria de Paula, fotografado à 
luz do sol, Prêmio Jabuti de Melhor Produção Editorial do 
Ano. 

Hoje, com uma técnica apurada de modelagem e fotografia, seu 
trabalho ultrapassa as barreiras das páginas do livro e alcançam o 
figurino, os adereços e o cenário de teatro. 

Para Fernando Pessoa, 

"toda arte é uma forma de literatura, porque a arte é dizer qualquer coisa. 
Há duas formas de dizer - falar e estar calado. As artes que não são a 
literatura, são as projeções de um silêncio expressivo" 

J 

Os bonecos de Marcelo Xavier falam. Sua arte nos surpreende a cada página, quando lemos as suas 
imagens. Suas cores e focos narram-nos um silêncio pleno. Suas cores são jogos de palavras, objetos-surpresa 
da nossa sensibi lidade. 

elisa heilbuth 
verçoza 

Formada em Letras 
pela PUC-MG e em 

Filosofia pela UFMG. 
Publicitária, trabalha 

atualmente com 
Editoração Eletrônica. 

Consultora de Editoração 
e Marketing da BPIJBH. 

Qual a função de um autor, senão a de surpreender o seu leitor? Marcelo 
Xavier é um grande autor, equil ibrando beleza, naturalidade, simplicidade e 
expressão A leitura das imagens de Marcelo Xavier é tão plena de significado 
que nos emocionamos sempre, porque somos dele leitores atentos, sempre 
surpreendidos, extasiados. 

LIVROS PUBLICADOS DE MARCELO XAVIER 
Truques coloridos. Texto de Branca 
de Paula. Lê, 1986. 
A família do som. Texto de Victor 
Stutz. UFOP, 1986. 
o dia-a-dia de Dadá . Livro de 
Imagem. Autor: Marcelo Xavier. 
Formato, 1987. 
Tem de tudo nesta rua . Texto e 
ilustrações de Marcelo Xavier. Formato, 
1990. 
Asa de papel . Texto e ilustrações de 
Marcelo Xavier. Formato, 1993. 
Construindo um sonho. Imagens. 
Autor: Marcelo Xavier. RHJ, 1996. 
Mitos. Coleção "O folc lore do Mestre 
André". Autor: Marcelo Xavier. Formato, 
1997. 

Ala de papel. Tradução para o 
espanhol: Jorge Fernando Schulman. 
Formato, 1998. 
Festas. Coleção "O folclore do Mestre 
André". Autor: Marcelo Xavier. Formato, 
2000. 
Read a book. Trad. Michiko Owaki e 
Sally Ballard. Shinseken, 2000. 
Everything in my town. Trad. 
Michiko Owak i e Sally Ballard. 
Shinseken, 2000. 
Crendices e superstições . 
Coleção "O folclore do Mestre André". 
Autor: Marcelo Xavier. Formato, 2001. 

Oficina Mágica de Marcelo Xavier: 
(O-xx-31) 3226·2836 - BH/MG 
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Releitura 16 Cartas 
''.A RELEITURA está cada vez melhor/ Agradeço 

muitíssimo.! Lê-la me enriquece como leitora, em 
primeiro lugar, e como professora e bibliotecária. " 

Joseliza L. F. R. do Valle 
Manaus/AM 

Cartas como a sua reavivam os propósitos do 
.Conselho Editorial .da BPIJBH. Nós também 
agradecemos muitíssimo ! 

"O ano passado tive oportunidade de conhecer a 
Biblioteca Pública Infantil e Juveml de Belo Horizonte 
e fiquei encantada com os trabalhos que vocês 
desenvolvem em prol do livro infanttl (.) Gostaria de 
saber se posso mandar um texto para apreciação do 
Conselho Edt!orial da Revista RELEITURA. " 

Neide Medeiros Santos · Colunista do Jornal 
Literário Correinho das Artes, publicado em João 
Pessoa/PS 
Recife/PE 

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO 

Os textos enviados estarão sujeitos à apreciação 
do Conselho Editorial da RELEITURA Os trabalhos 
deverão ter 1 O laudas, no máximo, apresentadas 
em 1 via impressa, acompanhada de disquete 
(digitação em Word for Windows). A estrutra dos 
trabalhos obedecerá ao seguinte esquema: Título; 
Autor(es); Crédito do(s) autor(es) (2 linhas); Texto; 
Referências Bibliográficas dispostas conforme as 
normas da ABNT. Notas, bibliografia e referências 
bibliográficas deverão vir ao final do artigo, em 
ordem numérica, conforme sua apresentação no 
texto. A fonte do texto será Times New Roman, 
em corpo 14, espaço simples. As revisões 
ortográfica e gramatical também serão avaliadas 
e alteradas , caso necessário. Encaminhar o 
material para 

REVISTA RELEITURA 
A/C CONSELHO EDITORI AL 

BIBLIOTECA PÚBLICA INFANTIL E JUVENIL DE 
BELO HORIZONTE 

Rua Carangola, 288 - Santo Antônio - Térreo 
30330-240 - Belo Horizonte - MG 

"Fiquei encantada com a qualidade da 
RELEITURA. A revista tem tudo a ver com o que 
faço. trabalho há mais de 2 anos numa 
comunidade de crianças carentes, levando o livro 
infantil e sensibilizando as famílias. " 

Marilza de Moraes Rodrigues · Projeto Sinergia 
Campo Grande/MS 

Projetos como o Sine rgia merecem se r 
divulgados aos nossos leitores . Parabéns ! 

"A qualidade do conteúdo da RELEITURA é 
supreendentet Como poderei fazer a assinatura 
anual?' 

Rosinha Creimer Schichman 
Belo Horizonte/MG 

"Venho solicitar o cadastro para recebimento da 
RELEITURA e dos números anteriores, uma vez que 
será de grande valor para o nosso acervo. " 

Larissa Carvalho Pinheiro . Bibliotecária 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letré!ls · UEMG 
Carangola/MG 

O expediente da RELEITUR A 16 traz as 
informações sobre como os interessados podem 
obter a assinatura. Os números anteriores à 16ª 
edição encontram-se esgotados, devido à imensa 
demanda de corresponde ntes b ras ile iros e 
estrangeiros. Entretanto, estão disponíveis, para 
consulta, no acervo da BPIJBH e de inúmeras 
bibliotecas de todo o país. 

"Vimos, por meio desta, cumprimentar toda a equipe 
responsável pela publicação da revista RELE!TURA. " 

llvo Jacó Hentges - Secretário Municipal de 
Educação 
Nova Candelária/AS 

Na expectativa de que nossa publicação tenha 
atendido a contento aos professores da rede 
municipal de ens ino de sua cidade, reiteramos 
nossa mais alta estima e consideração. 

~· 
•' FIQUE DE OLHO! , • . , 

PROJEíO "CONí ANDO HI5íÓRIA5" 

Consiste na naração e leitura de Histórias, buscando 
atingir crianças, jovens e adultos, e conta com as 
seguintes atividades 

Era uma vez ... na sexta 
Era uma vez ... no domingo 
Baú de histórias-escolas agendadas 
Pontos para tecer histórias: Curso 
Sextas de histórias - Reuniões de estudo 
Visitas agendadas - Hora do conto 
2º Encontro da Arte de Contar Histórias - 2 a 15/12/02 



RELEITURA 16 
Expediente 

Conselho Editorial da 
Biblioteca Pública Infantil e Juvenil 

de Belo Horizonte 
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 
Marcelo Xavier 

Projeto Editorial 
Denise Werneck 

Elisa Heilbuth Verçoza 
O conteúdo dos artigos publicados é de 

responsabi lidade exclusiva de seus autores 
RELEITURA 16 é uma publicação da 

BIBLIOTECA PÚBLICA INFANTIL E JUVENIL DE 
BELO HORIZONTE, com tiragem de 2 mil 

exemplares e distribuição gratuita a bibliotecas, 
centros culturais e público interessado. Os números 

anteriores à 16ª edição encontram-se esgotados. 

Pode ser solicitada pelo endereço: 
Editoração e Marketing da BPIJBH 

Rua Carangola, 288 - Santo Antônio - Térreo 
30330-240 - Belo Horizonte - MG 

E-Mail: bpijbh@pbh.gov.br 
Telefax: O-xx-(31) 3277-8651 

MARTINS, Cláudio. O Doutor 
Excelentíssimo. São Paulo: 
Geração Editorial , 2000, p.3. 

TRABALHO PELA VIDA 

Prefeito de Belo Horizonte 
Fernando Pimentel 

Secretária Municipal da Coordenação 
de Política Social 

Maria José Ferez 
Secretária Municipal de Cultura 

Celina Albano 
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ULTIMA PAGINA 
RELEITURA O 

Número especial, dedicado à ilustração infantil, com opinião 
e d iscussões de pesquisadores e ilustradores. 

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

RELEITURA 2 

Dezembro, 2002 

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! 

RELE ITURA - EDIÇÃO ESPECIAL: IBBY 
Revista latino-americana de li teratura infantil e juvenil. 

RELEITURA 9 
Sylvia Orthof: tecendo palavra e ato. 

RELE ITURA l O 
Antônio Barreto : a iminência num fio de cristal. 

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

RELEITURA l 2 
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. 

RELEITURA 15 
Número especial, ded icado ao Iº Sa lão do Livro de Minas Gerais e ao 

Iº Encontro Internacional de Literatu ras em Língua Portuguesa. 

RELEITURA 16 
No mundo da imagem. 

RELEITURA 17 
Estudo de obras infantis e juvenis. 





Apresentamos a 
Revista RELEITURA 16, 
focalizando o tema 

"No mundo da imagemº, 
tão caro aos temgos 
dqpós-modernidade. 

Artistas, ensaístas, especicUstas 
na arte de ampliar/reduzir 

os espaços percorridos pelo Olho 
(esse fotógrafo plurívoco), 
manifestam-se em artigos 

luminosos, pintando o quadro 
culturál do mundo atual, 
que procura recrtaF-se 
a cada dia, através 

da própria imaginação, 
florescente como um girassol 

de Van Gogh. 
Neste cenário de múltiplas 

realidades, inscreve-se o leitor da 
RELEfTURA, para construir, com 
seu universo de expectativas, 

uma tessitura intertextual entre as 
diversas manifestações artísticas 

do século XXI. 
Resulta desse acumpliciamento 
a revelação das melhores idéios 

colocadas em nosso papel, 
circulando o espírito crítico da 

época, sempre receptivo 
ao oficio ae, em si mesmo, 

ser e fabricar imagens. 

PREFEITURA BH 
' ... , ' '·) 
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