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A obra de Monteiro Lobato (1882-1948) para c rianças 
representou uma novidade em relação à literatura infantil que se 
produzia no Brasil, do início do século XX, dialogando com novas 
concepções sobre a infância e sobre os sentidos das leituras 
literárias que se lhe ofereciam. O escritor buscou remodelar os 
sentidos militantes e didáticos que contribuíam para despir 
aqueles discursos literários de marcas especificamente estéticas. 

Em 1921, um ano após o lançamento de A menina do narizinho 
arrebitado, Lobato reuniu em A onda verde, entre outros artigos 
que havia escrito para jornais, um dedicado ao tema da formação 
do leitor. O texto partia de uma crítica ao inquérito promovido, 
junto às livrarias, pelo jornal O Estado de São Paulo, sobre o 
que se lia no país. Na visão de Lobato, os resultados do inquérito 
eram questionáveis por diversas razões mas, em particular, 
porque as obras apreciadas por uma reduzida elite, compradora 
de livros, não coincidiam com as que circulavam entre parcelas 
mais extensas da população. Refletindo sobre as práticas mais 
difundidas nesse campo, o autor constatava que, depois de ter 
aprendido na escola a detestar o livro, a meninada não raro 
encontrava uma segunda chance para voltar à senda da leitura, 
quando lhes caía nas mãos o saboroso best se/ler proibido da 
França setecentista. Apesar da extensão, vale a pena reproduzir 
aqui suas palavras: 

Entre nós, por exemplo, é facílimo seriar as leituras que 
conformam a mentalidade do povo. 
O menino aprende a ler na escola e lê, em aula, à força, os 
horrorosos livros de leitura didática ( .. .). Coisas soporíferas, 
leituras cívicas, fastidiosas patriotices ( .. .). 
A pátria pedagógica ( .. .)em estilo melodramático, e embutida a 
martelo num cérebro pueril que sonha acordado e, 
fundamentalmente imaginativo, só pede ficção, contos de fada, 
história de anõezinhos maravilhosos, 'mil e uma noites', em suma, 
apenas consegue uma coisa: fazer considerar a abstração 
'pátria ' como um castigo da pior espécie.( .. .) 
Além disso, sai o menino da escola com esta noção curiosíssima 
embora lógica: a leitura é um mal; o livro, um inimigo; não ler 
coisa alguma é o maior encanto da existência. 
Acontece, todavia, que o diabo intervém, e um belo dia lhe cai 
nas mãos um livro proibido, Teresa, a filósofa, por exemplo. ( .. .) 
Está salvo! Aquele providencia/ livrinho matou-lhe o engulho da 
leitura inoculado na escola pela pedagogia sorna. O menino 
aprendeu no livro de Teresa o valor da leitura; ( .. .) viu que a 
leitura é suscetível de interessar profundamente à imaginação; 
e que se há livros piores que palmatórias, os há , em 
compensação, deliciosos, como esse da boa Teresa.( .. .) 
E, despertado para um mundo novo, hei-lo à caça de livros e a 
mergulhar-se em quantos encontra, em procura de pão para a 
libido - o pão básico, o pão fundamental do homem 
Daí a procurar o pão do espírito é um passo. E está salvo, está 
ganho para a cultura. ( .. .) 
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Estes são, pois, os livros fundamentais da nossa 
cultura. (. . .)Sem eles, tais mentalidades conservar
se-iam em estado latente, graças ao horror à leitura 
que é adquirido na escola 
Ao lado desses livros básicos existem outros de 
menor influência , embora fecundíssimos em 
resultados. Carlos Magno e os Doze Pares de França 
é um deles. 
Não se dirige à libido, e sim ao instinto guerreiro que 
nos legou o troglodita e que a civilização vem 
apurando através dos séculos. A imaginação ali 
cabriola como potro insofrido, liberto da baia. (. . .) 
É livro formador. Desperta o gosto pela leitura e 
conduz à boa estrada quantos no tempo próprio lhe 
põem a vista em cima. 
Mas o menino cresce, atinge a puberdade e entra a 
perturbar-se diante da mulher. Ama. (. . .) Ele cai a 
fundo em Casimiro de Abreu. (..) 
As meninas já vão todas a Escrich. Só Escrich sabe 
o segredo de interessar a sensibilidade das nossas 
'meninas moças '.(. . .) 
Mil cidadezinhas pelo interior do Brasil existem onde, 
em matéria de leitura, de pais a filhos, gerações 
sucessivas gravitam em torno desse trio: Teresa, 
Carlos Magno, Escrich. (. . .) Sem donos, em geral, 
circulam de mão a mão, em empréstimos sucessivos, 
como bens pertencentes à comunidade. (. . .) 
Só nacionalizamos, portanto, o amor - e o amor 
masculino, apenas. Para o resto o nosso povo ainda 
é colono. E assim será enquanto a literatura for entre 
nós uma planta de estufa - desabrochada em flores 
como as quer a élite, e enquanto a pedagogia for a 
própria arte de secar as crianças com o didatismo 
cívico, criando, logicamente, o irredutível horror à 
leitura que caracteriza o brasileiro. 1 

mergulhar em outros mundos - imaginativos, emotivos, 
reflexivos, com vistas ao crescimento interior. 

Por isso os livros de Lobato exploravam, com poesia 
e filosofia, crítica e humor, múltiplas dimensões da alma 
humana, diferentes perspectivas do universo social e 
político , var iados caminhos do conhec ime nto. 
Revelavam as concepções literárias do autor e, 
também, as educacionais. O escritor manifestou 
entusiasmo pelas propostas escolanovistas que, entre 
1920 e 1930, buscavam modernizar a educação 
brasileira; em particu lar, pela obra de Anísio Teixeira. 

Lobato o conheceu em Nova Iorque, em fins da 
década de 1920, quando era ad ido comercia l 
brasileiro, e o educador baiano fazia especialização 
no Teachers College da Universidade de Columbia.2 

Entre outros papéis de projeção, Anísio foi introdutor 
da filosofia educacional de John Dewey no Brasil. 
Criticando a escola tradicional, enclausurada em seus 
próprios muros e transmissora de cultura inútil aos 
alunos, Anísio reconhecia na teorià de Dewey o mérito 
de buscar integrar a aprendizagem escolar com aquela 
decorrente das expe ri ências sociais em geral. A 
verdadeira educação devia basear-se na redireção 
das experiências educativas, fazendo com que pouco 

a pouco a criança se 
associasse à experiência 
comum (o que estabelecia 

uma re lação orgânica entre 
indivíduo e sociedade), 

modificando de acordo com ela 
estímulo Por 

A interpretação de Lobato chega a ser------~~ 
revoluc ionária para o período. Para 
leitores principiantes, era preciso que os 
livros fossem sedutores, que apelassem 
à imaginação, à libido , à violênc ia ... 
Nenhum argumento sobre as implicações 
desses textos sobre a formação moral da 
criança ou do jovem; nenhuma missão 
atribuída aos primeiros livros que não a 
de mostrar que esse universo reservava 
maravilhas desconhecidas que val iam a 
pena vascu lhar. Nesse sentido, eram 
obras "formadoras", pois ganhavam o 
suje ito "para a cultura ". Não se 
tratava, como sempre ocorria nas /J 
histórias infantis de outro escritor 'I 
bras ileiro do período, Tales de ' 
Andrade, de alfabetizar-se para atualizar 
continuamente saberes instrumentais ou 
para re generar-se. Tratava-se de I 
adquiri r o hábito de leitura para 
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intermédio da experiência, a criança perceberia o 
sentido das coisas, compreendendo as palavras num 
processo de reconstrução imaginativa, mais do que 
de repetição ou treino. Dado que cabia à criança 
ampliar e alterar gradualmente o significado de suas 
experiências anteriores, não havia 

nenhum meio de controlar ou dirigir diretamente a 
educação que as novas gerações receberiam, 'salvo 
preparar o ambiente em que a criança pensa, age e 
sente.3 

Em mais de um sentido, as narrativas de Monteiro 
Lobato para crianças foram ao encontro dos 
referenciais e preocupações acima apresentados, em 
especial aquelas publicadas na década de 30 e na 
primeira metade dos anos 40, as quais passaram a 
abordar conteúdos escolares ou que o escritor 
julgava válido difundir, nos campos da Astronomia 

1 
i) "-'.';;..._ ..: ;::; 

(Viagem ao céu, 1932), da Gramática (Emília , 'Pep. ,, E ~ ~ 
no País da Gramática, 1934 ), da Aritmética '9cf ,, <lJ e:: 
(Aritmética da Emília , 1935), da História ,e..~ : <o s· 21 
(História do Mundo para Crianças, 1933), da ~~- ,'b-< ~'l; ~ 8 ~ 
Geografia (Geografia de Dona Benta, 1935), ~ " . ·~ ,f . 
da Geologia (O Poço do Visconde, 1937), ., - <§'' ./ -. ;;; 
das Ciências Exatas (História das Invenções, ~ ,r. ::y ·"PTSJ" 
1935 e Serões de Dona Benta: Lições de ~ .::; ;y 'd , ·ri. õ'. ::.- ~ ·[qn ero::isa .,e,.. 
Física e Astronomia, 1937), das Ciências · -0' -· · ' • . ,.,o, 
Biológicas (A reforma da natureza e O f:? <J :rn~~r.w 0~1~·, ·téfr;o, s 
espanto das gentes, 1941 ), da Política (A -~i~~~,tlÇ• "ºr /Cqb~i 0 
chave do tamanho, 1942), da Literatura ue J \ et\\ \ - ·'·;;,, lluf<tr na 
(Dom Quixote das crianças, 1936 e Fábulas, 11t~ e e . · ., lJrt, . ~,v· , 
lançado em 1922 e reeditado em 1934, dentro do ~ o"' 
volume Reinações de Narizinho), do Folclore (Histórias \O·,ec,e.'-1>: 
de Tia Nastácia, 1937), da Mitolog ia Grega e da 

werneci:: 

Filosofia (O minotauro, 1939; Os doze trabalhos de 
Hércules, 1944) e mesmo da língua inglesa (Memórias 
da Emília, 1936). 

Nesses livros, Lobato construiu situações de 
aprendizado que exemplificam práticas ideal izadas 
por Anísio Teixeira, onde as personagens do Sítio 
entregam-se com interesse e deleite à experiência e 
logo à elaboração intelectual do conhecimento. 4 

nessa fase . Em vista disso, Monteiro Lobato não 
manteve seus jovens leitores à margem dos princípios 
e práticas combativos que assumiu. 

Por outro lado, a obra infantil de Lobato dialogou 
com concepções sociais, políticas e econômicas que 
este defendeu ao longo de uma multifacetada trajetória 
de vida, buscando redefinir o olhar da sociedade 
brasileira com relação ao próprio país . Se o Sítio 
abrigava o tom nostálgico de uma vida campestre que 
o crescimento das cidades vinha ameaçando, estava 
longe de confinar-se aos elementos de um passado 
idíl ico. Na visão do escritor, a receptividade do cérebro 
infantil conferia um peso formador significativo, do 
ponto de vista cultural e ideológico, às leituras feitas 

Exemplo disso foi a polêmica gerada em torno do 
livro infantil Geografia de Dona Benta, em que o autor 
destacava a proeminência do Estado de São Pau lo no 
desenvolvimento nacional.5 Em 16 de março de 1938, 
o jornalista e escritor Rubem Braga, então vinculado 
ao Jornal da Manhã, do Rio de Janeiro, escreveu a 
seguinte carta a Monteiro Lobato: 

(. . .) o Diário da Noite aqui do Rio tem feito uma 
campanha danada contra você por causa de seu livro 
Geografia de Tia Benta. Acusa seu livro de anti
brasileiro, de separatista. (. . .) O que há é que essa 
campanha do Diário da Noite atrapalha indiretamente 
a campanha do petróleo. Tende a mostrar que o 
campeão de uma grande campanha nacionalista não 
é nacionalista . 
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Convém, portanto, que você diga alguma coisa a 
respeito. (. .. )6 

Monteiro Lobato respondeu às acusações que lhe 
vinham sendo feitas em entrevista concedida ao 
Radical: 

Em alarma díssimo artigo no Diário da Noite de 13 do 
corrente alguém denunciou a Geografia de Dona 
Benta, publicada no ano passado, como /Mo deleténo, 
separatista (. .. ). E para documentação do ~/arde c1to_u 
os trechos de maior gravidade, isto e, os mais 
insultantes para o Brasil. (. . .) 
·-Estou vendo dois trens em marcha, um que vem do 
Rio e o outro que vem de São Paulo ... 
- Então feche os olhos antes que se choquem. Essa 
estrada diverte-se todos os dias em brincar de 
desastre de trens. É federal . . '(. . .) 
Trata-se de um trecho em que Dona 
Benta mostra aos meninos as • 
coisas de São Paulo vistas ao 
longe, panoramicamente. Os • 
dois trens apontados são da 
Central. O articulista do Diário \ 
da Noite acha tremendamente 
insultante para o Brasil que a 
velhinha conte aos netos o que essa 
estrada realmente é. 
Mas haverá neste país quem 
ignore que a Central ocupa o 
primeiro lugar entre todas as 
estradas do mundo em 
matéria de desastres? 
(. . .) E por que é assim? 
Resposta: porque é federal, 
como muito bem explicou 
Dona Benta. (. . .) O emperro 
democrático, a falta de 
racionalização, a len
tidão desesperadora 
do papelório, o des
caso absoluto pelo público ... 
Não há nenhum insulto ao Brasil no fato de uma vovó 
contar aos netos o que é e todos os adultos sabem. 
Insulto ao Brasil é a Central e todos os outros serviços 
públicos federais serem o que são. Não será 
mentindo ao Brasil que consertaremos as nossas 
coisas tortas. Insulto ao Brasil é o governo conservar 
a nossa maior estrada como perpétua detentora do 
recorde da desastralidade. 7 

A São Paulo Railway, em contrapartida, só tivera 
um desastre em sua existência, ainda no tempo da 
Monarquia. Por essas e outras razões , ? escritor 
considerava, sim, São Paulo como uma referencia para 
as outras unidades da federação, embora não fosse 

separatista. Se um dia defendera tal idéia, dela abrira 
mão depois de ter vivido nos Estados Unidos, cuja 
grandeza se devia à união entre as diferentes regiões 
do país. 

Mais adiante o articulista diz: 

O espírito separatista que anima todo o livro se 
denuncia claramente, como aqui: São Paulo é um 
pequeno país, capaz de viver por si mesmo, batendo
se a si próprio em tudo. Mato Grosso, que fica lá para 
atrás, não passa de uma dependência de São Paulo, 
espécie de fundo de quintal. 
Mas é isso mesmo. Pelas suas realizações na 
agricultura e na indústria, São Paulo é uma pequena 
nação que se basta a si mesma. (. . .) E no dia que 
alguém puder dizer o mesmo de outras unidades da 
federação, nesse dia o Brasil estará um dos maiores 
países do mundo. (. . .) 
E tempo houve em que fui separatista, não atrás da 

porta, mas pela primeira coluna do Correio 
da Manhã.(. . .) 

Mas minha estadia na América mudou 
meu pensamento. Encontrei lá um 

país do tamanho do nosso, com 
as partes perfeitamente felizes 

dentro do todo. 
(. . .) a idéia da possbili

dade do Brasil unido pelo 
nexo do ferro e do 
petróleo dá muita força 
à fraqueza desse es
critor de livros para 
crianças, que tudo 
arrosta para criar uma 
união de fato, à moda 
americana, pelo de
senvolvimento do 
país e não pela vio
lência das armas. 8 

A verdade preci 
sava ser dita às crianças, 

que se crescessem acreditando nas ment iras 
patriót icas sobre a ausência de prob lemas, não 
poderiam empenhar-se em resolvê-los.9 

Esse livro de dona Benta vem sendo criticado 
justamente pelo que a meu ver constitui o seu único 
mérito: dizer às crianças, que serão os homens de 
amanhã, a verdade inteira. Habituamo-nos de tal 
modo ao regime da mentira convencional que a 
verdade nos dói e causa indignação ao 'patriota'. 
Patriota é o sujeito(. . .) que esconde as mazelas (. . .). 
É o que diz que nossos governos são bons, que a 
Central presta, que somos o mais rico país do mundo 
(. . .). 
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Ora, inoculada de todas essas falsidades, a criança 
de hoje passará a adulto convencida de que tudo 
corre pelo melhor(. . .) - e a nossa miséria e o nosso 
descalabro irão se perpetuando e se agravando. 
Temos deveres para com o futuro. Já que não 
soubemos ou não pudemos consertar as 
coisas tortas herdadas, tenhamos a 
hombridade de não iludir nossos filhos. 
(.. )10 

A mesma limpidez na expressão de 
suas idéias gerou polêmica junto aos 
setores católicos que, entre outras 
tribunas, lhes teceram contundentes v 

críticas nas páginas da revista A Ordem, I 
fundada em 1921, e no conhecido livro A 
literatura infantil de Monteiro Lobato ou 
comunismo para crianças, do Padre 
Sales Brasil , publicado em 1957. Com 
efeito, seu laicismo não passou desa
percebido junto aos jovens leitores , 
como sugere a carta de Modesto, 
missivista assíduo do escritor. Desde 
pequeno, explicou-lhe em 1944,' 
questionara a história de Adão: 

Vieram os seus livros. Neles aprendi a 
duvidar de tudo que não me parecesse 
lógico e a investigar a verdade nos próprios 
absurdos. " 

Seus questionamentos o leva-ram ao ponto de 
reconhecer que 

Deus diz nas palavras bíblicas que a verdadeira 
religião é a sabedoria. 12 

que afirmam cada uma a sua individualidade, a sua 
maneira de ver o mundo e de conduzir-se. Como 
definiu Otávio Frias Filho, 

(..)nos grandes 'romances infantis ' da última 
ase, entre 1936 e 1942, Lobato armou uma 
estrutura que se poderia chamar de poli
fônica, em referência à análise de Bakhtin 

"\ sobre Dostoiévski. Isto é, a posição 'peda
gógica' do autor se dissolve e se disfarça em 
diferentes vozes, num sistema em que cada 

, uma corrige, modera e acrescenta algo à 
outra. Dona Benta, centro de gravidade do 

ítio, representa, como é sabido, a cultura 
humanística ocidental e seus valores de 

\ 

tolerância , liberdade e equilíbrio. Em 
oposição à matriarca está Tia Nastácia, que 
encarna não apenas o folclore popular de 
origem africana e nativa, mas toda uma 
esfera de sensualidade misteriosa (..). 
p Visconde e Emília mantêm relação de 

f antagonismo semelhante, na qual o 
~ primeiro, associado sempre à imagem do 

bolor, traduz a ciência desprovida de 
espírito e a segunda - caso invulgar de 

ersonagem que 1ompeu todas as 
nteiras que a circunscreviam, o espírito 

desprovido de freios. Todas essas 
personagens são retificadas, por sua vez, 

pelo casal de primos, Pedrinho e Narizinho. 
Os dois são o objeto da educação literária 

E de Lobato ao mesmo tempo em que se 
"' ff submetem à prova da realidade, da qual estão 

mais próximos do que a Emília e o Visconde -
oriundos, afinal, do reino inanimado - e do que 

Dona Benta e Nastácia, duas 'velhas corocas', na 
expressão de Emília. 13 

Na medida em que enveredava pelo caminho f '- Tal universo literário bebia nas águas de 
da literatura infantil , Lobato acentuava em sua ~ leituras que o autor fizera de Nietzsche na 
obra os elementos críticos , ateus e irreverentes - juventude, que o impregnaram para toda a 
que provocaram crescente resistência à R vida. 14 Em 1904, Lobato escrevia ao amigo 
difusão de seus livros entre certos __J Godofredo Rangel: 
mediadores culturai~ . da época.- dos L ~Considero Nietzsche 0 maior gênio da 
sabidos censores catollcos e autoridades -filosofia moderna _ e que vai exercer 
estadonovistas a certas figuras ligadas ao movimento enorme influência. (. . .) 
da Escola Nova, como Lourenço Filho e Cecília Dum banho de Nietzsche saímos lavados de todas 
Meireles. as Cracas vindas do mundo exterior e que nos 

Nos livros infantis de Lobato abundam cenas de desnaturam a individualidade. Da obra de Spencer 
questionamento às verdade~ estabelecidas , de saímos spenceri~nos; da de Kant saímos kantistas; 
confronto de pontos de vista que convidam 0 leitor a da_ de Comte sa1mos comt1stas - da de Nietzsche 

. . . . . sa1mos tremendamente nós mesmos. O meio de 
buscar def1n1r o seu propno, percorrendo trajetos segui-lo é seguir-nos. 'Queres seguir-me? Segue-te'' 
intelectualmente sinuosos. Reflexão, crítica , ima- (. . .) 
ginação, criatividade , senso estético e in iciativa A chave de Nietzsche você a tem no aforismo 178 
conjugam-se diferentemente em suas personagens, onde ele inconscientemente a retrata como um 
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'semeador de horizontes ' - e é. E no Assim Falou 
Zaratustra ele se define assim (definindo um 
personagem ideal) : 'Eu amo tudo o que· como gotas 
pesadas caem uma a uma de uma nuvem escura 
suspensa sobre os homens: elas anunciam a 
Claridade que vem , e desaparecem como 
visionárias. ' Ele é isso. Corre na frente com um facho, 
a espantar todos os morcegos e corujas e a semear 
horizontes. 15 

Se autores contemporâneos a Monteiro Lobato, 
como Tales de Andrade, exaltavam em suas obras 
infantis a missão unívoca, iluminadora e regeneradora 
da educação e da leitura junto a crianças, mais cedo 
ou mais tarde, dispostas a se deixarem plasmar, o 
primeiro dialogava com uma realidade mais complexa, 
na qual se confrontavam - mesmo que não em pé de 
igualdade - diversos tipos de saberes e de posturas 
diante da vida. Em oposição ao didatismo cívico dos 
livros escolares, que secava as crianças matando-lhes 
o desejo de cultivar-se, os livros de Lobato aspiravam 
regar-lhes o espírito, ao semear horizontes para a 
transformação do presente, ao rasgar a escuridão de 
uma cultura que, como também pensava Anísio 
Teixeira, sufocava os homens. Nada de obrigar à 
repetição e ao conformismo; fazer sim, com que cada 
criança realizasse, por meio da experiência, da busca 
do significado, do pensamento próprio, seu caminho 
de crescimento, em interação com o mundo social. 

Emília, o alter ego de Monteiro ·Lobato como já foi 
incontáveis vezes sugerido, expressa com particular 
limpidez o espírito inquieto, inventivo e indisciplinado, 
disposto a repensar o mundo e de agir sobre os 
destinos do mesmo. Postura que se desenha, por 
exemplo, em A chave do tamanho: 

Aquela tristeza de Dona Benta andava a anoitecer o 
Sítio do Picapau, outrora tão alegre e feliz. E foi 
justamente essa tristeza que levou Emília a planejar 
e realizar a mais tremenda aventura que ainda houve 

NOTAS 

no mundo. Emília jurara consigo mesma que daria 
cabo da guerra e cumpriu o juramento - mas por um 
triz não acabou também com a humanidade inteira. 
Na noite daquele dia, em sua caminha de paina, ela 
perdeu o sono. Quem entrasse em sua cabeça leria 
um pensamento assim: 'Esta guerra está durando 
demais, e se eu não fizer qualquer coisa os famosos 
bombardeios aéreos continuam, e vão passando de 
cidade a cidade, e acabam chegando até aqui. 
Alguém abriu a chave da guerra. É preciso que outro 
alguém a feche. 16 

E lá se foi a boneca - como Lobato, tantas vezes, 
em suas ações e representações literárias - fazer o 
que alguém tinha de fazer para corrigir o rumo da 
história ... 

Sua ousadia cativou um público sem precedentes 
na história da literatura infantil brasileira, com 
freqüência disposto a ignorar as eventuais censuras 
feitas aos livros de Lobato e a lê-los por puro gosto, 
como prática que extrapolava as obrigações 
escolares. Em 1943, o autor comemorou o sucesso 
em carta ao amigo Rangel: Vim do Otales [editor da 
Companhia Editora Nacional]. Anunciou-me que com 
as tiragens deste ano passo do MILHÃO só de livros 
infantis. Esse número demonstra que meu caminho é 
esse - e é o caminho da salvação. Estou condenado 
a ser o Andersen desta terra - talvez da América 
Latina. 17 

Dessa forma, as histórias de Monte iro Lobato 
tornavam-se a Teresa, a filósofa - já com ingredientes 
de pão para o espírito - da infância daqueles que 
tiveram acesso aos livros. Foram poucos, se 
considerarmos os números de comprado res 
potenciais, de alfabetizados, de bibliotecas existentes 
no Brasil dos anos 20, 30 e 40. Nem tão poucos se, 
como Teresa, Carlos Magno e Escrich, circularam de 
mão em mão, como bens pertencentes à comunidade, 
relidos em silêncio ou em voz aJ.ta, para outros mais. 

1. LOBATO, Monteiro. Os livros fundamentais. ln. _. A onda verde (jornalismo). São Paulo: edição da Revista do 
Brasil , 1921 , p.161-169. 

2. Ver VIANNA, A. e FRAIZ, P. Conversa entre amigos: correspondência escolhida entre Anísio Teixeira e Monteiro 
Lobato. Salvador: Fundação Cultural do Estado da Bahia; Rio de Janeiro: FGV/CPDOC, 1986, p.31. Também Anísio 
expressou, em cartas, admiração pelos livros infantis de Lobato. 

3. Cf. TEIXEIRA, A. A pedagogia de Dewey - Esboço da teoria da educação de John Dewey. ln. DEWEY, J. Vida e 
educação. São Paulo: Melhoramentos, 1930, p.23 . 
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Certa vez, quase que por acaso, chegou às minhas mãos um 
livro de histórias para crianças. Abri-o imediatamente e já na 
primeira página fui tentado (instigado) a uma brincadeira. A morte 
riu para mim e me convidou , literalmente, a despir seu manto. 
Encantado com a provocação, continuei explorando o livro e 
acabei percebendo que o autor trabalhava com texto e imagem 
de uma maneira complexa e, ao mesmo tempo, deliciosa. Quem 
é esse autor, me perguntei, e voltei à capa. Ângela Lago, com 
uma ajudinha de Dürer, era o que estava assinado. O livro chama
se De morte e, fiquei sabendo depois, é mais um de uma série 
de livros infanta-juvenis de qualidade excepcional que essa 
artista já produziu. 

Depois desse encontro sedutor, não pude resistir e decidi 
saber mais sobre essa artista. Tal foi meu interesse que parte da 
obra de Ângela Lago se tornou o objeto da minha dissertação 

UM CONTO MEIO PAGÃO 
DO FOLCLO:RE CRISTÃO 
RECONTADO POR 
ANGEIA IAGO E 
COM UMA LEVE 
MÃOZIN~ 
DE ALBRECH DÜRE.Q;-

de Mestrado, contemplada em 2002 com o Prêmio Moinho 
Santista Juventude1

. Ao conhecer de perto o trabalho de Ângela 
Lago descobri uma ilustradora que não se contenta em pensar 
a imagem gráfica como uma representação explicativa do texto, 
ao contrário, faz questão de ir além do texto original, produzindo 
imagens complexas que permitem a ocorrência simultânea de 
uma multiplicidade de leituras. 

O conceito de complexo a que me refiro não tem a ver 
necessariamente com aquele associado à idéia de dificuldade 
ou de complicação, mas, sim, com o significado que o termo 
adquiriu ao ser utilizado originalmente pela cibernética e, mais 
tarde, aproveitado por Edgar Morin, ao desenvolver suas idéias 
sobre as mudanças de paradigma nas ciências. Sob esse ponto 
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de vista, dizer que um sistema é complexo não significa 
dizer que ele é complicado, mas, sim, que tem um 
grande número de unidades interagindo entre si de 
modo imprevisível, de tal forma que o todo não será 
definido pelo somatório das partes, mas pela 
configuração que o sistema possui num determinado 
momento. 

Durante o trabalho de análise das obras de Ângela 
Lago, pude perceber que havia, no seu processo de 
criação, pelo menos dois tipos de complexização 
da imagem que mereceriam uma maior atenção e 
estudo: complexização por meio da síntese e 
complexização por meio do caos - mas não 
um caos qualquer, e sim um caos que permite ao leitor 
alguma espécie de ordenação (um caos simulado) 

A representação da Morte no livro De morte é um 
bom exemplo de complexização por síntese. A artista, 
ao compor uma figura representativa da morte, fundiu 
à imagem tradicional ratos, cigarros, partes de mulher 
e expressões humanas, ampliando o campo original 
de interpretantes possíveis que essa imagem possuía 
potencialmente. Uma ilustração da Morte que usasse 
a imagem gráfica tradicional, possivelmente, 
direcionaria os sentidos interpretativos numa direção 
bastante restrita e não acrescentaria muito à narrativa. 
Ângela Lago, ao sintetizar uma figura da Morte 
composta por signos tradicionais e outros, nem tão 
tradicionais, reconstrói a retórica dessa imagem 
tornando-a mais rica, ampliando o campo de produção 
de sentidos do leitor e exigindo-lhe mais do que uma 
leitura simples, podendo levá-lo a um espanto, um 

certo estranhamento que o motivará a repensar o seu 
conceito de morte. 

Já O Cântico dos cânticos é um bom exemplo de 
complexização por caos. Nessa obra, Ângela Lago 
oferece ao leitor grande número de possibilidades 
interpretativas, obrigando-o a lidar com uma série de 
variáveis ao mesmo tempo. Para começar, o livro ~ão 
tem início nem fim pré-determinados. As palavras, 
(todo o texto impresso original) foram transformadas 
em imagens grandiosas, cheias de cores e de 
citações. Em meio a uma sinfonia barroca de imagens 
é possível perceber/estabelecer referências a Van 
Gogh, ao Barroco, às iluminuras, aos labirintos que 
habitam (fazem parte da) a poética de Borges e de 
Escher. A narrativa oferece várias alternativas. Na parte 
central da folha, onde deve ser o centro da narrativa, 
acompanhamos os personagens por uma construção 
que pode ser um palácio ou um labirinto, ou os dois. 
Vemos uma mulher (uma princesa?) e um homem (um 
arquétipo do homem, do amante?), nos perguntamos 
qual a relação entre eles. Se movermos as páginas 
numa direção, podemos ter uma história, se movemos 
na direção contrária, é possível pensar outro enredo. 
Se prestarmos atenção às bordas, percebemos que 
ela se modifica a cada página - teria relação com as 
imagens principais? Seria a representação do homem 
ou da mulher, ou da relação de ambos, ou ainda tudo 
isso junto? Teria uma narrativa própria? A arquitetura, 
as roupas (e também o desenho da lua) remetem à 
Arábia, ao Oriente - o leitor pode relacionar com a 
historia d ' As mil e uma noites. Se ele conhece a história 
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do Cântico dos cânticos, então é natural que fique 
confuso, primeiro pela transformação das palavras em 
imagem gráfica e, depois, com o desenrolar da história. 
Para encontrar a solução do mistério, terá de buscar 
outras relações de significação. 

Ângela Lago, assim como outros ilustradores que 
optam por produzir um desenho complexo, pode 
frustrar as expectativas do leitor que espera uma 
ilustração esclarecedora do texto impresso. Ao invés 
disso, oferece-lhe um conjunto de imagens que 

Ilustração de Angela Lago para o livro 
O Cântico dos Cânticos, de sua 

autoria. São Paulo: Paulinas, 1992. 

possibilitam a criação de sentido para novas 
representações ou que o estimulam a impor ordem 
em uma espécie de caos interpretativo por ela 
apresentado. O leitor é livre para escolher entrar ou 
não no labirinto da leitura, mas se aceita o desafio, se 
firma o pacto, penetrará num lugar em que a subversão 
das regras faz parte do jogo; qualquer coisa pode ser 
tudo; as paredes, os caminhos, nada é definitivo, 
sendo construído ou reconstruído pelo leitor à medida 
que ele avança no labirinto, na sua busca. 

PARA SABER MAIS SOBRE A COMPLEXIZAÇÃO 

EPSTEIN, lssac. Cibernética. São Paulo: Ática, 1986. 

MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. Lisboa Instituto Piaget, 2001. 

NOTAS 

1. A complexização do objeto artístico: uma análise da obra de Ângela Lago - 2002. 

2. Em parceria com Nazaré Guimarães, André Melo Mendes publ icou SKY folhas - tempo de poesia (Cadernos 
do Departamento de Vernáculas - 1995); ln memoriam (Orobó, 1999) e De Fernando para Fernando, em 
pessoa (Miguilim, 2001 ) . 
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a leitura-fio: 
r 

.. • 
As ilustrações deste artigo são de 
Helena Alexandrino para o livro O 
Bordado Encantado, de autoria de 
Edmir Perrotti 

Porque a vida, a vida, 
a vida só é possível 

reinventada. 
(Cecília Meireles) 

PRIMEIRAS PALAVRAS 

O tema é o fio. De fio a pavio, comecemos pelo pavio do livro 
O bordado encantado (Edmir Perrotti e Helena Alexandrino), 
sabendo que com esta leitura estaremos acrescentando mais 
um ponto ao "reconto". E esse ponto circunscreve-se ao campo 
feminino desse bordado encantado, cuja travessia será orientada 
pela generosa simbologia de que se constitui a narrativa. Mas 
se o livro é um bordado sobre pontos já traçados, impõe-se mais 
um fio nesse aparente emaranhado: o do diálogo entre o presente 
e o passado, e sua ressonância num leitor certamente "plugado". 
Vários outros fios naturalmente se entrecruzarão nos riscos que 
aqui propomos traçar; outras meadas certamente serão 
escolhidas por outros leitores para recobrir/descobrir tão rico 
ponto de reconto. A "caixa de bordado" está aí para quem quiser 
(o)usar. 

O BORDADO ENCANTADO: FIO DA 
PALAVRA FEMININA 

Seguindo a tradição oral, a fórmula introdutória não poderia 
deixar de ser o mágico Era uma vez, situando as personagens 
num tempo e espaço indeterminados e marcando a eternidade 
atemporal de agora e de sempre, que poderia bem ser 
substituído pelo talvez mais mágico tudo era uma vez, de 
Guimarães Rosa; o espaço, num longínquo e montanhoso país, 
a "terra-de-n inguém" do inconsciente coletivo . E a primeira 
personagem a ser apresentada, que inclusive já fora dada a 
conhecer ao leitor através da ilustração na página esquerda 
contígua à do Prólogo, a pobre bordadeira viúva, terá papel 
fundamental nesta narrativa tramada nos bastidores do 
inconsciente, do irracional , do feminino, planos de um mesmo 
parad igma. 

Cabe aqui um parêntese para uma leitura da ilustração que 
introduz a representação dessa personagem: a imagem 
encontra-se circundada por uma forma oval de cor branca à 
semelhança de um ovo (óvulo?), e essa mesma forma é pano 
de fundo para a escrita do Prólogo. Simetricamente, essas duas 
grandes formas encontram-se sobrepostas a um outro fundo 
recoberto por desenhos de delicados motivos, tal como um fino 
bordado. O bordado é, portanto, moldura e motivo da trama 
narrativa que se in icia . 
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É ainda no Prólogo que o herói é apresentado. 
Personagem típica do conto maravilhoso, cujo 
percurso narrativo remonta ao esquema estrutural 
proposto pelo pesquisador russo Vladimir Propp para 
as narrativas de tradição oral. Essa estrutura é 
constituída por estágios protagonizados pelo herói do 
conto, e se caracteriza pela circularidade: situação 
inicial - transgressão - busca - provas - solução -
situação inicial. Mas o herói dessa história é o mais 
novo dos três filhos, e conforme a tradição, o filho 
caçula é sempre considerado o tolo, às vezes até 
recebe o nome de Parvo ou João Bobo, mas é quem 
protagoniza a narrativa. N'O bordado encantado, essa 
personagem é caracterizada como o inexperiente, 
inepta para correr mundo, o que estaria ainda no plano 
da inconsciência. Além 
disso, dos três filhos, é o 
único que ajuda a mãe 
nos afazeres domésticos, 
entre eles limpar e arru-
mar a casa, tarefa consi-
derada feminina. 

Mas, perdido o borda
do, o filho mais moço, 
depois da ineficiência 
dos irmãos (que mais 
tarde se revelará como 
esperteza lograda) e da 
relutância da mãe em 
deixá- lo partir, ressa l-
tando sua destreza no 
manejo da pá, da enxada 
e do machado , instru-
mentos usados em tare-
fas consideradas masculinas, pede apenas a bênção 
da mãe e sai em viagem. Configura-se um movimento 
da personagem rumo à consciência e à maturidade. 
E aqui ela cumpre uma das funções do herói 
tradicional , a de deixar a casa em busca de algo; no 
conto, o bordado da mãe, mas na verdade ele 
conseguirá, além do objeto perdido, uma noiva, o que 
atesta o caráter de iniciação, o ingresso da criança na 
idade adulta, próprio dos contos populares. Cumpre 
ainda observar as referências ao protagonista: 
inicialmente é identificado como filho mais novo; 
depois, rapazinho; por último, já em viagem, rapaz. 

A solidão do herói durante a longa jornada, tão 
bem expressa na sutileza do traço e placidez das 
tonalidades do trabalho da ilustradora, reforça o caráter 
de rito de passagem: o tema da solidão pode ser visto 
como um "sintoma precursor de um desenvolvimento 
individual particular da personalidade". Mas a busca 
do objeto perdido como metáfora da busca do 

conhecimento, do amadurecimento, constitui-se num 
processo em que o herói terá de viver algumas 
experiências, as provas preparatórias a que será 
submetido antes de atingir seus objetivos. E n'O 
bordado encantado, quem orienta o processo·, ou 
quem submete o jovem às primeiras provas % o 
"doador", na morfologia proppiana 34 é uma velhinha. 
O velho detém qualidades como a experiência, a 
sabedoria, a virtude, e nas narrativas popu lares 
encarna comumente o papel de auxiliar do herói, 
quando esse precisa de orientação. 

As provas realçadas nessa narrativa são as 
propostas por essa personagem feminina. Depois de 
passar por elas, o herói terá de sobreviver ao fogo, ao 
frio , às águas; nesse momento o narrador deixa de 

narrar as possíveis peri
pécias, delegando ao 
leitor espaço para a sua 
participação. É relevante 
observar a passagem do 
protagonista pela casa 
da velhinha. Ele deverá 
ter coragem de deixar 
seus dentes serem arran-
cados, bem como resistir 
à tentação de fugir com 
uma considerável quan
tia de moedas de ouro. 
Os dentes, sendo arran-
cados, servirão para de
sencantar o cavalo de 
pedra, o único que sabe 
chegar ao bordado. Ora, 
além de ser quem infor-

ma ao rapaz sobre as provas, a velha é quem as 
promove: é ela quem retira os dentes do rapaz e os 
implanta no cavalo, e esse encontra-se sob seus 
domínios. É essa personagem, portanto, que detém 
todo o saber sobre como chegar ao bordado. 

O número dez, quantidade dos dentes arrancados 
do herói e implantados no cavalo de pedra, é também 
a soma dos morangos que dão força ao animal para a 
viagem. Sua conotação de dualismo fundamental do 
ser, expresso em sua condição de dobro do número 
cinco, assim como de princípio de movimento, associa
º ao herói, o que confirma o percurso iniciático do 
rapaz na história. Mas por ser a soma dos quatro 
primeiros números, o dez tem o sentido de total idade; 
além disso é considerado emblema da fecundidade, 
simbolizando portanto a criação universal. Nessa 
acepção, referenda a perspectiva feminina que orienta 
a narrativa. Quanto aos morangos que o cavalo deve 
comer, se considerados apenas como fruto, encontra-
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se aí mais uma referência ao princípio da criação, pois, 
no simbolismo tradic ional, o fruto , como o ovo , é o 
germe que representa a origem. Levando em conta a 
cor do morango, essa significação confirma-se, já que 
o vermelho é o símbolo fundamental do princípio de 
vida. 

O cavalo , meio mágico, doado ao herói pela 
velhinha , assoc ia-se , indiscutivelmente, ao jovem 
protagonista. Além de representar simbolicamente a 
juventude, a impetuosidade, no conto em questão ele 
é desencantado apenas quando recebe do rapaz uma 
das fontes de energia vital , os dentes. Mas, por outro 
lado, esse animal simbol iza a mãe, a intuição do 
inconsciente. Desencantar o cavalo de pedra pode 
ser interpretado como acordar a sabedoria que se 
encontra no plano do inconsciente. Pode parecer 
contraditório, considerando que o percurso do herói 
deverá conduzi-lo ao plano da consciência , mas 
entende-se que, para isso, esse mesmo herói não pode 
prescindir de sua intuição. O mergulho no inconsciente 
já acontecera também quando o rapaz havia dormido 
uma noite na casa da velha, antes de se decidir a se 
sujeitar às provas. Esse mergulho se dá porque o sono 
simboliza um olhar para o mundo interior. 

E o destino do protagonista não é outro senão uma 
montanha habitada exclusivamente por fadas, numa 
clara referência à ordem matriarca!. Tradicionalmente 
ligadas ao tema do fio , como as parcas, deusas do 
destino, as fadas desse conto passam seus dias 
bordando e cantando. Ali se encontra o bordado 

procurado pelo rapaz e trazido pelo vento, elemento 
ao qual se atribui poder fecundador e renovador da 
vida. Nesse mesmo lugar o protagon ista encontra 
também a moça por quem se apaixona; justamente a 
fada cuja tarefa era saber como bordar as águas do 
lago e conseguir tão belos tons de vermelho no 
horizonte do bordado encantado. Efeitos que a mãe 
do rapaz conseguira à custa de lágrimas e sangue, 
elementos cujo sentido corrobora a perspectiva aqui 
realçada: a lágrima, associada à pérola e à água, é 
símbolo essencial da feminilidade criativa e tem 
propriedades fecundantes; o sangue, por sua vez, é o 
veículo da vida, o princípio da geração. De sangue é 
também a cor que identifica a fada que inicia o jovem 
herói no amor. 

Mais uma vez é através das mãos de uma 
personagem feminina que o protagon ista consegue 
seu intento. Desolada por não poder seguir seu amado, 
a fada de vermelho borda sua própria imagem no 
bordado que o jovem fora buscar, para que este não 
a esqueça. A moça não só domina as técn icas do 
bordado, mas também promove a conti nuidade da 
trama, transportando uma réplica de si mesma ao reino 
do herói. O ato de bordar, nesse contexto, caracteriza
se como rito de iniciação feminina e assume um valor 
de conexão essencial ; o fio é o que dá impulso à 
relação da moça com o rapaz e lhes garante o final 
feliz. 

O revigoramento por que passa a pequena e triste 
aldeia é propiciado pelo bordado: à medida que cada 
pedaço da paisagem bordada tocava o chão, ganhava 
vida transformando o pobre vilarejo num lindo, feliz e 
rico povoado. O fio é, pois, agente de ligação à luz, à 
vida, ao princípio do amor, da unidade, da paz. 

Assim, o Epílogo só poderia ser concluído com uma 
clara referência a Eros, livre e trinfante: O mais novo 

e a mulher . . . tiveram muitos filhos e foram felizes 
naquela aldeia, iluminada todo final de tarde pelo 

brilho de um sol avermelhado. Cor do sangue, 
da vida, da união, o vermelho é associado às 
festas da primavera, de casamento e de 
nascimento. Como no Prólogo, o Epílogo tem o 
mesmo motivo como pano de fundo para sua 
escrita, as duas formas ovais, e o texto se 
encerra com uma ilustração que faz um recorte 
da aldeia, tendo em primeiro plano uma janela 
através da qual se vê o jovem casal que, 

diferentemente da mãe no início do conto, está 
iluminado pela luz do dia, proporcionada pelo 

intenso vermelho solar. A mesma moldura, que se 
permite interpretar como um vasto campo 

fecundado, delineia as duas formas circulares finais. 
Aparentemente centrado na figura do herói , que 

no conto é encarnado pelo filho caçula que parte em 
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busca de um objeto perdido, a tessitura narrativa desse 
reconto circunscreve-se a um campo semântico 
feminino, numa perspectiva marcadamente matriarca!. 
Não pretendemos aqui esgotar, e isso nem seria 
possível, todas as possibilidades de análise da 
simbologia de que se compõe a história, mas apenas 
evidenciar os aspectos simbólicos que corroboram a 
perspectiva de leitura proposta. 

A TRADIÇÃO NO FIO DA 
MEMÓRIA 

Construídas pelo imaginário popular com base nos 
símbolos do inconsciente coletivo, essas narrativas 
remontam aos primórdios da humanidade, mantendo
se vivas até hoje, primeiramente através dos cultos 
religiosos ou pagãos, nas diversas manifestações da 
cultura popular, e posteriormente através dos 
compiladores que passam a registrá-las por escrito. 
A passagem da palavra falada para a palavra escrita, 
no entanto, não alterou a constituição da forma 
lingüística usada na sua expressão; nesse tipo de 
narrativa, a linguagem caracteriza-se pela flu idez, 
mobilidade e capacidade de renovação, daí seu 
caráter dinâmico e sua abertura para a interação com 
o receptor. 

Outras propriedades como a indeterminação e o 
distanciamento das categorias de tempo, espaço e 
personagens corroboram uma característica domi
nante no conto de tradição popular, o maravilhoso. Nas 
narrativas maravilhosas, as ações circunscrevem-se 
a um universo próprio, contrário ao universo da 
realidade, passível de apreensão em qualquer tempo 
e lugar, porque expresso em uma linguagem simbólica 
que delineia a base humana universal. 

Estruturados em grande parte pelos símbolos e 
imagens que habitam o inconsciente, esses contos 

acabam por denunciar aspectos sociais e existenciais 
do ser humano. Para o psicanalista Bruno Bettelheim, 

lidando com problemas humanos universa is, 
particularmente os que preocupam o pensamento da 
criança, estas estórias falam ao ego em germinação e 
encorajam seu desenvolvimento, enquanto ao mesmo 
tempo al iviam pressões pré-conscientes e incons
cientes. À medida em que as estórias se desenrolam, 
dão validade e corpo às pressões do id, mostrando 
caminhos para satisfazê-las, que estão de acordo com 
as requisições do ego e do superego. 

Nesse sentido, a recepção a esse tipo de narrativa, 
seja através da oralidade ou da leitura do texto escrito, 
possui um caráter terapêutico. A relação entre narrar 
e curar, advinda do poder da palavra, já foi abordada 
também por Walter Benjamin e na própria estrutura 
das fabulosas histórias As mil e uma noites, motivadas 
pelo desejo que a personagem narradora Sherazade 
tem de salvação das mulheres de seu reino, incluindo 
a si mesma, e ao mesmo tempo pelo propósito de 
cura do sultão. 

A função terapêutica dos contos maravilhosos é 
possível porque seu conteúdo refere-se, quase 
sempre, à iniciação, passagem do estágio de 
ignorância e ingenuidade para o estág io da maturi
dade, figurativizada principalmente pelas tarefas ou 
provas que indicam muitas vezes morte e ressurreição 
simbólicas. Num processo de identificação com o 
herói, a criança, ouvindo ou lendo as histórias, é 
encorajada a lidar com seus conflitos. 

Conforme Mircea Eliade, em estudo sobre o mito, a 
iniciação tem profunda relação com a existência do 
homem: 

Começamos hoje a compreender que o que se 
denomina 'iniciação' coexiste com a condição 
humana, que toda existência é composta de uma 
série ininterrupta de provas, mortes e ressurreições. 

Se essa estrutura presente no contos de tradição 
oral representa passagens vivenciadas pelo ser 
humano, justifica-se a sua permanência no gosto 
infantil, independente do lugar ou da época. Não é 
sem razão que o cinema, por exemplo, uma linguagem 
consideravelmente nova, explora com freqüência a 
iniciação, seja como estrutura ou propriamente como 
temática. 

O reconto O bordado encantado, num declarado 
diálogo com a tradição, entre outros elementos da 
narrativa oral, principalmente o elemento maravilhoso, 
tematiza a iniciação. Entretanto, esse reconto, ao 
mesmo tempo que resgata a estória em sua mani
festação oral, aproveitando-lhe o argumento, assume 
um caráter de artefato produzido a partir de uma visão 
estética da escrita. O texto de Edmir Perrotti não se 
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limita, portanto, a uma reprodução espontânea da 
oralidade; há uma preocupação com o modo de contar, 
para usar as próprias palavras do autor. Em seu 
reconto, percebe-se uma consciência narrativa, o que 
demonstra uma elaboração da categoria do narrador. 
Uma marca evidente desse trabalho de elaboração é 
a introdução do prólogo e do epílogo, cujas funções 
poderiam ser entendidas como um reforço na 
demarcação entre a realidade e a fantasia, asse
gurando ao leitor a consciência do limite entre esses 
dois planos. Sobre isso Bettelheim observa: 

O conto de fadas, a partir de seu começo mundano 
e simples, arremessa-se em situações fantásticas. 
Mas por maiores que sejam os desvios - à diferença 
da mente não instruída da criança, ou de um sonho 
- o processo da estória não se perde. Tendo levado 
a criança numa viagem a um mundo fabuloso, no 
final o conto devolve a criança à realidade, da forma 
mais reasseguradora possível. Isto lhe ensina o que 
mais necessita saber neste estágio de desenvol
vimento: que não é prejudicial permitir que a fantasia 
domine um pouco, desde que não permaneçamos 
presos a ela permanentemente. No final da estória o 
herói retorna à realidade - uma realidade feliz, mas 
destituída de mágica. 

Tão longa citação, aplicada ao reconto, referenda, 
com certeza , O bordado encantado enquanto 
promessa e realização de diálogo do presente com o 
passado, recuperando e reconstruindo a tradição das 
estórias maravilhosas. 

ENCERRANDO O RISCO 

Num tempo em que a criançc tem um intenso 
contato com a máquina, em que impera a linguagem 
informatizada constituída de atraentes recursos da 

mídia eletrônica, como explicar a permanência da 
narrativa de tradição oral? O que se tem hoje é uma 
dispersão cada vez maior dessa narrativa, mas não 
sem uma inexplicável resistência. É verdade que a 
era da globalização e da informatização deslocou a 
narrativa oral para um espaço periférico, mas não 
chegou a decretar sua morte. Mesmo Walter Benjamim, 
quando nos sugere a morte do narrador primordial, 
não deixa de insinuar que essa morte é o recurso 
metafórico eleito para tratar do empobrecimento das 
narrativas da modernidade. 

Edmir Perroti alegoriza esse contexto a cada linha 
do seu reconto, uma vez que a imagem do singular 
bordado capturado pelo vento pode ser projetada 
como a imagem da própria narrativa oral esvaída, cada 
vez mais, pelas condições impostas pela moder
nidade. A passagem do bordado levado feito pipa para 
além das montanhas tem a mesma força simbólica das 
palavras de Marx - Tudo que é sólido desmancha no 
ar, palavras essas usadas por Marshall Berman para 
definir a modernidade. Mas, ao mesmo tempo em que 
essa passagem remete a Marx, estabe lece uma 
contradição, já que no reconto é o movimento do 
bordado levado pelo vento que promove o amadu
recimento da personagem, o recomeço de tudo. 

A imagem da dispersão do "sólido" pode ser 
entendida como uma das conseqüências da acele
ração da história na modernidade. Vivemos a era da 
história imediata, história fast food, na qual os valores 
são instantâneos e os signos são transitórios. A história 
do homem contemporâneo é constituída pelo turbi lhão 
de conhecimentos e informações que são, contra
ditoriamente, novidade e arcaísmo. 

Assim, nesse contexto em que tudo parece surgir 
em caráter de emergência, o trabalho artesanal tem 
seu espaço reduzido. As narrativas orais já não fazem 
parte do cotidiano das pessoas como até há algum 
tempo atrás, porque o contar e o ouvir necessitam de 
um ambiente sereno, no qual a pressa não permite 
pouso . Antes , as pessoas aproveítavam-se de 
determinadas situações, como a falta de energia 

elétrica, para criar um ambiente propício à narração 
de histórias e , nesse ritmo, as narrativas 

expandiam-se pelas eras "de boca ern boca". 
O espaço de contação, por natureza dialógico, 
vem cedendo o seu lugar a imagens poderosas 
e ao mesmo tempo fugazes da comunicação 
eletrônica, a imagens monológicas. Essas, 
trajadas de uma falsa interatividade, são 
rapidamente consumidas e esquecidas. 

Mesmo quando se tem um grupo que interage 
entre si para, por exemplo, navegar pelos sites 

da Internet, a relação do grupo se configura com o 
imperativo dos olhares voltados para a tela, e não 

dos entreolhares . 
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O homem de hoje, como afirmou Paul Valêry, não 
cultiva o que não pode ser abreviado. Rendas , 
bordados, narrativas orais demandam tempo, arte e 
um saber caracterizado não pela tecnologia, mas por 
uma sapiência que é produto da experiência, da 
memória e da herança cu ltural. Saber e sabor, 
conforme sugere Roland Barthes, são traços defini
dores da sapiência. Um bordado, assim como uma 
narrativa oral , é produto de um saber saboreado e 
experimentado. Os fios que entrelaçam as formas e 
cores do bordado, como os fios discursivos de uma 
narrativa contada, têm a sua consistência derivada da 
memória, do saber herdado. A velha bordadeira do 
reconto , quando se encanta com a paisagem do 
bordado do mercado, passa a dividir o seu tempo em 
duas principais tarefas os bordados habituais para a 
venda e o bordado dos seus sonhos - o encantado -
e esse traz em sua essência a conjunção entre saber 
e sabor e entre memória e experiência. 

Como a mão do oleiro na argila do vaso, as lágrimas 
e o sangue da bordade ira recriada por Perrotti 
compõem o bordado encantado. Lágrimas e sangue, 
que dão a cor ao bordado encantado, são o símbolo 
da experiência e da identidade da artesã. As histórias 
contadas pelos velhos e quase extintos contadores 
trazem, pelos fios da linguagem, al~m das marcas ~a 
memória coletiva, as marcas do suie1to que as enuncia. 
Bicho de Palha, Pele de Asno, Almofadinha de ouro 
são variações mágicas de uma mesma hist?ria, cada 
uma delas assinalando os aspectos culturais de uma 
determinada região e, principalmente, as peculia
ridades da identidade do contador. A expressão 
popularizada "Quem conta um conto aumenta um 
ponto" não dá conta de explicar to_da_ a magia_exi~tente 
no processo de variações das h1stor1as, pois n_ao. se 
trata simplesmente de aumentar _um ponto na _ht~tona 
herdada, mas de re inventá-la seia na const1tu1çao do 
enredo, seja na composição das personagens, ou 
ainda na mane ira com que se tecem os novos 
encantamentos - sendo todo o processo de recriação 
fi lt rado pela identidade do contador, como as 
impressões digitais do oleiro e como o sangue e as 
lágrimas da bordadeira. . 

Hoje há programas de computador que criam 
histórias a part ir de algumas simples e ráp idas 
interferências do receptor que se encontra à frente dos 
teclados , entretanto são histórias destituídas de 
encantamento no ato da produção e no ato da 
recepção. O movimento da produção é limitado, já que 
se delega ao "usuário" apenas a sua intervenção na 
escolha de determinados vocábulos; e o movimento 
da recepção fica restrito ao espaço frio do ambiente 
midiático que se estabelece entre o sujeito e a voz da 
máqu ina, metáli ca e monocórd ia. Assim, nesse 
contexto em que as máquinas obl iteram o sentido do 

narrar, o resgate de um reconto, como o efetuado por 
Perrotti, assinala a resistência da narrativa de tradição 
oral. Alfredo Bosi , ao tratar do tema narrativa e 
resistência , fala-nos da experiência dos artistas e 
revela que a arte não é uma atividade que nasça única 
e exclusivamente da força de vontade - se assim fosse, 
as histórias das máquinas não seriam destituídas de 
encantamentos e dariam muito mais prazer aos seus 
receptores. A força de vontade vem depois, porque, a 

arte teria a ver primariamente com as potências do 
conhecimento: a intuição, a imaginação, a percepção 
e a memória, 

elementos que só podem ser alinhavados pela 
criatividade de um contador e suscitados pelo espaço 
mágico da contação. E é por isso que não são os 
valores em si que diferenciam os contadores de 
histórias , mas os modos próprios de dar-lhes 
expressão. 

Num mundo de minguadas e momentâneas 
experiências, onde o homem vale-se de um simples 
toque digital para, por exemplo, preparar um alimento, 
os recontas surgem como uma forma não só de 
resgatar as tradições , mas , ao reavivá-las num 
contexto onde imperam os mágicos recursos da 
Internet, sugerir que elas podem conter e deflagrar 
magias e encantamentos outros. Ao recontar uma 
história, o escritor não recupera apenas o que foi dito 
uma única vez no passado e ouvido po r uma 
determinada comunidade, mas, pondo em circulação 
valores e gestos adormecidos, incita a formação de 
novas comunidades de narradores e ouvintes. 

A incitação é arquitetada a cada linha d' O bordado 
encantado, portanto não é por acaso que o autor abre 
sua história com um prólogo, que é conhecido como 
o espaço das primeiras seduções apresentadas por 
um texto. O prólogo de Perrotti diverge do conteúdo 
dos prólogos habituais, pois nesses há geralmente 
uma interlocução estabelecida entre o autor do livro e 
os seus prováveis leitores, na qual o primeiro fala das 
linhas que sustentaram a construção do texto e, 
aproveitando-se do espaço, tece palavras que 
instigam a leitura e apontam para o possível prazer 
desta. No prólogo d'O bordado encantado, existe, 
obviamente, a intenção de instigação à leitura - comum 
a todos os prólogos-, porém tal intenção encontra-se 
alicerçada em diferentes vigas discursivas, uma vez 
que Perrotti não faz uso do discurso teórico
argumentativo, mas do próprio discurso ficcional como 
ponto inicial de conversa com os seus leitores. Há uma 
apresentação das personagens e dos afazeres das 
mesmas e, no final, marcado por sedutoras reticências, 
aparece um enunciado que dará vazão a todo o 
enredamento: Um dia, porém, a beleza de um bordado 
extraordinário mudaria sua vida para sempre .. . A 
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estratégia de Perrotti, a de prefaciar com a própria 
ficção, cabe muito bem a uma proposta de sedução 
de leitura que se encontra inserida numa época em 
que os jogos e as leituras virtuais vêm minimizando a 
esfera de encantamento do livro e da contação. 
Comecemos, então, pela história propriamente dita, 
pois é ela a fonte de todo o prazer! - talvez seja este o 
pensamento motor do prólogo de O bordado 
encantado. 

O bordado, assim, desde o prólogo, admite seu 
caráter artístico e com isso o seu poder de aderência 
às culturas, mesmo as mais informatizadas. Por essa 
razão é que ele não chega a desmanchar-se, como o 
"sólido" de Marx. Ao ser levado pelo vento, é como se 
estivesse perdendo a sua materialidade no contexto 
da vila da bordadeira e assumindo uma nova 
materialidade no reino das fadas, ou seja, o bordado, 
signo do produto artesanal, deixa de existir no "real" 
para habitar o "imaginário". Quando o filho mais novo 
recupera o bordado, traz consigo também a imagem 
da fada pela qual se apaixonara. E é, por sinal, essa 
imagem que desencadeia a confluência dos dois 
espaços aparentemente tão heterogêneos: a vila e o 
reino das fadas. Assim como o bordado, as narrativas 
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Começamos a ler o mundo muito cedo. Ainda no útero 
materno, já nos chegavam os primeiros sinais do mundo, não 
gráficos, mas táteis e sonoros. Quando abrimos os olhos e 
quando choramos pela primeira vez, estávamos reagindo diante 
do novo. Buscamos os primeiros sinais do.livro-mundo, expresso 
no susto inicial. Depois, já adultos, contamos oralmente, 
escrevemos, pintamos, fazemos música e outras artes com os 
elementos lidos na infância. É impossível, através das várias 
linguagens, transcrever esta leitura de forma exata, sem 
fantasias ou ficção. Ao falar de sua infância, o que o adulto 
faz, na verdade, é uma releitura. Tanto relêem os artistas como 
aqueles que recontam oralmente as suas histórias. O que o 
artista faz em especial é recontar poeticamente, provocando 
emoção e beleza. 

Ler o mundo de ontem era mais fácil. Tudo era mais simples, 
mais calmo e as famílias eram mais estruturadas. Ler o mundo 
de hoje, com os seus terrores e encantos, ficou bem mais 
complicado. Mais do que nunca, é preciso ler o mundo. E ler o 
mundo nos textos e obras de arte. 

Se pedíssemos que o ouvinte parasse de ouvir esta 
comunicação para escrever rap idamente palavras ligadas ao 
seu mundo da infância, teríamos muitas surpresas, doloridas ou 
agradáveis. Por certo submergiriam, do fundo da memória, 
palavras que mostram os nossos cinco sentidos, facil itando e 
enriquecendo esta releitura. O nosso poder de ficcionar e a 
maneira que todos temos de encarar a infância como um tempo 
mítico não permitirão uma leitura realista, fotográfica. 

Para ver como muitos autores adultos releram o seu mundo 
infantil, vamos iniciar este trabalho lendo um fragmento de A 
importância do ato de ler, do mestre Paulo Freire. 

A leitura do mundo precede a leitura· da palavra( .. .). 
A velha casa, seus quartos, seu corredor, seu sótão, seu terraço 
- o sítio das avencas de minha mãe, o quintal amplo em que se 
achava, tudo isso foi o meu primeiro mundo. Nele engatinhei, 
balbuciei, me pus de pé, andei, falei. Na verdade, aquele mundo 
especial se dava a mim como o mundo de minha atividade 
perceptiva, por isso mesmo como o mundo de minhas primeiras 
leituras. Os ·textos· , as ·palavras· , as ·letras· , daquele contexto .. . 
se encarnavam numa série de coisas, de objetos, de sinais, cuja 
compreensão eu ia aprendendo no meu trato com eles, nas 
minhas relações com meus irmãos mais velhos e com meus 
pais. (.. .) A decifração de palavra fluía naturalmente da ·leitura· do 
mundo particular. ( .. .) 
Fui alfabetizado no chão do quintal de minha casa, à sombra 
das mangueiras, com palavras do meu mundo e não do mundo 
maior dos meus pais. O chão foi o meu primeiro quadro-negro; 
gravetos, o meu giz. 

A leitura do mundo precede a leitura da palavra. E que releitura 
poética Paulo Freire faz de sua infância? A casa aparece primeiro 
num plano geral , depois vêm os cômodos mais importantes para 

Escritor premiado, 
Elias José tem trabalhos 

traduzidos e publicados no 
l'vléxico, Alemanha, EUA, Itália, 

Polônia. Nicarágua e Canadá. 
Autor de CantJ:t?as de Adolescer 

e Cwtos de E'ncantamento, 
entre multas obras. 
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o menino que ele fo i. O espaço 
pr inc ipal, no entanto, é o quintal, 
centro das vivências mais importantes 
do menino. Mundo de suas primeiras 
leituras. Leituras frutos de atividades perceptivas do 
ver, do ouvir, do tocar, do cheirar e do sentir o gosto. 
No "trato" com pessoas e coisas, que tinham nomes, 
qu e poderiam ser pronunciados e, também, 
representados por sinais escritos, vem a possi
bilidade da palavra fluir naturalmente. E como o menino 
alarga a sua leitura de mundo, chegando a reproduzir 
as palavras que davam nome às pessoas e coisas? 
No relacionamento com os pais e irmãos mais velhos, 
que sabiàm dar nomes às coisas do mundo. De forma 
natural, quase brincando ainda no quintal. De forma 
muito particular e seletiva, 

com palavras do meu mundo e não do mundo maior 
dos meus pais. 

E duas metáforas fecham o texto, mostrando a forma 
mais natural e subjetiva, escolhida pelo menino para 
transcrever o mundo lido: 

O chão foi o meu primeiro quadro-negro: gravetos, o 
meu giz. 

Escolhemos, a seguir, um texto poético, que mostra 
a leitura do mundo que o seu autor, Carlos Drummond 
de Andrade, na obra Álbum, faz do seu mundo infantil: 

Infância 

Meu pai montava a cavalo, ia para o campo. 
Minha mãe ficava sentada cosendo. 
Meu irmão pequeno dormia. 
Eu sozinho menino entre mangueiras 
lia a história de Robinson Crusoé. 

Cumprida história que não acaba mais. 
No meio-dia branco de luz uma voz que aprendeu 
a ninar nos longes da senzala - e nunca se esqueceu 
chamava para o café. 
Café preto que nem preta velha 
café gostoso 
café bom. 

Minha mãe ficava sentada cosendo. 
Olhando para mim: 
- Psiu ... não acorde o menino. 
Para o berço onde pousou um mosquito. 
E dava um suspiro ... que fundo! 

Lá longe meu pai campeava 
no mato sem fim da fazenda. 
E eu não sabia que minha história 
era mais bonita que a de Robinson Crusoé. 

Como no texto de Paulo Frei re, o mundo de 
Drummond está ligado à família e à natureza. A fase 
da vida é outra, o menino já lê e se envolve com as 
leituras. Não fala da casa, mas a famíl ia aparece em 
primeiro plano. O pai, a mãe, o irmão e a preta velha 
aparecem praticando ações. O neném apenas dorme 
sob os cuidados da mãe. O pai está ligado às 
atividades ru rais. A mãe, às prendas domésticas. 
Como neném, o irmão pequeno dorme no berço. O 
suspiro fundo da mãe tem um significado que o 
narrador, menino naquele tempo, não entendia. Pode
se entender o suspiro como saudades de alguém ou 
algo distante, mas também de saturação por aquela 
vida vidinha. 

À empregada, cabem os trabalhos na cozinha. Ao 
falar dela, notam-se três aspectos sensitivos que vivem 
na lembrança afetiva do adulto: o contraste das cores : 
meio-dia branco de luz; preta velha e o café preto que 
nem preta velha. A carga auditiva na voz da preta velha 

que chamava para o café; o apelo gustativo, em 
café gostoso, café bom. O suspiro da mãe não 

é expl icado, mas fica subentendido um certo 
cansaço ou chateação diante da mesmice 
diária. E qual é o espaço mais importante 
para o menino? Como Paulo Freire, o quintal 
é o espaço mais importante, agora mar
cando mais o isolamento, a solidão. O livro 

mágico de Robinson Crusoé envolvia o 
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menino naquela cumprida his
tória que não acaba mais. Ao final -
do texto, o poeta faz uma comparação de sua 
história pessoal com a história fictícia do livro 
lido. Qual terá mais brilho e beleza? Vamos 
reler: E eu não sabia que minha história / era 
mais bonita que a de Robinson Crusoé. Que 
bom seria se, ao reler a nossa infância, 
pudéssemos todos sentir que as nossas 
histórias pessoais foram mais bonitas 
do que as que líamos nos livros! 

Um outro texto, também vem 
com o jeito mineiro de reler 
poeticamente a infância. O 
próprio título já nos mostra 
como a autora de Bagagem, 
Adélia Prado, sabia que, ao se 
lembrar, estava fazendo uma leitura (ou 
releitura) do vivido em tempos distantes: 

Leitura 

Era um quintal ensombrado, murado alto de pedras. 
As macieiras tinham maçãs temporãs, a casca 
vermelha 
de escuríssimo vinho, o gosto caprichado das coisas 
fora do seu tempo desejadas. 
Eu comia maçãs, bebia a melhor água, sabendo 
que lá fora o mundo havia parado de calor. 
Depois encontrei meu pai, que me fez festa 
e não estava doente e nem tinha morrido, por isso 
ria, 
os lábios de novo e a cara circulados de sangue, 
caçava o que fazer pra gastar a sua alegria: 
onde está o meu formão, minha vara de pescar, 
cadê minha binga, meu vidro de café? 
Eu sempre sonho que uma coisa gera, 
nunca nada está morto. 
O que não pareve vivo, aduba. 
O que parece estático, espera. 

Acho interessante começar a falar do poema pelos 
quatro versos finais, invertendo a ordem analítica. 
Como podemos perceber, a autora termina magis
tralmente o poema, colocando o modo como as coisas 
vividas se armazenam em nossa memória. Nunca está 
morto, apesar das aparências. O que não parece vivo, 
o que parece estático, apenas espera a sua hora de 
vir à tona. E neste processo de espera, há uma 
adubação. Lembranças fortalecidas geram outras . 
Lembranças se somam e ficam nais densas, portanto 
mais poéticas. Quando as lembranças se expressam 
em linguagem, há uma releitura ainda mais forte , 
graças ao poder sensitivo, ao ritmo, à força intuitiva e 
imagética da palavra poética. Como nos dois autores 

~ ante-riores, Adélia busca o 
tempo perdido no espaço

quintal. Não há mangueiras, mas macieiras. As 
maçãs remetem ao olfato e ao tato indiretamente. 
Diretamente, provocam lembranças visuais 
através da casa vermelha. Eram maçãs 
temporãs, por isso mesmo, mais desejadas. 
Paladar e visão se unem para formar a imagem 
poética: a casca vermelha / de escuríssimo 

vinho , o gosto caprichado das 
coisas / fora do seu tempo 
desejadas. Eu comia maçãs. 
Paladar e tato se unem em: 
bebia a melhor água, 
sabendo / que lá fora o 

mundo havia parado 
de calor. Aí surge, no poema

lembrança, a personagem familiar e 
única a aparecer, além de quem narra, o pai. 

O carinho dele vem atrás de uma expressão bem 
mineira entre as muitas usadas no poema pela autora: 
que me fez festa. O leitor percebe que, com relação 
ao pai, houve antes um tempo de doença, naquele 
instante ele estava curado. No tempo da narração 
dos fatos, ele está morto. O que buscava o pai? 
Vejam as expressões bem do interior de Minas, que 
dão expressividade ao poema: caçava o que fazer 
pra gastar a sua alegria: o formão, a vara de pescar, 
a binga e o vidro de café, que são elementos de 
vivências e de prazer para o pai, passam a fazer 
parte do universo das lembranças da filha. Assim 
afloradas, as lembranças infantis permitiram ao poeta 
uma releitura sensível do vivido. Transformadas em 
literatura, também vamos adubando e enriquecendo 
as nossas lembranças. Imediatamente ou a curto ou 
longo prazo, elas 
acabam se emergindo, 
graças à magia literária. 

A família, a casa, o 
quintal e as cenas 
vividas ou apreendidas 
pelos cinco sentidos são 
as mais freqüentes 
presen-ças nas 
releituras poéticas. Mas 
como cada história é 
única e cada ser 
apreende a realidade a 
seu modo, nos depara
mos com um poema -. .. lllli 
diferente. Na releitura do 
mundo infantil, o poeta 
Alonzo Alvarez, na obra 

Adélia Prado 
Foto: André Azevedo 
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2003 

Intimidades transvistas, vai encontrar como objeto 
maior uma escada. 

Vejamos: 

Degraus 

lembro-me da escada 
apenas da escada 

os degraus 
o corrimão de ferro fundido 
a pedra lascada 
minha sombra sanfonada 
cada vez maior 
a cada dia 

nãome lembro 
de abrir a porta 
de entrar 
de sair 
decrescer 
de partir 

A escada 
apenas a escada 
restou do outro /ada do memória 

Um dos mais conhecidos poetas do romantismo 
brasileiro, Casimiro de Abreu, escreveu um poema 
popularíssimo, Meus oito anos. Foi lido, amado, 
decorado, declamado e plagiado por gerações de 
poetas e de rabiscadores de poemas. Que visão de 
infância traz esta releitura? Lógico que uma visão 
romântica, idealizando as famílias, os quintais e suas 
atrações, os apelos aos cinco sentidos e aos 
sentimentos. 

Em tom de paródia sarcástica, Ruth Rocha dialogou 
com o texto primeiro, dentro do mesmo ritmo, usando 
hipérboles e excessos de adjetivação e de exclamação 
e muita subjetividade em uma releitura realista, mais 
sofrida, sem a doçura e a mitificação românticas de 
Casimiro de Abreu. Vamos ao poema: 

Ai que saudades ... 

Ai que saudades que eu tenho 
Da aurora da minha vida 
Da minha infância querida 
Que os anos não trazem mais .. 
Me sentia rejeitada, 
Tão feia, desajeitada, 
Tão frágil, tola, impotente, 
Apesar dos laranjais. 

Ai que saudades que eu tenho 
Da aurora da minha vida. 
Não gostava de comida 
Mas tinha que comer mais .. 
Espinafre, beterraba. 
E era fígado e era fava. 
E tudo que eu não gostava 
Em poções industriais. 

Como são tristes os dias 
Da criança escravizada. 
Todos mandam na coitada. 
Ela não manda em ninguém. .. 
O pai manda, a mãe desmanda, 
o irmão mais velho comanda. 
Todos entram na ciranda 
E ela sempre diz amém .. 

Naqueles tempos ditosos 
Não podia abrir a boca. 
E a professora era louca. 
Só queria era gritar. 
Senta direito, menina! 
Ou se não, tem sabatina! 
Que letra mais horrorosa! 
E pare de conversar! 

Os dias da minha infância. 
Quando eu ficava doente. 
Ou sentia dor de dente. 
E lá vinha tratamento! 
Era um tal de vitaminas ... 
Mingau, remédio, vacina. 
inalação e aspirina. 
Injeção e linimento! 

E sem falar na tortura: 
Blusa de gola engomada, 
Roupa de cava apertada, 
Sapatinho de verniz ... 
E as ordens? Anda direito! 
Diz bom-dia pra visitas! 
Que menina mais sem jeito! 
Tira o dedo do nariz! 

werneck 
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Que auroral Que sol! Que vida! 
Vai já guardar os brinquedos! 
Menina, não chupe os dedos! 
Não pode brincar na /amai 
Vai botar o agasalho! 
Vai fazer a lição! 
Criança não tem razão! 
É tarde, vai já pra cama! 

Vê se penteia o cabe/oi 
Menina mostradeira! 
Menina novidadeira! 
Está se rindo demais! 
- Que amor, que sonhos, que flores, 
Naquelas tardes fagueiras 
À sombra das bananeiras, 
Debaixo dos laranjais! 

Como ficcionista e poeta, sinto vontade de mostrar 
a releitura que fiz de minha infância em um lugarejo 
de Minas, Santa Cruz da Prata, distrito do município 
de Guaranésia, texto este publicado pela Global em 
A vida em pequenas doses. Mais do que mostrar ações 
e relacionamentos, preferi criar um texto mais nominal, 
achando que os nomes dos seres e das coisas ficam 
mais fortes dentro da gente. Peço licença para ler o 
meu: 

Leitura 

a infância, a casa de 
muitos cômodos, o porão 
com morcegos e segredos, 
a bola de pano, o carrinho 
de rolimã, os gibis, os livri
nhos de histórias, as via
gens, o porão-navio, velhos 
móveis como tanques de 
guerra, a enorme mangueira, 
as outras mangueiras, o 
mundo lá de cima dos ga-

Elias José. lhos mais altos, as monta-
Foto Anselmo Gomes nhas próximas, os quintais 

dos vizinhos desvendados, 
os segredos familiares nos vãos das portas e janelas, 
as mangas madurinhas, o gosto bom, o amarelão no 
rosto e nas mãos, a calma, os pensamentos soltos, 
a vontade de voar, de tocar o céu, de furar as nuvens, 
de apanhar pássaros em vôos ... o rio, o corpo nuzinho 
na água, a areia clara nos pés, as pedras coloridas, 
os gritos das mães, ameaças ... 

. o banho demorado, o jantar, os odiados deveres 
de casa, os cochichos, a letra fora da linha e 
horrorosa, as cartas do baralho, o pai e a paciência, 
a mão peluda montando e desmontando jogos, a mãe 
ouvindo novela no rádio; fim dos deveres, uma 
limonada geladinha, a avó e as suas histórias, os 
heróis vindos com a fala dela, o seu tapete voador, a 

gente no Líbano, tropel de camelos no deserto, gritos 
de heróis-cavaleiros, bandidos e a voz da vó muito 
longe, muito longe, já dentro do sonho .. 

Falamos muito da (re)leitura poética da infância. 
Agora, queremos falar do mundo adulto. Será que 
estamos vendo o mundo que nos cerca? Sei que 
estamos nos vendo e vendo as pessoas mais caras 
além das aparências. Será que estamos de olhos 
atentos, capazes de ir além do visto e do lido nos livros 
e jornais? Qual seria o ideal para uma leitura atenta e 
ativa do mundo de hoje? Acho que uma crônica de 
Cecília Meireles, do livro Escolha seu sonho, que 
sempre viu de modo especial o mundo, poderá nos 
ajudar: 

A arte de ser feliz 

HOUVE um tempo em que a minha janela se abri$$a 
para um chalé. 
Na ponta do chalé brilhava um grande ovo de louça 
azul. 
Nesse ovo costumava pousar um pombo branco. 
Ora, nos dias límpidos, quando o céu ficava da 
mesma cor do ovo de louça, o pombo parecia 
pousado no ar. 
Eu era criança, achava essa ilusão maravilhosa 
e sentia-me completamente feliz. 
HOUVE um tempo em que a minha janela dava para 
um canal. 
No canal oscilava um barco. 
Um barco carregado de flores. 
Para onde iam aquelas flores? 
Quem as comprava? 
Em que jarra, em que sala, diante de quem brilhariam, 
na sua breve existência? 
E que mãos as tinham criado? 
E que pessoas iam sorrir de alegria ao recebê-las? 
Eu não era mais criança, porém a minha alma ficava 
completamente feliz. 
HOUVE um tempo em que minha 
janela se abria para um /"' '--
terreiro, onde uma vasta '-
mangueira alargava sua t~ 
copa redonda. ,...._ .....-
À sombra da árvore, numa { ........ \, \ 
esteira, passava quase todo \i... 
o dia sentada uma mulher, -r::.._ 
cercada de crianças. 1'I> I / 7vz:> 
E contava histórias. '/ 
Eu não podia ouvir, da altura 
da janela; e mesmo que a 
ouvisse, não a entenderia, 
porque isso foi muito longe, 
num idioma difícil. 
Mas as crianças tinham tal Cecília Meireles, em 
expressão no rosto, e às vezes desenho de 
faziam com as mãos arabescos Apard Szénes 
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tão compreen-síveis, que eu participava do auditório, 
imaginava os assuntos e suas peripécias e me sentia 
comple-tamente feliz. 
HOUVE um tempo em que a minha janela se abria 
sobre uma cidade que parecia feita de giz. 
Perto da janela havia um pequeno jardim seco. 
Era uma época de estiagem, de terra esfarelada, e o 
jardim parecia morto. 
Mas todas as manhãs vinha um pobre homem com 
um balde e em silêncio, ia atirando com a mão umas 
gotas de água sobre as plantas. 
Não era uma regra: era uma espécie de aspersão 
ritual, para que o jardim não morresse. 
E eu olhava para as plantas, para o homem, 
para as gotas de água que caíam de seus dedos 
magros e meu coração ficava completamente feliz. 
MAS, quando falo dessas pequenas felicidades 
certas, que estão diante de cada janela, uns dizem 
que essas coisas não existem, outros que só existem 
diante das minhas janelas e outros, finalmente, que 
é preciso aprender a olhar, para poder vê-las assim. 

O texto é construído em seis parágrafos. Nos quatro 
primeiros, há um início e um fecho iguais. O início de 
cada parágrafo situa a coisa vista no passado: houve 
um tempo em que .. .. O fim de cada parágrafo mostra 
a reação interior, após mostrar a coisa vista: eu ficava 
completamente feliz. Ver atentamente e faze r 
perguntas sobre o mundo parecem ser o segredo da 
felicidade . Por exemplo, as muitas perguntas que o 
poeta faz com referência às flores: o nascimento, 
pessoas envolvidas com elas e funções delas. Nos 
dois últimos parágrafos, há um salto no tempo, agora 
no presente. No penúltimo, há uma multiplicação de 
coisas vistas, porém sem muitos detalhes. Interessa à 
autora as coisas e sua essência. No último parágrafo, 
já não mostra o visto, mas a reação das pessoas sobre 
a maneira especial da cronista ver o mundo. Vale a 
pena reler, para sentir como a visão do poeta é sempre 
privilegiada: 

MAS, quando falo dessas pequenas felicidades 
certas, 
que estão diante de cada janela, uns dizem que essas 
coisas não existem, 
outros que só existem diante das minhas janelas 
e outros, finalmente, que é preciso aprender a olhar, 
para poder vê-las assim. 

Será que falta ao ser comum a capacidade de olhar 
como os poetas olham? Será que, para nós, faz falta 
reler o nosso mundo em várias fases da vida, como os 
poetas fazem? 

Em outra crônica, publicada no jornal Folha de São 
Paulo, edição de 23 de fevereiro de 1992, agora de 
Otto Lara Resende, há este problema do olhar/ver/ 

enxergar/reagir, de modo mais humorístico, sarcástico 
e refl exivo do que poético. 

Vista cansada 

Acho que foi o Hemingway quem disse que olhava 
cada coisa à sua volta como se a visse pela última 
vez. Pela última ou pela primeira vez? Pela primeira 
vez foi outro escritor quem disse. Essa idéia de olhar 
pela última vez tem algo de deprimente. Olhar de 
despedida, de quem não crê que a vida continua, 
não admira que o Hemingway tenha acabado como 
acabou. 
Se eu morrer, morre 
comigo um certo mo
do de ver, disse o 
poeta. Um poeta é só 
isto: um certo modo de 
ver. O diabo é que, de 
tanto ver, a gente ba
naliza o olhar. Vê não
vendo. Experimente 
ver pela primeira vez 
o que você vê todo 
dia, sem ver. Parece 
fácil, mas não é. O que 
nos cerca, o que nos 
é familiar, já não des
perta curiosidade. O 
campo visual da nos
sa rotina é como um 
vazio. 
Você sai todo dia, por 

Otto Lara Resende. Foto de 
?arquivo de família 

exemplo, pela mesma porta. Se alguém lhe perguntar 
o que é que você vê no seu caminho, você não sabe. 
De tanto ver, você não vê. Sei de um profissional 
que passou 32 anos a fio pelo mesmo hall do prédio 
do seu escritório. Lá estava sempre, pontualíssimo, 
o mesmo porteiro. Dava-lhe bom-dia e às vezes lhe 
passava um recado ou uma correspondência. Um 
dia o porteiro cometeu a descortesia de falecer. 
Como era ele? Sua cara? Sua voz? Como se vestia? 
Não fazia a mínima idéia. Em 32 anos, nunca o viu. 
Para ser notado, o porteiro teve que morrer. Se um 
dia no seu lugar estivesse uma girafa, cumprindo o 
rito, pode ser também que ninguém desse por sua 
ausência. O hábito suja os olhos e lhes baixa a 
voltagem. Mas há sempre o que ver. Gente, coisas, 
bichos. E vemos? Não, não vemos. 
Uma criança vê o que o adulto não vê. Tem olhos 
atentos e limpos para o espetáculo do mundo. O 
poeta é capaz de ver pela primeira vez o que, de 
fato, ninguém vê. Há pai que nunca viu o próprio 
filho. Marido que nunca viu a própria mulher, isso 
existe às pampas. Nossos olhos se gastam no dia
a-dia, opacos. É por aí que se instala no coração o 
monstro da indiferença . 
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Estarão os nossos 
olhos opacos, sujos e 
desatentos para viven
ciar, com toda a carga de 
humanidade, o espetá-
culo da vida? Estaremos 

, permitindo que o mons
tro da indiferença se 
instale em nós? Esta

remos tão preocupados em dar conta de nossas 
cotidianas obrigações que nos desligamos até mesmo 
das pessoas amadas? Ser feliz é saber ler o mundo, 
como Cecília Meireles afirma, estaremos destinados 
à infelici-dade? É preciso reag ir, para que não aconteça 
conosco o mesmo que aconteceu com o paí do 
seguinte miniconto, de Oswa ldo França Júnior, 
publicado em As laranjas iguais, do cronista já falecido: 

Meu filho foi embora e eu não o conheci. Acostumei
me com ele em <;;asa e me esqueci de· conhecê-lo. 
Agora que sua ausência me pesa, é que vejo como 
era necessário tê-lo conhecido. 
Lembro-me dele. Lembro-me bem em poucas 
ocasiões. 
Um dia, na sala, ele me puxou a barra do paletó e 
me fez examinar seu pequeno dedo machu-cado. 
Foi um exame rápido. 
Uma outra vez me pe-diu que lhe consertasse um 
brinquedo velho. Eu estava com pressa e não 
consertei. Mas lhe comprei um brinquedo novo. Na 
noite seguinte, quando entrei em casa, ele estava 
deitado no tapete , dormindo e abraçado ao 
brinquedo velho. O novo estava a um canto. 
Eu tinha um filho e agora não o tenho mais porque 
ele foi embora. E este meu filho, uma noite, me 
chamou e disse: 
- Fica comigo. Só um pouquinho, pai. 
Eu não podia; mas a babá ficou com ele. 
Sou um homem muito ocupado. Mas meu filho foi 
embora. Foi embora e eu não o conheci. 

Notem que o autor deixa para o leitor concluir o 
destino do fi lho, só diz que foi embora. O leitor poderá 
buscar outras possibilidades para o texto. Por exemplo, 
poderá trocar a palavra filho por namorado( a), esposa, 
marido, amigo( a), aluno( a), ou qualquer pessoa do seu 
relacionamento. 

Vamos nos acostumando com as muitas perdas em 
nosso caminho. Ao tentar reler o ser perdido, muitas 
vezes nem saberemos dizer qual era a cor dos olhos, 
tipo físico ou algum detalhe importante. E menos ainda, 

os caracteres interiores da pessoa perdida. Falta
nos, portanto, ler melhor quem nos rodeira, amar mais 
as pessoas, a vida e nós mesmos. 

Qual a melhor maneira de ler as coisas? Arnaldo 
Antunes, através da voz de Caetano Veloso, nos dá 
dicas muito boas: 

As coisas 

As coisas têm peso 
Massa, volume, tamanho 
Tempo, forma, cor 
Posição, textura, duração 
Densidade, cheiro, valor 
Consistência, profundidade 
Contorno, temperatura 
Função, aparência, preço 
Destino, idade, sentido 
As coisas não têm paz 
As coisas não têm paz 
As coisas não têm paz 
As coisas não têm paz 
As coisas, as coisas, as coisas ... 

Como ler as pessoas? Seria possível substituir, no 
poema, apenas a palavra coisas por pessoas? De 
certa maneira, penso que sim. As pessoas têm peso, 
massa, volume, tamanho, etc. 

Pessoalmente, busquei, agora na idade adulta, fazer 
uma (re) leitura poética do mundo, no poema que se 
segue, do livro A dança da descoberta. Com ele fecho 
esta minha fala, agradeço a atenção de todos e desejo
lhes bons e puros olhos para lerem e relerem o mundo 
de forma poética: 

A arte de ler o mundo 

Olhar as coisas e ler: 
O avesso 
O aviso 
A fenda 
O fundo 
O engenho 
O engano 

Olhar a natureza e ler: 
A cor 
O cheiro 
O gosto 
O tato 
O som 
O símbolo 

Olhar os amigos e ler 
O afeto 
O aflito 
O fácil 
O afoito 
amanhã 
a mão 

Olhar os filhos e ler: 
a cria 
o crédito 
a dádiva 
o débito 
o novo 
a espera 
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Olhar a amada e ler: 
O enigma 
O enlevo 
O apelo 
Apele 
a ávida 
a vida 

Olhar o livro e ler: 
A fábula 
A febre 
O claro 

O oculto 
Omito 
O mundo 

Olhar no espelho e ler.· 
O tempo 
A têmpera 
A marca 
A máscara 
O mesmo 
O outro . 
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Poeta, contista. romancista. cronista. 
Autor de livros infanto-juvenis, com prêmios 

nacionais e internacionais importantes. 
Seus livros mais recentes: Zoom1rio (prosa 

poética. tvlercurvo Jovem/SP. 2001); O memi10 
que não sonhava sô (conto-novela. l'vlercuryo 

Jovem/SP. 2002); Mocln'!a (poe1rn.:is para 
viagem. Mercuryo Jovem/SP, 2002): Vaga!ovnis 

(poesia. Dimensão/EH. 2003). 

papo de borracha ou os 

magos do lápis pensante 

Desde que passei a usar a tecla delete, Micifuce - que tem nome 
de gato mas é uma borracha de estimação-, foi pras cucuias. 

Abandonada peremptoriamente. sem nenhum direito a grafite , 
aposentou-se. E sem ter virado personagem. Ranzinza. revoltou-se com essa 
falta de solidariedade do escriba que a deixou sem traços às traças. 
Esverdeada de tédio , num cantinho da mesa repleta de badulaques, ao lado 
do computador. À queima-roupa, certo dia, perguntou-me: 

- Para que serve um ilustrador? 

Desconfiado, porque Micifuce já me houvera preparado outras 
armadilhas nesse perigoso exercício de apagar o inapagável, respondi: 

- Para pensar com o lápis! - E desfiei meu rosário de vãs filosofias: 

- Um ilustrador, Micifuce, seja qual for o seu traço , serve para dar 
respostas a essa categoria de espíritos positivos demais. Esses que 
pretendem hoje em dia, e em nome da razão, banir o maravilhoso do repertório 
da infância .. . 

- Hum-hum .. . - ela prestava atenção. 

- Eles servem também para trazer felic idade aos seres e às coisas 
imagináveis e inimagináveis. Aos insetos. Aos objetos. Aos animais. Aos 
pássaros e aos homens. E são encontrados em todos os lugares do mundo .. . 
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- E de onde eles surgiram? - ela perguntou. 

- Começaram nas cavernas de Shanidar. Passaram pela 
Mesopotâmia. Retrataram os deuses egípcios e gregos. Foram condenados 
à grande fogueira de Torquemada. Depuseram reis e governantes. E 
acabaram povoando minha infância de fantasmas, Mandrakes, roy rogers , 
pato donalds e pererês, nas matinês do Cine Roxy ... 

- Hum-hum ... que mais? 

-- Me ensinaram também a jogar "bafinha" com a vida. Me 
mostraram que as cores se movem no escuro e no claro. E que não é 
necessário temer a magia, o encanto e o delírio contidos no preto e no branco 
dos dias e noites de febre, sarampo e varicela - poetei pimpão. 

Aqui Micifuce se acalmou. Foi aboletar-se, meio sirigaita, ao lado 
de uma velha caixa de lápis-de-cor . 
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- Todos são assim?- estranhou ela. 

- Gustave Doré, por exemplo, em 
1862 fez um contraste, um contraponto, para 

os Contos de Fadas de Perrault. De um lado o 
maravilhoso, no que ele tem de mais fúnebre, 
de mais áspero, de mais trágico. De outro, o 
maravilhoso, divertido e espiritual. O emocio
nante até mesmo nas partes cômicas. E o cômico 
até mesmo nas partes emocionantes. O maravi
lhoso em seu berço ... 

- Tou achando bonito. Continue ... 

- ... Mas acho que ele queria, também, 
acalmar o seu lápis. Queria sair dos horrores um 
pouco monocórdios do Inferno. E ao mesmo 
tempo testar a diversidade do seu talento. 

- E as crianças? Onde entram nessa? 
- resmoneou Micifuce, agora se coçando na 
ponta bem afinada de um lilás desmaiado. · 

- As crianças vêem à nossa 
maneira, evitando cuidadosamente 

ver numa ilustração as coisas 
que não lhes têm serventia. Tudo o 
que ultrapassa os seus miúdos 

conhecimentos jamais existe para 
elas. Mas o ver além do texto é 

natural a elas. 

- Não tou entendendo nada. 
Dá pra explicar melhor?-ela protestou . 

- É assim. Cada criança, por 
natureza própria , só retém do 
sobrenatural - que nos faz tremer- e do 



real-que nos faz aliviados-, aquilo 
que se encontra na medida de suas 
forças. Isto é, que se acha de 
acordo com a idade de sua ciência 
e de sua razão. Mas nunca do seu 
olhar, essa palavra tão ultimamente em 
moda ... Deu pra entender? 

- Mais ou menos ... - ela deus uns 
pulinhos. E completou - Então, me diga uma 
coisa: por que você não olha mais para 
mim? 

(Nesse ponto), 
deduzi que Micifuce esta
va ouvindo muito rock na 
minha ausência. Mas segui 
em frente, como se nada a 
tivesse apagado, definitivamente, de minha vida) 

- Se alguém julga que o ver do homem é também o ver das 
crianças, está inteiramente enganado. O real é um abismo recheado com o 
desconhecido, entendeu? 

- Deve ser mais ou menos assim: "A ciência explica o relógio, mas 
ainda não consegue explicar o relojoeiro", estou certa? - ela filosofou, com 
um certo ar professoral. Mas já tentando se pintar de azul com uma caneta 
esferográfica. 

- Bravos! - aplaudi. - Mas se tem uma coisa que realmente distingue· 
a criança do homem é, sem dúvida, o seu sangue-frio, a sua capacidade de 
abstração. 

- Como assim? 

- Minha mãe me contava, por exemplo, que aos seis meses de 
idade eu já queriá pegar o fogo. Ou estendia um dedinho para tocar uma 
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montanha que ficava a duas léguas de distância. Outra hora, eu abria a mão 
para pegar pássaros e acenar para as nuvens que passavam. Aos dois ou 
três anos pedi a lua ao meu pai. E aos cinco eu gostava de ficar com o nariz 
colado no vidro da boléia do caminhão, "para ver o mundo correr atrás de 
nós". Isso é uma espécie de ilustração. 

- O que é, então, que surpreende as crianças? 

- É o que é , ao invés do que não é. É que a água molha, o fogo 
queima. É o que as aborrece, ou as faz sofrer. A dor é o seu maior assombro. 
Mas se fizermos as árvores ou as casas dançarem diante delas ... Se as 
árvores estiverem sentindo cócegas ... E as casas dançando, segundo sua 
fantasia ... podemos estar certos de que elas vão rir desse espetáculo. Como 
se ele fosse a coisa mais natural do mundo. 

- A ilustração não é imóvel. .. 

- Isso mesmo. Se lembra, Micifuce? Uma vez, no céu, havia uma 
estrela piscando muito . E a Larissa falou ... "Pai, venha ver! Ela está 
pensando que é vaga-lume!" 

- " ... E quando a pilha dela acabar, os pensamentos também 
acabam, pai?" 

- Isso mesmo, Miei, você tem uma memória prodigiosa! 

- Quer dizer que os ilustradores, muito mais que os escritores, são 
crianças que pensam com o lápis? 

- Todos eles, ou quase todos. Uns pensam também com massinhas, 
com recortes de papel , com objetos e imagens escaneados num computador. 
Pra mim, são as únicas pessoas que sabem explicar o relógio e também o 
relojoeiro .. . 

- Então, pra quê que eu sirvo nesta história toda?- esbravejou ela, 
ameaçando se jogar na cestinha de lixo. - Eu não sei pensar como um lápis, 
nem com essa parafernália toda! E ademais, se os pensamentos não acabam 
a pilha, é porque também não têm começo, e não têm fim ... 
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- Mas você serve para alimentar a dúvida, Micifuce ... - tentei 
consolá- la. - Sem a dúvida, os pensamentos não podem se multiplicar. Não 
podem se casar, constituir família e ter um monte de pensamentinhos 
periféricos, entendeu? 

- Hummmmm .. . - ela fez beicinho. 

- E sem você não haveria o dia seguinte. E esse pessoal todo não 
poderia descansar a cuca. E nem dormir, como vou fazer agora. 

No dia segu inte , quando acordei, Micifuce estava acabando de 
apagar, sozinha, a tec la delete do meu computador imaginário . 
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Este estudo corresponde a uma proposta de leitura dos livros 
de Bartolomeu Campos Queirós: Papo de Pato, Estória em 3 
atos e As patas da vaca, enquanto cartilhas poéticas, uma 
espécie de fala infantil , movida por aproximações imitativas entre 
coisas/signos, e o desmanchamento dessa identificação, na 
medida em que a criança percebe a possibilidade de 
apropriação do mundo, combinando e recombinando as 
palavras. As obras tratam do entrelaçamento escrita/educação. 
Nelas, serão anal isadas a questão estética da experimentação 
da letra e dos sons e suas possibilidades combinatórias, na 
perspectiva da aprendizagem infantil. 

A destinação destes três textos de Bartolomeu Campos 
Queirós define um certo olhar infantil do autor. A poesia mostra
se como um recurso de expressão e comunicação do· código 
gráfico e sonoro da língua no processo de alfabetização da 
criança. 

Através dessas obras, a criança é posta em contato com 
noções lingüísticas, com o caráter permutativo e distintivo dos 
fonemas (consoantes e vogais) , até alcançar a percepção das 
possibi lidades combinatórias destas e articular uma concepção 
relacional e sintagmática da palavra. 

Os três livros recorrem aos referentes do reino animal, 
permitindo que o infans reconheça a sua condição de produtor 
de símbolos e de línguas, diante da natureza animal e 
indiferenciada. Confronta-se o mundo com a linguagem e o 
mundo sem a linguagem. 

Algo se deseja: desrepresar a linguagem infantil que vai de 
uma produção sem desembaraço na língua até um domínio das 
letras e sons com o brinquedo, com a brincadeira. 

A repetição põe em funcionamento o jogo infanti l gráfico e 
fonológico. Opera com mnemonias que buscam fixar na retentiva 
infantil os dados imediatos do pequeno mundo ambienta/. 1 

Processos pertencentes à tradição popular de lenga-lengas, 
línguas do "p", tatib itates, travas de língua são evocados no 
discurso poético que parece buscar a empatia com o pequeno 
leitor, mediante o desenho melódico da palavra, nos efeitos 
imitadores ou onomatopaicos. 

ESTÓRIA EM 3 A TOS 

A proposta narrativa apresenta-se simples e fácil , dando 
entrada ao pequeno leitor, levando-o a uma postura de construtor 
de leituras. Ele é convidado a ler e reler a frase, a palavra. Dessa 
maneira, obtém-se um efeito de leitura em que o conteúdo e 
expressão vão permutando - o ato é rato, pato, num processo 
combinatório infinito. A invariante - ato vai compondo o universo 

. animal no jogo das combinações das letras. A aprendizagem 
dos códigos gráfico e fonológico da língua torna-se repre
sentação de uma estória em 3 atos: o ato do gato, o ato do pato 
e o ato do rato. 

i 1 z a 
ma tias 

de sous 

de cartilhas 
poéticas e sopas de 

le trinhas 
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Ilustração de Cláudio Martins para 
o livro Papo de pato, de Bartolomeu 
Campos Queirós. Belo Horizonte. 
Formato, 1989, p. 5. 

Estória em 3 atos é uma queda de seus ele-
especulação da língua e de mentas. O ato se repete, 
signos, tomada como repre- enquanto os persona-
sentação teatral. Letras e • 0 : gens tabulares alteram-se 
sons animam o espetáculo. •. ···• , " na ciranda consonantal: é 
São os atores de um passa- o o gato, o pato, o rato, etc. 
tempo/aprendizagem que ~ 0 

• • º O encontro ou a perda 
não têm uma história, no • " ce..:..~ n .....L..... na brincadeira de es-
sentido estrito de narrativa. -----~------~~------- conde-esconde leva ao 
A recherche do infans que é a do próprio poeta, nos susto ou ao sobressalto. A busca da identidade 
três atos, é o gosto dos sons na língua. As vogais e prossegue, lançando-se no campo semântico do 
consoantes espelham-se, projetam-se, cruzando sentimento. Gostar, preferir definem a possibi lidade 
sonoridades, fundindo diversas impressões sensoriais. de expressão poética dos signos. A natureza animal 

O Papo de pato faz-se ato que é rumor de crianças, delineia-se a partir de atos de defesa natural: o pato 
travesso e animado. Estória em 3 atos resulta na bica, o gato arranha. 
teatral ização dessas figurinhas infantis: pato, gato, Engolir e papar fecham o primeiro ato desse 
rato. O primeiro ato é o defrontar-se com a possi- brinquedo de letrinhas. 
bilidade de fala; o segundo ato, a experimentação O 2º ato gira em torno das transformações malucas 
tônica, o balbuciar, o rep~ti f o som tal qual na lição da dos personagens. O gato vira pato, o pato vi ra gato. 
cartilha alfabética; o e terceiro ato é, então, do rato, Muda o habitat: o gato é que nada no rio e o pato é 
tendo-se o termo na acepção daquilo que é que passeia no teto. 
confirmado, reconhec ido. O reconhecimento da letra/ O 3º ato é o lugar da inclusão do terceiro perso
som dá lugar ao jogo das combinações mais nagem, ausente nos atos anteriores - o rato. Este 
elaboradas. apresenta-se como espectador da cena maluca. 

O poeta adulto promove o retorno do infans perdido. Assusta-se e perde também a sua letra diferenciadora. 
Tira partido poético do exercício do conhecimento que O espetácu lo das associações tônicas e gráficas 
é dado à infância: o da alfabetização. Procura prossegue. O gato come o r do rato e vira grato, uma 
recuperar, aí, o lúdico e o humor que se assinalam na abstração pertinente apenas ao reino das idéias, das 
sopa de letrinhas, gostosa isca para a anorexia, a palavras que expressam sentimento. O pato meta
inapetência da criança. Comporta-se qual a mãe que morfoseia-se em objeto, peça de lança em que se 
seduz o filho, estimulando-lhe o apetite das coisas come - o prato. Nessa devoração o rato sem r vira 
domésticas. Na relação com a coisa públ ica - a escola, puro ato, entre sustos, quedas e perdas intermináveis . . 
o autor busca o suplemento para a descompensação O narrador enuncia: Esta estória tem 2 ratos e 1 
do infans, num nível mais sut il, o da arte . Parece ato. Um rato é, na destinação para o leitor infantil, um 
postular que a devoração de letrinhas transforme-se estado poético do reconhecimento, o outro rato é o 
em estratégia pedagógica, na cultura contemporânea. próprio autor brincalhão que rouba, furta a letra. 

A permuta que ocorre no nível das consoantes g - Através das combinações de letras e sons, mostra-se 
oclusiva, velar, sonora; p - oclusiva, bilabial surda; r - um experimentador incansável de arranjos de palavras 
constritiva, vibrante, lingualveolar, ganha uma função para fazer o gozo e o gosto da criança pela linguagem. 
teatral - a mudança de papéis ou personagens desse 
reino de fantasia infantil. 

A permutação dos signos lingüísticos transforma
se num jogo maluco. O pato vira gato ou rato, o gato 
vira pato. As onomatopéias brincam de troca de vozes: 
o quá-quá é do gato, o miau é do pato. 

Na cadeia interminável das permutas e combi
nações a leitura não se conclui , o livro não termina. 

O teatro das letras infantis desenvolve-se, no 1º ato, 
através das ações do ver-esconder-procurar, con
flu indo para a produção do confronto da identidade/ 
diferença no imaginário da criança. As imagens verbais 
diferenciam-se ou assemelham-se pela perda ou pela 

PAPO DE PATO 

Esse livro é a representação poética da língua do 
"p". Desenvolve a brincadeira gráfica e fonológica que 
se encontra em Estória em 3 atos. Realça na re lação 
escritura/educação, aí também sublinhada, o princípio 
da criação poética, através do ver, falar, ouvir a palavra 
como gozo, fruição da língua. Permite ao leitor infantil 
apreciar o sabor das letrinhas. 

O procedimento poético é movimentado por uma 
obsessiva repetição de sons e letras. A estória constrói-
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se no desenrolar dessa pesquisa estética dos sons 
na fala infantil. 

O pato pelado apresenta-se-nos como uma versão 
particular do patinho feio , personagem do imaginário 
ocidental. Através dela, o poeta indaga a origem 
familiar : "a mãe do pato penado é mãe do pato 
pelado?" 

Interroga-se a matriz simbólica, a mãe, e a 
identificação imaginária com o infans. A figura paterna 
intromete-se nesse jogo de origem, introduzindo um 
desvio da linha de prumo na cadeia familiar. 

Não há respostas. O pato-filho, o pato-pai e a pata
mãe pertencem a um lugar indiferenciado. Só o mundo 
humano se funda no falo, isto é, no corpo, no pênis ou 
no dinheiro. 

Diz o poeta: 

Pato não fala 
Pato bate papo. 

O autor trabalha com os sentidos literal e metafórico 
da linguagem, situando a experiência do papo de pato 
no domínio sensorial, a partir do qual é partilhada a 
fronteira entre Natureza e Cultura. No âmbito da 
Cultura, pena é sentimento, expressão humana de 
emoções. No da Natureza, pena é o revestimento do 
corpo das aves. Sensações de frio e calor são 
propriedades do animal que, na linguagem humana, 
tornam-se impressões transmitidas de um sistema para 
o outro , de um domínio para o outro. A letra/som 
introduz a diferença - a 

ção quanto a essas identificações 1mag1narias, 
permutando continuamente letra/som do corpo da 
palavra. Na sintaxe sonora, a permuta da consoante 
em penado/pelado possibilita que, no cenário natural , 
se dê o encontro daquilo que é diferente: o pato pelado, 
o patinho feio. A imagem do outro provoca o sentimento 
do estranho no pato penado. O espelho racha, desfaz
se a identidade imaginada. 

O discurso poético produz-se na lógica da paixão 
pelo brinquedo. O pato penado é a fantasia do pathos 
na imaginação infantil. 2 A pena introduz a ruptura e, 
com esta, a dor. A retomada do brinquedo infantil dos 
sons torna"se disfarce poético. A pena do pato realiza 
a expressão da fantasia nos escritos do poeta, o qual 
encontra no papo de pato o elo imaginário com a 
crinaça. 

AS PATAS DA VACA 

Nessa cartilha poética, o estudo das letras e sons 
recebe um gênero de humor excêntrico e recolhe 
diversas experiências no campo semântico e no 
domínio sintático. Criam-se estranhos neologismos 
como pacatava. Oferecem-se seres híbridos de 
animais e coisas, numa animação extravagante. São 
páginas da imaginação mais desconcertante. Lançam 
corpos bizarros no teatro das letrinhas. 

Neste livro, o excesso de zelo da prática da cartilha 
poética enfraquece a produção sonora e imagística. 

sensibilidade estética que 
impulsiona a pena do poeta 
no seu exercício de escrita. 

~-~/ 

( 

Se a vaca passeia nos pastos 
as patas namoram os patos. 

O trabalho de colagem aí 
exercido provoca uma 
monstração, ou melhor, 
conduz à feitura de um 
animal malformado, de 
composição contrária à 
ordem regular da natureza 
- uma vaca esquisita, cons
tituída de fragmentos tera
tológicos, deformadores de 
signif icações litera is ou 
próprias e metafóricas ou 
figuradas. Isso se vê na 
imagem das patas da vaca. 
Surge um animal insólito, 
parte vaca , parte pata, 
fêmea do pato. O mesmo 
ocorre quando o poeta usa 
a leiteira, vasilha que ser
viria apenas para trazer 
leite à mesa, compondo 
outra esquisitice. 

O Papo de pato reflete a 
articulação do humano no 
conjunto da natureza, a 
partir desse lugar do infans, 
dual, cuja matriz e a mãe
natura. Tal papeação traduz 
as relações do objeto 
lingüístico- a palavra - com 
o corpo imaginário. O poeta 
pesquisa o sistema gráfico 
e fonológico, experimen
tando a visão do infans que 
especula a imagem do pato 
penado face ao pato pe
lado . A exploração das 
probabilidades combinató
rias da linguagem apresen
tar-se-á co 11 1u forma do 
poeta introduzir a indaga-

Ilustração de Walter Ono para o livro As patas da vaca, de 
Bartolomeu Campos Queirós. Belo Horizonte: Miguilim, 1989 . 
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O jogo tenta combinar uso e 
função das coisas/signos , lidar 
com as noções de quantidade e 
forma. O resultado certamente deixara 
o leitor infantil confuso diante da 
esquisitice que é a concepção das patas 
da vaca na cabeça do poeta. / 

O estranhamento é inerente à 
produção poética, mas nessa obra o 
espaço transacional entre o imaginário, o real e o 
simbólico não se concretiza. Ao leitor infantil resta a 
repetição entravada dos sons que soam duros com em 
Vapataca , Pacatava, Tavapaca. 

Em meio aos discuros poéticos , deliciosamente 
brincando nos livros Estória em 3 atos e Papo de pato, 
fica o travo das patas da vaca na língua. 

Ilustração de lgor Balbachevsky, para o livro 
Estória em 3 atos, de Bartolomeu Campos 

Queirós. Belo Horizonte: Miguilim, 1988. 
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O estilo é sóbrio, limpo, mas extremamente cordial. A 
linguagem é enxuta, mas extremamente gostosa. lvana respira 
literatura. Seu mundo é verbal. Sua identidade é a língua 
portuguesa, mas seria a chinesa, se lá estivesse escrevendo. 
Mineira de Montes Claros, estreou na literatura infantil quando 
esta dava seus primeiros passos , embora nas estantes já 
estivessem um Isto ou Aquilo, uma Arca de Noé e toda a obra 
de Lobato. 

Quando estreei, no final dos anos 60, a literatura infantil brasileira 
era muito incipiente. Pouca gente se dedicava a ela. Foi nos 
anos 70 que houve o boom - nesse tempo eu estava fora, 
lecionando nos Estados Unidos e no Canadá, e não participei 
de nada. Quando voltei, no final da década, foi que vi que meu 
primeiro livro tinha tido ótima aceitação e resolvi continuar, 

diz lvana a respeito de A Revolta das Bruxinhas (1 ª ed.1967, 
Belo Horizonte, Editora do Professor, ilustrações de Henfil; 
atualmente na 8ª ed., Belo Horizonte, Bakana, ilustrações de 
Liliane Romanel li). Este livro conta a história 'de bonequinhas de 
panos (bruxinhas) que se revoltam por não serem bem tratadas 
como as bonecas "chiques". Esta história está sendo adaptada 
para o teatro por Bernado Jablonski , para ser encenada no 
Espaço Maria Clara Machado, Rio de Janeiro, em 2004. 

Ficou quase 20 anos sem publicar. Em 1986, surge Greve na 
Escola (São Paulo, FTD, 1986, atualmente na 10ª ed, ilustrações 
de Fernando Luiz). O livro conta a história de uma greve de alunas 
na aula de ginástica porque sua melhor jogadora de vôlei foi 
suspensa às vésperas de um campeonato. A greve das meninas 
é atropelada pela dos professores da rede pública. Revive-se a 
famosa passagem histórica de Belo Horizonte, quando 
professores e professoras levaram jatos d' água da polícia numa 
concentração na Praça da Liberdade. 

Em 1992, publicou dois livros. Araponga, meu amor (São 
Paulo, FTD, 1ª ed.,1992; atualmente na 5ª ed., ilustrações de 
Paula Saldanha). O personagem é um menino de camada social 
média baixa que decide lavar carros para comprar uma bicicleta. 
Encontra meninos que lavam carro para se sustentar, e toda a 
sua visão de mundo é afetada pela nova camaradagem. Este 
livro foi finalista no Concurso Nacional de Literatura Infantil João
de-Barro. Já Quanto Tempo (São Paulo, Paulinas, ilustrações 
de Martinez) revela-se um belíssimo poema que reflete e brinca 
a respeito da passagem do tempo. 

A família agora é tema, em Irmã com irmã se paga (São Paulo, 
FTD, 1ª ed., 1994, atualmente na 6ª ed. ilustrações de Bernando 
de Aguiar). Esta obra também foi fin~lista no Concurso Nacional 
de Literatura Infantil João-de-Barro. E uma história de rivalidade. 
A irmã mais nova se sente diminuída diante das qualidades que 
vê na mais velha e foge para um mundo só seu, foge para a 
fantasia, até que encontra seu próprio modo de realização. 

Em 1995, outra obra é finalista do João-de-Barro: Tempo de 
manga, tempo de amor(Rio de Janeiro, Ao Livro Técnico, 1995, 

~}fr· Es~ ;-i ·t~r pre:1~~ ado:~.-~u_bÍi cou. 
~-~ -~-~- entre outJ:.aS o_bra . . n 
.,.J Pala1rra (FTD. 2002) : .:Escrei'.~ . 

<A~,tê1~~-~~~-a~:o~g)c i~a d ~~e~~~W~~ 
~ montanha (Editora A~:f~ 

Onenção Culwral , , 198} 1·•1 
.... ;;·; ....... .,.. -:.,;, li!l 
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ilustrações de Mareia Ponce de Leon). O título do livro 
demarca o tema: a adolescência e a descoberta do 
amor. É a história de uma moça que vai descobrindo o 
amor e a sexualidade. 

Entre encantamentos e assombrações, lendas e 
fantasia publica, em 1997, A menina de cabelo azul 
(Belo Horizonte, RHJ, 1ª ed. 1997; atualmente na 2ª 
ed , ilustração de capa de José Augusto Barros). Esta 
obra foi escolhida para o Cantinho da Leitura. A trama 
acontece em uma fazenda onde um grupo de primos 
passa as férias e lá os meninos revivem antiga lenda 
do lugar e dão espaço para as fantasias, bruxas e 
assombrações. 

O amor cortês, cordial não poderia faltar nos escritos 
encantados e enamorados de lvana e Romance da 
princesa enamorada (Belo Horizonte, Formato, 2001, 
ilustrações de luiz Diaz) é uma história contada em 

' 

versos, de uma princesa medieval que se apaixona 
por um pedreiro e luta para conseguir realizar seu amor. 

Por que lvana escolheu a literatura infanto-juvenil? 
Certeza de leitores? lvana tem a reposta na ponta 
da língua, melhor na ponta do lápis, quando diz que 
os meninos são os maiores leitores do Brasil. Os 
adultos quase não lêem. Sabe que a maioria dessa 
leitura é promovida pela escola, mas ela existe, 
mesmo com a televisão e a internet. Por isso muitos 
autores de literatura adulta estão bandeando para a 
literatura infanta-juvenil. 

Era uma vez uma moça chamada lvana que nos 
encanta com suas histórias e versos . Seu esti lo é 
sóbrio, mas cordial. Sua linguagem é límpida e 
gostosa. Era uma vez uma moça chamada lvana, à 
espera de nossa leitura e sensibilidade. 

GREVE NA 
ESCOLA 

-- ~ L16-"--"i 

lVA.'iA VERS!A.\l 

TEMP TGA 
TEMPO DE AMOR 

• .l 

FTD 

IVANA VERSIANI 

A 
MENINA 

Dl>CABEIO 
·AZUL ... 
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-l'vlestre em Literatura Brasileira pela UF!vlG. 
Tem 8 livros publicados e vários prêmios 

literários. Pes·q·~~i's'adora e Consultora 
da Biblioteca Pública Infantil e Juvenil 

de Belo Horizonte. 

º folclore 
indíg( n<1 d 

ciça fittipalcli 
Num estilo curto, monofrásico e econômico, Ciça Fittipaldi escreve com voz de pajé as histórias do 

folclore indígena. Discurso sempre direto, com falas estropiadas de cabloco, essa persona lírica vai trazendo 
à tona rondas alegres de antigas poesias, acrobacias lingüísticas qu~ se pautam pelo coloquial ismo. Na 
superfície do texto, uma fala quente, calorão das tardes amazônicas. A linguagem coloquial , acrescentam
se termos eruditos e locais, trejeitos metálicos de língua, chuvaradas de epítetos indígenas. Sempre muito 
sensualismo, nas descrições de um bacurau que dorme no chão, lenda dos tucanos. Contando os animais, 
a autora relaciona muito mais que caça e alimento: há plumagens coloridas de verbos e substantivos 
perpassando essas formosas coleções de crenças do rio Negro. Araras, garças passarinham pelos textos, 
sob a influência dos sobe e desce, como gente fazendo amor com letras. São muitos beijos e beijus, 
maridos chamando cauim apó arérehú. Nas conversas das personagens, aparecem xerimbabos de pessoas 
que moram longe, perto do rio Madeira. E como andam os Parintintins? Com maracanãs na cabeça, trançados 
de cipó e palmas exclamativas, versos em flor na mão. Porque a escrita de Ciça é um proseado de 
cantigas, mistura de gêneros épicos, dramáticos, peixiformes . 

. . . . ~ ..... .... .. ... .. .................... . 



Canoas e canoeiros passam pelos igarapés. Taí! 
Aí há uma reticência que deixa a deixa para o leitor. 
É uma história de horrores, toca beber cachaça. Se 
os fatos são pabulagem, que pegou o uirapuru, que 
lutou com mil gigantes, o caldo dos causas não 
entorna, porque Ciça pertence a esse mundéu de 
cores perfumadas. 

Axi! 
Ciça falando de botos, mais mil causas para o boto 

tucuxi, é namoro para tantas 
páginas, a lua, a noite, as 
tapinas, as cunhãs, jacare
zinhos filhotes, para a escrita 
não ficar panema. Quem quiser 
conhecer o glossário, que vá ao 
outro lado da obra. 

Mulheres casadas, tapium 
tapium, costumam sair escon
dido e comer milho fora da tribo. 
E vem história atrás de atrás 
história, chaco, chaco, chaco, 
remo na água. Ciça Fittipaldi 
conduz o leitor por igarapés 
coloridos e feiticeiros e encan
tamentos. 

matando quem reza novena, trotando em cima da mãe. 
E lá vem uma rima, que Ciça é versiprosa. Nessa hora 
de maus agouros, o traço escrito de Ciça apresenta 
um cheirp ruim, um cheiro malino e azedo, depois 
Bicuda enlouquece. Arrasta-se no chão, rasga roupa, 
rasga carne, torce o estilo e retorce, ruge que nem 
víbora mordida pela própria boca penada. Nesse 
sentido, Ciça doma Tereza Bicuda que nem depois 
de morta se deixaria domar. Continua assombrando 

as gentes num despenhadeiro 
de letras que não tem mais fim. 
Menino malino ameaçado de 
ser jogado no precipício onde 
seu esqueleto se enfurnou, fica 
manso, mansinho. 

Terminado este conto indí
gena, entra-se pela perna do 
pinto, sai-se pela perna do 
pato. Mas Ciça conta outras 
quatro. 

Para escrever a linguagem 
dos pássaros, só trabalhando 
com mito Kamaiurá. Aí, o ho
mem se confunde com as 
árvores, as árvores com os 
pássaros, podendo ave virar rio 
virar tronco virar unha de ga
vião. Avatsiú, uma espécie de 
deus onipotente, derruba o 
guerreiro forte, mas sucumbe 
à flama de um menino cujo 
corpo é coberto de plumas. Daí 
os pássaros experimentarem 
novas falas, seguradas por 
Avatsiú. As ilustrações são 
fantásticas, cores que iluminam 
os textos, e Ciça consegue 

Cruz credo! Ruindade quan
do engendra é uma desnatu
reza. Tereza Bicuda arrepia as 
frases, principalmente as nomi
nais. Num Larguinho de San
tana, nos rios, nas serras de Ja
raguá de Goiás há uma influ
ência marcante de Guimarães 
Rosa e suas noites no sertão. 
Jaraguá apareceu em Ciça 
arrodedo de gemidos contidos, 
persistindo nos trilheiros das 
palavras, na raiarada de so l 
para a escuridão úmida do ser 
não ser Tereza Bicuda. 

~ARBOSA, Rogério Andrade. Bichos da transformar a letra em língua de 
Atrica. São Paulo: Melhoramentos, 1991 . ave e truste. O beija-flor falando 

Quem é esta Tereza Bicuda? Um misto de elegância, 
véus, chapéus, o quitute linguageiro da pesquisadora 
que dançou balé, estudou Arquitetura, e Urbanismo, 
Artes Plásticas, cursos de Antropologia. 

Como manhã numa teia, Ciça tece Tereza Bicuda, 
diabólica, debochada. Tudo magoado no verso e no 
reverso de personagem. Tereza lhe pertence, assim 
como os pequizeiros, as capoeiras e matos, os bois 
picados de cobra (novamente um gostinho de Rosa, 
perpassando este parêntese). Às vezes, de repente, 
salta do livro uma risada histérica, que é a de Tereza 
desferindo maus olhados. Bicuda caranguejeira, 

muito fino, nanhuma muito grosso em vermelho 
berrantes, amarelos gritantes, roxos e azuis pitorescos. 
A cor da anta é alta demais, com dois balaios de 
presentes bonitos que parecem feitos para sempre. E 
tem uns jacarezinhos em branco e preto, em cima um 
passarinho comensal, uma onça delineada num 
esboço de borboleta. Assim. A árvore vovô é um 
kuarup adornado. Tudo lindamente pintado, as 
pajelanças e a cura pelas ervas do povo morená, onde 
os rios se encontram para formar o Xingu. 

Quem pintou a onça pintada? Mal se viu pintada, 
pulou para a próxima página. A onça pu la macio nos 
verdes azuis de Ciça. Sua cor anda contra a mão 
pintora . 
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Uma onça pintada molhada terá medo de ficar 
borrada? A onça de negro pintada será que fica 
estrelada? É preciso achar as palavras certas para 
imprimir as perguntas. Sem respostas, naturalmente. 

Cada ponto aumenta um ponto, lá no longe do céu , 
um ponto se irradia pra ter vida de estrela - quem disse 
isso? O desenho de Ciça e suas constelações , 
viajando nas curvas, traçando uma reta. Os pontos 
brincam de andar na linha, virando cobra/grilo/zig-zag 
de raio. Derrama-se um ponto uma linha inteira de 
versos . Pendurados no varal dos seus contos , os 
círculos encolhem e voltam a ser pontos. Pontos de 
fuga. 

Bichos, Bichos! Uma vaca muito magra, o crocodilo 
que réptil o ano, um elefante frustrado, a craca e o 
mexilhão, tudo pode estar contido no estilo de Ciça 
Fittipaldi , com ilustrações de Ziraldo . No começo do 
mundo, o bacurau tinha maloca. Era um pássaro-gente. 
Mas o bacurau, muito preguiçoso, deixou que a maloca 
se despedaçasse. Foi por isso que passou a morar no 
chão. Esta é uma lenda dos índios tukano, que também 
não fazem aldeias. Cada família tem seu lugar para 
pendurar redes e guardar objetos. À noite, os homens 
sentam-se juntos, contam as histórias que amanhã 
serão de Ciça. 

Os índios conhecem as características dos animais 
e seu ambiente e deles contam centenas de casos 
para as crianças que seremos nós os leitores. 

Que cor tem essa penúria? A lua que andou sempre 
amarela em seu esconderijo. Que cor tem essa 
penugem? O homem pu lando, esconde-esconde, por 
cima dos brilhos da areia, a lua luz de lamparina ao 
vento, o pescador casando-se com uma sereia. Um 

homem arrenega a gente do mar. Depois, um 
pescador anda louco, delapracabum, decapralabum. 

Olhe a árvore do mundo e outros fe itos de 
Macunaíma, mito-herói dos índios makuxi, wapixana, 
taul ipang e arekuná. Macunaíma, irmão de Jigué, o 
bicho-de-pé , wakálambe, o remoinho do vento 
Anzikilaín, perdiz e Manápe, semente de abóbora, é~ 
mais safado de todos. Cutia, que também era gente, 
tinha um pedaço de mi lho nos dentes. Macunaíma 
descobriu onde estava a comida. Porque tudo é vivo 
e pode ser comido. Macunaíma fez homens de barro 
e lhes botou alma. Transformou animais, pedras, 
plantas por prazer e por castigo. Inventou a doença e 
a saúde, peixe grande e fruta madura. As invenções 
de Macunaíma estão desenhadas por Ciça. Também 
a ilustradora! escritora tira leite de pedra e constrói o 
paraíso selvagem. 

Çarungaua. Quantos nomes há nesse nome? Quem 
sabe o significado? O avô achado por Ciça não diz 
coisa com coisa. Quem quer procura. O pequeno índio 
desse conto pergunta ao jabuti, pergunta ao jacaré, 
pergunta à arara, pergunta ao jumento. Só o jumento 
sabe o seu nome, Çarungaua. E saem voando por esse 
mundo, porque lenda de índio não é de branco e todo 
jumento tem di reito à ciência. É ele quem conta ao 
leitor que Çarungaua quer dizer esperança. E é por 
isso que nos desenhos de Ciça jumentos e índios são 
amigos. 

O gambá é outra história. Mito dos índios Yanomami. 
Parece filme de xabono, que é uma fi la de tapiru 
grudado. Veja a ilustração! Dentro do xabono também 
morava Mel. Flor e Abe lha desejavam mel. Flor e 
abelha namoravam Mel. 

Mel morreu e vi rou um monte de formigas. O que 
sobrou de novo está pintado na pág ina treze, antes 
que alguns índios reso lvam morar em pedras, em 
rochas, em montanhas. 

A capa é um tecido de palha, coqueiros recortados 
em papel e estrel inhas nas bordas. A história é um 
reconto do mito dos índios karajá , de nome tainá, 
estrela amante. Segundo o dicionário de mitos 
literários, Leo de Alexandria, no início do século XI I 
dizia que o mito é um discurso mentiroso que exprime 
a verdade em imagens. O mito é um discurso indireto 
por ser figurado. No conto de Ciça, Kanamahadô é 
um tempo. Dentro do tempo surge a jovem Kurimatutu, 
a estrela. Então a estrela desce do céu com uma pele 
velha e só a irmã mais nova quer se casar com ele. 
Mais tarde , transformada em belo exemplar de 
gu~rreiro , a estrela - mito vai ser objeto de desejo de 
kunmatu, que chora, chora, até virar quaquari (coruja 
pequena) . 

. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Os karajás acreditam em seres que habitam as 
águas; em seres que freqüentam as matas. Todos os 
animais "têm uma banda de gente" e as máscaras 
nas danças de festas agradam ou desagradam os 
deuses. Ciça Fittipaldi vai escrevendo e delineando 
sua religião, suas pinturas corporais, com jenipapo e 
1:.Jrucu, guache e aquarela. Outra representação são 
os seres humanos e animais de várias cabeças. 

Várias cabeças têm as mulheres que saem todas 
as manhãs e ninguém sabe para onde vão. Um menino 
bororo descobre o esconderijo: um lugar cheio de 
milho. Na ausência das Mães, os filhos tecem uma 

NOTA 

corda, com a ajuda do beija-flor, e vão subindo para o 
céu. As mães, vendo os fi lhos subirem, vão atrás, mas 
a corda se arrebenta. Aquelas que caem e mantêm 
as tangas, vi ram animais sem rabo. Assim, vão virando 
cutias, macacos , antas, caititus, queixadas. Os 
meninos viram estre las. Todas elas pintando no 
universo de Ciça. Transformando-se em tinta e escrita. 

Todas essas histórias têm um pingo de branco em 
cima das figuras. No mais, são azu is, verdes, 
vermelhos, saídos da cabeça cara-pintada da índia 
Ciça Fittipaldi. 

O conceito de mito foi tirado do Dicionário de Mitos Literários, organizado por Pierre Brune!. Rio de Janeiro: 
José Olympio, 1998. 
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No capítulo 1, denominado Ecos românticos, veleidades 
realistas, Lúcia Miguel Pereira chama o livro Inocência, de Taunay 
de idílio cândido e trágico. Segundo a autora, 

além do caso amoroso, há aqui apenas a afeição do pai e do 
anão pela menina - ambas ciumentas, cada uma a seu modo, 
egoístas, despótica uma e rastejante a outra - as figuras do 
entomologista Meyer e seu criado, que introduzem o elemento 
burlesco, e a do noivo, encarnação da rudeza do homem 
sertanejo, a contrastar com o romantismo de Girino e Inocência 
(PEREIRA, 1957). 

Com uma rigidez escultórica, ela escreve, 

Não é entretanto Inocência, um romance realista, porque só na 
formação do ambiente o ousou ser Taunay; as figuras humanas 
ainda pertencem ao convencionalismo romântico, isto é, 
encarnam cada uma um tipo ideal, com todas as suas 
características. Nelas já se entrevê a fraqueza psicológica que 
faria o seu criador falhar nos romances citadinos, e que 
decorreria tanto do seu feitio pessoal, mais levado à visão em 
superfície, quanto da timidez que enfeava os escritores, 
impedindo-os de encarar frente a frente os problemas dos 
indivíduos e da sociedade, que se habituaram a ver através de 
tantos preconceitos (id. ibid). 

Lúcia Miguel Pereira é nome de representação significativa 
no círculo de referência da crítica brasileira. Creio que rotular 
uma obra literária dentro de dois movimentos também literários 
constituísse fato comum na época desta sua escritura. Rotulando 
o trabalho do artista, esquece-se que a arte desobriga-se de 
etiquetas. Talvez, como crítica renomada ela tenha des
conhecido o aspecto da Literatura Brasileira enquanto arte 
própria do Brasil e arte comum a Literaturas que não sejam 
brasileiras. Não se pode hoje, sem um olhar poético, fazer crítica 
literária do século XIX. Talentos literários brasileiros se afirmaram 
desde o século passado. A crítica dos nossos dias deve lançar 
olhos menos rígidos aos motivos que levavam escritores de eras 
pretéritas a modelar seus personagens, seus mitos, o topos que 
mais lhes aprouvessem trabalhar sua arte. Na realidade, 
Inocência, de Taunay não passa de idílio cândido e trágico, 
recheado de elementos burlescos e preconceituosos. Pode-se 
entender como Lúcia Miguel Pereira que, na formação do 
ambiente, o Visconde escritor, repleto de idéias políticas 
monárquicas , ousou plasmar uma arte respeitável. Diga-se 
também que pouco importam as idéias políticas do artista, 
mesmo que , nos seus personagens, haja um tanto dos 
preconceitos imanentes do próprio artista e criados por uma 
sociedade vulgarmente céptica perante a justiça social. Diga
se que sociedade e Literatura devam existir em separado. Não 
se pode negar o caráter de realidade da primeira mas como 
negar o mesmo da segunda, mesmo que palavras sejam escritas 
com fins literários apenas para o descompromisso de alguns ou 
apenas parct oc,upar com moldura e/ou adjacências artísticas a 
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superfície vazia de papel? Arte 
não é arte por arte em qualquer 
tempo, mesmo que de toda 
forma se pretenda ser. Que o 
testemunho dos parnasianos 
(sem se precisar rotulá-los 
como tal) esteja vivo. Ficção 
não é ficção por ficção pelo 

SérilBon't.üvro 
Aos lares distantes, os ca
minhos diversos, onde cada 
qual de nós, por caminhos 
diversos, deve um dia chegar. 

Visconde de Taunay 

INOCENCIA 
Insinua-se a existência de um 
espaço caracterizado pela 
negação do meio ambiente 
natural no qual se desenvolve 
o idílio entre Cirino e Ino
cência. Esse outro espaço, 
contíguo ao de Martinho dos 
Santos Pereira, pai de Inocên
cia, geralista , na;:;cido no 
Paraibuna, criado na Mata do 
Rio como homem e não como 
bicho-do-monte (mato), mi
neiro da gema, batizado em 
Vassoura, é o de Cirino Ferreira 
de Campos, que leu livros no 
colégio de Caraça, nascido em 
Casa Branca, criado em Ouro 
Preto, cidade Imperial, título 
honorífico que tinha a capital 
de Minas Gerais. Esse mesmo 
espaço insinua-se novamente 
no capítulo 24, intitulado, A Vila 
de Sant'Ana. Na epígrafe de 
Lavergne, 

mesmo motivo. Sem fragilidade 
metafísica, sem ocupação além 
da literária de se precisar 
interrogar o que é arte, o que é 
sociedade, o que é Literatura, 
o que é verossimilitude, pode
se acreditar que Inocência não 
possui só como arte literária, 
veleidades realistas (o nome 
em destaque sugere apenas 
uma qualidade convencionada 
a uma escola de época?) Não 
é somente na formação do 
ambiente que a obra de Taunay 
é ousada. Com um olhar in
tuitivo, ele dota alguns de seus 
personagens de nuance artís
tica que, além de corresponder 
ao convencionalismo român
tico, ultrapassa o gosto artístico 
brasileiro e atinge o gosto 
artístico humano. Para se ver --• 
que há mais do que uma convenção romântica, pode
se relacionar o nível actorial à topoanálise do livro. 
Desta forma, Cirino, a personagem central não se torna 

apenas o amoroso; Inocência, a virgem apaixonada; 
Pereira, o pai cioso da filha ; Manecão, o sertanejo 
rude; Meyer, o cientista, para quem a vida se resume 
em sua especialidade (PEREIRA, 1957). 

A topoanálise de Inocência mostra três tipos de 
espaços. O primeiro é composto pelo grande sertão 
de Sant'Ana do Paranaíba, que vai ter aos campos de 
Camapuã, à casa de Inocência, casa no sentido físico 
e no sentido moral , segundo a concepção dos 
costumes retratados no livro. A casa, no sentido moral 
de lar, é fortaleza moral, composta de pai, filha, família, 
lugar de recatos domésticos, no qual o pai tinha 
responsabilidade de vedar aos olhos de todos, o amor 
extremoso à filha. Casa era o santuário da família. 

Há um outro espaço, no capítulo 22, intitulado, 
Meyer Parte. A partida de Meyer lembra a abertura dé 
um vácuo que deverá ser preenchido por outras 
personagens. Na epígrafe constituída por um epigrama 
de Catulo lê-se, 

debaixo do céu há uma coisa 
que nunca se viu: é uma cidade pequena sem 
falatório, mentiras e bisbilhotices, 

há a quase concretização desse segundo espaç9 
destinado a ser preenchido por Cirino e Inocência. E 
precisamente no capítulo 24 que há o encontro entre 
Cirino e Manecão. 

Havia Girino e Manecão ficado no meio dos curiosos. 
Fitaram-se um, indiferente e altivo no modo de 
encarar; outro descorado, meio trêmulo. 

Há entre os dois personagens, um clima de tensão 
que vai desencadear na morte de Cirino. O espaço 
habitado pelo casal protagonista é o céu. Cirino é o 
único que, rodeado de regalias excepcionais, penetra 
no interior da casa das famílias, verdadeiros gineceus: 
tem o melhor lugar à mesa dos hóspedes, a mais macia 
cama; é, enfim, 

um personagem caído do céu e junto ao qual acodem 
logo de muitas léguas em torno, não já enfermos, 
mas fanatizados crentes, que durante largos anos 
se haviam medicado ou por conselho de vizinhos 
ou por suas próprias inspirações e que na chegada 
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desse Messias depositam todas as ardentes 
esperanças do almejado restabelecimento (p.22). 

O tópos, o céu, reaparece no capítulo trinta, 
intitulado, Desenlace, em que acontece a morte de 
Cirino. Há, neste capítulo, duas epígrafes que 
introduzem a idéia da morada definitiva de Cirino. Uma 
epígrafe de Shakespeare, ~straída do livro, Henrique 
V. E aqui que devo tombar. E aqui que ela há de acabar. 
A outra epígrafe é feita por palavras do livro bíblico, 
Apocalipse: Eis que vi um cavalo amarelo e quem 
montava era a morte. Neste capítulo, o segundo 
espaço se torna visível no grande final trágico de 
Cirino. Manecão assassina o amante de sua namorada. 

Um terceiro espaço se abre para Meyer e seu 
companheiro de viagem. É num cosmos distante , não 
nos mundos do sertão em que se situam Meyer e 
Juque. Juque, companheiro bufão do "visionário" 
Meyer, é a sombra cômica do cientista entomólogo. 
Pensa de acordo com os interesses do alemão porque 
lhe convém agir como um mercenário. Juqu_e não 
pertence a nenhum espaço determinado. E per
sonagem secundário até quase o desfecho .. No 
entanto, pode-se acreditar que, com propósitos 
artísticos, este elemento da ficção de Taunay se torna 
um símbolo do povo. Ele o reelabora, modela-o com 
toques de criatividade. Juque, desconhecendo o 
sentido de sua estadia pelas matas bras1le1ras ao lado 
de um estrangeiro, conhece cada palmo do chão por 
onde caminha. Nada ali é e deve ser preservado. Para 
Meyer, há um mundo distante à sua espera. Há a 
cidade de Magdeburgo, mundo científico da sábia 
Germânia; onde a Sociedade Geral Entomológica, 

acolhia e levava ao capitólio da glória um dos seus 
mais distantes filhos , um dos mais infatigáveis 
investigadores dos segredos da natureza, intrépido 
viajante, ausente da pátria desde anos e de volta da 
América Meridional, em cujas regiões centrais por 
tal forma se embrenhara, que impossível havia sido 
seguir-lhe o roteiro, até nos mapas e cartas especiais 
do grande colecionador Simão Schropp. Lá , ouvia
se a sonata número 26 de Ludwig van Beethoven e 
senhoras ostentavam toilettes ricas e aprimorado 
gosto (p. 117). 

É no terceiro espaço que se depura a visão intuitiva 
de Taunay. Numa tessitura equilibrada, o Visconde 
relaciona o terceiro elemento espacial ao primeiro. 
Dormindo o esplendor do sono eterno, Inocência 
descansa há precisamente dois anos no sertão de 
Sant'Ana do Paranaíba, no páramo, na continuidade, 
no "retiro " de João Pereira , no sertão bruto sem 
moradores, nas regiões incultas próximas e contin
gentes , tributárias do claro e fino Paraná, ou na 

contravertente do caudaloso Paraguai. É aí que se 
pode relacionar a imagem de Inocência à própria 
imagem do Brasil. Sendo o corpo de Inocência a 
imagem das paisagens brasileiras, pode-se voltar ao 
belo capítulo inicial em que há uma das mais ricas 
fotografias do Brasil , feita ainda no século XIX. Vê-se 

a areia solta e um tanto grossa de cor uniforme que 
reverbera com intensidade os raios de sol, quando 
nela batem de chapa; o terreno incerto que foge dos 
cascos do cavalo, os desvios que da estrada partem, 
que tem desvios que partem de um e outro lado da 
estrada e proporcionam, na mata adjacente, trilha 
mais firme, por ser menos pisada. 
E se parece sempre igual, o páramos, o pantáno, 
em compensação mui variadas se mostram as 
paisagens em torno. É nesta perspectiva de cerrados 
(. . .) onde o calor é intenso, onde por toda a parte é 
melancolia, mas que basta uma noite, para que 
formosa alfombra verde, verde-claro, verde-gaio, 
acetinado cubra todas as riquezas de há pouco. (. . .) 
Páramos de caracará, comensal do urubu, onde o 
gavião desajeitadamente apresenta o adunco bico 
ao miúdo antagonista caracará, pensando nas fundas 
queimaduras (p. 8-9). 

Inocência é o Brasil na visão do artista, pálida 
donzela destinada a Manecão, distante e violento , 
noivo escolhido pelo pai. Sem poder apreciar a 
formusura de Inocência, somente existe o Juque, o 
José que ri do alamão calunga e que busca o aniceto 
barboleta (p.36) e que, se pudesse tacava fogo em 
todas as lagartas. O Juque, que chamando o cientista 
de "Mochu" tagarela a toda hora e apanha borboleta 
com muito talento e jeito parecendo mais um tatu do 
que um homem (p.42) 

No capítu lo oitavo, os dois personagens encarnam 
o Dom Quixote e o Sancho Pança, retardários 
perigosos dos páramos brasi leiros. O capítulo 
intitu lado, Hóspedes da Meia-Noite, tem a mais 
próxima alegoria dos elementos humanos que ajudam 
a fazer um Bras il , denominador nada comum. O 
desempenho de Meyer é como o de uma roda grande 
e o de Juque é o desempenho de uma roda pequena 
num motor em moto contínuo. Essa alegoria remete o 
leitor a uma velha metáfora messiânica presente na 
Literatura de cordel , 

no processo da roda da História, a roda grande nunca 
passará dentro da roda pequena (MEYER, 1993). 

Juque e Meyer são seres humanos autóctones, 
brasileiros , estrangeiros, componentes vivos na 
formação do povo brasileiro. Tornam-se, através dos 
tempos, lembrança histórica. São partes humanas 
do Brasil que jamais precisou ser descoberto, mas que 
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necessita hoje ser reconhecido. Constituem 
ambos uma metabolização incompleta dos 
anos de História perdida. Os arquivos 
queimados por governantes brasileiros, 
com intuito de apagar crimes políticos, 
mostram ainda que, tanto no caráter vivo 
das pessoas ou na formação do caráter de 
personagens literários, há muita ciência 
histórica urgindo ser revista. Apesar do lado 
nada jornalístico da Literatura há, com
prometendo-se e, ao mesmo tempo, sem 
comprometer, o humano imortalizado na arte. 
Pode-se conhecer História sem se abjurar do 
veio poético da prosa literária. 

Nos três espaços, no tempo da narrativa, a 
obra de Taunay não elimina o aspecto simbólico do 
Brasil da época. Nos espaços de aspectos eufóricos 
para Martinho, Manecão, Tico (o anão), e disfóricos 
para Inocência e Cirino, há elementos temporais que, 
se vistos a partir do último capítulo do livro, mostram 
índices remissivos indicativos de uma coerente 
historicidade . O jornal que publica a notícia do 
sucesso da descoberta da borboleta, prodígio 
entomológico recolhido por Meyer em dilatadas 
peregrinações chama-se, Die Zeit, (em alemão, O 
Tempo). Exata-mente, dois anos antes da publicação 
da descoberta científica do pó valioso da borboleta, 
Papil io lnnocentia, o gentil corpo de Inocência foi 
entregue à terra, no imenso sertão de Sant'Ana do 
Paranaíba . Há neste fato um desprezo pela vida 
biológica do ser humano . Morre a vida natural e 
renasce uma ilusória concepção de vida. Na 
compensação do inseto empalhado, visto como 
mercadoria valiosa no jornal alemão, redes-cobre
se um forte abraço entre a arte e a vida na literariedade 
brasileira de Taunay. 

O romance Inocência, segundo a maioria dos 
críticos, não mostra uma escolha dos ângulos narrativos 
corretos que identificam o narrador da personagem e 
suprimem a distância paternalista e a dicotomia entre 
o discurso direto (popular) e o indireto (culto). 

A partir de algumas considerações sobre a optis 
nesta obra de Taunay, analisam-se aspectos que a 
tornam uma boa narrativa. 

Quanto ao tempo cronológico, o autor o identifica, 
no início do capítulo dois, intitulado O Viajante, 

Dia 15 de julho de 1860 era dia claro, sereno e fresco, 
como costumam ser os chamados de inverno no 
interior do Brasil. 

No nível do enunciado ainda, há sempre referência 
ao bom tempo do interior brasileiro, independente de 
ser manhã, tarde ou noite. No último capítulo do livro 

1843. Alfredo D'Escragnolle Taunay 
nasce no Rio de Janeiro. 

Desenlace, no qual se dá a morte de Cirino, o dia 
está lindo e claro. As noites correm serenas e 
luminosas. 

O narrador é onisciente e onipresente. Não há relato 
do tempo psicológico dos personagens. 

O tempo da narrativa é o da efevercência de 
organização de várias comissões científicas com o 
objetivo de fotografar o interior brasileiro. Taunay cria, 
na ficção, um narrador que glorifica e metamorfoseia 
pela palavra a terra e "enaltece" o brasileiro, vendo-o 
de cima para baixo. O narrador é, conforme a visão 
romântica, dono do saber e da cultura oficial do país. 
Tanto na ficção quanto na "realidade", homens 
compunham Comissões, as quais até camelos de 
Argel importavam para afrontar a secura do sertão. 
Além do mais, é muito reveladora a fotografia do estado 
de espírito nacionalista que, nessa época de viajantes 
estrangeiros, levava a querer descobrir o Brasil por 
conta própria. Longe de ser ficção, a iniciativa nasceu 
no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, cujo 
presidente, após criticar a expedição dos franceses 
(1850-1857), chefiada por Castelnau, mostra a 
conveniência imediata de uma viagem técnico
científica ao interior do País, dirigida por brasileiros. O 
Visconde de Sapucaí encoraja o projeto. Organiza-se 
uma comissão de pessoas altamente qualificadas. O 
botânico Freire Alemão foi nomeado para coordenar a 
área de Mineralogia; Geologia fica ao encargo de 
Gustavo Capanema, filho de um austríaco vindo com 
a imperatriz Leopoldina e que já abrasileirara o nome; 
para as seções Astronomia e Geografia, Raja 
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Gabaglia, que tinha comprado equipamentos na 
Europa, junto com Gonçalves Dias. Esses equipa
mentos eram máquinas de fotografia, recentemente 
descobertas em Paris. Em , Luzia Homem, de 
Domingos Olímpio, há reminiscência da passagem 
desta comissão no Ceará , em personagens que 
lembram, espantados, aqueles homens estranhos que, 
além de camelos, possuíam máquinas que levavam 
retratos. 

Nas graças históricas e científicas deste século XIX, 
a obra do Visconde de Taunay, Inocência, mostra a 
fotografia dos páramos, ou parámos de Sant'Ana do 
Paranaíba, sertão feito de cerrados que se parece 
sempre igual mas em compensação se mostra mui 
variada a paisagem em torno (p. 8) . 

É bom lembrar que Taunay foi um homem voltado 
para si mesmo e recheou suas obras com ficção e 
memorialismo. Em 1871 , publicava A Mocidade de 
Trajano; em 1872, pela Tipografia Nacional , no Rio de 
Janeiro, Inocência, cujas segunda e terceira edições 
surgiram em 1881 e 1896, respectivamente. Ainda 
neste tempo publicava com o pseudônimo de Sílvio 
Dinarte. Machado de Assis faz elogios a Sílvio Dinarte 
no artigo chamado Instinto de Nacionalidade. Apesar 
de rico, sentiu-se a seu modo atraído pelo regiona
lismo, que pelo lado pitoresco, pode-se reconhecer 
nele a realidade do país, a seu modo, no seu tempo. 
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A experiência vivida no Projeto Caracol da llustração1 nos 
cinco primeiros anos da década de 90 deram-me oportunidade 
de ouvir o discurso do ilustrador brasileiro2 junto a crianças e 
adultos. Os ilustradores até aquele momento tinham seu trabalho 
relegado a um segundo plano, seu trabalho de imagens era feito 
para acompanhar o trabalho do escritor. Depois de entregue o 
trabalho para a editora, eles só tinham acesso ao livro pronto. 
Isso se devia e ainda se deve, em muitos casos, à contratação 
free-lancer. O ilustrador, portanto, nem tinha idéia, e muitas vezes 
ainda não tem, dos ecos do seu trabalho junto à criança, de 
forma palpável. Esse projeto deu oportunidade para o ilustrador 
refletir sobre sua prática, relatando às crianças sobre a linguagem 
visual , o desenho, a leitura e o processo de feitura do livro. Havia 
sempre uma reunião em que cada um devia trazer uma proposta 
de trabalho para ser desenvolvida junto à criança, usando os 
materiais do universo do ilustrador. Alguns não sabiam como 
dialogar com a criança, outros se posicionavam como estavam 
acostumados pelas escolas, ou seja, como escritores, outros 
ainda usavam o referencial de sua infância para pensar em um 
trabalho com elas e outros simplesmente se negavam a participar 
quando eu lhes dizia que o projeto envolvia trabalhar com 
crianças. Essa diversidade de posicionamentos, alguns inclusive 
pouco profissior.iais, refletia a falta de uma formação específica 
e a ruptura que existia entre a criação do ilustrador e o produto 
final : o livro. 

A FALTA DE DIALOGO ENTRE 
EDITOR E ILUSTRADOR 

Comumente ouvi comentários sobre o livro pronto , do 
descuido da editora com cortes e dobras, uma vez que era 
comum o fato de o ilustrador só ver o livro pronto na biblioteca, 
nas minhas mãos ou em alguma livraria, pois poucas eram, e 
ainda são, as editoras que se preocupam em enviar um exemplar 
pronto ao ilustrador . 
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Logo, procuramos dizer do discurso do ilustrador, 
enquanto representante de uma manifestação sócio
histórica significativa que reflete a desumanização 
existente no processo industrial , que ao desconsiderar 
o ilustrador como participante do processo de feitura 
do livro por causa da contratação free -lancer, 
desconsidera ainda sua relação profissional e afetiva 
com o trabalho. 

Na experiência vivida com o projeto, notei que 
raramente o ilustrador tinha tido contato com o livro 
pronto. Portanto, o projeto foi fundamental para trazer 
uma gama de significações ao trabalho do ilustrador 
na forma de conversas e posterior ateliê com crianças, 
que observando os originais e o exemplar do livro, 
faziam perguntas sobre o processo de feitura, o 
material utili zado, sobre a relação deles com o 
desenho. Assim a distância que o ilustrador sentia 
entre o seu trabalho, o livro infantil e seu público era 
minorada e trazia novos dados para a história do livro 
comentado e vivenciado por eles em conjunto com 
seu público e a equipe do projeto. 

Dessa experiência tenho lembranças de mais de 
vinte e cinco ilustradores que passaram pelo projeto e 
cujo trabalho fui acompanhando posteriormente, às 
vezes à distância, outras trocando informações sobre 
materiais, propostas, dúvidas e acertos. Junto às 
crianças, eles falavam sobre sua relação com o 
desenho , a história da arte, a literatura, as artes 
gráficas e a leitura. 

Alguns deles escolhiam um trabalho de que 
gostavam, expunham-no e depois conversavam com 
as crianças sobre a leitura que fizeram daquela história. 
O projeto sempre incluiu a contação da história que o 
ilustrador trabalhou antes dele conversar com as 
crianças sobre seu trabalho e propor um 
ateliê. E o diálogo entre a história ouvida 
a partir de um texto escrito e o ilustrador 
enriquecia ainda mais essa troca entre 
ilustrador e criança. O diálogo do 
ilustrador, que se preparava com afinco 
para essa atividade, demorava por volta 
de uma hora. 

Ilustração de Ciça Fittipaldi para o seu livro A 
árvore do mundo e outros feitos de Macunaíma. 

São Paulo: Melhoramentos, 1991, p. 5. 

SOBRE O DISCURSO DO 
ILUSTRADOR 

Dessa experiência pude depreender que poucos 
eram os profissionais que refletiam sobre seu trabalho, 
sua relação com a leitura e a interpretação que davam 
ao texto lido. O discurso do ilustrador em geral era 
ingênuo, fragmentado, emotivo e pouco consciente : 
Claro que houve exceções, mas no geral, o distan
ciamento entre a prática do seu trabalho e o discurso 
era enorme. 

Como os ilustradores trabalham isoladamente e 
mantêm uma relação distanciada com as editoras e o 
público-leitor, seu discurso só poderia apresentar uma 
representação de ordem puramente afetiva. Sobre isso 
diz Van Dijk: 

As pessoas que compreendem acontecimentos reais 
ou eventos discursivos são capazes de construir uma 
representação mental, principalmente uma repre
sentação mental significativa somente se tiveram 
um conhecimento mais geral a respeito de tais 
acontecimentos. 

Se o discurso com a criança evidenciava essa 
imaturidade, ele também se concretizou dessa forma 
em duas oportunidades em que participaram de 
mesas-redondas ilustradores brasileiros e estrangeiros, 
coordenadas por mim, o que reforça a expressão de 
verdade contida na fala de Van Dijk. Os estrangeiros 
Annegert Fuchshuber, Paul Maar, Max Velthuijs e David 
McKee trouxeram uma contribuição maior, uma 
reflexão mais densa quer fosse sobre a história da 
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ilustração de seu país ou quer fosse sobre seu trabalho, 
sua relação com a criação e com o editor. Portanto 
eles já apresentam um discurso que reflete uma 
ativação e uso de informações internas e cognitivas. 
O discurso do ilustrador brasileiro foi impressionista, 
afetivo e ingênuo. A questão é que no Brasil o ilustrador 
nem faz parte, às vezes, de um contexto sócio-cultural 
que lhe permita usufruir de tempo para refletir sobre 
seu trabalho e a importância dele na formação visual 
de toda uma geração de crianças, ou no caso de 
alguns, não existe mesmo o interesse pela reflexão e, 
sim, pelo trabalho prático. É comum que seu trabalho 
não seja reconhecido pelos leitores, educadores e pais 
em geral, ou mesmo pelas editoras, de forma 
consistente. E ele obtém esse reconhecimento por 
algum concurso e exposição no exterior antes disso 
ocorrer no próprio país, que praticamente não incentiva 
nem divulga o trabalho dos ilustradores de livros 
infantis. 

Após análise da produção editorial dos anos 80 para 
o Cole3 , pude constatar que se tivemos um "boom" de 
expressões do texto infantil na década de 70, tivemos 
outro de expressões de ilustradores e qualidade 
gráfica do livro infantil entre 1985 e 1995. Esse fato é 
fundamental para que compreendamos como o 
mercado editorial de livros infantis criou um espaço 
para profissionais ilustradores que começam a entrar 
nessa área especificamente para trabalhar o livro 
infantil. 

Nessa década de forte expressão de ilustradores, 
vários profissionais vieram de áreas afins como o meio 
jornalístico (charges políticas), as artes gráficas 
(revistas de acesso restrito, revistas de alta circulação), 
meio publicitário {ilustradores de campanhas na forma 
de folhetos e anúncios) e as artes plásticas (pintores, 
gravuristas). Alguns desses artistas simplesmente 
passaram pelo mercado de livros infantis e outros 
insistiram nesse meio e hoje, por volta de vinte anos 
depois, contam com uma obra expressiva na área 
como Regina Yolanda, Rui de Oliveira, Gerson Conforti , 
Tato Goste Ziraldo (Rio); Ângela Lago, Ana Raquel e 
Paulo Bernardo Vaz (Belo Horizonte); Ciça Fittipaldi 
(Mato Grosso); Rogério Borges (Paraná); Cláudia 
Scatamacchia, Helena Alexandrino, Rubens Matuck, 
Walter Ono e Michele lacocca {São Paulo) . 

De qualquer forma, a história da Literatura Infantil é 
relativamente nova no Brasil e em outros países, e 
podemos perceber que profissionais formados por 
faculdades de Artes Plásticas, Arquitetura e Artes 
Industriais começam a optar por investir no mercado 
de livros infantis com afinco, objetivando construir uma 
obra imagética e, inclusive, em alguns casos, escrever 
obras e ilustrá-las ao mesmo tempo. 

Ilustração de Ciça Fittipaldi para o seu livro Tainá, estrela 
amante. São Paulo: Melhoramentos, 1990, p. 13. 

Dentre esses profissionais podemos citar Marilda 
Castanha, Nelson Cruz , Graça Lima, Roger Mello, 
Denise Nascimento, Odi lon Moraes e Renato Alarcão. 
Os três últimos já apresentaram, como trabalho de 
finalização do curso universitário, uma primeira reflexão 
sobre seu trabalho de ilustração e as influências de 
grandes mestres. Alarcão discorreu sobre o trabalho 
de crítica social visual, criado por Normari Rockwell; 
Moraes, sobre a obra de Velazques e sobre a arte de 
ilustrar. Depreende-se daí que essa nova geração 
apresenta uma formação mais sólida em termos de 
história da arte e da ilustração, demonstrando 
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empenho em construir um discurso sobre seu 
trabalho que seja coerente frente à sua prática. Claro 
que os mestres dos alunos são profissionais de 
grande conhecimento sobre a arte da ilustração, mas 
o importante é que o incentivo ao estudo e a reflexão 
junto ao desenvolvimento da expressão artística é 
fundamental para a constituição de um discurso mais 
elaborado sobre o trabalho da ilustração. 

Justamente por estarem empenhados nessa área, 
especificamente, esses ilustradores novatos já estão 
dando sua contri buição em termos de esboçar-se 
uma reflexão sobre a relação dialógica entre texto e 
imagem no livro infantil. 

O DISCURSO DIALóGICO E 
POLIFÔNICO DO ILUSTRADOR 

Nessa relação entre teoria e prática , como 
dissemos acima, os ilustradores têm tido pouca voz 
nos meios escritos para refletir sobre seu trabalho e, 
na verdade, poucos se sentem aptos para isso. Há 
pouco tempo, a ilustradora Marilda Castanha deu uma 
entrevista ao Jornal Notícias4

, mantido pela FNLIJ. 
Marilda Castanha é uma ilustradora mineira, 

reconhecida internacionalmente, que surge com seu 
trabalho por volta de 1985. Achamos importante 
analisar seu discurso, o qual ela inicia assumindo a 
falta de formação específica do ilustrador, ao dizer que 
o crescimento profissional de um ilustrador é o trabalho. 
Diz ela: 

Desenhar, escrever, estar envolvido com a criação 
todo dia. Rabiscar muito . Às vezes , perder o 
desenho, fazer outro, enfim, é difícil distinguir entre 
inspiração e prática. Se a pessoa está satisfeita com 
o que faz, vai investir mais no seu trabalho, 
pesquisando, lendo. 

E ela completa sua idéia: 

Costumo dizer que texto também é desenho. 
Desenho tem narrativa, tem texto. E o texto também 
tem imagem. O grande desafio é desenvolver algo 
pessoal. É conseguir que alguém diga. 'Isso é a cara 
de fulano' . 

Sobre seu trabalho de ilustradora, quando 
trabalhou textos de Ruth Rocha, Leo Cunha, 
Fanny Abramovitch , Ana Maria Machado, etc. , 
ela afirma que o ilustrador cria um segundo 
texto. Na voz de Marilda: 

Quem ilustra faz um segundo texto. Quem lê vai 
fazer um terceiro. Os autores sabem que o texto 

oferece possibilidades de criação e diferentes leituras. 
O ilustrador não legenda o texto e, sim, "conversa " 
com ele. 

A idéia exposta acima por Marilda entra em 
consonância com o que diz MANGEL (1997:49): 

(. . .) as palavras contidas nos livros não pertencem 
nem aos autores, nem aos leitores e sim a um espaço 
compartilhado por ambos. 

Quando Marilda se refere a não legendar o texto e, 
sim, a conversar com ele, ela está fazendo a distinção 
entre a ilustração literal, encontrada nos livros 
didáticos, em que a imagem repete o que foi dito no 
texto verbal e a ilustração que chamaremos 
"interpretativa" pertinente ao trabalho com o texto 
estético. Esse termo é aplicado à questão da leitura. 
Na minha opinião, pode ser aplicado à questão da 
ilustração - que sempre é uma leitura visual pessoal e 
artística, realizada a partir da sensibilização vivenciada 
em um texto literário. MESERANI (1995:45) define 
leitura interpretativa dizendo: 

Interpretar é traduzir, explicar, aclarar significados 
obscuros, sugeridos ou plurais, expressos ou 
latentes. 

Ele acrescenta (1995: 52) que 

mais que explicar, a interpretação procura 
compreender o texto. 

Para ele, compreender um texto é uma apreensão 
intelectual de um ou mais sentidos do texto, uma 
captação mais profunda do que o simples 
entendimento 

Ilustração de Ciça Fittipaldi 
para o seu livro Naro, o 

gambá. São Paulo: 
Melhoramentos, 1991, p.1. 
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Depreendemos daí que o trabalho do ilustrador é 
um trabalho interpretativo do texto literário , verdadeiro 
diálogo intertextual , no sentido dado por Julia Kristeva 
(MESERANI 1985:63,64). Logo, entendemos por 
intertextualidade: 

lntertextualidade é uma expressão do léxico atual 
. da teoria da literatura, criada pela semioticista Julia 

Kristeva, para designar o fenômeno da relação 
dialógica entre textos. 

Ele nos conta que o termo intertextualidade foi 
criado por ela, ao traduzir um ensaio de Mikhail Bakhtin 
sobre os problemas da poética de Dostoiévski em 
1963, em que ele usava o termo dialogismo. Ele diz 
ainda que foi esse texto que divulgou a obra de Bakhtin 
na Europa e Estados Unidos. Sobre isso, esclarece 
ainda MESERANl (1995:63,66): 

Embora inicialmente formulados em torno de 
uma obra literária , os romances de 
Oostoiévski, tais conceitos passam a ser 
expandidos para a compreensão também 
de obras verbais e não-verbais literárias e 
de discursos atualizados de outras lin
guagens, como a musical e a cinema

á tográfica . 'Carnavalização ', 'paródia ', 
V 'dialogismo ' e 'polifonia ' serão construções 

teóricas carreadas para a análise do verbal 
e do não-verbal, do artístico e do discurso 
cotidiano, do literário e de outras mani
festações estéticas. (...) diálogo não é uma 
simples troca de falas entre interlocutores, 
mas um processo de autoconhecimento e 
de conhecimento do outro, um exercício de 
a/feridade para a consciência em si e do 
outro. 

Esse dialogismo existente entre texto 
e imagem nos livros infantis nem sempre 
acontece. Valeria a pena apontar livros em 

Ilustração de Ciça Fittipaldi para o seu livro Subida pro céu. São 
Paulo: Melhoramentos, 1990, p. 4 . 

que isso se dá, já que esse diálogo evidencia a 
presença de uma dupla criação presente no livro: 
autor e ilustrador em diálogo, evidenc iando uma 
pol ifonia de significados. De antemão, podemos dizer 
que ilustradores como Marilda Castanha, Nelson de 
Olivei ra, Roger Mello, Graça Lima, Ciça Fi tt ipaldi, 
Cláudia Scatamacchia, Helena Alexandrino são 
profissionais que real izam esse ti po de trabalho hoje. 

Marilda Castanha, quando perguntada sobre a 
conversa que mantém com o autor do texto, assim 
como o editor de arte, afirma que o ilustrador é co
autor do livro quando diz: 

Não sou uma artista intocável, que ninguém pode 
falar sobre o meu trabalho. Gosto de ouvir, de 
aprender. (. . .) O relacionamento com o editor é 
imprescindível para o trabalho ficar inteirinho, 
redondinho. Não só com o editor de textos, mas 
também com o editor de arte. Quando se está muito 
envolvido com o trabalho, detalhes importantes 
passam despercebidos. É preciso um terceiro olhar. 
Alguém que veja aquilo que você não viu. O editor 
também tem de ter idéias próprias. Ele também tem 
que criar. É imprescindível que o editor entenda de 
arte, de criação, de produção gráfica. Desse modo, 
o trabalho final fica completamente redimensionado. 

A questão dessa polifonia de vozes em torno de 
um mesmo trabalho realmente redimensiona 
o trabalho quando o editor e o autor têm um 
repertório ligado às artes em geral e às artes 
gráficas em particular, uma vez que o livro é 
um produto gráfico. Infe lizmente, quando os 
campos de atuação entre escritor, ilustrador e 
editor de arte se chocam, o trabalho final é 
prova cabal desse conflito. 

Com a experiência do projeto com ilustra
dores, já havia ficado claro para mim que o 
processo de feitura do livro, que resulta nesse 
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objeto de leitura e de formação de novos leitores é 
um trabalho, no mínimo, de dupla autoria: escritor e 
ilustrador. Uma dupla voz que encontra em um terceiro 
uma opinião: a do editor de arte e/ou de texto. Em 
alguns casos , essa opinião é interessante, desde 
que seu repertór io seja agregado por um 
conhecimento de arte e artes gráficas que busque 
diálogo com o texto literário no decorrer das páginas. 
Se a relação é férti l e eficaz, ela é feita de troca, 
complementariedade e parceria frente à leitura do 
verbal e do visual, como bem disse Marilda em seu 
depoimento. Se a relação é confl ituosa, o resultado 
sempre evidencia um apagamento de significados. 

O ILUSTRADOR E A LEITURA 

Da mesma forma que o escritor, o ilustrador 
competente apresenta um bom repertório de leituras 
no decorrer de sua vida. E é preciso que haja um bom 
repertório de leituras por parte do editor de arte e do 
editor de textos. Portanto, uma boa fo rmação 
educacional e cu ltural é sempre fundamenta l na 
produção de livros de literatura. Em entrevista ao 
ilustrador Roger Mello, em julho de 1999, ele contou 
que cresceu em Brasília, no início da formação da 
cidade. Em sua casa todos aprendiam a tocar piano, 
havia uma valorização da formação musical, literária 
e de leitura. Havia uma tia que sempre que o vis itava, 
levava-o até a banca de jornais e o fazia escolher 
inúmeras revistas que quisesse. Seu amigo me disse 
que Roger fazia histórias em quadrinhos na escola, 
com situações que envolviam os amigos. Roger disse 
que sua casa estava sempre lotada de livros e que 
ele vivia pelos cantos desenhando. Sua formação foi 
em Desenho Industrial, tendo desenvolvido trabalhos 
na área de teatro enquanto dramaturgo e diretor, como 
também trabalhos de artes gráficas para public idade 
e de 1990 para cá tem trabalhado como ilustrador e 
pub licou seu pr imeiro livro como autor em 1995, 
ilustrado por ele próprio. 

Roger acredita que a leitura é um estímulo que deve 
acontecer na infância. Na entrevista de Marilda 
Castanha, ela também comenta sobre a leitura: 

Se a criança vive em uma casa sem livros, sem 
jornais, sem revistas, não terá nenhum estímulo para 
gostar de ler. Essa conclusão parece simplista, mas 
é o único caminho. Quem está rodeado de livros, de 
informações, de conversas sobre leituras, também 
vai querer se informar. Mas não basta ter metros de 
estantes. Não há valor nenhum nisso. O fundamental 
é que haja desejo de descobrir estantes. ( .. .)O senso 
crítico vem com as reflexões, com as descobertas. 

Depois, com o tempo, uma fase se esgota. Você fica 
mais exigente, busca um novo tipo de leitura. No 
entanto, para ser exigente, é preciso experimentar 
vários sabores. 

Marilda generaliza, Roger especifica que gosta de 
ler contistas novos, romancistas clássicos, visita 
exposições no Museu Naif, acompanha o trabalho dos 
artistas contemporâneos brasileiros, assiste aos filmes 
nacionais e a peças teatrais. Percebi na entrevista que 
adora trocar seu gosto com os dos outros , conhecer 
outras opiniões. Seu primeiro texto literário é resultado 
de uma peça teatral sobre a lenda do boto. Um trabalho 
de intertextualidade implícita, pois o autor recria a 
lenda, criando um diálogo com a original dos mais 
profícuos, após uma experiência de apresentação do 
texto em forma teatral por mais de um ano. 

Seu trabalho de autor e ilustrador em Griso é uma 
homenagem a outros artistas da história da arte, 
anônimos ou não, que alguma vez já tenham pintado 
um unicórnio. Ele recorre à arte indiana, rupestre e 
outras para realizar o livro e não inclui uma versão sua 
de unicórnio, um posicionamento que tem a ver com 
o respeito que tem pela cultura popular, em que a arte 
é de todos e, ao mesmo tempo, anônima. 
Curiosamente, este trabalho encaixa-se perfeitamente 
no conceito de diálogo intertextual explícito. Segundo 
Laurent Jenny (apud MESERANI, 1995): 

(A intertextualidade explícita) não só condiciona o 
uso do código, como também está explicitamente 
presente ao nível do conteúdo formal da obra. Assim 
sucede com todos os textos que deixam transparecer 
sua relação com outros textos: imitação, paródia, 
citação, montagem, plágio, etc .. . 

Ilustração de Ciça Fittipaldi para o seu livro A linguagem dos 
pássaros. São Paulo: Melhoramentos, 1990, p. 1 . 
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Claro que no trabalho de Roger esta intertex
tualidade com a história da arte quanto às imagens é 
explícita , notamos que há uma "montagem de 
imagens" de um griso que quebram com a noção de 
espaço e tempo e que foram feitas pelo prisma do 
autor como um convite ao universo da Arte. Estamos 
usando o conceito de montagem na acepção dada 
por MESERANI (1995:128): 

A montagem é uma redefinição fe ita com o 
remanejamento de resíduos - partes ou sobras - de 
objetos velhos para a produção do novo. O processo 
é antigo e não exclusivo das artes: desde a colcha 
de retalhos (patchwork) até uma sopa caseira podem 
ser feitas com elementos vindos de outras roupas 
ou outros alimentos. Em ambos os casos, do 
des locamento e da montagem, não há mera 
reprodução ou paráfrase por haver um desvio 
discordante, radical. 

Logo, as imagens que vamos vendo ao folhear, 
enquanto acompanhamos o texto verbal é uma 
montagem mediada pelas escolhas do autor e que 
apresenta o auge de sua criação no texto escrito que 
amarra as imagens com uma narrativa, que conta que 
o último unicórnio sai em busca de um amigo e só o 
encontra no final. Durante a história ele vive a solidão 
e o exílio de si mesmo, seguindo os rastros do caminho 
do herói proposto por Propp nas narrativas russas. 
Deste modo, "Griso" resulta um jogo original de criação 
artística que faz uso da intertextualidade explícita com 
a história da arte erudita e popular, sob o viés da 
escolha do seu olhar na questão da imagem e o texto 
verbal literário, cheio de inversões e com uso de 

Ilustração de Ciça Fittipaldi para o seu livro A linguagem dos 
pássaros. São Paulo: Melhoramentos, 1990, p. 15. 

linguagem sintética, evitando o uso de artigos e 
pronomes na criação do verbal. 

Vale dizer que o trabalho de Roger Mello também 
apresenta um discurso mais consciente e maduro. As 
referências à História da Arte são parte integrante do 
livro e de sua vida enquanto profissional. 

Perguntado a respeito do livro enquanto objeto, 
Roger disse da necessidade de se respeitar os 
aspectos gráficos do livro, a saber: 

a) a capa é o convite para que o leitor pegue o livro. 
Ela deve ser persuasiva e chamar para a leitura do 
livro; 
b) a guarda de capa, a página de entrada do livro, é 
necessária porque ela permite ao leitor que entre 
mansamente no livro. 
c) o olho da página de rosto, vinheta sugestiva que 
sintetiza o tema do livro que o leitor tem nas mãos, 
uma pista do que virá depois. 
d) aí é momento de escolher a divisão do texto no 
decorrer das páginas, sem lhe tirar a surpresa, pelo 
contrário, aguçando a curiosidade quanto à leitura 
do verbal, criando um jogo inteligente com o leitor 
na intertextualidade entre texto e imagem, interagindo 
come/e. 

Quanto ao uso parcimonioso de elementos visuais 
e texto verbal, em que há sempre espaços vazios, 
Roger diz que o livro precisa de respiração, que o leitor 
possa parar em cada página com prazer, sem uma 
sensação de urgência, de excesso de elementos que 
dispersem sua atenção. Logo, a questão da interação 
do leitor com o objeto livro é uma questão que 
preocupa o ilustrador porque interfere na sua cognição 
geral da história. Pode-se dizer que essa questão 
abordada quanto aos aspectos gráficos do livro é uma 
estratég ia que parte do seu conhecimento geral sobre 
o assunto e que representa uma estrutura esquemática 

básica de seu trabalho. Sobre as 
estratégias do discurso nos diz VAN 
DIJK (1996:23): 

As estratégias são parte de nosso 
conhecimento geral; elas representam 
o conhecimento procedural que 
possuímos sobre compreensão do 
discurso. Elas se constituem em um 
conjunto aberto. Necessitam ser 
apreendidas e reaprendidas antes de 
se tornarem automatizadas. Novos 
tipos de discurso e formas de 
comunicação podem requerer o 
desenvolvimento de novas estratégias. 

Se na questão sobre cognição, 
discurso e interação temos estratégias 
para lidar com o discurso de nível 
textual, no nível paratextual, no nosso 



caso específico, a ilustração e o projeto gráfico que a 
acolhe, temos que detectar, desenvolver e 
posteriormente organizar essas estruturas no discurso 
do ilustrador. Na entrevista com Roger Mello, ele 
enunciou os elementos da linguagem gráfica que mais 
o preocupam e reafirmou muitas vezes que a fonte de 
seu trabalho enquanto ilustrador está na 
intertextualidade por vezes implícita, por vezes 
explícita com os artistas brasileiros do modernismo 
como Dejanira, Di Cavalcanti , Tarsila do Amaral e Arte 
Popular. São esses elementos básicos que motivam o 
trabalho que o ilustrador Roger Mello vem 
desenvolvendo na literatura infantil brasileira. 

ALGUMAS CONCLUSÕES 

Portanto, nesse primeiro esboço da trajetória do 
discurso do ilustrador pudemos notar, no âmbito geral, 
que a constituição desse discurso será mais possível 
na nova geração de ilustradores, porque ela começa 
a refletir sobre seu trabalho desde o início, buscando 
uma coerência entre a teoria e a prática. 

A maioria dos ilustradores demonstra consciência 
da forte influência de trabalhos da História da Arte, 
seja erudita, popular ou anônima. Trabalham propondo 
o diálogo de elementos de composição advindos da 

NOTAS 

História da Arte com os elementos esquemáticos das 
artes gráficas que juntos dialogam com a expressão 
única do ilustrador. Isso nos permite concluir que o 
primeiro passo para um trabalho de reflexão do 
ilustrador seria o de estabelecer para si suas 
referências e fontes de inspiração e criar com elas um 
diálogo com o que tem realizado no campo da 
ilustração através dos anos como os depoimentos de 
Marilda Castanha e Roger Mello nos apontaram. Ou 
seja, exercitar a intertextualidade como esteio da 
criação, seja ela implícita ou explícita de forma mais 
consciente e reflexiva, evidenciando o que o prof. 
Meserani chamaria de paráfrase de textos, que podem 
ser reprodutivas ou criativas, e que nós chamaremos 
de paráfrase criativa da ilustração. Enfim, uma 
antropofagia inteligente que nos ilumina uma reflexão 
mais consistente sobre a ilustração brasileira, de uma 
literatura infantil mais rica porque respeita a 
constituição primordial do livro infantil: a linguagem 
verbal em interação com a visual. 

Enfim, vai ser com o trabalho conjunto de reflexão 
de ilustradores, escritores, editores e especialistas, ou 
seja, na interação dessas discussões que envolvem o 
livro infantil como um todo que chegaremos a 
realmente respeitar a expressão do livro infantil. 
Somente assim, poderemos começar a reescrever a 
história da literatura infantil da forma que ela merece. 

1. O projeto Caracol da ilustração foi idealizado e coordenado por mim e uma equipe constante na Biblioteca 
Infantil Monteiro Lobato de São Paulo. 

2. Discurso é um termo empregado na acepção de Foulcault de formações discursivas: 
um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço que definiram em uma 
época dada, e para uma área social, econômica, geográfica ou lingüística dada, as condições de exercício da função 
enunciativa. 

3. SERRA, Elizabeth D'Ângelo. 30 anos de literatura para crianças e jovens: algumas leituras. Campinas: 
Mercado de Letras , 1998. 

4. Notícias n.4 vol. 20 - abril de 1999. FNLIJ/IBBY - seção Brasil. págs. 6 a 8. ("A poesia da imagem e a 
plástica da palavra" - entrev. Márcio Vassallo). 
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rosa amanda 
strausz: uma 

escritora 
parecida com a 

gente 

Atualmente, entre os estudiosos do livro infantil, uma postura 
é quase consensual: a de que a literatura para crianças não 
deve ser didática, não deve se preocupar em passar lições de 
moral, c9nselhos, ensinamentos disfarçados de narrativa ou 
poesia. E claro que eu concordo com esta postura, porém 
acredito que ela não deve ser encarada de forma maniqueísta, 
sob o risco de escamotear algumas nuances importantes que 
existem entre um extremo - digamos, um texto altamente 
expressivo - e outro - um texto fortemente contaminado pelo 
didatismo. 

Uma leitura atenta da obra infantil de Rosa Amanda Strausz 
revela como os livros infantis podem ser literários, expressivos, 
lúdicos, divertidos, emocionantes, mas ao mesmo tempo 
trazerem histórias que colaboram na formação da criança. 

Eu escrevi "formação"? Será que é hora de acender a luz 
amarela, ligar os avisos de perigo , o alerta estético anti
pedagogia? Claro que não: quero apenas subl inhar que os livros 
de Rosa Amanda apresentam vivências, experiências, dúvidas, 
reflexões, etc, típicas do un iverso infantil. São textos feitos, 
claramente, a partir de uma idéia central , um conceito, quase 
sempre a partir de situações que a criança encontra no dia-a
dia. Mas isto é muito diferente de um livro que quer passar uma 
"mensagem" a ser ap licada no dia-a-dia da criança. 

Vou tentar exemplificar o que estou dizendo. Uma coisa é 
fazer - como se vê freqüentemente por aí - um livro para ensinar 
a criança a escovar o dente, catar piolho, atravessar a rua, lidar 
com o irmãozinho que está para nascer. Outra coisa é bolar 
uma história criativa e delicada, a partir da situação, tão comum, 
da criança que se vê perplexa diante do irmãozinho que vai 
chegar. Em Pra que serve uma barriga tão grande?, o narrador é 
um bezerrinho que se encontra justamente nesta situação, como 
mostra o trecho abaixo: 

Fiquei com medo: minha mãe estava mudando. 
E não era só a barriga. Os olhos também estavam maiores do 
que antes. 
Então, perguntei.· 
- Mamãe, pra que servem esses olhos tão grandes? 
- São para olhar bem todos vocês e ver como são lindos os 
meus filhotes. 
Arregalei meus olhos. E se ela achasse o bezerrinho novo mais 
bonito do que eu? 

É evidente que alguém poderá tratar este livro meramente 
como uma ferramenta para "preparar" a criança para lidar com 
este tipo de problema. Mas isto ser ia desprezar outras 
características do texto: o humor, a afetividade, a inter
textualidade (com Chapeuzinho Vermelho, no caso). GRAÇA 
PAULINO (2003:19) se dirige aos professores "desejosos ou 
obrigados a seguir parâmetros, supervisores, coordenadores, 
programas, manuais didáticos e pais" e faz um alerta oportuno: 
"a leitura literária eticamente desejável tem um campo de liber
dade e de subjetividade digno de atenção. " Por isso, explorar 
apenas a questão mais evidente, ou mais utilitária, em obras 
que possuam outras riquezas narrativas ou estilísticas , "é 
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procedimento que fica aquém do que mereceria o 
livro. " 

O mesmo vale para Deus me livre!, um dos textos 
mais originais, irreverentes e divertidos da literatura 
infantil contemporânea. A começar dos personagens 
escolhidos por Rosa Amanda: Deus 
e seu casal de filhos , Júnior e 
Deusinha. Logo após criar o mundo, 
Deus tenta explicar às crianças a 
lógica de sua criação e da pro
criação. Enquanto vai explicando as 
flores e sementes , os filhos se 
entusiasmam com as soluções 
encontradas , e saem soprando 
pétalas ao vento , brincando de 
fabricar novas flores. Mas a situação 
se complica quando os meninos 
tentam soprar uma galinha, depois 
uma vaca, e em seguida uma moça, 
mas nenhuma semente sai voando. 
"Esta galinha está estragada! ", 
resmunga Deusinha, e vai reclamar 
com o bispo, ou melhor, com o pai. 

- Essa sua invenção é uma porcaria! 
Não conseguimos fazer nem uma 
galinha nova, nem uma vaca, nem 
uma moça. Só florzinha, florzinha, 
florzinha ... 

E Deus, desconcertado, acaba 
tendo que explicar em detalhes a 
reprodução dos animais e a humana, 
diante da descrença, susto e zom
baria dos filhos. A história, que vai 
crescendo em humor e surpresa até 
desembocar num final hilariante, 
poderia, em tese, ser lida pelo viés 
da educação sexual (e assim 
agradar aos adeptos dos "temas 
transversais"). Para usar o jargão de 
algumas editoras , trata-se de um 
livro bom pra trabalhar a educação 
sexual. Mas tal simplificação seria um desperdício. 
Afinal, ao lado (e antes, e depois) da questão sexual , 
há na história um retrato agudo e certeiro do universo 
da criança, com sua curiosidade, sua lógica própria, 
sua graça, sua encantadora falta de cerimônia. 

De forma semelhante, alguém pode reduzir Uma 
família parecida com a da gente à condição de um 
livro que ensina às crianças as diferentes composições 
familiares presentes na soc iedade atual: o casal 
separado, a mãe abandonada, o pai que se casa de 
novo, o pai que fica em casa enquanto a mãe trabalha, 
etc , etc . Mas tal leitura passaria ao largo de uma 

construção narrativa inusitada, bastante aberta e 
dinâmica, que em outro artigo eu denomine i de 
"narrativa em forma de ábum" (CUNHA, 2003): 

Rosa Amanda Strausz cria uma série de retratos de 
famílias bem diferentes entre si, e, para cada uma, 

. . . .... ~ :: 
.. .. 

traça uma analogia com um tipo de 
organização 'familiar ' do reino 
animal. A ligação entre os trechos, 
se existe , é muito tênue . Seria 
possível ler cada seção de maneira 
separada, sem se preocupar com as 
relações entre uma família e outra. 

( ... )Quando as emas ficam grávidas, 
elas botam seus ovos no ninho e vão 
embora. Quem fica chocando os 
ovos e cuida dos filhotes depois que 
eles nascem é o macho. 
É como aconteceu com o Felipe e a 
Luísa. Quando os pais deles se 
separaram, Felipe e Lu~sa ficaram 
morando com seu pai. E ele quem 
cuida dos dois, leva para a escola, 
dá banho e jantar. 

Para reforçar a sensação de obra 
dinâmica, em processo, a autora 
sugere, em seu site, que os leitores 
enviem suas próprias descrições de 
famílias, com as respectivas ana
logias com o mundo animal. 

SEM CENSURA 

Ler a obra de Rosa Aman da 
Strausz é encontrar uma autora de 
imaginação fértil e sem censu ra, 
que cria a sua fantasia, de forma 
sempre inesperada, a partir das 
situações mais prosaicas: as rela
ções familiares, as qualidades e 
defeitos do ser humano, os pro

blemas e dilemas do dia-a-dia. Como ressaltou 
Antonieta Cunha na apresentação do livro Alecrim, a 
fantasia, para Rosa Amanda, 

não é fuga, ainda que por alguns momentos, da vida 
cotidiana. Ao contrário, é uma lente especial para 
entender a realidade e descobrir pistas para mudá
/a . 

Ler a obra de Rosa Amanda é, além de tudo, 
encontrar uma grande leitora, que traz boas e variadas 
influências, de Monteiro Lobato a Sylvia Orthof. Num 
artigo em que analisa a produção literária para crianças 
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na década de 90, Rosa se confessa discípula de Sylvia, 
autora que, segundo ela, conseguia alta "comu
nicabilidade" com seus leitores. Ao falar dos 
"herdeiros" de Sylvia, Rosa acaba fazendo uma boa 
descrição de sua própria literatura: 

personagens da "Grande Fada Sylvia Orthof' . Com 
isso, Rosa cita e homenageia vários livros da escritora 
carioca, especialmente Uxa, ora fada, ora bruxa e o 
Manual de boas maneiras das fadas. 

A característica comum desse grupo é o inarredável 
comprometimento do escritor com seu leitor - não 
confundir com o compromisso com o mercado que, 
como já se viu, no caso da literatura infantil, tem 
características especiais. Críticos, provocadores, 
encontram em seus pequenos leitores os melhores 
interlocutores para questionar a aparente norma
lidade do mundo infantil. 

Enfim, como este espaço é pequeno para abordar 
cada um dos livros de Rosa, encerro -o artigo 
retomando a questão da literatura que educa- através 
do prazer, do encantamento, da surpresa, da 
descoberta - em vez de ensinar. E para isso, recorro 
às palavras de leda de Oliveira, muito mais precisas 
do que as minhas: 

Mas nem precisava desta profissão de fé: para o 
leitor, basta ler Alecrim, a história de uma fada muito 
da orthófica. Alecrim é uma das mais fascinantes 
personagens construídas por Rosa: uma fadinha bem
intenciohada e bem atrapalhada, que antes de tomar 
alguma decisão importante, sempre tem que lamber 
o travesseiro, feito de doce, maria-mole, brigadeiro e 
outras delícias. Decidida a resolver os problemas e 
realizar os desejos alheios, Alecrim demora para 
perceber que de boas intenções o inferno das fadas 
também está cheio. Para resolver este impasse (e para 
amadurecer, enfim), ela decide apelar para os livros e 

Não é função da literatura infantil nem de literatura 
nenhuma, ensinar nada a ninguém, marcando a ferro 
e fogo, ditando normas de conduta, ou seja lá o que 
for, mas educar no sentido etimológico da palavra, 
conduzindo para fora do sujeito o que nele já existe, 
contribuindo para, através do belo, ampliar sua 
percepção de mundo e isso vale para todas as artes. 
O artista é o áugure solitário, que, estabelecendo 
sentido através do belo, cria condições para o 
surgimento de novos áugures. O artista é formador 
de leitores. 
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NOTA 

Sobre o autor: 

Leo Cunha escreveu, entre outros: Sonho passado a limpo (Ática, Prêmio Nestlé - categoria Infantil), O sabiá 
e a girafa (Nova Fronteira, Prêmio Jabuti de Ilustração); Em boca fechada não entra estrela (Ediouro, Prêmio 
Adolfo Aizen); Joselito e seu esporte favorito (Nova Fronteira, homenagem a Sylvia Orthof); Pela estrada afora 
(Atual, Prêmio do Paraná de Histórias Infantis); O dinossauro, mais uma história ecológica. (Ediouro, recriação 
de O crocodilo, de Dostoiévski); As pilhas fracas do tempo (Atual , Prêmio João-de-Barro, de literatura juvenil) ; 
Clave de Lua (Paulinas, livro-CD, Prêmio Melhor Livro de Poesia da FNLIJ) . 
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regina 
vaz leão 

de 
andrade 

Pesquisadora. 
Foi professora dó ··centro 

Pedagógico da UFl\IG. 

as histórias 
bem humoradas de 
um angelo 
ecológico 

Ilustração de Roger Mello para o livro de Ângelo 
Machado, Que bicho será que botou o ovo?. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1996, 51 ed. 

Angelo Machado tem feito muito sucesso entre as crianças, 
adolescentes e adultos com seus livros encantadores. O escritor 
não só trata de abordar o meio ambiente, os bichos e suas 
fantasias, como também tenta se aproximar da linguagem infantil 
sem preconceitos hipócritas. Assim, tem proporcionado à 
garotada muita diversão, povoando sua mente de imagens 
lúdicas, a partir de diálogos curiosos, muita cor e uma viagem 
fantástica pelo mundo da ecologia. 

Esse escritor tão versátil formou-se em Medicina pela UFMG 
e tem se dedicado à pesquisa científica, tanto no Brasil como 
no exterior. Dedica-se, principalmente, ao estudo das libélulas e 
está constantemente µ.c_eocupado com a conservação da 
natureza, com a extinção dos animais, com a sobrevivênc::ia do 
homem. Possui numerosos trabalhos publicados em revistas 
científicas nacionais e internacionais e, hoje, é Presidente da 
Fundação Biodiversitas. Em 1955, recebeu o Prêmio José Reis 
de Divulgação Científica, concedido pelo CNPQ, principalmente 
por suas atividades de divulgação da ciência, através da 
literatura e do teatro infantis . Entre seus livros para crianças 
destacam-se O Menino e o Rio (Lê); O velho da montanha: uma 
aventura amazônica (Melhoramentos/ Prêmio Jabuti de 1994). 
Sempre preocupado côm as espécies ameaçadas. escreveu 
também Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Guará, também 
transformado em peça teatral (Melhoramentos J Prêmio Adolfo 
Aizen, 1995); A Viagem de Tamar(Lê); O casamento da Ararinha 
Azul (Lê). Sua obra tem sido encenada e recebido inúmeros 
prêmios de melhor texto e melhor espetáculo infantil nestes 
últimos tempos. Na série literária da Coleção Que Bicho Será, 
várias produções têm vindo a lume como: Que bicho será que 
botou o ovo?; Que bicho será que a cobra comeu?; Que bicho 
será que fez o buraco?; Que bicho será que fez a coisa?; Será 
mesmo que é bicho? e também O Dilema do Bicho-pau. Em 
todos os trabalhos sentimos o autor, não apenas envolvido com 
as questões da natureza, mas profundamente identificado com 
as árvores, com os bichos, com o solo, com o mar, com os 
elementos que formam a vida na terra. 

De repente aparece uma libélula voando no livro O menino e 
o Rio, obra com que estreou na literatura em 1979, já na 18ª 
edição. 

O Velho da Montanha: uma aventura amazônica: caminhando 
por este verde território brasileiro, Angelo Machado descortina, 
para o Brasil e o mundo, as riquezas do país, felizmente ainda 
inexploradas. Sua estratégia é o afeto em primeiro lugar . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 



Ilustrado por Roger Mello, jovem artista, também 
conhecedor dos segredos da existência, surge o 
delicioso Que bicho será que fez a coisa?. A capa já é 
surpreendente pela multiplicidade de tons vermelhos, 
amarelos, azuis e até o marrom característico dessa 
fabu losa "coisa", que permeia os narizes sensitivos 
do coelho, do galo, do pato e do passarinho. O leitor 
fecha o livro e torna a abri-lo para se del iciar com a 
textura do papel, com os detalhes que lhe fugiram a 
respeito de ficha catalográfica, com as cores berrantes 

de uma castanha escondida pelo próprio esquilo não 
se sabe onde. É a criança leitora que vai ajudá-lo , 
sugerindo os passos por onde ele teria andado desde 
o princípio da história. Trata-se, portanto, de uma 
epopéia metal ingüística trabalhada em flash-back 
porque o leitor precisa ir e voltar ao princípio do texto, 
a fim de auxil iar a personagem. O encontro com a 
castanha se dá entre maus presságios (a floresta 
de.vastada) e bons auspícios (o renascimento da 

árvore) . 
desse monstro que impe
de a sua identificação, 
justamente porque é a 
"coisa", o inominado, aqui
lo que não deve ter nome, 
nem ser mencionado por 
tratar-se de um fator esca
tológico, renegado pelo 
social. O professor Angelo 
Machado, com seu humor 
característico, vive dessas 
manobras e vai introdu
zindo os meninos numa 
realidade natural e pictó
rica, cheia de lirismo e de 
muita graça. rio abaixo rio ac ima 

Concluindo este traba
lho, vale analisar o incrível 
O Dilema do Bicho-pau 
ilustrado por Raquel Lou
renço, a mesma artista de 
A Viagem de Tamar. Numa 
de suas visitas à Biblioteca 
Infantil e Juvenil de Belo 
Horizonte, em certo domin
go de contação de histó
rias, o professor Angelo 
Machado surgiu direta
mente tirado das páginas 
de seu livro para uma con
versa com as crianças. 
Seu corpo estava coberto 
de bichos-pau e não se 
sabia muito bem se a 
editora lançava, naquele 
momento, o autor ou a 
obra. Segundo a folha de 
rosto do livro, essa história 
foi contada, primeiramente, 

N' O casamento da Ara
rinha-azul acontece uma 
história de amor. A epí
grafe já anuncia que o livro 
é dedicado aos que lutam 
para sa lva r ararinhas 
azuis. 

Angelo Mac hado 

Raquel Lourenço Abreu 
certamente se privilegia com a ilustração preciosa da 
Viagem de Tamar - a tartaruga verde do mar. Na capa, 
um retratinho risonho, de olhos muito abertos para o 
mundo azul em torno, focalizando a personagem da 
história. Primeira página: a fotografia toma três 
dimensões, pintada formosamente com guaches 
verdes, azuis e laranjas. Notável é a inocência deste 
rostinho da tartaruga navegando ao redor da folha. 

Em O Esquilo Esquecido, Angelo Machado convoca 
o leitor a participar da aventura, inter.rogando-o acerca 

às crianças da creche da UFMG. Trata-se das 
aventuras de um bicho-pau às vo ltas com sua 
identidade, uma vez que lhe é possível mimetizar-se 
com os galhos da árvore. 

Outras obras são relacionadas no repertório de 
Angelo Machado, Oouradinho douradão, rio abaixo, 
rio acima, mas seria longo, embora profícuo, o trabalho 
de mostrá-las ao leitor. Então, sugere-se que o mesmo 
busque, na bibl iografia, subsídios para o seu prazer. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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denise rochael: 

leveza 
de traços 

Conheci Denise em meio aos livros da Biblioteca, e pus-me à sua disposição, como habitualmente 
faço com nossos leitores. Depois soube que se tratava da Rochael, uma autora mineira, formada 
pela UFMG, premiada pela FNLIJ , e que dizia do próprio trabalho, o de desenhar, ser o seu 
melhor brinquedo. Soube também que, além de gostar de brincar sozinha criando as próprias 
histórias, lavando de azul e perfumando de vermelho seu desenho, Denise Rochael foi parceira 
de autores, ilustrando livros de Antonio Barreto, Sônia Junqueira, Tino Gomes, Graziela Bozano 
Hetzel, Elias José, Santuza Abras e muitos outros. 

Ao ler Denise Rochael , coloco-me na perspectiva de quem a percebe, esteticamente, como 
narradora de um texto expresso, que percorre os caminhos da palavra e do pictórico. 

Quando a conheci , como artista, soube que seu trabalho consistia em revelar, explicar, embelezar 
um texto e, muito mais que isto, colocar seu serviço e talento à disposição de um enredo, 
transformando-o em imagens, possibilitando leituras múltiplas e individuais. 

Como ela mesma diz, passa o tempo todo desarrumando e arrumando, inventando e 
desinventando seu desenho. Foi assim, acredito eu, que ela fez com a RELEITURA 17. 

Tomou emprestados magia, cores, bailados, graça, movimento, ritmo, notas musicais e brincou 
até se cansar. Em seguida, passou esse belo embrulho de presente pra gente também brincar. 

Denise Rochael ilustrou Bem-Te Verde, Bonifácio Xereta, Brincadeira de Roda, Camundongo's 
Rap, O Carnaval do Arlequim, Chiiiiii, Comigo é Assim, Congresso Internacional da Bicharada, Eu e 
Ele, Festança, O Gatinho que Cantava, Histórias de muitas Penas, História de um Gigante, O Lagarto 
Azul, O Livro Mágico da Bruxinha Nicolau, Maré Amarelinha, Maria Poliana, O Mistério do Galeão, 
Pique-Esconde, Um Sapo Meio Pirado, O Último Peixe-Boi, Uuuhhh!, Vamos Nessa?, Velho Pássaro 
da Lua, Viagens de Papel. 

Denise Rochael escreveu e ilustrou Brincadeira de Roda, O Carnaval do Arlequim, História de um 
Gigante, Maré Amarelinha, Pique-Esconde. 

Com Raquel Teixeira, ilustrou Pardal na Cozinha e Sabiá Consolador . 
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Oi amigos da RELEITURA, tudo bem? 
Foi uma grata surpresa saber que vocês querem publicar o 

artigo O discurso do ilustrador e o ilustrador bom leitor na 
Revista de dezembro próximo. 

(. . .) Eu estava seca esperando para ver o artigo porque a 
minha tese de doutorado foi sobre a questão da ilustração. 
Por sinal dêem uma lida na entrevista que fiz sobre isso no 
site: www. sobresistes. comi/itera tura iuvenil/entrevistas/ 
analucia. 

Eu tenho novidades para vocês, sim. A bibliotecária Victoria 
Hill de Nova Iorque veio a São Paulo e fez uma fala sobre 
seleção de literatura informativa, que eu traduzi. Eu gostaria 
também de publicar um artigo sobre a minha experiência 
contando histórias para as crianças americanas. Foi um 
trabalho e tanto. Um abraço, 

Ana Lúcia Brandão (São Paulo/SP). 

Somos professores do Proformação e precisamos ter acesso 
à revista RELEITURA para melhor realizar o nosso trabalho 
em sala de aula. (. . .) 

Hilda Mendes da Silva Freitas e Ana Amélia 
Brandão Sotero (Teresina/PI). 

Solicito, como doação, para incorporar como título corrente 
do acervo da Biblioteca da FaE/CBH! UEMG o periódico 
RELEITURA. Levanto, também, a possibilidade de recebermos 
os 17 números que compõem a coleção. O assunto abordado 
é de extrema importância para quem pesquisa educação. 
Aproveito para parabenizar o trabalho desenvolvido. 

Geisy Cristina da Silva Moraes - Bibliotecária 
(Belo Horizonte/MG). 

De acuerdo com nuestro convenio de canje, nos complace 
enviar/e e/ número 13 de la Revista Latinoamericana de 
Literatura Infantil, publicación dedicada ai análisis, la 
investigación y la difusión de las obras y los creadores de la 
literatura de nuestra región. (. . .) Cordial saludo. 

Carmen Barvo - Diretora Executiva da Fundalec
tura (Bogotá/Colombia). 

O ProlerJF agradece a Revista RELEITURA. 
Carlos Antônio Pravato (Juiz de Fora/MG). 

Sou professora e gostaria de receber a Revista RELEITURA 
n9 16. 

Margareth Maria da Silva Moulin (Vitória/ES). 

Ficarei muito contente se for incluída na lista de assinantes 
desta revista que considero maravilhosa. Sou Bibliotecáriç; e 
sua leitura me auxilia muito. Gostaria de continuar recebendo 
as demais edições. 

Maria Cecília Ferraz (Conceição dos Ouros/MG). 

Agradecemos o interesse por RELEITURA e 
informamos que os números anteriores a esta 
ed ição encontram-se esgotados, mas estão 
disponíveis em bibliotecas públicas de todo o país. 

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO 

Os textos enviados estarão suje itos 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) ; Currículo, do.(s) 
autor(es) (2 linhas); Texto ; Refe ren c ias 
Bibliográficas dispostas conforme as norr;:ias _da 
ABNT. Notas , Bibliografia e Referencias 
Bibliográficas deverão vir ao final do artig~ , em 
ordem numérica, conforme sua apresentaçao 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 EDITORIAL 

BIBLIOTECA PÚBLICA INFANTIL E JUVENIL DE 
BELO HORIZONTE 

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

E-mail: bpijbh@pbh.gov.br ... 
•~ FIQUE DE OLHO! ,. 

-~ 
NOVIDADES 

• Inscrição informatizada (recadastramento) . 
e Mais de 3.000 livros novos, fitas VHS e DVD 

(2003/2004) para crianças, jovens e adultos. 
e Modernização do mobiliário e dos equipamentos . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Prefeito de Belo Horizonte 
Fernando Damata Pimentel 

Secretário Municipal da Coordenação 
de Política Social 

Jorge Nahas 
Secretária Municipal de Cultura 

Celina Albano 

RELEITURA 17 
Expediente 

Conselho Editorial da 
Biblioteca Pública Infantil e Juvenil 

de Belo Horizonte 
Bernadete Patrus Ananias Pothakos 

Denise Werneck 
Elisa Heilbuth Verçoza 

Karina Vasconcelos Teixeira 
Maria Antonieta Antunes Cunha 

Maria da Graça Rios 
Maria do Carmo Costa e Silva 
Maria do Carmo Santos Maggi 
Marlene Edite Pereira Rezende 

Reni Tiago Pinheiro Barbosa 

Capa 
Denise Rochael 

Projeto Editorial 
Denise Werneck 

Elisa Heilbuth Verçoza 

Ilustrações 
Denise Werneck 

O conteúdo dos artigos publicados é de 
responsabilidade exclusiva de seus autores. 

RELEITURA 17 é uma publicação da 
Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de 
Belo Horizonte, com tiragem de 1.500 

exemplares e distribuição gratuita a bibliotecas e 
demais instituições culturais. Os números 

anteriores à 17ª edição encontram-se esgotados. 

Pode ser solicitada pelo endereço: 
Biblioteca Pública Infantil e Juvenil 

de Belo Horizonte 
Rua Carangola, 288 - térreo - Santo Antônio 

30330-240 - Belo Horizonte/MG 
E-mail bpijbh@pbh.gov.br 

Telefax: 0-;<x-(31) 3277-8651 

RELEITURAO 
Número especial , dedicado à ilustração infantil , com opinião 

e discussões de pesquisadores e ilustradores. 
RELEITURA1 

A promoção da leitura: depoimentos, 
experiências e reflexões. 

RELEITURA2 
Panorama da literatura infantil brasileira: análise de obras 

significativas e de várias tendências. 
RELEITURA3 

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

RELEITURA4 
Encontro Internacional de Leitura - Parte 1: Qual a sua 

leitura do mundo? 
RELEITURAS 

Encontro Internacional de Leitu ra - Parte li: Editoração 
e Quadrinhos. 
RELEITURA6 

BPIJBH - Uma história com princípio, meio e festa. 
RELEITURA7 

Paixão de ler: investidas e conqu istas da literatura. 
RELEITURAS 

BPIJBH: 5 anos de altas idéias! 
RELEITURA- EDIÇÃO ESPECIAL: IBBY 

Revista latino-americana de literatura infantil e juvenil. 
RELEITURA9 

Sylvia Orthof: tecendo palavra e ato. 
RELEITURA 10 

Antonio Barreto: a iminência num fio de cristal. 
RELEITURA 11 

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

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

RELEITURA 13 
O verso e a prosa. 

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

RELEITURA 15 
Número especial , dedicado ao 12 Salão do Livro 

de Minas Gerais e ao 
Iº Encontro Internacional de Literaturas 

em Língua Portuguesa. 
RELEITURA 16 

No mundo da imagem. 
RELEITURA 17 

Estudo de obras infantis e juvenis. 
RELEITURA 18 

A democratização da leitura: programas e projetos. 
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RELEITURA é uma revista especializada em 
literatura e na divulgação de idéias que promovam a 
leitura, a cultura e o lazer. Esta edição focaliza o 
estudo de obras infantis e juvenis, revelando as 
nuances estilísticas dos autores notáveis no 
passado e na contemporaneidade. Nesse contexto, 
a revista cria também um vínculo com o público, 
possibilitando uma intervenção crítica dos seus 
diversos leitores. 

TRABALHO PELA VIDA 
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